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Informasjon dugnader – 2017 
Det er ikke mange frivillige organisasjoner som klarer seg uten 

inntekter fra dugnader. Det finnes sikkert de organisasjoner hvor 

det er mulig å betale seg bort fra dette. Vi trenger inntektene for å 

tilby våre barn/unge en god fritidsaktivitet til en rimelig kostnad. 

Dugnad kan dessuten være sosialt og man blir kjent med medlemmer 

og foresatte som kan gi livslangt vennskap. Korpset har 3 planlagte 

dugnader (blomstersalg ifm 17.mai, billettsalg ifm Kystkulturdagene 

2017 (04-06. aug) og vårt eget julelotteri) i 2017. Vi skulle gjerne 

hatt en stor dugnad i året som erstatning for de som er planlagt, men 

den har vi ikke funnet ennå. 

 

Korpset får endel forespørsel om vi er interessert i å ta på oss 

dugnader. Styret vurderer disse utfra arbeidsmengde og mulig 

inntektspotensiale. 

 

Nedenfor er det gitt til informasjon om den enkelte dugnad. 

 

Salg av 17. mai blomster 2017 

Vi gjennomfører salget torsdag 15. mai. Hver familie selger 15 

buketter. Pris pr bukett blir trolig kr 90,-. Hentes ved 

ungdomsskolen. Her vil dere får beskjed hvilken rode dere skal selge 

blomstene i. Dette er en dugnad vi har gjennomført i mange år og 

blomstene oppfattes som lettsolgte. 

 

Kystkulturdagene – 04-06. august 2017 

ØBU står for billettsalget på dagtid (fredag-søndag). Dette er en 

dugnad vi har hatt i flere år og i fjor gav den oss en inntekt på ca kr 

22.248,-. Tidspunktet kanskje er litt vanskelig i forhold til ferie, 

men slik er det bare. Det er mange i frivilligheten som bruker noe tid 
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av ferien på sin fritidsaktivitet. Fordelen med denne dugnaden er at 

det er noen andre som organiserer. Styret setter opp vaktlistene. Vi 

ønsker å få sluttført vaktlistene før ferien setter inn for fullt slik 

at de som har ansvaret for vaktlistene slipper å tenke på dette i 

ferien. 

 

Julelotteri – salgsperioden – 07–30. november 2017 

Korpsmedlemmene selger lodd til vårt julelotteri. Dette er et lotteri 

som vi gjennomfører hvert år og loddene ansees som lettsolgte. Alle 

som selger ut loddboka si er med i trekning av en gratis plass på 

høstens sommerkurs. Trekning skjer på vårt adventsarrangement den 

03. desember. 

 

 

HILSEN STYRET 


