
Opsætning/nedtagning af messe 11. og 14. februar 2016 

GRIB 

CHANCEN! 

- og få en super 

oplevelse! 

 Hvorfor skal jeg hjælpe? 

En idrætsforening som PIF kan ikke eksistere uden frivillige! - Hel-

digvis er mange medlemmer og forældre klar over dette. 

Er det gået op for dig?  

For at PIF kan fortsætte med at tilbyde sunde og sjove idrætsakti-

viteter for alle aldersgrupper, til en attraktiv pris, har vi brug for 

netop din hjælp. - PIF har påtaget sig opgaven med at opstille og 

nedtage messestande til en fritidsmesse som afholdes i Scandina-

vian Center, Århus. Vi har kun brug for et par timer af dit liv…...  

Arbejdet med at sætte messestande op kan klares af alle. Og-

så af børn fra ca. 12 år. Der skal bruges ca. 100 friske frivillige! 

De sidste år har PIF tjent op imod kr. 90.000! hvert år på at opstil-

le og nedtage 2 årlige messer. Disse penge er med til at drive og 

udvikle foreningen og sikre et fortsat lav kontingentniveau og gode 

aktivitetstilbud til dine børn, børnebørn eller dig selv!  

Hvornår og hvor meget? 

Torsdag d. 11. februar skal der 

bruges folk fra tidlig morgen til 

hen på aftenen. Søndag d. 14. 

februar skal messestandene 

nedtages og det foregår fra sen 

eftermiddag til hen på aftnen. 

Du bestemmer selv hvornår 

du vil deltage, om du er med 

én eller to dage – og hvor 

mange timer du vil afsætte. – 

For de yngste vil der blive sørget 

for hjemtransport i passende tid 

både torsdag og søndag aften. 

Tilmelding kan ske nu til: 
ring - mail - sms 

Lars J. Jespersen - larsjuul@hotmail.dk - 24 80 27 23 

Jens Larsen - jgl@dlf.dk - 40 44 65 16 

Plan for torsdag d. 11. februar 2016: 

 Kontaktperson/planlægning torsdag: Lars J. Jespersen - larsjuul@hotmail.dk - 24 80 27 23  
 Første hold mødes kl. 7.15 ved Træningshuset. Samkøring til Scandinavian Congress Center, Margrethepladsen 5, Århus 

 Har du brug for kørelejlighed så giv besked ved tilmelding - så finder vi en ledige plads i en bil 

  Forplejning: 

Medbring gerne selv en kande kaffe til at starte dagen med. PIF har kaffemaskine med. 

Der serveres: Rundstykker ca. kl. 9.00 - Frokost ca. kl. 12.00 - Kaffe og kage ca. kl. 15.00 - Pizza ca. 18.30 

PIF medbringer vand, sodavand og en øl. 
 
 

Plan for søndag d. 14. februar 2016: 

 Kontaktperson/planlægning søndag: Jens Larsen – jgl@dlf.dk - 40 44 65 16      

 Mødetid kl. 16.15 ved Træningshuset. Samkøring til Scandinavian Congress Center, Margrethepladsen 5, Århus   

 Inden de yngste hjælpere skal hjem er der pizza til alle – ca. kl. 19.00        

 PIF medbringer vand, sodavand og en øl 

Eventuelle spørgsmål kan stilles til Formand Jens Larsen - 40 44 65 16 

mailto:jgl@dlf.dk
mailto:jgl@dlf.dk

