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Kære hjælpere    
 
Så nærmer årets slotskoncert på Ledreborg sig med raske skridt. 
Slotsparken har igennem mange år dannet rammen om DR’s største årlige livekoncert, og et væld af 
både udenlandske og danske musiknavne har stået på scenen. 
Der er i år ny arrangør og Danmarks Underholdningsorkester spiller op til fantastiske kunstnere som 
Caroline Henderson, Noah, Tina Dickow og Mads Langer. 
Du kan læse mere om koncerten på https://come2live.dk/om-ledreborg/ 
 
Koncerten gennemføres lørdag den 17. august og vi håber meget, at du vil hjælpe os. 
 
Støtteforeningens opgaver denne gang er parkering, billetkontrol, madudlevering, salg i baren, 
opstilling af skraldespande i parken samt oprydning på arealet før, under og efter koncerten. 
 
Med lidt forbehold for ændringer i behov fra arrangørerne ser vores vagter sådan ud: 
 
 Fredag 16. august  18-20        Opsæt parkering og opstilling i parken 

 Lørdag 17. august    11-15, 20-22      Parkering 

 Lørdag 17. august    12-15        Billetkontrol 

 Lørdag 17. august    12-16        Madudlevering 

 Lørdag 17. august    12-21        Salg i baren ( 2 3 ) 

 Lørdag 17. august    14-21        Oprydning i parken 

 Søndag 18. august 10-12        Slutoprydning i parken og parkeringsplads 

 

Vi håber I har lyst til at hjælpe os med tage en vagt en eller flere af dagene, så giv os besked, helst på 
mail, ellers på SMS / mobil senest søndag den 4 august. 

Jørgen Fangel Jensen,  Landevejshøjen 30,  mobil: 99556224,   mail: lejrestotte@gmail.com  
 
 
Arrangørerne og Støtteforeningen sørger for forplejning, og du bliver instrueret om de enkelte opgaver. 
Hjælpere har gratis adgang til koncerten. 
 
 
Du vil modtage en arbejdsplan med din deltagelse i slutningen af uge 32. 
 
På forhånd tak for hjælpen 
Bestyrelsen 

 
 
PS! Indbydelse til alle vore hjælpere: Vi afholder den årlige hjælperfest torsdag 12. september kl. 18:30 i Domus 
Felix. Kom som du er, og tag dit gode humør med. Hjælpere fra alle årets arrangementer er velkomne - bindende 
tilmelding på mail til lejrestotte@gmail.com eller SMS / mobil 99552664 
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