
Selvfølgelig, __________________ kommer til Rådsmødet/Fastelavnsfesten/Tænkedag/Hyggeaften 
og jeg har naturligvis en/flere voksne/søskende med , for det er jo også grupperådsmøde, hvor alle har 
mulighed for at få indflydelse. 
Der vil I år være mulighed for at spise aftensmad i fælleskabet. 
Kom med til fællespisning, for at få en hel dag ud af det og alle kan hygge sig, også uden at skulle tænke 
på aftensmaden bagefter. Det er super hyggeligt og meget afslappende.  
Der bliver tale om en ”spejderret” til den ringe pris af kun kr. 25.– for alle næser over 6 år. 
(Hvis du er i den situation, at du er udstyret med flere næser -  nok mest ministre - kan det blive ”lidt dyrt”…) 

      Fastelavn     +        Aftensmad 
______ voksne á kr. 25 i alt  _______ + kr. 25     ________ 
 
______ børn    á kr. 25 i alt _______ + kr. 25     ________ 
 
    Betalt i alt   ____ 
 
_________ Nej, jeg kan desværre ikke komme. 

 
Kvittering: 

Herver kvitteres for modtagelse af _____________kr. 
 
Leders underskrift__________________________ 

Så er det igen tid til, at vi hos Stifinderne skal afholde vores årlige 
rådsmøde (generalforsamling), fastelavnsfest og tænkedag. 
Vi holder naturligvis arrangementet i  vores hytte lørdag d. 21 februar  
kl. 14:00 til 17:00 + evt. aftenhygge med mad til kl. Ca. 21:00. 
Arrangementet starter med rådsmøde, hvor der som sædvanlig vil være 
underholdning for børnene imens. Når mødet er færdigt, slår vi katten af 
tønden - dette foregår udendørs, så husk derfor varmt tøj.  
Efter tøndeslagningen holder vi Tænkedagsceremoni, hvor alle, som har lyst, kan 
aflevere 2 kr. pr. år., hvor de har været medlem i gruppen. Disse penge bliver sendt 
til spejdere, der ikke har så mange midler som os.  
Derefter kaffebord og almindelig hygge og uddling af præmier samt evt. senere aftensmad.  
Dine søskende er naturligvis meget velkomne og alle incl. de voksne opfordres naturligvis også 
til at stille op i flotte udklædninger.  

Som sædvanlig vil prisen være uhyre lav, kr.25 pr. næse..  
Øl og vand kan købes til fornuftige priser. 

Lørdag d. 21. februar 2009 

HUSK TILMELDING  SENEST D. 19. FEB. 2009 TIL DIN LEDER. 
HUSK NU TILMELDNINGEN I TIDE!  - Få den med efter vinterferien! 

ELLERS ER DER INGEN FASTELAVNSBOLLE ! 
Og eventuelt hyggelig aftensmad ! 
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HUSKES INDEN  
D. 19. FEB. 2009 
TIL DIN LEDER.  
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