
 

Fastelavnssoldater 3. – 7. klasse.                                                                      

Fastelavnssøndag d. 26/2-2017. 

Så nærmer vi os fastelavn og traditionen tro skal så mange drenge og piger som muligt fra 3.-7. klasse synge 

fastelavnen ind i Laurbjerg og Houlbjerg. Syngende uniformklædte fastelavnssoldater med en over 100 år gammel 

tradition som byens borgere har nydt godt af og taget godt imod. 

Tilmelding som fastelavnssoldat er torsdag d. 9. februar 2017                                                  

kl. 13:50-15:30 i SFO cafe på Lilleåskolen til Vicki eller på sms 20267786. 

Den dag der er indsamling, skal du selv sørge for at medbringe en hvid skjorte (den skal kunne passe uden på dit 

overtøj) og et par sorte bukser – resten af udstyret kan du låne af os. HUSK varmt tøj efter vejret. 

Vi sørger for, at der er forplejning på indsamlingsdagen søndag d. 26/2-17.                                                     

Restaurant Fru. Larsen sponsorerer frokost, CIRCEL K sponsorerer fastelavnsboller og                          

Min Købmand sponsorerer kakao alt dette får soldaterne i løbet af dagen  

Indsamlingsdagen er                                                                                              

fastelavnssøndag d. 26. februar 2017 hvor vi mødes                                                                   

kl. 8:30 i SFO på Lilleåskolen. 

Hvor vi først ved fælles hjælp, også gerne fra forældre, iklæder dragter, øver sangen og derefter begiver os afsted 

på dagens rute. Dagen slutter ca. ved 17 tiden. 

Fastelavnsfesten afholdes                                                                                                        

fredag d. 3. marts 2017 kl. 19:00 i Den Hvide Skole. 

Med tøndeslagning, diskotek, sjov, familiehygge og masser af kage og guf  

Soldaterne mødes d. 3/3-17. kl. 17:00 til aftensmad og øver sig til aftenens fest. 

Tag din familie med så du/I får en rigtig sjov og glad aften. Jo flere der bakker op om soldatertraditionen og 

festen, jo bedre. Efter indmarchen fredag aften fordeler vi de indsamlede penge mellem Fastelavnssoldaterne. 

Med venlig hilsen FASTELAVNSSOLDATERNE       

HJÆLP  HJÆLP  HJÆLP                                                                                                             

Da vi er et meget lille fastelavnssoldater udvalg i år, så skal vi bruge noget hjælp. Så hjælp os med at bakke 

op om denne gode tradition  Hvis du har lyst til at hjælpe kontakt Vicki 20267786.                                     

Er der en der vil skrive et lille stykke til avisen for os                                                                                                       

Søndag d. 26/2-17 skal vi bruge: 4 voksne/forældre til at gå med soldaterne rundt, biler med chauffør i løbet 

af dagen til og fra Houlbjerg, 2 voksne/forældre til sørge for mad i SFO køkkenet.                                                 

Fredag d. 3/3-17 skal vi bruge: voksne der kunne tænke sig at hjælpe med at stille borde og stole op, hjælpe 

i køkkenet, boden, styre tøndeslagning, bage kage til boden.                                                                                                                                                    

Du er selvfølgelig også velkommen til at melde dig til at deltage i fastelavnssoldater udvalget  

VI TAGER ALTID MEGET GERNE IMOD GAMLE OG NYE BILLEDER AF FASTELAVNSSOLDATERNE 

Kontakt Vicki 20267786 


