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Velkommen til Andeby  

Så er tiden kommet til den årlige byfest og I er alle inviteret. Georg Gearløs vil som altid præsentere sin 
nyeste opfindelse som eftersigende skulle være en rigtig feststarter. I år vil der være en masse aktiviteter i 
løbet af dagen og vi vil slutte dagen af med et brag af en fest. Angående overnatning, så er der sørget for et 
sted at sove på Andeby Hotel.    

Dresscoden til festen: Kom i det du føler dig bedst tilpas i: nattøj, sortsæk, joggingtøj eller lignede.  

Tid/sted: 27. - 28. februar i Wigwam. Mødes 9:30 til tjek ind  

Samtidig indkaldes dine forældre til generalforsamling i Erik Menved Spejderne, som vil blive afholdt 
søndag d. 28. februar fra kl. 10 i Wigwam, umiddelbart derefter vil der blive afholdt generalforsamling for 
Wigwam og støtteforeningen SEMT. Disse møder forventes afsluttet ca. kl. 12 og derefter vil der være 
frokost. 

Medbring: Udrustning til overnatning i hytte, dvs. Sovepose med tilhørende nattøj, sovedyr og lagen. Ekstra 
tøj og tandbørste vil også være en god idé. Vi skal være meget ude, så medbring flyverdragt og lign. samt hat 
og handsker. Tropsspejderne bedes medbringe liggeunderlag. 

Søndag formiddag vil der være tøndeslagning kl. 10:30, hvor du gerne må være klædt ud. Vi forventer at 
være klar til at tage hjem ca. kl. 13:00.  

Pris: 200 kr. som omfatter frokost til forældre. Der kan betales kontant, bankoverførsel eller via Mobile Pay 
til spejderens leder. HUSK spejderens navn og gren, eks: Mette Ragn, Senior. Kontonummer: 4727-
0003183963  

Tilmelding og betaling senest d. 25. februar til din leder.    

Evt. spørgsmål: Ring til Mette 20 76 95 91   

Vi glæder os til at se jer  
Alle ledere og seniorer i Erik Menved Spejderne  

   
 
Jeg hedder ___________________________ og jeg skal selvfølgelig være med på fastelavnsturen. 
Desværre, jeg kan ikke komme med _______ 
 
Betalt via (sæt x):  
Kontant:  Bankoverførsel:  Mobile Pay:  

 
Jeg er (sæt x): 
Mikro:  Mini:  Junior:  Tropsspejder: 

 
Fra min familie deltager der _____ (antal) voksne og _____ (antal) børn udover mig til frokost søndag. 
 
Forældreunderskrift _________________________________________ 


