Gislinge Lauget: Program for Fastelavnsarrangement

Program for Fastelavnsfesten søndag den 15. februar 2015
Kl. 13 til ca. 14.30:
- Tøndeslagning
- Salg af forfriskninger
- Salg af lodder til Amerikansk lotteri
- Kåring af kattekonger og –dronninger
- Afstemning om udklædning slutter
- Kåring af bedste udklædninger
- Præmietrækning i Amerikansk lotteri
Antal tønder:
Vi skal have 5 tønder, fordelt således: 2 x 0-5 år (pap), 6-7 år, 8-9 år og Over 10 år.
2017 : paptønde 0-3 år,. til 4-5 år, 6-7 år, 8-9 år, over 10 år: alm. tønder
Inden festen forberedes flg.:
Boldklubben:
- Indkøb af tønder, sørg også for køller, reb til ophæng, slik til tønderne
- Aftale med 5 personer til at styre tøndeslagning
- Skaffe kaffemaskiner, kaffepulver og termokander
Gislinge Lauget:
- Reservation af Gislinge Hallen, inkl. aftale vedr. varme, brug af toiletter og rengøring (Inge)
- Kontakte og aftale med frivillige og kagebagere (Inge) kage kr. 5.- prisskilte og sponsorskilt:
Brødstedet ligger i fastelavnskassen i rum
- Indsamling af sponsor bidrag. Husk kvittering til sponsorer HUSK AT VÆRE I GOD TID,
gaverne tager lang tid i indkøb/indpak
- Fremstille sponsorliste (husk Brugsen) (Anne-Katrine)
- Aftale vedr. Fastelavnsboller (180 stk) med Bageren (Inge) 2015 190 stk
- Indkøb af præmier til kattekonger og –dronninger samt for bedste udklædninger (15 præmier) (Lis)
Husk kroner til kattekonger og -dronninger
- Indkøb af præmier i Amerikansk lotteri 2015, 1300 lodder, 52 gaver
- Købe bordpynt og duge (Inge) 2 ruller billig dug ,250 sevietter, 250 pølsebakker
- Planlægning/forberedelse af Amerikansk lotteri , pris 5 kr/stk) (Inge).
- Fremstilling af trækningslister (Anne-Katrine) HUSK lodpris på trækningsliste
herunder sponsor - skilt til over ophængte farvede sponsorlister
- Skilt med ’Ingen selvbetjening mht præmier i Amerikansk lotteri (Anne-Katrine)
- Sørge for byttepenge (Inge)
kr. 310.- x 2 lotterikasser, kr. 260.- i kagekasse
- Fremstilling og opsætning af plakater, 35 stk. (Anne-Katrine/ Inge / Kirsten)
- Nummerskilte m. aldersfordeling på tønderne ligger klar i fastelavnskasse i rum )
- Checke rygnumre, 225 stk ligger klar i fastelavnskasse i rum
- Medbringe egnet musik (Anne-Katrine)
- Prøve at få pressedækning inden festen ???
- Medbringe stige på dagen (Jens Hagestedvej)

Gislinge Lauget: Program for Fastelavnsarrangement

Klargøring i Hallen på selve dagen:
Boldklubben:
Opstilling af borde og stole (fra kl. 11)
- - Sørger for ophængning af tønder
- Står for salg af slik og øl og vand
- Laver og udleverer gratis ??? kaffe

Gislinge Lauget:
- Forberedelse af højttaleranlæg
- Borddækning (ingen levende lys) Ca. 50 affaldsbagekartofler gratis fra Strandlyst
- Pyntning af hallen
Paraplyer m.m. ligger i fastelavnskasse i rum
- Opstilling af præmier i Amerikansk lotteri
2 STABLER STOLE , 30 STK LÅNT PÅ SKOLEN ; aftalt med pedel, leveret og afhentet
Klargøring i Hallen starter kl. 11.30

Arbejdsopgaver under festen:
Boldklubben:
- Stå for selve tøndeslagningen ophængning af tønder længere ned i hallen for bedre kø-plads
Gislinge Lauget:
- Påsætning af rygnumre på børn
- Velkomst og orientering i højttaleranlæg
- Salg af lodder til Amerikansk lotteri boder på hver side af præmiebord
- Uddeling af præmier i Amerikansk lotteri (ingen selvbetjening)
- Uddeling af fastelavnsboller
- Være dommere i udklædningskonkurrence
- Annoncering af vindere
Se vedhæftede "på dagen" liste
Arbejdsopgaver efter festen:
- Oprydning
’Boldklubben’ er primusmotor ved oprydning efter festen

