Gå fastelavn i Norup
Hej børn, forældre og bedsteforældre på Vindblæs Friskole og i Norup og omegn!
Den over firs år gamle tradition med et fastelavnsoptog med soldater, konger, prinser, bajadser
osv. på fastelavns søndag er desværre blevet en saga blot her på egnen. De sidste tre-fire år har
interessen for at deltage været meget lille. Festudvalget i Norups kultur- og idrætsforening
aflyste hele arrangementet i 2016 på grund af manglende forældreopbakning, og sidste år
gennemførte vi med en meget lille flok børn og nogle få entusiastiske forældre.
For at gøre fastelavnsaktiviteterne lettere at deltage i for børn i alle aldre, skiftede vi blandt
andet den lange svære fastelavnssang ud med de små velkendte fastelavnsvers, og alle kunne
komme udklædt, som de selv havde lyst til. Til stor inspiration var en enkelt forælder også
udklædt!
I år skal børn, forældre OG bedsteforældre også have buddet om at komme ud og gå fastelavn
søndag den 11. februar - og glæde de lokale medborgere og samle lidt ind til fastelavnsfesten i
forsamlingshuset søndag den 18. februar. - Men vi mangler hjælp fra mindst en to-tre
interesserede forældre/bedsteforældre - gerne mange flere - før vi kan sætte det i værk. Vi kan i
fællesskab snakke os frem til en enkel og overskuelig ramme for aktiviteten. Forsamlingshusets
køkken og lille sal står til vores disposition søndag den 11. februar. Forslag til en ramme om
arrangementet kunne fx være:


Vi ændrer på tidsrammen, så det ikke bliver et heldagsarrangement. Vi starter ud fra

tidlig eftermiddag og afpasser ruterne, så de mindste børn også kan være med.


Hjælper eventuelt hinanden med udklædning, så det ikke bliver et

økonomisk/tidsmæssigt problem. Tager med, hvad vi har og låner/bytter indbyrdes. Måske
nogle har udklædningstøj, som de godt vil låne ud, selv om de ikke selv har lyst til at deltage.


Både børn og voksne i indsamlingsgruppen er udklædte. Det er sjovere.
Vil du som forælder, bedsteforælder eller bare interesseret voksen gerne bidrage til, at der
stadigvæk bliver "gået Fastelavn" i gaderne, og at børnene får en rar, traditionsrig oplevelse,
så kontakt tovholder Mette Kruse(mobil: 61 28 44 04) senest torsdag den 1. februar.
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