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Fastelavnsarrangement i FK73 regi 
 
Forberedelse                                                  
Hjælpere: 

• 2-3 i køkkenet. 
• 3-4 i aulaen og salen. 

Indkøb: 
• 1 lille tønde og 3 store. De store skal alle ligge i vand et 

døgns tid. Kan købes i BR. 
• 4 kattekongekroner og 4 kattedronningekroner, kan købes 

i BR. 
• Saftevand – evt. 2xribenasaft og 2xkoncentreret saft. 
• 2 poser kaffe. 
• 1 pakke the. 
• Flormelis til glasur. 
• Servietter 
• Små 1 kr. slikposer til tønderne. 
• Serpentiner til tønderne. 
• Evt. balloner til at hænge op og putte i tønderne. 
• Præmie for bedste udklædning. 
• Evt. præmier til kattekonger og dronninger. 
• Reb til at hænge tønderne i. 

Ting, som FK 73 har på loftet(”Vennerne”) og i klubhuset: 
• Velourduge. 
• Papkrus. 
• Paptallerkner 
• Saftevandsbeholdere. 
• Køller. 
• Mælk og sukker. 
• Pengekasse 
• Termokander – disse findes også på skolen. 
• Kaffebrygger lånes på skolen. 
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Andre aftaler: 
 

• Digitalkamera kan afhentes hos Lars Kähler 
• Opslag laves til klubbladet og opslagstavlerne 

(brugsen/klubhuset) 
• Reserverer skolen i god tid. 
• Afhente nøgle hos skolens pedel. 
• Få klubhusbestyreren til at lave 100 slikposer á 5 kr. 
• Få forældre til at bage 200 fastelavnsboller. 

 
 
Fastelavnsdagen 
 

• Børn betaler 25 kr. Voksne gratis. 
• Hjælpere mødes et par timer før arrangementet starter og 

begynder at sætte borde og stole op, pynter op, hænger de 
første 2 tønder op og begynder at gøre kaffe, the, 
saftevand og fastelavnsboller klar. 

• Tøndeslagningsgrupperne er: 1)børnehavebørn  2) 0.-1.kl  
3) 2.-3.kl  4) 4.kl og derover. 

• Gruppe 1 og 2 begynder og når de er færdige slår de 
sidste 2 grupper. 

• I mellemtiden er der serveret kaffe, the, saftevand og 
fastelavnsboller, som man hygger sig med mens 
tøndeslagningen foregår. 

• Efter tøndeslagningen mødes børn og forældre på gulvet, 
hvor kåringen af kattekonger og dronninger og bedste 
udklædning foregår. 

• Hvis arrangementsgruppen vurderer at det kan lade sig 
gøre, opstilles en redskabsbane som børnene kan tumle 
sig på. 

• Herefter får børnene deres slikposer. 
• Efter arrangementet skal der ryddes op i køkken, aula og 

gymnastiksal, og der skal fejes.  
 


