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PROGRAM

Skærtorsdag

9.00 Åbning

10.00 Forretningsmøde
Punkt 1: Konstituering

  Punkt 2: Korpsets beretning

11.00 Samarbejde på tværs af spejderkorps
  Oplæg og debat v. Johan Nilsson
  Johan Nilsson er formand for Equmenia, der er 
  sammenslutningen af kristne spejderkorps i Sverige, 
  bl.a. de svenske baptistspejdere. Han vil fortælle om 
  deres erfaringer med samarbejde på tværs af korps. 

12.30 Frokost

13.30 Målsætningsdebat
med indlagt kaffepause

16.30 Nadvergudstjeneste
v. Tølløse Baptistmenighed

18.00 Middag og festaften 
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Langfredag

8.00 Morgenmad

9.00 Morgensang

9.15 Forretningsmøde
Punkt 3: Behandling af indkomne forslag

  Punkt 4: Valg
  Punkt 5: Regnskab 2008
  Punkt 6: Budget
  Punkt 7: Næste førerstævne
  Punkt 8: Eventuelt

12.00 Frokost

13.00 Forretningsmøde fortsat

14.30 Kaffe og afgang
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DAGSORDEN

1. Konstituering
A. Valg af dirigenter
B. Valg af referenter
C. Valg af stemmetællere
D. Opgørelse over stemmeberettigede
E. Forretningsordenen

2. Korpsets beretning
Fremlæggelse og debat

3. Behandling af indkomne forslag
A. Forslag fra Korpsrådet vedrørende korpsets andel af 
    lotterioverskud i 2009
B. Forslag fra kredsene Herlev, Hvidovre og Lyngby om 
    vedtægtsændringer vedrørende valg til korpsrådet.

4. Valg
A. Korpskasserer
B. Korpsrådet - 1 medlem

5. Regnskab 2008

6. Budget
A. Revideret budget for 2009
B. Budget for 2010

7. Næste førerstævne

8. Eventuelt
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”Når forandringens vinde blæser, og 
nye tider venter, så er der nogle der 
vælger at bygge et læhegn, mens 
andre vælger at bygge en vindmølle”.

Det gamle kinesiske ordsprog bruges 

for at sætte fokus på forskellige 
måder at håndtere en krise på. 

indre eller ydre påvirkning, der for-
hindrer en organisation i at virke på 
den optimale måde. Og som det 
populært hedder: Hvis krisen ikke 
kvæler organisationen, men i stedet 
overvindes, kommer organisationen 
styrket ud af det.

Dette er vores krise, som vi nu er
nødt til at tage meget alvorligt og
gøre noget ved, hvis vi fortsat skal 
have et selvstændigt Danske 
Baptisters Spejderkorps. Hvilke 
”vindmøller” vi skal bygge for at 
modvirke krisen, har været diskuteret 
i korpsrådet, og vil også blive disku-
teret på førerstævnet. Giv din mening 

korpsets vej ud af krisen.

Overordnet set
På trods af den lidt dystre indledning 
skal det ikke glemmes, at 2008 
bragte mange store spejderoplevelser 
for både store og små. Årets højde-
punkt var uden tvivl den internatio-
nale baptistspejderlejr på Øksedal, 
hvor de mange udenlandske gæster 

dage var med til at gøre lejren til 
noget særligt og meget mere end en 
almindelig korpslejr. Det er således 

blive gentaget på korpslejren i 2010.

Et andet højdepunkt var ansættelsen 
af Carsten Thomsen som ny korps-
sekretær. Mange har sikkert allerede 
haft kontakt med Carsten på korps-
kontoret eller modtaget post og mails 
fra ham. Carsten har givet udtryk for 
at have fået en rigtig god start i 
jobbet og glæder sig til det fortsatte 
samarbejde med kredsførere, korps-
råd og udvalgsmedlemmer for at yde
den bedst tænkelige service. I 
samme omgang skal der også lyde 
en stor tak til Malene Dam for hendes 
indsats som korpssekretær.

Selv om vores spejderkorps ikke er 

virksomheder, så skal vi ikke lukke 
øjnene for vores egen snigende krise. 
Igen i år er medlemstallet dalet, 
denne gang med 76 medlemmer, så
vi ved årsskiftet talte 1.071 med-
lemmer. Det er et fald på 596 med-
lemmer siden 1998. Derudover er 
arbejdet indstillet i 1 kreds (Nyrup) i 
løbet af 2008.
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På de interne linier har korpsets 
udvalg arbejdet ihærdigt med 
korpsets målsætninger. Således 
er et rimeligt nyt Afrikaudvalg i 
skrivende stund ved at gøre de sidste 
forberedelser til Umubanoturen til 
Rwanda og Burundi i februar med 9 
meget forventningsfulde deltagere. 
Projekt Global Team løb af stabelen i 
første del af 2008 i tæt samarbejde 
med Baptistkirken og BBU. Projektet 
var en stor succes hvad angår del-
tagernes oplevelser fra mange dele 
af verden og oplysningsdelen i 
Danmark, hvor næsten alle kredse og 

indlevende og medrivende foredrag 
og aktiviteter.

I det forløbne år arrangerede IT-
udvalget som vanligt en JOTI 
weekend på Øksedal. Desværre var 
der kun en der tilmeldte sig og 

Sjælland blev JOTI weekenden 
gennemført. På det tekniske område 
blev korpsets hjemmeside i 2008 
omlagt, så den kører TYPO3 på en 
Linux maskine. 

I 2009 vil der bliver kigget på 
korpsbutikkens webdel for at 
undersøge, hvordan den kan 
understøtte butikken bedst muligt. 
Der vil desuden være en større 
udskiftning i ITU, hvorfor folk med 
interesse, viden og tid gerne må 
melde sig på banen til en spændende 
og udviklende tjans for korpset.

På førertræningsområdet har der 
igen i 2008 været størst succes med 
ungdomstræningerne. Det virker til 
at de unge er lettest at rykke op af 

nogle træninger, hvilket har medført 
at disse er blevet kikket godt og 
grundigt efter i sømmene og at der 
er sket en del ændringer især med 
Førerliv. Disse ændringer glæder vi os 
til at præsentere i 2009.

I det tværkorpslige arbejde sidder 
Søren Jacobsen i et udvalg, som 

oplagt at samarbejde omkring fører-
træninger. Dette har medført, at der 
i august 2009 bliver en tværkorpslig 
instruktørtræning.
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Årets træningshøjdepunkt var i 2008 
selvfølgelig Rolandlejren, hvor mange 

glæder os til at skulle afholde Roland-
lejr og Gilwelllejr i 2009. Fremad-
rettet håber vi selvfølgelig at se 

vores træninger.

På kommunikationssiden i korpset 
har der været store udfordringer i 
2008. Det første der skete var, at 
hjemmesiden blev relanceret og 
sammen med den blev webredak-
tionen født. Den har til formål at 
stå for den redaktionelle del af 
siden, så IT udvalget dermed kun 
står for det tekniske. Sideløbende 
blev der arbejdet på en ny model, 
hvor arbejdet med Spejdernyt og 
hjemmeside bliver mere integreret, 
og derfor blev News gruppen dannet. 
Den skal fremover stå for artikler 
på hjemmesiden og for 2-3 årlige 
udgivelser af Spejdernyt. 

I PR udvalget blev foråret brugt på
at lave pr for Ren Energi lejren, 
ligesom der blev arbejdet på at få 

klar til salg på lejren. I efteråret har
udvalget primært arbejdet med to 
projekter: “kredspakken” og ny ud-
smykning af korpskontorets facade. 
Hvis alt går vel, vil de første mate-
rialer til “kredspakken” ligge klar til
præsentation på førerstævnet i 
Tølløse, og korpskontorets nye facade 
vil kunne fremvises i løbet af foråret.

Også Øksedaludvalget var særdeles 
aktivt i forbindelse med den inter-

nationale lejr med alt det praktiske 
arbejde samt forberedelse af div. 
aktiviteter. De mest synlige ting, 
der er sket på Øksedal i 2008 er 
Himmelbjerget, et gammelt ønske 
fra lejrpræsterne ved store lejre. En 
sidegevinst er, at når præsterne er 

lejr med varmt badevand fra den 
indbyggede brændeovn.

Et andet stort bygningsværk er det
kommende, udendørs instruktions-
lokale. I 10 år har førertræningen 
haft ønsket, og Jesper Marcher har 
valgt at tage den store udfordring 
op som sit Gilwellprojekt, støttet af 

kraft på en arbejdsweekend.

Gennem de sidste mange år har vi 
snakket om at købe et stykke af 
“Lunds jord”. I 2008 valgte arving-
erne endelig at sælge. Desværre blev 
jorden solgt til en lokal landmand, 
der havde råd til helt andre priser 
end os. Det gode er, at den nye nabo 
har taget os med på råd, og meget 
tyder på at de om-råder vi gerne ville 
have bevaret, bliver bevaret. Således 
har naboen udført en del skovpleje i 
området tæt ved lejrkirken, og endda 
gravet en lille sø. Øksedaludvalget har 
allerede haft et vist samarbejde med 
ham, det lover godt for fremtiden!
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En stor investering, som dog ikke 
er særlig synlig, er installationen af 
vores jordvarmeanlæg. Jordvarme er 
en mere miljøvenlig opvarmningsform 
end det traditionelle oliefyr, og vi 
skulle gerne spare en sjat penge. 
Et meget forsigtigt gæt efter ½ års 
drift er at vi kommer til at spare i 
omegnen af 20.000 kr/år.

Kredsfokus
Korpsrådet gennemførte i efteråret 

derigennem et spændende og nuan-
ceret billede af situationen ude i det 
ganske land. Mange steder går det 
ganske godt, enkelte steder går det 
forrygende, men desværre er der 
også en del steder, hvor det ikke går, 
som det burde. At gøre noget ved en 
sådan situation kræver i første om-
gang en ekstra indsats af førerne i 
kredsen og for at støtte op om denne 
ekstra indsats, har korpsrådet valgt 
et iværksætte en ny kredskonsulent-
ordning med det ene formål at med-
virke til stabilisering og vækst i 
udvalgte kredse. 

Scenarier for korpsets udvikling 
- herunder placering af korpskontor.
Baseret på de seneste 5 års nedgang 
i medlemstallet med ca. 500 med-
lemmer har korpsrådet drøftet 3 
forskellige økonomiske scenarier for 
placering af korpskontor og fordeling 
af opgaverne:

Blive på Gl. Gugvej
Flytte sammen med Baptistkirken i 
Danmarks sekretariat i Købnerhus, 
Lærdalsgade, Amager

1)
2) Flytte sammen med DDS og De 

grønne pigespejdere på Holmen i 
København

3)
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Disse scenarier har været drøftet 

at sikre en så bred afdækning af 
mulighederne som muligt, da det vil 
få vidtrækkende konsekvenser uanset 
hvilket scenarie vi beslutter os for.

Efter grundige overvejelser har korps
rådet besluttet, at følge scenarie 1),
dvs. indtil videre lade korpskontoret 
forblive på Gl. Gugvej. Beslutningen 
er baseret på, at vi med Carsten 
Thomsens tiltræden som korps-
sekretær igen kan få et bemandet 
kontor, der kan yde målrettet service 
til kredsene, samt at et eget kontor 
er med til at styrke vores identitet 
som selvstændigt spejderkorps. Det 
er til gengæld også det scenarie med 
størst økonomisk risiko, hvis vores 
medlemstal fortsætter med at falde, 
hvilket naturligvis bidrager til 
beslutningen om at igangsætte en 
konsulentordning med fokus på 
stabilisering og vækst. 

Hverken korpsrådet eller nok så 
mange kredskonsulenter kan alene 
klare at vende situationen. Det 
vil kræve en ihærdig indsats i alle 
kredse med en målrettet indsats 

vilje er der som bekendt en vej. Så 
det er yderst vigtigt, at alle kredse 
får drøftet hvorledes I kan være med 
til at sikre stabilisering og vækst.

Kommende lejre
Lejrudvalget for Korpslejr 2010 er 
nu nedsat og er i gang med arbejdet 
med Pia Duebjerg Andersen og 
Thomas Ledet Pilgaard som formænd. 
Både op til og på lejren vil der være 

og trop/gruppe. På trods af ihærdig 
annoncering og søgen er det nemlig 

besluttet, at hvis der skal være en 

nødvendigvis kobles til korpslejren, 

den første halvdel.

Fælleskorpslig landslejr 2012 er ved 
at komme godt i gang med udpeg-
ning af de 2 lejrchefer, der i løbet
af året skal sammensætte et lejr-
udvalg og en hel række projekt- og 
arbejdsgrupper. For disse opgaver, 
som for alle andre opgaver i korpset: 

-
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hvis man har lyst til at påtage sig 
opgaver for korpset, skal man melde 
sig til Carsten på korpskontoret.

Og kan man ikke få nok af store lejre,
så er der også i 2011 mulighed for
en ekstraordinær oplevelse: 
Verdensjamboree i Sverige. Alene 
placeringen skulle give rigtig mange 
spejdere i alderen 14-18 år mulighed 
for at opleve den ultimative inter-
nationale spejderoplevelse, et spejder-
nes olympiske lege.

Økonomi
Da der jo ikke er ret meget i denne 
verden der er gratis, har korpsrådet 
ligeledes set på de økonomiske mulig- 
heder for at ansætte en eller to kon-
sulenter. Af samme grund foreslås det 
at ændre i det tilskud som det ellers 
var besluttet at kredsene skulle have 
ud af lodseddelsalget. Vi er klar over 
at der kan være kredse der alle- rede 
har budgetteret med lotteri-pengene. 
Derfor er det et forslag vi ønsker at 
stille på førerstævnet, så vi der har 
mulighed for en god debat om vores 
aktiviteter og brug af korpsets midler.

Korpsrådet har vedtaget nye trænings- 
priser for 2010, ligesom Øksedals 
udlejningspriser vil blive reguleret fra    
1. januar 2010. Der vil fremover i 
budgetteringen af korpsets aktiviteter 
blive lagt vægt på en balancering af 
indtægter og udgifter. Også dette skal 
vi have en grundig drøftelse af når 
budgetter skal behandles og vedtages 
på førerstævnet i Tølløse den 9. og 10. 
april.

Tak til…
Til slut skal der til alle jer aktive 
førere ude i kredsene lyde en stor 
tak for jeres konstante indsats og 
store engagement. Som bekendt 
starter godt spejderarbejde med 
engagerede og motiverede førere. 
Også en særlig tak til alle afgåede, 
genvalgte og nyvalgte udvalgs- og 
korpsrådsmedlemmer for jeres indsats 
på korpsplan.

På varmt gensyn i Tølløse!

Stor spejderhilsen
Pia Duebjerg Andersen & 
Niels Dam, Spejderchefer
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FORSLAG

A: Forslag vedrørende fordeling af overskud fra 
korpsets lotteri 2009

Korpsrådet foreslår at fordelingen af indtægter fra salg af lodsedler i 2009 
ændres, så korpsets andel øges fra 4 til 7 kr. pr. solgt lodseddel.

Motivation: I budgettet for 2009 er vedtaget en indtægtsfordeling på 6 kr. til 
kredsene og 4 kr. til korpset pr. solgt lodseddel. En ændring af korpsets andel til 
7 kr. forventes at give korpset en merindtægt på 60.000 kr., som vil indgå som 
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B: Forslag til vedtægtsændringer vedrørende valg til 
korpsrådet

Kredsene Herlev, Lyngby og Hvidovre foreslår følgende ændringer til korpsets 
vedtægter:

1) §11, stk. 3: 
Nuværende formulering:
Udover spejderchef, vicespejderchef, korpsrådsformand, kasserer og 
international commissioner vælges 7 medlemmer, hvoraf hver division har ret 
til at vælge 1 medlem. Divisionernes korpsrådsmedlemmer skal vælges senest 
to måneder inden førerstævnet (valget har virkning fra førerstævnet). Resten 
vælges på førerstævnet.

Ny formulering:
Udover spejderchef, vicespejderchef, korpsrådsformand, kasserer og 
international commissioner vælges 7 medlemmer.

2) § 17, stk. 1: 
Nuværende formulering:
Korpsrådet består af 12 medlemmer: Korpsrådsformand, spejderchef, 
vicespejderchef, korpskasserer, international commissioner, og 7 øvrige 
medlemmer, hvoraf hver division har ret til at vælge 1 medlem.

Ny formulering:
Korpsrådet består af 12 medlemmer: Korpsrådsformand, spejderchef, 
vicespejderchef, korpskasserer, international commissioner, og 7 medlemmer.

Motivation: Det er meget enkelt, og ud fra et rent demokratisk synspunkt:
Alle medlemmer af korpsrådet bør sidde på samme mandat, og det mest 
legitime mandat gives af førerstævnet. Det er mest demokratisk at alle 
medlemmer af korpsets ledelse vælges på førerstævnet som er korpsets 
øverste myndighed. Alle har som bekendt mulighed for og ret til at opstille til 
korpsrådet. Alle regioner har således mulighed for at opstille egnede kandidater, 
som hvis de kan opnå det nødvendige antal stemmer kan vælges til korpsrådet.

Mange divisioner er nedlagt. De resterende er af meget varierende størrelse. 
Dermed synes bestemmelsen om divisionernes mulige repræsentation i 

fra divisioner, da disse blev gjort frivillige.

Stillet af: Herlev Kreds, Hvidovre Kreds og Lyngby Kreds.
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MÅLSÆTNING 2009-2011

På førerstævnet 2007 vedtog vi 3 visioner for perioden 2007 til 2011 og der 
blev til hver vision vedtaget en række målsætninger for perioden 2007-2009. 
Vi skal derfor på førerstævnet 2009 drøfte og vedtage nye målsætninger til de 
gældende visioner. 

De tre visioner er:
• Fremme spejderidéen i Danmark
• Medvirke til at udvikle den enkelte spejders fulde potentiale
• Synliggøre værdierne i det arbejde vi udfører

På førerstævnet i Tølløse vil målsætningerne under hver vision blive foreslået, 
drøftet, justeret og indstillet til beslutning via et system af workshops og debat-
ter i mindre grupper.  

For hver vision er der tre overskrifter:

Fremme spejderidéen i Danmark
• Samarbejdet med øvrige danske spejderkorps
• Vækst i medlemstallet
• Start af nye kredse

Medvirke til at udvikle den enkelte spejders fulde potentiale
• Personlig udvikling for den enkelte spejder og fører
• Spejderfaglig udvikling for den enkelte spejder og fører
• Udvikling af arbejdsstof der udfordrer spejderne

Synliggøre værdierne i det arbejde vi udfører
• Livssyn
• Forkyndelse
• Omverdenens syn på os

Inputtet fra alle workshops vil blive samlet til et endeligt forslag, der sættes til 
afstemning.

Mere om arbejdsform og struktur på førerstævnet.



NOTER

Side 15



Side 16

NOTER



NOTER

Side 17



Side 18

FORRETNINGSORDEN

Indkaldelse
Førerstævne afholdes en gang 
årligt jf. vedtægternes § 9. 
Førerstævnet er korpsets øverste 
myndighed. 

Førerstævnet indkaldes af 
Korpsrådet gennem korpsets 
førerblad og skal være bekendt-
gjort senest 2 måneder før 
Førerstævnet med angivelse af 
dato og tidsramme. 

Dagsorden for Førerstævnets 
forretningsmøde og fremsatte 
forslag skal være offentliggjort 
senest 3 uger før Førerstævnet. 

Indkaldelse til Førerstævne og 
dagsorden for forretningsmødet 
udarbejdes af Korpsrådet.

Dagsorden for forretnings-
mødet
Dagsordenen for forretningsmødet 
skal som minimum indeholde 
følgende punkter: 

Konstituering (valg af dirigenter, 
referenter, stemmeudvalg m.v.)
Korpsets beretning, forelæggelse 
og debat
Godkendelse af regnskab
Valg
Behandling af indkomne forslag
Forelæggelse og godkendelse af 
budget, herunder fastsættelse af 
Korpskontingent
Næste Førerstævne

Dirigenter for forretningsmødet
Førerstævnets forretningsmøde 

der vælges efter indstilling fra
Korpsrådet. Dirigenterne er forret-
ningsmødets højeste myndighed 
og skal lede forretningsmødet i 
henhold til den godkendte 
dagsorden.

Dirigenterne alene er beføjet til
at træffe beslutninger om forret-
ningsmødets afvikling og afstem-
ningsprocedurer og sikre at forret-
ningsmødet afvikles i god ro og 
orden

1.

2.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

3.

4.

5.

Referenter
Referenterne vælges af forretnings-
mødet efter indstilling fra Korps-
rådet. Referatet skal underskrives 
af spejderchef, vicespejderchef, 
korpsrådsformand og dirigenter og 
skal offentliggøres snarest muligt 
efter førerstævnet til korpsets 
førere.

Referatet betragtes som godkendt 
af Korpsrådet, såfremt der senest 
en måned efter offentliggørelsen 
ikke er indsendt indsigelser til 
Korpsrådets formand. Eventuelle 
tvivlsspørgsmål afgøres af Korps-
rådet på førstkommende møde og 
offentliggøres umiddelbart 
derefter. 

Valg af stemmeudvalg
Stemmeudvalget vælges efter 
forslag fra forretningsmødet. 
Såfremt der kun foreslås det 
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antal kandidater der skal vælges, 
er disse automatisk valgt. 
Korpskassereren er formand for 
stemmeudvalget.

Korpsets beretning
Beretningen skal være offentlig- 
gjort forud for Førerstævnet og 
skal indeholde en bred orientering 
om arbejdet i det forløbne år. 
Beretningen skal efter at være 
forelagt til debat godkendes af 
Førerstævnet.

Valg af spejderchef og 
vicespejderchef
Ved Førerstævnets konstituering 
meddeles navne på hidtil opstillede 
kandidater. Yderligere kandidater 
vil kunne anmeldes indtil fredag 
kl. 9.30 til en af forretningsmødets 
dirigenter. Tilsagn fra den/de 
opstillede kandidater skal 
indhentes af opstilleren. 

Valg af spejderchef og vicespejder-
chef kan herefter foretages ved 
skriftlig afstemning blandt op-
stillede kandidater.

Øvrige personvalg
Øvrige personvalg foregår lige-
ledes fredag. Valgene foregår 
skriftligt, og valg opnås ved 

de opstillede kandidater. 

Kandidaterne kan opstilles frem 
til fredag klokken 9.30 til en af 
forretningsmødets dirigenter.
Udvalg bør være således 

6.

7.

8.

sammensat, at der blandt 
udvalgets medlemmer
højest er 2/3 af samme køn.

Økonomi
Korpsrådet følger korpsets 
økonomi og er overfor Fører-
stævnet ansvarlig for, at korpsets 
midler anvendes i henhold til det 
godkendte budget.

Regnskabet skal godkendes af 
Førerstævnet. 

Korpsrådet fremlægger forslag til 
budget for de kommende to år til 
Førerstævnets godkendelse.

Ændringer i forretningsordenen
Ændringer eller tilføjelser til denne 
forretningsorden kan kun ske, når 

stemmeberettigede deltagere 
stemmer herfor. 

Denne forretningsorden er gæl-
dende for Førerstævnets forret-
ningsmøde indtil eventuelle 
ændringer eller ny forretnings-
orden er godkendt af 
Førerstævnets forretningsmøde. 

9.

10.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

Sted
Tølløse Privat- og Efterskole, 
Kvarmløsevej 37A
4340 Tølløse.

Find kort og rutebeskrivelse på 
krak.dk. 

Tid
Torsdag d. 9. april kl. 9.00 til fredag 
d. 10. april kl. 15.00. 

Ankomst
Det er muligt at ankomme til skolen 
fra onsdag kl. 20.00
Cafeen er åben onsdag aften fra kl. 
20.00 til 22.00.

Overnatning
Førerstævnets deltagere indkvarteres 
til overnatning i klasseværelser. 

Husk underlag og sovepose. 

Der er mulighed for at leje 
elevværelse/dobbeltværelse. Der 
indkvarteres to personer på hvert 
værelse. Prisen er 100 kr. pr. 
person. Der er ligeledes mulighed 
for udendørs overnatning, hvis man 
selv medbringer presenning m.m. til 
at lave bivuak. Der er også en enkel 
shelter, der kan overnattes i.

Husk
Kop til kaffe/te.

Sekretariat på Førerstævnet
Sekretariatet vil være åbent onsdag 
aften fra kl. 20.00 til 22.00 og igen 
torsdag fra kl. 8.00 til kl. 10.00. 

Derefter vil det være muligt at få 

personale i sekretariatet eller ved at 
ringe til et telefonnummer, der slås 
op i sekretariatet. 

Sekretariat før Førerstævnet:
Hanne Bruus, tlf. 20296214,
mail: hanne.bruus@birkc.dk

Festaftensbilletter
Festaftenen starter torsdag kl. 18.00. 
Der kan købes ekstra billetter til 100 
kr. pr. stk. Prisen er inklusiv spisning 
og underholdning indtil ca. kl. 22.00. 

Disse billetter kan købes ved 
tilmelding eller ved at henvende sig 
til Hanne Bruus. 

Ønskes børnebilletter (6-15 år) til 50 
kr. pr. stk. kontaktes Hanne Bruus, da 
disse ikke kan købes ved tilmelding. 
Små børn (0-5 år) er gratis. 
Billetterne kan købes frem til og med 
26. marts 2009. 

Henvendelse til:
Hanne Bruus, tlf. 20296214, 
mail: hanne.bruus@birkc.dk



HVIS DU KEDER DIG...
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- UNDER FORRETNINGSMØDET...??

fra 1 til 9. Tallene i rækken skal tilsammen give det tal, der står i det mørke 
felt ud for rækken. Man må ikke skrive det samme tal to gange i en række.


