
 

P r e s s e m e d d e l e l s e

Dyt Banko – årets oplevelse for hele familien
Hvirring Kirke. 

Igen i år med, ”Dobbelt Dyt” og ”Mega Dyt”.
Dobbelt Dyt er hvor der bliver stillet en gåde og så når en i en bil har løst den, 
så dyttes der dobbelt, og der løbes op til oplæseren, hvor der en præmie til den 
første. 
Mega Dyt er en konkurrence hvor nogle få frivillige deltagere kæmpes om at 
lave det kraftigst ”dyt” der måles med en lydmåler, her er der også præmier til 
det højeste dyt 

Arrangementet er med til at skabe det økonomiske grundlag spejderarbejdet i 
Flemming Gruppe til glæde for børnene
økonomiske midler, men også give omtale og PR for spejderne. Som Uffe Ross 
Pedersen siger: ”At være spejder 
båltænding. Det handler også om projektorienteret ledelse, samarbejde og 
teamwork. Vi synes det er spændende for 
planlægge sådan at arrangement og gennemføre det i praksis.”

KFUM-Spejderne i Flemming
Partners. Pladerne kan købes 
for 70 kr. Lokale firmaer og butikker har 
præmier og sidegevinster.  

 - Hele familien inviteres med til arrangementet der afholdes 
fra klokken 19.00 – 21.00 på kirkepladsen i Hvirring. 
købes franske hotdog, is, sodavand, kaffe og kage
– serveret af spejderne. Vi har fået 
spejderne, til at komme og råbe tal op

Alle er velkomne til at deltage i arrangementet hvor
klokken 18.00 for at sikre sig en god plads
går løs. Som Uffe Ross Pedersen afslutningsvis siger: 
festlig aften med mange fyldte biler. Der er nemlig rigtig mange gode præmier i 
venter og masser af godt til ganen
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P r e s s e m e d d e l e l s e

årets oplevelse for hele familien tirsdag den 3. maj 20

”Dobbelt Dyt” og ”Mega Dyt”. 
er hvor der bliver stillet en gåde og så når en i en bil har løst den, 

belt, og der løbes op til oplæseren, hvor der en præmie til den 

er en konkurrence hvor nogle få frivillige deltagere kæmpes om at 
lave det kraftigst ”dyt” der måles med en lydmåler, her er der også præmier til 

er med til at skabe det økonomiske grundlag spejderarbejdet i 
til glæde for børnene. Dyt Banko arrangeres 

midler, men også give omtale og PR for spejderne. Som Uffe Ross 
”At være spejder handler ikke kun om primitive lejrture og 

. Det handler også om projektorienteret ledelse, samarbejde og 
teamwork. Vi synes det er spændende for spejderne at være med til at 
planlægge sådan at arrangement og gennemføre det i praksis.”

Flemming har fået hjælp til den tekniske gennemførsel af 
. Pladerne kan købes på pladsen og koster 20 kr. stykket eller 
Lokale firmaer og butikker har sponsoreret en lang række

præmier og sidegevinster.   

e familien inviteres med til arrangementet der afholdes tirsdag 
21.00 på kirkepladsen i Hvirring. Fra kl. 18.00 

sodavand, kaffe og kager før og under arrangementet 
Vi har fået Distriktschef i Lovring Distrikt/K

til at komme og råbe tal op, banko-tallene høres via bilradioen

il at deltage i arrangementet hvor det er muligt at komme fra 
klokken 18.00 for at sikre sig en god plads og købe en fransk hotdog

Som Uffe Ross Pedersen afslutningsvis siger: ”Vi håber på det bliver en 
festlig aften med mange fyldte biler. Der er nemlig rigtig mange gode præmier i 

godt til ganen.” 
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Uffe Ross Pedersen - Tlf. 40 72 84 96 / mail: 

Flemming er en del af KFUM-Spejderne i Danmark. For mere generel 
information omkring spejderarbejdet i Danmark eller relaterede emner kan korps
kontoret kontaktes på tlf.:70 10 26 66 – eller se: www.spejdernet.dk
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