
Fastelavn er mit navn, 
boller vil jeg have. 
Hvis jeg ingen boller får, 
så laver jeg ballade. 

Boller op, boller ned, 
boller i min mave. 
Hvis jeg ingen boller får, 
så laver jeg ballade. 

Vi kan ikke arrangere stor fest på Steins Plads, 
men vi kan sagtens gå i parade rundt omkring 
hele Lyset. Vi skal blot gå med afstand og med 
næserne i "samme retning". Se kortet, så giver 
det (måske) mening. 

Medbring gerne grydelåg og skeer, så der 
rigtigt kan rasles og synges på det midterste 
stykke af Fengersvej.  

Ved Fengersvej 17 får I en lille pose med en 
fastelavnsbolle og ved naboen i nummer 19 
tager vi billeder - een husstand af gangen. Vi 
optager også lidt video undervejs. 

14:00 AFGANG HOLD 1 
Alle på Carl Langes Vej træder ud ad døren og 
går mod "vest" og drejer til venstre ad 
Mansasvej. Fengersvej 27+29 går med her. 
 

14:10 AFGANG HOLD 2 
Alle på Steenbergsvej træder ud ad døren og 
går mod "vest" og drejer til venstre ad 
Mansasvej og følger EFTER hold 1. 
Fengersvej 15, 17, 19, og 21 går med hold 2. 

14:20 AFGANG HOLD 3 
Alle fra Eschrichtsvej træder ud ad døren og 
følger EFTER hold 2 ned ad Steins Plads og 
Steinsvej. 

14:30 AFGANG HOLD 4 
Når hold 1, 2 og 3 er forbi, springer alle fra 
Steins Plads og Steinsvej afsted og følger trop 
EFTER hold 3. Ved Fengersvej drejer alle til 
venstre og går mod "nord". 

14:40 AFGANG HOLD 5 
Allersidst og EFTER hold 4 følger Fengersvej 1 
og derefter Fengersvej 3, 5, 7, 9, 11 og 13. 
Hold 5 går mod "nord", drejer til venstre ved 
Steenbergsvej og følger ruten hjemad. 

FÆLLES FOR ALLE HOLD: Hold gerne 
sammen på flokken - med god afstand. 

GIV BESKED: Besøg venligst Lysets side på 
Facebook og skriv i kommentarfeltet det 
samlede antal personer (voksne og børn), som 
husstanden går rundt med. Eller send en sms 
til 50 80 89 90.

INVITATION


FASTELAVNS PARADE I LYSET 
SØNDAG DEN 14. FEBRUAR 2021 FRA 14:00


