
Kære alle medlemmer  

Halloween bliver i år desværre lidt anderledes end de forgangne år, idet Sundhedsstyrelsen fraråder 

slikindsamling fra dør til dør, som normalt er stor del af dagen for børn og os andre barnlige sjæle.  

Sundhedsstyrelsen foreslår i stedet at man arrangerer en Halloween-fest for en mindre gruppe børn, der i 

forvejen ses ofte, fx nærmeste familie eller nærmeste venner. Erstat i år slikindsamling fra dør til dør med 

andre aktiviteter, som udhuling af græs-karhoveder, en udendørs skattejagt eller et klippe-klistre værksted 

med Halloweenpynt. Hvis I serverer slik, så sørg for at det er indpakket eller portionsanrettet. 

Os i Aktivitetsudvalget i GF Svendebjerg håber at alle jer, som normalt plejer at holde Halloween og åbner 

jeres døre for de små slikhungrende monstre, stadig gerne vil være med til at holde Halloween i år, bare på 

en anden måde. Vi opfordrer derfor også alle til stadig at pynte op og gå en tur i vores kvarter denne aften.  

Vi vil derfor gerne afholde en Halloween-konkurrence med fine præmier, hvor det går ud på at udskære det 

flotteste græskar i foreningen! På selve dagen, hvor man normalt går ud og laver ”slik eller ballade”, vil 

aktivitetsudvalget gå rundt i kvarteret efter mørkets frembrud og sprede uhygge med deres udklædning og 

samtidig se på de alle flotte græskar og udvælge en vinder.  

Så hvis du vil være med i konkurrencen, så stil dit græskar ud i din indkørsel, så alle kan få fornøjelsen af at 

se det. Vi kvitterer med en lille overraskelse til alle deltagende og vi kommer ind og banker på hos vinderen 

og overrækker præmien.  

Vi håber at så mange som muligt vil deltage, så vores kvarter bliver fyldt med uhyggelige og sjove græskar, 

som man kan gå rundt og se.  

MEGA UHYGGELIGE hilsner fra Aktivitetsudvalget  
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