Hjertelig velkommen til

TENKEDAGSKARNEVAL
for alle speidere m/familie, på Lillesand ungdomsskole
mandag 24. februar 2020 kl. 17:30 – 19:30
Ta med:
•
•
•
•
•

mat (se egen info her på siden)
drikke, bestikk, tallerken,
kroner 20,- til Tenkedagsfondet.
Kle deg som om du er fra et annet land
eller en norsk speider.
Kaffedrikkere bes ta med kaffetermos og
kopp.

Tenkedagen (World Thinking Day) er en av
speidernes ”festdager” og feires av speidere over
hele verden for å markere at vi er en internasjonal
organisasjon. Tenkedagen er egentlig 22. februar
fordi både Robert og Olave Baden-Powell (de som
startet speideren) begge hadde fødselsdag på denne
datoen.
På Tenkedagen tenker alle speidere på hverandre
for å jobbe mot en bedre verden. Visse du at det
finnes ca. 40 millioner speidere rundt om i verden?
Det er speidere i nesten alle verdens land.

Temaet for Tenkedagen 2020 er «levende
tråder», og handler om mangfold,
rettferdighet og inkludering.

Ta med internasjonal mat!
Vi ber hver speider om å ta med en liten
smakebit fra et annet land fra følgende
verdensdeler:
* Bevere: Europa eller Afrika
* Småspeidere: Sør eller Nord-Amerika

Som speidere engasjerer vi oss i det samfunnet vi
lever i, og deltar aktivt for å påvirke lokalt og
globalt. La oss bidra til å gjøre verden bedre!

* Stifinnere: Afrika eller Asia

”A penny for your thoughts”
Tenkedagsfondet er opprettet for å hjelpe speidere
i andre deler av verden med å skape et bedre
samfunn rundt seg. Mottoet for Tenkedagsfondet
er «A penny for your thoughts» – «En krone for
dine tanker».
Å samle inn penger til Tenkedagsfondet er å gi et
bidrag til speidernes arbeid for en bedre verden.
Tenkedagsfondet bidrar til at WAGGGS kan gi
støtte og muligheter til jenter, unge kvinner og
medlems-organisasjoner over hele verden.

* Rovere: Sør eller Nord-Amerika

* Vandere: Asia eller Europa

(Skriv gjerne en liten lapp med navn,
opprinnelse og beskrivelse av retten)

”Av og til tror vi at det vi gjør,
bare er en dråpe i havet. Men
havet ville vært mindre uten
den dråpen.»
Mor Teresa

