
VELKOMMEN TIL SØSPEJDERTROPPEN 

      Banko 
                                                             

  
 
 
 

                         RANDERSGADES  SKOLE
 
 

Randersgade 36 
OBS OBS

 
 

Klokken 19.00       22.00
 

Så er det tid til det legendariske GRY
 

Vi glæder os til en hyggelig og festlig aften med bankospil
O-optierne og spejderne. Alle er

medlemmer, SØ-ulke, forældre, familie, venner og bekendte, bådejere, 
bøjepladslånere og alle andre bankoelskere som muligt!

Kaffe/te ad libitum og i baren kan der køb
Dørene åbnes kl. 18.30. Første spil begynder præcis kl. 19.00

Der bliver 6 ordinære spil 
amerikanske lotterier.
en verdenspremiere 

 

Søspejdertroppen “GRY”
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DELTAG I ÅRETS
Medbring blot en smagfuld kage 
  

VELKOMMEN TIL SØSPEJDERTROPPEN “GRY” ‘s 

Banko - Fest - Spil
                                                               

           på         

RANDERSGADES  SKOLE          

Randersgade 36 - 38, Kbh. Ø.  
OBS OBS: Begrænset parkering i kælderen!

FREDAG  
 

10. MARTS 2023 
 

Klokken 19.00       22.00 

Så er det tid til det legendariske GRY-Banko.

glæder os til en hyggelig og festlig aften med bankospil og live
optierne og spejderne. Alle er velkomne og vi håber at se så mange af Gry's 

ulke, forældre, familie, venner og bekendte, bådejere, 
bøjepladslånere og alle andre bankoelskere som muligt!
libitum og i baren kan der købes kager, sodavand, øl, popcorn mm.

bnes kl. 18.30. Første spil begynder præcis kl. 19.00
Der bliver 6 ordinære spil alle med dejlige præmier. Der vil også blive solgt 

amerikanske lotterier. Gå heller ikke glip af chancen for at opleve 
en verdenspremiere på slap line fra både Ooptierne og spejderne

 

På gensyn den 10. marts 2023. 

Med søspejderhilsen 

Søspejdertroppen “GRY” 
  

ELTAG I ÅRETS STORE KAGEKONKURRENCE 
Medbring blot en smagfuld kage – smagsdommere sørger for resten

 …en STOR LÆKKER gevinst står på pil!!

“GRY” ‘s ÅRLIGE 

Spil 

           

arkering i kælderen! 

Banko. 

og live-optræden af  
velkomne og vi håber at se så mange af Gry's 

ulke, forældre, familie, venner og bekendte, bådejere, 
bøjepladslånere og alle andre bankoelskere som muligt! 

es kager, sodavand, øl, popcorn mm. 
bnes kl. 18.30. Første spil begynder præcis kl. 19.00 

Der vil også blive solgt 
ikke glip af chancen for at opleve  

både Ooptierne og spejderne. 

 

AGEKONKURRENCE ! 
smagsdommere sørger for resten 

…en STOR LÆKKER gevinst står på pil!! 



 

 
Læg mærke til, at vores "Banko-Fest-spil" foregår på "Randersgade Skole" 

i gymnastiksalen - tværs over gården. 
Skolen ligger lige mellem Århusgade og Bopa Plads -  

Vær opmærksom på besværlige P-forhold! 

 
 

 
 

..... og lidt mere om aftenens ”Banko-Fest-Spil” 
 

På scenen optræder O-optierne og spejderne mellem spillerunderne. 
I “Baren”, der har åbent i pauserne, kan købes øl, vand, vin, popcorn 
m.m. I “Kageboden” kan vi forhåbentlig tilbyde dejlig hjemmebagt kage.  

Kaffe/te ad libitum på indgangsbilletten, som der også er gevinst på. 
 
MEN, men, men …. “GRY” håber meget, at I møder talrigt op. Vi har meget brug for 
den økonomiske håndsrækning sådan en aften er med til at give os.  
Tag derfor onkler, tanter, mostre, bedsteforældre, olderne, venner, naboer og også 
deres bekendte  m. fl. med. 
 

Når vi fylder salen op  
og stemningen bli'r helt i top,  

vil humøret følge trop. 
 
 
 og kan nogen hjælpe os 

med GEVINSTER til 
spillene og vore 
amerikanske  
lotterier, så siger 
 vi TAK og hører  
meget gerne fra jer! 

Priser: 
Indgangsstandere(Kaffe/te) 25,- kr 
Plader til spillene: 
Pr. stk    25,- kr 

 

FJERNSTYRET BANKOSPIL! 
Kan I ikke komme til "Banko-Fest-Spillet", men vil I alligevel gerne støtte Gry, så er 
det muligt at deltage i vores fjernstyrede bankospil. Så deltager I i gevinsttrækningen 
efter hvert spil + 2 ekstra  - altså mulighed for 8 gevinster på samme lod! 
 

I kan bestille lodder hos Nils Ole (27438057) 
eller købe dem hos vores Ooptier eller spejdere. Kun 20 kr pr. lod. 

HUSK lige, at vi inviterer igen til den årlige STANDERHEJSNING d. 13. maj 


