
Gode råd til fremtidige høstfester: 

Sønderlundsparkens bestyrelse bør sammensætte et festudvalg allerede til Fastelavnsfesten. I hvert fald en 

liste med personer, som gerne vil deltage i et eller andet omfang. Det kan være som deltager i festudvalget 

eller med konkrete praktiske opgaver. God ide med forskellige udvalg, f.eks. et udvalg der klarer aktiviteter 

i dagtimer og et udvalg, der klarer aftenaktiviteter. Et af medlemmerne i festudvalget skal være medlem af 

Sønderlundsparkens bestyrelse. 

Ligelig fordeling af mænd og kvinder i bestyrelsen er at foretrække. 

 

Indkøb: 

DRIKKEVARER: 

Sodavand 4 ks. ½ liters. Husk masser af Cola, rød sodavand, dansk vand og alm. Vand. 

Dåser solgte ikke så godt. 

Vi tog 10 kr. pr. sodavand. 

Vin: 13 fl. rød og 3 fl. vin. 50 kr. pr. flaske. 

Et glas for 15 kr. 

Øl – 3 fustager a 30 l. Købt hos Skafte i Brøndby. 25 kr. for 40 cl. 

1 ks. Carlsberg på flaske. 15 kr. 

OBS! Annoncere i invitationerne (både opslag og opdelte invitationer) og undervejs, at man skal købe alle 

drikkevarer i baren, da overskud går til legepladsen. 

SLIK: 

Solgt 16 poser popcorn i mikroovn (10 kr.) og 24 ps. chips i små poser (5 kr.). 

80 Tivolistænger/Chokofanter. (2 for 5 kr.) 

30 Karamelstænger/Lange Jan (2 for 5 kr.) 

 

Kaffen (12 ps a ½ kg.) sponseret af Kvickly Hyrdehøj. (3-5 poser er vist nok). 1 kop 5 kr. 

Kager bagt af beboere i kvarteret. Der skal stemmes dørklokker. Ikke mange er interesserede i at deltage i 

kagekonkurrence – vil hellere bage en ”almindelig” kage. 1 stk. 5 kr. 

 

BAREN: 



Der bør inden festen laves et selvstændigt udvalg af bartendere, som står i baren fra den åbner kl. 14 til den 

lukker kl. 24. Der skal stå mellem 1 og 3 bartendere, flest om eftermiddagen, hvor der også sælges kage og 

kaffe. Husk at lave en masse kaffe inden åbning kl. 14. Start f.eks. 1 time før. Der bruges ca. 3 pakker kaffe a 

½ kg. 

Susanne Holm Hansen låner gerne sin store kaffebrygger ud. 

Husk mikroovn til popcorn. 

 

GRILL: 

2 olietøndegrill og 1 Weber grill.  10 kg. gode kul og en stålbørste til rens, en pakke tændblokke købes, 4 

grillstartere skal lånes. Dem har vi ikke i foreningen. 

Det var nok til alle spisende – ca. 100 personer til spisning. Alle havde selv mad og service med inkl. kød til 

grill. Grillstarterne skal tændes ca. en time før spisning. 

Husk en grill-master. 

Der var ingen forhåndstilmelding til mad. 

 

BORDE OG STOLE: 

Med plads til i hvert fald 100 personer. Hentes i grundejerforeningen. 

Husk at booke alle grundejerforeningens trailere OG stole og borde i rigtig god tid. 

Kulørte lamper også fra grundejerforeningen. 

Sønderlundsparken har duge til alle borde – ligger i vandtårnet. 

 

STRØM: 

Elektriker – Aksel, Tjørnegårdsvej nr. 18,  skal spørges i god tid (2 mdr. før festen) om at lave strøm. Det går 

han i gang med fredag efter teltet er sat op. Han får 2 fl. god vin. 

TELTE: 

Sønderlundsparken ejer store telte, der sættes op om fredagen kl. 18.00 af bestyrelse og festudvalg efter 

nærmere aftale. Tages ned søndag kl. 10.00. 

VEJSPÆRRING: 



Skal ansøges i kommunen, der sender tilladelsen i kopi til brandvæsen, taxi mm.. Skilte hentes og afleveres 

hverdage i dagtimerne på Materielgården. Det kan overvejes, om det er nødvendigt med vejspærring. 

Hønseskidning og trillebørløb kan klares på boldbanen. 

 

AKTIVITETER: 

OVERVEJ OM DER KUN SKAL VÆRE EN AKTIVITET AF GANGEN. FORÆLDRE TIL BØRN, DER DELTAGER I 

AKTIVITETER, VIL MÅSKE GERNE DELTAGE I VOKSENAKTIVITETER. 

Børn: Fiskedam, dåsekast og kartoffelknusning (0-6 årige). Meget populært, aktiviteten var åben ca. 1 time.  

Der skal være 2 voksne til at passe boderne. 5 kr. pr. aktivitet. Alle ”vandt” 2 chokolademønter. Løber 

rundt. Ikke overskud. 

HØNSESKIDNING:  

Alle lodder (100 stk.) blev solgt. Husk at købe lodder med numrene 1-100 og 2 stk. gaver. 

Arbejdsopgaver: 

Sælge lodder. 

Kridte bane. ( 1x1 m. 100 felter a 15 x 15 cm. med hver et nr. fra 1-100). 

Sørge for hegn til bane – skaffe og sætte op. 

Medbringe korn til hønsene. Spredes udover banen. 

Skaffe og hente høns (Poul, Sønderlundsvej 47 plejer at være leveringsdygtig). 

Sætte høns tilbage. 

 

HELTETRÆNING: 

Stor succes for alderen 3-10 år. Pris 3.250 kr. Kommunalt tilskud 4.000 kr. 

Arbejdsopgaver: 

Søge kommunen om tilskud (den klarer Sønderlundsparkens bestyrelse) 

Lave aftale med firma, sørge for areal og tage imod. 

 

TRILLEBØRLØB: 

Voksenaktivitet, i hvert fald skal 1 af deltagerne være over 15 år. 



Føreren har flyve-sove-briller på og kører passageren, som sidder i trillebøren og dirigerer rundt på banen. 

Kræver : en trillebør og  fly-sove-briller. Gammeldags stopur. 

Bane skal kridtes op. Ikke for stor.  ”vejbredde” er ca. 40 cm. og snoet. 

Man skal starte og slutte samme sted. Christian Kjærsgaard var super dommer. 

 

BOG- og DVDBOD: 

Aflevere maks 10 bøger pr. person (for at forhindre at man tømmer kælderen) 

Ikke meget salg, men konceptet kan udvides, hvis nogen har lyst. 

 

ØLKONKURRENCE:  

Skal være selvstændig aktivitet og ikke en del af baren.  

 

MUSIK: 

Godt med  levende musik – dyrt men dejligt. Fra 21-23, der blev danset en del. 

Kontakt evt. Jonathan Ravn Karlsen (Sønderlundsvej 25).  

Bandet stod udenfor teltet, men hvis det er regnvejr, har de brug for at stå under tag, så det bør ovevejes 

at sætte et bandtelt op. De kan ikke stå under det store telt, da det vil være umuligt at snakke for de, der 

sidder og hygger under det store telt. 

 

LOTTERI: 

Der sælges ca. 600 lodder (3 serier a 200 stk) . Pris 3 for 20 kr. 18 for 100 kr. God overskudsforretning.  

Gaver skal hentes hos sponsorer i månederne op til festen. Fordel at trække lod inden salg festen. Der 

råbes op under middagen, når alle lodder er solgt, ellers tager det for lang tid. Det kræver 2 personer. 

F.eks. Farvehuset på Helligkorsvej, Life Club, Foddamen på Helligkorsvej 91, Thiele Rønne Alle 13, Dyrlægen 

Sønderlundsvej 25, Sif, Snow Fun på Industrivej, Bjergtrolden, Helsam på gågaden v. Støden, Tid til 

Blomster, Advokaterne Hestetorvet 7 (kontakt Susanne), Sport- og Erhvervshuset på Fælledvej, Rok og Uld, 

Kismet – Helligkorsvej 75. 

  

ØKONOMI: 



Der skal udpeges en, der laver regnskab og samler kontanter ind i løbet af dagen. Mavebælte er en god 

ting. 2.000 kr. i byttepenge virkede godt. 50 kr., 20 kr. , 10 kr. og 5 kr. Husk at alt skal koste et beløb, der er 

deleligt med 5. 

 

VISE ORD: 

Deleger, deleger, deleger til grupper der påtager sig specifikke arbejdsopgaver. 

 

Venlig hilsen 

Festudvalget 2013 

Susanne Holm Hansen, Jørgen Karlsen, Christine Westergaard, Hanne Davidsen, Paula Hansen, Pernille 

Ekelöf og Susanne Ravn. 


