
Sommerfest 
Lørdag den 27. August 2016 

Festudvalget har den store fornøjelse at indbyde til sommerfest i år. Vi 
håber at mange har lyst til at deltage, det bliver helt sikkert hyggeligt ☺ 
Kom og mød nye som gamle ‛naboer‛. Sommerfesten foregår i vores fælles 

anlæg på legepladsen. Tilmelding ikke nødvendig. 

Program: 

Kl. 15.00 – 16.30. Fælleslege for de små, bordtennis og boldspil. Mikkel Poppel 
Alle 15 

Kl. 15.30. Kaffe og kage. Alle er velkomne til at bage en kage. 

Kl. 17.00. Der tændes op i grillerne 

Kl. 18.00. Fællesspisning, hvor man medbringer egen mad til sig selv. 

Som noget nyt, vil vi bede alle om at medbringe en gave til en fælles gavepulje. 
Du bestemmer selv hvad gaven skal koste, og det må også gerne være noget 
brugt men godt. 

Køb af lodder og trækning af gaver 

Musik og dans om aftenen 

Vi har brug for frivillige til følgende opgaver: 

Fredag den 26. august 

● Telte sættes op kl. 18.00 
● Borde og stole hentes på Helligkorsvej hos Poul og sættes op 
● Der skal laves strøm 

Lørdag den 22. August kl. 13.00 

● Der skal duge og evt. pynt på bordene 
● Fadøl anlæg sættes op 
● Mikroovn sættes op 
● Kaffemaskine sættes op 
● Sætte grill op 
● Tænde grill 

 

VEND VEND VEND VEND VEND VEND 



Søndag den 23. August kl. 10.00 

● Telte pakkes sammen 
● Oprydning 
● Borde og stole retur 
● Køre til KARA med affald 
● Kom så mange som muligt, så går det så hurtigt. 

Øvrige opgaver: 

● Sørge for fadøl anlæg – Jørgen og Mads  ( Peter Skafte i Brøndby : 
(Fadølsanlæg,)  

● Købe sodavand, juice og vin - Jørgen  
● Købe slik, popcorn, én gangs kage tallerkner, skeer, øl krus, krus til 

sodavand og kaffe kopper, kaffe og te, sukker og fløde, servietter, 
gennemsigtige plastsække 20 stk. CHECK I SKURET HVAD DER ER I 
FORVEJEN. - Susanne Tjekker og handler det nødvendige ind .  

● Købe grill kul Jørgen  
● Sørge for lodder. Susanne H . Christine hjælper med mærkning hvis det 

er nødvendigt. 
● Lave strøm - Vi skal have spurgt Axel  - hvem gør det ? 
● Snakke med Jes Højgaard , der sponserede kaffe sidste år  - Christine 
● Ansøgning til brandmyndighederne. Susanne H  
● Bage kage til om eftermiddagen. Rebecca, Susanne, Pernille, Christine 
● besked på facebook og festen - samt plakater i nærområdet - Susanne H 
● Duge til festen - de gamle gennemgåes  . Vi samler samme hvad vi har i 

skønne farver ( Susanne H - og dem der nu har duge de vil udlåne  )  

Udvalget består af ;  

Christine , Mads , Jørgen , Susanne R , Rebecca , Mikkel , Gorm 
og Susanne H  

Spørgsmål til jer der ikke var til mødet : 

Jørgen vil du sørger alt til grill , altså kul og optænding  , samt 
indkøb af vin , sodavand og juice . 

Susanne R - vil du igen i år stå for kontanter under 
festlighederne ? 

Vi mødes kl. 13.00 om lørdagen… :-)  
 


