
SOMMERFEST
GF DYVEKE FYLDER 100

ÅR
 
 

Kom alle nye og gamle naboer, lejere, børn, voksne og teenagere til sommerfest lørdag
den 17. august – vi starter kl. 15.00
 
15.00:
Vi mødes ved ”Rifbjergs Plads” mellem Ingolfs Allé og Breidablik Allé til fødselsdagskage i
lange baner og bobler til store og små
 
15.30 - 17.30:
• Mød dine naboer! En vandring som byder på sjove og skæve beretninger fra kvarterets

historie.
 

• Hvad legede børnene i gamle dage? Prøv kræfter med ringridning, to mand frem for en
enke og andre sjove lege

 
18:00:
Middag og underholdning i festteltet. Der serveres lækre salater og grilldelikatesser (kød
og vegetar). Husk service og drikkevarer til egen familie. Festlige indslag under middagen
er velkomne! Ca. kl. 19.30 afholder vi den Store Pakkeleg Classic - medbring en gave (én
pr. person og max. 20 kr.). Og ca. kl. 20 serveres lækker luksus is fra Ismageriet
 
Du skal: Tilmelde din familie og indbetale via Mobilepay til Jette på tlf. 40958422 (eller i
kuvert til Jette på Irlandsvej 19) 50kr./person.

 
Hilsen festudvalget i Dyveke
Jette, Gurli, Susanne, Karen, Gert, Søren og Alexander
 
klip her——————————klip her ———————————-klip her—————klip her
 
TILMELDINGSKUPON AFLEVERES SENEST 10. AUGUST PÅ ADRESSEN IRLANDSVEJ 19.

 
Ja, vi deltager med ___________voksne og ________børn

 
Ja, vi deltager i kulturvandring og gamle lege med ___person/personer

 
I fællesskab laver vi den bedst fest

!

 Vælg gerne en af opgaverne: (sæt
kryds)
Opstille telte, stole og borde lørdag formiddag kl. 10 ___
Hjælpe med at lave fødselsdagskage kl. 11___ (gerne både børn og voksne

!

)
Tilberede salater kl. 11 ___
Pyntning af telt kl. 11__ (gerne både børn og voksne 

!

)
Nedtagning af telt mv. søndag kl. 10___

 
 

Betaling på __________kr.  er vedlagt i kuvert _____ Er betalt via Mobilepay______(sæt x)

 
Vi er ________ der ikke spiser kød, men ønsker noget andet lækkert på grillen

 
Hilsen (adresse)_____________________________                               Mobiltlf: ______________




