VEJFEST
2018
t

TORSDAG D. 6/9:
Teltopsætning kl 19.00, hvor
vi håber at få rejst teltet i
fællesskab, som vi plejer.
Vel mødt!

FREDAGD.. 7./9:
Børnedisco - Kl. 18.30-20.00
Superheltene indtager Flintebakken, så kom og vær med for de yngste børn og kl.
til årets vejfest.
20.00-21.30 for de større
Ingen helt er for lille eller for stor,til os, så alt fra
børn. Hvem vil gerne stå for
hverdagens helte som skraldemænd, sygeplejersker ,
disco??
Rulle-Marie og skolelærere til Hulk, Lara Croft, Agent

hverd
“Rulle
007 og Catwoman byder vi velkomne. (Udklædning er dog frivillig).

Vi mødes til super-helte-konkurrencer og velkomstdrinks kl. 17.30 foran
festteltet.
I bedes selv medbringe drikkevarer til maden. Efterfølgende sælges
drinks i baren.
Festlige indslag er velkomne. Festudvalget sørger, selvfølgelig, for mad
og lidt underholdning.

---------------------------------------------------------------------------- ---------Tilmelding til fælles morgenmad lørdag d. 8/9 (hvis I KUN skal med til morgenmad og IKKE til fest, koster det 20 kr. pr. voksen)
Antal voksne: _____________________ Antal børn: _________
Tilmelding til ”SUPER-FEST” lørdag d. 8/9-2015 kl. 18 - ??
Hus nr.: ______________ Antal voksne: ___________
Pris: 200 kr. pr. pers. som dækker rundstykker lørdag morgen og en velkomstdrink samt middag lørdag aften. Skal betales ved tilmeldingen senest d. 20/8
til festudvalget ( Freja nr. 28, Katrine S. nr. 44, Katrine R:. nr. 46 eller Karen
nr. 60) eller på MobilePay til Freja på 60615466 – HUSK at skrive navne og
hus.nr i beskedfeltetet!)

LØRDAG D. 8/9 KL. 9.00:
fælles morgenmad. Festudvalget sørger for rundstykker.
Medbring selv pålæg, drikkevarer, service, borde og
stole.
Efter morgenmaden bedes
borde og stole placeres inde i teltet, så vi kan bruge
dem om aftenen.
Kl. 11.00: Olympiballade (for
vejens yngste børn og andre
barnlige sjæle) - invitation
kommer senere. Vi får brug
for hjælpere til posterne.
Kl. 14.00: Aktiviteter for de
større børn ? Er der nogen,
som kunne tænke sig at stå
for noget rundbold, høvdingebold eller noget andet
sjovt?
Kl. 18.00: SUPER-HELTE-FEST
( KUN for de voksne)
SØNDAG D. 9/9 KL. 12.00:
Alle hjælper til med oprydningen!

