Vejfest 2015
Torsdag d. 3/9: teltopsætning kl. 19.00, hvor vi håber på at få rejst teltet i fællesskab, som vi
plejer. Vel mødt!
Fredag d. 4/9: Børnedisco - invitation kommer senere. Kl. 18.30-20.00 for de yngste børn og kl.
20.00-21.30 for de større børn.
Lørdag d. 5/9:
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. 10.30: 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: Tilbage til 80erne (for de voksne)
Kan du huske det fantastiske årti, hvor vii troede fuldt og fast på, at
George Michael var hetro. Vi stod gerne i en lang kø foran en
telefonboks, hver gang vi ville ringe hjem. Sejlerskoen blev
betragtet som både klassisk og tidsløs. Permanent var trendy, både
til ham og hende. At eje en BALL trøje var lykken. Dirty Dancing
stjernen Patrick Swayze var supersexy. En lycra tingest ved navn
BODY fandtes i alle pigers skab. Skulderpuder, jo større jo bedre,
gav os en naturlig siluet. Mascaraen skulle være blå og Tarzanboy
– var en uforglemmelig melodi …. Find dit gamle tøj frem fra
dengang, og kom med os tilbage til 80’erne….
Vi mødes til 80’er aperitif kl. 18.00 i festteltet.
I bedes selv medbringe drikkevarer til maden, og efterfølgende
sælges drinks i baren.
Festlige indslag er velkomne. Festudvalget sørger selvfølgelig for mad og lidt underholdning.
Søndag d. 6/9 kl. 12.00: Alle hjælper til med oprydningen

----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

Tilmelding til fælles morgenmad lørdag d. 5/9 (hvis I KUN skal med til morgenmad og IKKE til fest, koster det 20 kr. pr.
voksen)
Antal voksne: _____________________

Antal børn: _______________________________

----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

Tilmelding til festen ’Tilbage til 80’erne’ lørdag d. 5/9-2015 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. 25/8 til
festudvalget (Mette nr. 30, Rikke nr. 76, Johanne nr. 32, Maria nr. 26, Freja nr. 28
eller på MobilePay til Freja på 60615466 – HUSK at skrive navne og hus.nr i
beskedfeltet!)

