Vejfest 2016
Torsdag d. 8/9: teltopsætning kl. 19.00, hvor vi håber på at få rejst teltet i fællesskab, som vi
plejer. Vel mødt!
Fredag d. 9/9: Børnedisco – se separat invitation.
Lørdag d. 10/9:
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 børn og andre barnlige sjæle) - invitation kommer senere. Vi får brug for hjælpere til
posterne.
Kl. 14.00: Arranger selv-aktiviteter for børn. Er der nogen, som kunne tænke sig at stå for noget rundbold, høvdingebold eller
noget andet sjovt?
Kl. 17.30 OL-Fest (kun for voksne)
De olympiske lege (forkortes ofte OL) er en sportsbegivenhed med mange sportsgrene, der afholdes hvert fjerde år. De olympiske lege kendes
fra to æraer: Antikkens olympiske lege samt de moderne olympiske lege, som Pierre de Coubertin i slutningen af det 19. århundrede tog initiativet
til. Han så idealerne i antikkens stævner og fik etableret den Internationale Olympiske Komité (IOC) i 1894. Her blev man enige om at afholde de
første moderne olympiske lege i 1896 i Athen.

I september 2016 vil Flintebakken være vært for de Olympiske Lege og IOC ser frem til
et stort fremmøde af atletiske, kampklare og festglade naboer!
’Åbningsceremonien’ vil begynde præcis kl. 17.30 foran flaget
på græsplanen.
Uden mad og drikke duer helten ikke…. Og derfor vil der
naturligvis blive serveret mad i teltet kl. 19. Alle atleter
bedes selv medbringe drikkevarer til maden. Efterfølgende
er baren åben.

Søndag d. 11/9 kl. 12.00: Alle hjælper til med oprydningen

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

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

Tilmelding til fælles morgenmad lørdag d. 10/9 (hvis I KUN skal med til morgenmad og IKKE til fest, koster det 20 kr.
pr. voksen)
Hus nr.: _____________

Antal voksne: _______________

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

Antal børn:

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

Tilmelding til OL-festen lørdag d. 10/9-2016 kl. 17.30 - ??
Hus nr.:

Antal voksne:

Pris: 220 kr. pr. pers. som dækker rundstykker lørdag morgen, en
velkomstdrink samt middag og dessert lørdag aften. Skal betales ved
tilmeldingen senest d. 1/9 til IOC (festudvalget: Johanne nr. 32, Maria nr.
26, Mette nr. 30, Karen nr. 24, Freja nr. 28 eller på MobilePay til Freja på
60615466 – HUSK at skrive navne og hus.nr i beskedfeltet!)

