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Kære medlemmer 
 
 
 
I dagene 17., 18. og 19. juni forvandles foreningen til en festivalsplads. Her vil dufte af mad og vi vil hygge 
os, danse og synge med til tonerne fra velkendte melodier. 
 
Festudvalget har valgt at lave et varieret program for at så mange som muligt kan - og har lyst til at være 
med en eller flere dage. 
 
Med forbehold for ændringer … 
PROGRAM – Fredag, den 17. juni 2022 – Boldbanen, teltet og i Fælleshuset 
 
Kl. 17.30 Fredagsbaren åbner  Nyd loungestemningen i og omkring Fælleshuset 
Kl. 18.00 Jubilæumsfestivalen åbner  Åbningstale 
Kl. 18.30 Foodtrucks ruller ind på boldbanen Lækre kvalitetsburgere med tilbehør 
    Dessert; crepes  
 Børneanretninger, Pasta og kødsovs Lækker børnevenlig aftensmad / fredagslik til børn 
Kl. 19.00 Vi synger   Jubilæumssangen 
 Levende musik  ’Trio on Real’ spiller op til dans 
Kl. 23.00 Godnat – vi ses igen i morgen. 
 
PROGRAM – Lørdag, den 18. juni 2022 – Boldbanen, teltet og i Fælleshuset 
 
Kl. 10-13 Hoppeborg og hygge  Alle børn – kom og hop /slushice og popcorn 
Kl. 14-17 Hoppeborg og hygge  (betingelse: voksne skal overvåge) 
Kl. 14.00 Kaffe og kage  Fri leg 
 
Kl. 17.30 Baren er åben  Nyd loungestemningen i og omkring Fælleshuset 
Kl. 17.45 Vi synger   Jubilæumssangen 
Kl. 18.00 Grillen er godt varm  Helstegt pattegris med tilbehør 
Kl. 19.00 Levende musik  ’Frankie Sixfinger & The Offenders’ spiller op til dans 
Kl. 23.59 Godnat – vi ses igen i morgen 
 
PROGRAM – Søndag, den 19. juni 2022 – Boldbanen, teltet og i Fælleshuset 
 
Kl. 08.30 Morgenmad   Hent en lækker bolle og croissant til dit morgenbord 
 
Kl. 14.00 Kaffe og lagkage  Afslutning på 75-års jubilæum 
Kl. 14.30 Tale   Festivalen afsluttes 
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TILMELDING … 
 
Medlemmer (alle parcellens beboere) deltager uden egenbetaling. 
Har du gæster denne weekend kan de deltage mod betaling og i følgeskab med dig. En gæsteadgang koster 
kr. 250 pr. dag/voksen og kr. 125 pr. dag/barn (fredag og lørdag). Tilmelding/betaling (mobilepay) finder 
sted i Fælleshuset på følgende dage/tidspunkter: 
 
Torsdag, den 19. maj  kl. 17-19 
Lørdag, den 21. maj  kl. 12-14 
Onsdag, den 25. maj kl. 17-19 
Lørdag, den 28. maj kl. 16-18 
 
Alle skal ved deltagelse i jubilæumsfestivalen bære et udleveret festivalarmbånd. 
 
Der er brug for dig som frivillig! 
Når du tilmelder dig og familien til festivalen, så overvej om ikke du kan give en hånd med til en eller flere 
af disse opgaver: 
 

• Er du musiker og vil gi’ et nummer, så kontakt gerne festudvalget/bestyrelsen – vi har brug for 

mere underholdning og især fra dig, som vi allerede kender her i haven … 

• Vi skal rejse foreningens store telt på boldbanen – onsdag, den 15. juni, kl. 19.00    

4-6 personer – gerne jer, der har prøvet det før! 

• Hjælp til opsætning af borde og stole – indretning af teltet – torsdag, den 16. juni, kl. 19.00 

4-6 personer – når teltet er rejst 

• Bartender for en time eller to - fredag og lørdag fra kl. 17.30 

Mon ikke 8-10 personer kan klare den opgave? 

• Kan du lave og servere Slush Ice og popcorn – lørdag og søndag fra kl. 10.00 

Mon ikke 4-5 personer kan klare den opgave? 

• Hjælp til oprydning, håndtering af affald – alle tre dage. 

2-3 personer på hver af de tre dage. 

 
Når hoppeborgen er i brug, skal det være med opsyn fra en voksen. 

Mor, far, ’Bedste’ klarer den opgave. 

 
Det bliver et brag af en festival, hvor vi endelig må mødes til musik, lækker mad, rigeligt med drikkevarer 
og ikke mindst – god stemning. Det trænger vi til! 
 
Kom og vær med! 
 
 

Med venlig hilsen  
Festudvalget 


