
 
Kære Birkevang 

Tiden nærmer sig for årets  
 

der holdes lørdag den 18. august 2018 kl.14.00-02.00 
 
Hermed følger en plan for dagen (dette ligger også på hjemmesiden), og på bagsiden en 
tilmeldingsblanket, som vi vil bede jer om at udfylde og returnere. 
  
Dagens program: 
Kl. 14.00-16.00 Kaffe og kage med kagekonkurrence   

Kl. 15.00 Banko, med store præmier på spil 

Kl. 16.00 Børneaktiviteter  

Kl. 17.30-18.00 Adgang til teltet i Hf. Birkevang - medbring egen service 

Kl. 18.00-20.00 Middag 

Kl. ca. 20.15 Hemmeligt indslag 

Kl. 20.30-21.30 Åbenscene  

Kl. 21.30-00.30 Livemusik orkester, dans og hygge 

 
Pris for middagen er 60,- kr. pr. voksen og 30,- kr. pr. barn (0-15 år). Husk udover betaling at 
afleverer tilmelding / "det vil jeg gerne hjælpe med" - seddel. 
Betalingen senest 2. august kan enten foregå  

 Ved at overføre pr. mobilepay til tlf 30454843. (Husk at skriv husnr. Samt antal voksne og 
børn)  

 Eller søndag og onsdag når skraldeskur har åbent 
 
Festen er baseret på at vi hjælpes ad, så vi opfordrer jer til at melde jer til en eller to (eller flere) af 
”det hjælper vi med” opgaver. 
 
HUSK at medbringe egen service, penge til kaffe, kage og drikkevarer samt jeres gode humør (og 
dansesko) 

 
Mange hilsener fra festudvalget 

Jane, Emil, Mette og Tina 
 



 

og ”det-hjælper-jeg-med-seddel”: 
  
 

 
Navn ______________________________________ 

Husnr._____________________________________ 

 

Vi kommer i alt antal voksne ______________ 

Vi kommer antal børn (0-15 år) ______________ 

Antal, der spiser alt     ______________ 

Antal, der er vegetarer   ______________  

 

Vi kan desværre ikke deltage i festen      

 

Kryds af hvad i gerne vil hjælpe med: 

Vi vil gerne hjælpe med fredag:  

Snittekoner og -mænd til salater (tidspunkt følger)       

Opstilling af borde og stole 

Lave vegetar mad efter opskrift    

 

Vi vil gerne hjælpe med lørdag: 

Kl. 12.00 Oppyntning af telt     

Kl. 14.00 Kagekonkurrence (alle udgifter refunderes, husk bon som afleveres til Jane) 

Kl. 16.00-17.00 at optænde grill og være grillmester 

Kl. 17.00 borddækning 

Stå ved grill i en time 

 

Vi vil gerne hjælpe søndag: 

Kl 10.00 oprydning incl morgenmad 

 
Cirka 14 dage før festen bliver der opslået en liste på FB og skuret med opgavefordelingen 
 
Husk aflever denne tilmeldingsseddel samt betaling til mad senest 4. august 
 
 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


