Lørdag d. 13. August 2022 kl. 14.00
Kære beboere i Manbjergparken
Vi glæder os til, endnu engang, at kunne byde velkommen til Manbjergparkens vejfest anno 2022
Festen afholdes som sidst i to etaper, så der både er noget aktivitet for børn om eftermiddagen, og fest for de voksne om
aftenen.
Der opstilles et/flere festtelt(e) på boldbanerne overfor Manbjergvej 69 (se kortet ovenfor).
I bedes medbringe kød, drikkevarer, tallerkener, bestik og stole til eget behov.
Vi tænder op for grillen til aften, hvor der er mulighed for at grille eget medbragte kød/grønt.
Festudvalget sørger for at der vil være tilbehør i form af salater, brød, ketchup/sennep/remoulade mv.
I løbet af aftenen tændes de kulørte lamper og der spilles op til dans og hyggelige aftentimer.
Festudvalget håber at beboerne vil støtte op om de praktiske gøremål i forbindelse med festen, herunder opsætning af
telt, opstilling af borde, tænde grill, løbende oprydning på pladsen, nedtagning af telt mv. Vi laver et opslag på Facebook
gruppen ”Manbjergvej” op til festen, hvor man vil have mulighed for at melde sig på en eller flere opgaver.
Vi glæder os allerede til at se jer alle igen.
Varme sommerhilsener fra
Festudvalget
Program:
Kl. 14.00
Kl. 14.30
Kl. 18.00

Velkomst på pladsen
Aktiviteter for børn
Fælles grill på pladsen (medbring kød til grillen og drikkevarer)

Tilmelding er bindende, og skal ske senest torsdag d. 30. juli (inkl. Betaling)
Penge bedes overført til Marie på MobilePay nummer: 6165 7113
Alternativt kan kontanter afleveres i konvolut på Manbjergvej 29 sammen med tilmeldingsblanket

-Tilmelding
- - - -kan- ske
- -på-www.manbjergparken.dk
- - - - - - - - - -eller
- -ved- aflevering
- - - - af- denne
- - -blanket
- - -i postkassen
- - - - -på-Manbjergvej
- - - - -29- Vi vil gerne tilmelde antal:

Vi deltager i:

______ Voksne (á 100 kr. pr. tilmeldt)

Børneaktivitet kl. 14.00

______ Børn (á 50 kr. pr. tilmeldt)

Spisning og fest kl. 18.00

Husstandens adresse:

