
 
Vejfest 5. juni 2019 i F.A.B. 

 

 
 

Så er det tid til den årlige vejfest, som traditionen tro afholdes Grundlovsdag. 
 

Festen finder sted onsdag d. 5. juni kl. 13:00 på Lighedsvej. 
 
Igen i år vil der være fælles bænke og langborde med duge. Festen starter med en velkomstdrink. Der vil være 
tændte grill til fri afbenyttelse. I bedes selv medbringe kød til grillen samt tilbehør og service. Der vil i løbet af 
dagen være aktiviteter, musik og Grundlovstale! Medbring venligst ikke eget øl, sodavand eller vin.                                        

                               
 

Vi vil sælge Danmarks bedste fadøl, vin, sodavand, slush ice m.m. til fornuftige priser – så husk kontanter. Vi 
har igen bydelens bedste kagebagere til at sikre et dejligt kagebord. Medbring selv kaffe. Der vil også være 
mulighed for at vinde spændende præmier i lotteriet delvist bestående af sponsorgaver. HUSK: Hver husstand 
bedes medbringe en gave til lotteriet (ikke indpakket, men evt. i cellofan).  

 
Traditionen tro vil der være mulighed for at deltage i en boule-turnering (medbring egne boule-kugler, hvis I 
har). Tilmelding til bouleturneringen senest den 1. juni til Sara på mail:  sarakrois@yahoo.dk 
 
Meld dig meget gerne som kagebager ved tilmelding til festen.  
 
Pris for deltagelse i vejfesten er 80 kr./voksen og 50 kr./barn. Tilmeldingen skal ske til: 
 
Susan Frandsen, Folkets Alle 8.  Sidste frist for tilmelding er mandag den 27. maj. 

 
Med venlig hilsen 

Festudvalget 
 

Sara Krøis, Mariam Skovfoged, Jacob Lie, Maja Strang Søndergaard, Christina Bruun Madsen, Frej Jackson, Emilie Stage Tingskou, Camilla 
Petrycer Hansen, Julius Arnung, Lisa Klæsøe, Bent Meier Sørensen og Susan Frandsen 
 

------------------------------------------------klip---------------------------------------------- 
 

Vejfest 5. juni 2019 i F.A.B. (Smid gerne tilmelding og penge i en kuvert eller betal på mobilepay)) 

 
Vej & nr.  ____________________________________  
Antal voksne  ______   
Antal børn    ______ 
Bager kage     ______ 
            Sæt kryds hvis betalt via MobilePay (99554084 Susan Frandsen), husk at skrive din adresse og om du bager, 
eks. 2V, 3B, FA8, Bager)  

 


