Grundejerforeningen Pilegården fylder 50 år
Vi inviterer til fest:

Lørdag den 1. september 2018 kl. 13:00-21:00
Sted: Vibeholmskolens græsplæne/fodboldbane
Der vil være hoppeborge, popcorn, slush ice, is til børnene, kaffe/te,
kagekonkurrence, drikkevarer (øl, sodavand, vin), mad (pølser, brød,
diverse udvalg af kød (med og uden svin) og salater), lotteri med flotte
præmier, taler m.m.
Der bliver plads til hygge blandt naboerne. Måske møder dine børn nye
legekammerater. Måske får du hilst på nogle af beboerne i Pilegårds Vænge, som du
ikke har hilst på før.
Vi har et stort telt at sidde i. Så er der både skygge, og læ for vejret.
Da alle har bidraget med betaling i løbet af de sidste fem år, er det GRATIS at
deltage for beboerne i Pilegårds Vænge.
Venligst giv en tilbagemelding uanset om I kommer eller ej.
Tidsplan (med forbehold for ændringer):
13:00

Hoppeborgene åbner

14:00

Popcorn, sodavand, kaffe/te og kage. Salg af lotteri starter

15:00

Is til børnene

16:30

Vi tænder grillerne, og baren åbner

17:30

Vi hjælper hinanden med at grille kød og pølser

19:00

Tale(r) og udtrækning af lotteri

21:00

TAK for idag (vi hjælper hinanden med oprydningen)

Vi glæder os til at se så mange som muligt
HUSK at medbringe godt humør, og tøj til det danske sommervejr
Festudvalget i Pilegårds Vænge

Vi bor i Pilegårds Vænge nr. ______
Vi deltager med ____ voksne og ____ børn (0-12 år)
Vi spiser svinekød ____ eller
Vi spiser IKKE svinekød ____

____ Vi kommer gerne med en kage til kagekonkurrencen
(skal afleveres senest kl. 14:00).
____ Vi vil selvfølgelig gerne hjælpe til
(f.eks. pynte op, gøre klar, opsyn med hoppeborge, grill, oprydning).
____ Vi kan desværre IKKE komme

Kontaktoplysninger:
Mobil-nr.:

E-mail:

_________________________

________________________________________

Har I nogle spørgsmål, er I velkomne til at skrive til bestyrelsen på mail:
bestyrelsen@pilegaardsvaenge.dk, eller ringe til Thomas Guldager, på 20 62 42 68.
------Tilmeldingen (KUN denne side) lægges i postkassen ved hus nr. 66, 71 eller nr. 130.

Seneste tilmelding: Søndag den 12. august 2018

