
40 års jubilæumsfest i 
Egeløvparken

Egeløvparken fylder 40 år, og det bliver fejret lørdag den 29. september. Vi glæder os 
til at se beboere og gæster om dagen, og beboerne til den lukkede fest om aftenen. 
Kom også og vær med til en hyggelig arbejdsformiddag, hvor vi i fællesskab giver 
en hånd til forskønnelse af Egeløvparken. 

På vegne af afdelingsbestyrelsen og festudvalget.

Invitation til 

Arbejdsformiddag:
Kl. 8:30: Fælles morgenmad for til meldte. 
Vi mødes på den store legeplads.
Kl. 9:30-12: Vi maler legepladser og 
nurser vores grønne områder.
Alle beboere vil modtage et brev med 
tilmelding til arbejdsgruppe i “eget om-
råde”. 

Markedsplads og loppestrøg:Kl. 12-16: Loppemarked, boder med kaste pile og slå søm og Kartoffelkast. Mød også afdelingsbestyrelsen, der byder på snak og kaffe.
Kl. 14 Tante Adante optog med sang og musik. Vi går rundt i bebyggelsen med start fra Markedspladsen og slutter på  børne- og aktivitets pladsen.Der kan købes smørrebrød hos Brammers, og der ristes pølser på loppestrøget. 

Køb af stadeplads:
Ønsker du en stadeplads skal du 

tilmelde dig hos Jannie på tlf. 2680 

1846 eller mail: janniehus@sol.dk. 

Pris 50 kr pr. stadeplads, der dækker 

annoncer i en række lokalaviser.

Festmiddag:
Vi fejrer jubilæet med en stor fest for alle beboere i et telt på den 
store boldbane. Her bliver der stor buffet, bar, fadølsanlæg, live 
musik, dans og underholdning.
PROGRAM:
Kl. 17.30: Teltet åbnes 
Kl. 18:15: Tale ved borgmester Thomas Gyldal Petersen 
Kl. 18.30: Middag
Kl. 20:00: Sambadans med orkester 
Kl. 21:30: Festmusik v/ troubadour Tom Frederiksen
Kl. 24:00 Skrub-hjem-pølser 
Menu: Brammers serverer tykstegsfilet, fløde- og grønsagskartofler og 
salater inkl. 1 glas vin eller 1 øl. Dertil natmad ved Bjarnes Pølser. Alt 
dette for kun 180 kr. Børn ml. 7 og 14 år kr. 90. For øvrige drikkevarer 
samt kaffe sælger baren til rimelige priser.
Billetter til festmiddagen og boner  til baren (der kan kun købes med 
kontanter om aftenen i baren) kan købes fra d. 3/9 til 17/9 alle hver-
dage ml. kl. 15:30-16:30 i afdelingsbestyrelsens kontor samt i ejendoms-
kontorets åbningstid. Der kan også betales via netbank senest den 17/9 
på reg.nr. 5341 kontonr. 0303751. HUSK med ref. adresse og tlf.nr. 
Der trækkes lod om flotte præmier fra lokale sponsorer på billetterne.  

Børne- og aktvitetsplads:

Kl. 12-16
Hoppeborg
Popcorn
Petangue
Konkurrencer: Sækkeløb og 

tovtrækning. 

kl. 14.30: Tante Adante og 

Andantus underholder 


