Program for vejfest i Rygetlund 8. august 2015
Kære alle
I skrivende stund bliver vi 40 voksne og børn til en hyggelig aften den 8. august.
Tid og sted
Start kl. 17.00 i indkørelsen på Nørrevænget 110.
Vi starter med en velkomstdrik (med og uden alkohol) og sørger for at grillen er klar ca. kl.18.
Mad
Medbring kød til grillen til eget forbrug samt tilbehør til en fælles buffet, fx salat, brød eller lign.
Kaffe og the kommer til i løbet af aftenen.
Drikkevarer
Medbring til eget forbrug.
Der er mulighed for at købe øl og vin i begrænset omfang.
Service
Medbring tallerkner, glas, bestik osv. til eget forbrug.
Konkurrence
En rigtig vejfest skal også have en kagekonkurrence, så til jer som har kagekunstens evner, opfordrer vi jer
til at deltage med en skøn kage.
Der er præmier til den flotteste kage og den bedste smag. Alle er dommere i konkurrencen (stemmesedler
udleveres ved konkurrencens start) og kagesmagningen vil desuden være aftens dessert.
Underholdning
Der vil være et par indslag i løbet af aftenen, men byd endelig ind, hvis du har en sjov ide.
Til børnene er der et lidt udendørs legesager, men jer med børn må meget gerne byde ind med flere
aktiviteter.
Vejret
Kan meget vel blive tørt denne dag jf. DMI. Hvis det bliver meget dårligt rykker vi indenfor.
Bistand
Vi kommer til at mangle nogle haveborde og stole samt et par grill, så hvis et par husstande kan byde ind
med disse, vil det være en stor hjælp. Vi opsætter telt mm. i løbet af dagen, så kom gerne forbi, også hvis
du vil give en hånd med.
Ikke tilmeldte er fortsat meget velkomne, så opfordr gerne jeres naboer til at deltage.
Skriv (johnpraestegaard@gmail.com), ring (30226267) eller kom forbi for spørgsmål eller andet.
Vi glæder os til at møde jer alle sammen.
Med venlig hilsen Kari og John, Nørrevænget 110

