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 Sommerfest 2017 

Hostrupkrogen 
Lørdag den 12. august 2017 holder vi sommerfest i Hostrupkrogen. 

Program: 

Kl. 10.00  Vi mødes i teltet på Fællesarealet ved legepladsen, hvor der er morgenkaffe. 

Der vil være rundstykker, smør, ost og marmelade + kaffe, the og juice (betales ved 

tilmelding) 

 Man medbringer SELV service! 

Kl. 14.00 Høvdingebold 

Kl. 16.00 Der ryddes op i teltet og stilles frem til aftenfest. 

Kl. 18.00 Teltet åbnes igen, hvor der er fælles spisning.  

Den Rullende Kok fra Møldrup kommer med en lækker buffet. Menuen består af 

flødestuvede kartofler, små kartofler stegt i ovn og kartofler med fyld, broccolisalat, 

spidskålssalat og blandet grøn salat. Kødet består af rosastegt oksefilet, indbagt 

svinemørbrad og kalkunbryst med pesto og bacon (betales ved tilmelding)  

Man medbringer selv service og glas. 

 Drikkevarer som skal nydes medbringer man hjemmefra  

(OBS der er ikke fadølsanlæg). 

Kl. ?? Der festes til den lyse morgen.  

 

Der bliver stillet hoppeborg op, som er tilgængelig hele dagen. 
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Det kedelige: 

Prisen for at deltage om formiddagen er kr. 40,00 pr. person (både børn og voksen).  

Inkluderet i denne pris er morgenmad, kaffe/the og juice, borde/stole og hoppeborg. 

Prisen for at deltage om aftenen er kr. 170,00 for voksne og kr. 85,00 for børn (4-14 år) Børn på 3 

år og derunder er gratis. Inkluderet i denne pris er grillmenu, borde/stole og hoppeborg. 

For at det kan løbe rundt, koster det første glas sluch ice kr. 20,00 – med gratis refill 

Pengene sættes ind på festudvalgets konto: 7230-0002167605 eller afleveres sammen med 

tilmelding. Husk at skrive jeres husnr., så vi kan se, hvem der har betalt. Tilmeldingen afleveres i nr. 

31 hos Anne Mette. 

Vi satser på godt vejr og hyggeligt samvær 

 

De bedste hilsner 

Festudvalget 
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Tilmeldingsblanket fra Hostrupkrogen nr: _______________ 

Morgenmad: 

_____ børn (0-3 år) 

Kr. 0,00 

_____ børn (4-14 år) 

Kr. 40,00 

______ voksne 

Kr. 40,00 

Kr.: 

Aftensmad: 

_____ børn (0-3 år) 

Kr. 0,00 

_____ børn (4-14 år) 

Kr. 85,00 

______ voksne 

Kr. 170,00 

Kr.: 

Vi har overført kr. __________ til festudvalgets konto 

Vi har vedlagt kr. ___________ til tilmelding. 

På de punkter vi har udfyldt på bagsiden, kan vi kontaktes på nedenstående vedr. koordinering: 

Mobilnr.: ___________________________________ 

Mailadresse: ________________________________ 

 

HUSK BAGSIDEN 
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Vi vil gerne hjælpe med at (sæt kryds): 

 Hente telt på Bornholmsvej incl levering af trailer til formålet 

 Sætte telt op fredag kl. 19.00  

 Hente borde og stole fredag over middag 

 Klargøre telt lørdag morgen kl. 9.00 (pynte op, sætte borde og stole op, klargøre 

sluch ice maskine mm.) 

 Medbringe 2 kander kaffe og 1 kande the lørdag morgen 

 Bage kage til lørdag eftermiddag (høvdingebold) 

 Være dommer til Høvdingebold 

 Rydde op lørdag eftermiddag og pynte op til om aftenen 

 Oprydning søndag den 13.8.2017 kl. 12.00 og nedtagning af telt 

 Fragte telt til opbevaring – søndag kl. 13.00 

 Sørge for musikanlæg (evt. dock til iPhone/iPad) 

 

OBS: Hvis der ikke er nogen som kan hjælpe med oprydning søndag, skal sommerfesten ikke blive 

til noget! Desværre er der sjældent nogen som kan søndag. 


