
Høstfest i Søndervang 3. august 2019. 

Præmie Gevinst Lod nr.  

1 Tanktømning, Kongelundens Kloakservice  

2 1 fl. hvidvin fra Vin-Kompaniet ApS  

3 ?  

4 Gavekort, Restaurant Menuen  

5 Frugtkurv fra Frugtkurven.dk  

6 Gavekort, Restaurant Boulevarden  

7 ?  

8 1 fl. hvid- + 1 fl. rødvin, Vin-Kompaniet ApS  

9 1 Delikatessekurv  

10 Gavekort, Fido’s Pølser  

11 Gavekort, Restaurant Boulevarden  

12 1 fl. lys og 1 fl. mørk Grimbergen øl  

13 Gavekort, Sydstrandens Slagter  

14 Tanktømning, Kongelundens Kloakservice  

15 1 fl. rødvin fra Vin-Kompaniet ApS  

16 Gavekort, Restaurant Menuen  

17 1 fl. hvid- + 1 fl. rødvin, Vin-Kompaniet ApS  

18 Frugtkurv fra Frugtkurven.dk  

19 ?  

20 Gavekort, Fido’s Pølser  

21 ?  

22 ?  

23 ?  

24 ?  

25 ?  

 

Den komplette trækningsliste vil blive tilgængelig på 

hjemmesiden og slået op på opslagstavlen på festpladsen. 

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG 

 

 

 

HØSTFEST 

 

LØRDAG DEN 3. AUGUST 2019 

 



Kl. 09.00 – 10.00 Fælles morgenbord i foreningshuset. 

Kl. 10.00 På kontoret udleveres turpas og slikpose til 

alle de børn, som har købt billet. 

Kl. 10.30 – 13.30 De mange aktiviteter åbner. Vi skal gøre op-

mærksom på, at det er på eget ansvar, at 

hoppeborgene benyttes. Vi anbefaler derfor, at 

forældre holder øje med deres børn ved denne 

aktivitet. 

 Fra ca. kl. 13:00 vil der være mulighed for 

at købe Flæskestegssandwich. 

Kl. 12.35 – 13.10 Først til mølle for voksne. 5 slag på 

keglebanen for kr. 5,00. 

Kl. 15.00 Underholdning for børnene. 

Kl. 16.00 Præmieoverrækkelse. 

Lodderne fra det store lotteri trækkes. 

Kl. 17.30 Grillen vil være klar til at tilberede medbragte 

bøffer, pølser eller andet, som kan indtages i 

fælles hygge. Drikkevarer kan købes hos 

Preben i De grønne Låger. 

Høstfestudvalgets arrangementer slutter. 

 Børnediskotek må desværre udgå i år. 

  

Der er lagt op til en familiedag med hyggeligt samvær og mange 

aktiviteter for børn og voksne: 

Ponyridning 10.30-13.30 – Lykkehjul – Kreativ bod – Fiskedam – 

Snobrød – Flødebolle-maskine – Hoppeborge – Skydebod for børn 

fra 7 år og for voksne – Lotteri – Slush Ice – ? 

Pris for at deltage i dagens arrangement: 

Voksne og unge fra 15 år: 30,00 kr. 

Børn – under 15 år: 20,00 kr. 

 

Der gøres opmærksom på, at der ikke må ryges i foreningshuset 

denne dag. 

 

Tilmelding og køb af billetter og lodder á kr. 2,00 til lotteri 

sker fra foreningshuset 

23. og 30. juli 2019 kl. 18.00 – 20.00 

 

mange sommerhilsner 

p.b.v. 

HØSTFESTUDVALGET 

 

Tilmeldingskupon 

Have nr.: _________ ønsker at deltage i høstfesten den 3. august 

2019. 

 

Antal voksne: _______       Antal børn – under 15 år: ________ 

 

Ønsker at deltage i morgenmad: ________ voksne, _______ børn. 

Ønsker at benytte mulighed for grill:  JA / NEJ 


