Kære medlem af Munkerup og Hulerød Grundejerforening
Du og din familie samt evt. gæster indbydes hermed
til Grundejerforeningens 75 års
jubilæumsarrangement
lørdag den 22. juli 2017.

Som du kan se på den modsatte side, så skal der virkelig festes på dagen af både børn og voksne.
Der bliver lege, små konkurrencer og diverse underholdning. Aftenmenuen medbringer I selv til
grillen, men der er mulighed for at købe forskellige drikkevarer.
Der hører også gaver til et jubilæum, derfor vil alle foreningens medlemmer naturligvis også
modtage en gave til jubilæet.
Flere i det lokale erhvervsliv har hjulpet med at stable arrangementet på benene med såvel
ydelser og naturalier som kontanter. Tak til dem!
Festlighederne i løbet af dagen er gratis, men til festen om aftenen må vi
bede om den beskedne sum af 50 kr. pr. deltager. Vi sørger så for
siddepladser til alle, en
tændt grill, lækker salatbuffet samt hyggelig
underholdning i løbet af
aftenen.
Der vil være salg af vin,
øl og div. vand samt kaffe til rimelige priser. I
bedes selv medbringe service og kød/fisk eller
andet til grillen.
For at vi skal have en chance for at kunne
overskue antallet af festdeltagere om aftenen, vil vi bede jer, om enten at udfylde nedenstående
tilmelding til festen og smide den i postkassen hos formanden på Firhøjvej nr. 7 eller tilmelde jer
via sms på telefon 26229510 eller på e-mail alanmuhu@gmail.com , hvor I oplyser navn, adresse i
foreningen, antal deltagere samt gerne telefonnr. og emailadresse.
Tilmelding bedes fortaget senest d. 18. juli.

På festligt gensyn
Bestyrelsen

De 50 kr. pr. deltager kan betales kontant til formanden, på
MobilePay på 26229510 eller via netbank reg. nr: 1551
kontonr.: 6484018

…………………………………………………………………………………………………………

Navn:.............................................................................................
Adresse i grundejerforeningen:....................................................................................
Telefonnr.: ……………………… e-mail:…………………………………………………….
Antal deltagere:..........................................................

75 års jubilæum

Aktiviteter på stranden
kl. 13:00 - 16:30

kl. 18:00 - 24:00

 Åbning

Underholdning v. Ove Mynderup

af festpladsen

 Kamelen
 Vi

kommer forbi

spiller Frisbeegolf

Fællesspisning: medbring selv kød til
grillen

 Krabbeløb

Underholdning v. Pernille Højmark

 Vi

Der spilles op til dans i teltet

skal sejle en lille tur

 Smagsprøver
 Snobrød

af hjemmerøget fisk

24:00 - Vi takker for denne gang.

og skumfiduser

 Køb

en sten og vind en præmie

 Salg

af kaffe / kage/ vand /øl / vin

Salg af kaffe / kage / vand / øl / vin

