Sommerfest
Lørdag den 7.8.1993
i børnehaven Charlottehøj, Nykersvej .
Som allerede omtalt et par gange holder vi også i år sommerfesten i børsnehavens gård, og håber atter engang på godt vejr. Vi har dog også købt
et par presenninger, som vi sætter op.

Kl. 15-17

Kl. 18

- giver grundejerfore
ningen en drink, hvor
efter vi spiser hinan
Alle børnene er vel
I den forbindelse vil vi dens gode mad.
kom ne til at stille
gerne opfordre folk til
deres boder op og
selv at m edbringe ha D rikkevarer købes på
købe og sælge deres
stedet til rim elige
gam le legetøj, sports vestole, så alle kan
priser, til gengæld er
rekvisitter med mere. kom m e til at sidde
det strengt forbudt,
godt.
selv at m edbringe
Foreningen giver is til
drikkevarer.
A ndre kan imens gå
de handlende.
hjem og lave maden
klar, for hver familie
skal have mad med,
svarende til, hvad de
selv kan spise. Det
bliver altsam m en
sam let på et stort tag-

- er der loppemarked.

^

Kl. 17-18
- rigger vi an til fest,
dæ kker borde osv..

Kl. 20 ca.
- spilles der op til dans
for alle aldre af et or
kester med 2 harm oni
kaer, violin/guitar,
trom m er og klarinet!
Der vil i år ikke være
åbent ind til legerum 
m ene i børnehaven,
hverken for leg eller
søvn. Dette har vi be
sluttet for at sikre, at
alt er intakt, når bør
nene kom m er igen
m andag morgen.
Og kl. 01 præcis slut
ter vi, så der kan blive

Tilmelding sker skriftligt eller telefonisk inden 1.8.93,
til forkvinde Margit Hellesøe Clausen, Neksøvej 2
- tlf. 86 16 33 00
Og husk så at reservere
lørdag den 28.8.
til foreningens sensommer udflugt!
Mere herom senere...

