
Det vil du ikke gå glip af! 

Frugthegnets 70. jubilæums-sommerfest med  

 HELSTEG GRIS på grill og MUSIKINDSLAG 

LØRDAG D. 20. AUGUST	

Vi glæder os til at se jer alle til vejfest på Frugthegnet, den grønne sti. 
 
 
 

12:00 - Opsætning af telte og borde på den grønne sti 
 

Alle hjælper til og sørger for egne siddepladser 
 

 
14:30 - Kagekonkurrence og fælles kaffe / te 

 
Der dystes i disciplinerne flotteste UDSEENDE og bedste SMAG. 
Kom med din kage til konkurrencen senest kl. 14.15. Dommere udvælges på dagen. 
OBS: Vinderne fra 2020 bedes medbringe deres trofæ (den gyldne kagerulle – lille og stor). 
 
Medbring en kande kaffe / te til fællesbordet og eget service. 

 
15:30 - Markedsplads og hygge 

 
Alle kan byde ind med en bod fx dåsekast, stangspring, loppebod mv. 
Angiv på tilmeldingssnippen om I laver en bod og hvilken. 
Det er muligt at tage en pris på et par kroner til aktiviteten for at få dækket omkostningerne. 
 
Er der ingen der melder sig til markedspladsen, vil der være fri leg, fodboldkamp eller rundbold på alles 
initiativ. 

 
17:00 - Velkomst og helstegt pattegris på grill 

 
Det skal endnu en gang afklares hvem der er stærkest i tovtrækning på Frugthegnet - Vest eller Øst? 
 
Alle bidrager med tilbehør til den helstegte pattegris til en fælles buffet fx brød, salat eller et vegetar-
alternativ grisen. Der vil være grillpølser til børnene, og ikke behov for at medbringe eget kød i år. 
 
Medbring egne drikkevarer samt service.  

 
God mulighed for samvær på tværs for både små og store – gentagelse fra de sidste års succes med at 
de mindre børn spiser først og derefter de resterende. 

 
20:00 Musikalsk indslag fra Arvid, Frugthegnet 14 

 
 
S.U. senest 15. august i postkasse eller via MobilePay. 
 
Sommerfestlige hilsner fra Niels (FH36) og Morten & Trine (FH31) 
 
 
 
 

Fra Frugthegnet nummer __________ deltager _________   voksne og _________ børn. 

Der overføres (MobilePay: 60 21 69 67) eller vedlægges ___________ kr. (50 kr. pr. person).  

Vi ønsker at bidrage med følgende  

- Bod til markedspladsen: 
 

- Indslag om aftenen:  


