
Invitation 
til 

Jubilæumsfest i Carl Nielsen Minde 
lørdag d. 4. august 2018 

 

Lørdag d. 4. august fylder vores dejlige forening 75 år. DET skal fejres med en stor fest. 

 

Festen kommer til at strække sig over hele dagen, på festpladsen, 

og vi håber meget, du/I har lyst til at deltage i et eller flere af dagens arrangementer.  

Dagen kommer til at forløbe som følger: 

 

 

Fælles morgenmad kl. 9.30  

Morgenmaden er gratis, men kræver tilmelding via mail til bestyrelsen@hf-cnm.dk. 

Skriv: ”Morgenmad, havenummer og antal spisende”.  

Man kan også tilmelde sig på kontoret i bestyrelsens kontortid om mandagen.   

 

OBS: Sidste dag for tilmelding er mandag 23 juli. 

 

 

 

Børnefesten 

Fra kl. 13 og et par timer frem, står festen i børnenes tegn. 

 

Kl. 13.15 børneteater med forestillingen ”Alfons Åberg”. Primært for aldersgruppen 4-6 år 

plus/minus. 

Derudover er der bl.a..: 

 

 Hoppeborg  

 

Kl. 14.00 Overraskelse!  

 

Popkorn, Slush-ice 

 

Gratis sodavand 

 

Og en lille overraskelse! 

 

Der er ingen tilmelding til børnefesten. Man kommer bare! 

 

 

 

 

Kagekonkurrence 

Kl. 15.30 vil teltet (forhåbentlig) være fyldt af dejlige kager (og te og kaffe). 

Alle er velkomne til at smage og være med til at kåre dagens vindere. 

Gode præmier til 1. og 2. pladsen ;-)  

Vi bliver mange, så vi håber på mange ”bagere”. 

Vil du bage til konkurrencen, så skriv SMS til Dorte på 22898507 

 

mailto:bestyrelsen@hf-cnm.dk


 

 

 

Middag 

Kl. 19 er der middag i teltene for tilmeldte deltagere.  

 

Skøn Grillmenu: 

 

Oksetyndstegsfilet, Porchette, Kyllingespyd, Husets pølser, Broccolisalat, Tomatsalat,  

Pastasalat, Årstidens salat, Chilihomus, Flødekartofter, og en god sauce.  

Økologiske mørke flutes, smør og en god sauce. 

Prisen pr. kuvert er kr. 100,- 

Der er mulighed for køb af fadøl, vin og vand. 

 

Man tilmelder sig via MobilePay. Skriv: ”Middag, havenummer og antal spisende”.  

Man kan også tilmelde sig og betale på kontoret i bestyrelsens kontortid om mandagen. 

 

Af pladshensyn er middagen forbeholdt voksne! 

 

OBS: MobilePaynummeret vil blive oplyst på mail,  

på hjemmesiden, i skabene og på facebook snarest!  

 
OBS: Sidste dag for tilmelding er mandag 23. juli. 

 

 

 

Musik og dans og bar 

 

Kl. 21 er der liveband og forhåbentlig et fyldt dansegulv! 

 

Alle er velkomne! 

 

 

På hjerteligt gensyn 
  

Mange hilsner 

 

Haveejer Dorte Johansen 

og  

bestyrelsen  
        

 

 

 

 

 

 

 


