
             Invitation til fest for alle Bjerringer. 

Bevillinger til både lejlighedsvis støj og salg af alkohol er i hus, menuen er sat, bandet er booket, 

grisen er født og en lokal kunstner har tilbudt at afholde fernisering af Børnenes kunst i 

forbindelse med festlighederne.  

     Nu glæder vi os til en festlig dag med fokus på hyggeligt samvær på græsarealet ved kirken. 

Programmet for lørdag 20. august forløber således: 

• Fra klokken 16.00 Spil. Kom og spil petanque, kongespil, stigegolf og køb en kold fadøl fra 

Herslev Bryghus til meget rimelig pris, imens grisen steger. 

• Klokken 16:30 Fernisering af børnenes kunst. Alle børn på Bjerget mellem 0 og 18 år må 
deltage. Kom og se hinandens kunstværker, det er ikke en konkurrence☺ Alle indleverede 
tegninger/kunstværker bliver præmieret med lidt sødt til ganen☺ 

▪ OBS: Indlevering af én tegning i A4 str. pr barn, samt betaling for ramme 
(40kr pr barn) senest 10. august hos Pia, galleri ”Sound of Colour”, Kirkegade 
2. 

• Klokken 18:00 Fælles spisning.  

Menuen består af Helstegt pattegris, flutes, kartoffelsalat og to forskellige salater. 

• Klokken 19:30-? Bandet True Believers spiller og sørger for god stemning. Måske skal 

danseskoene kridtes? 

• Festen slutter ca. klokken 23:00 

Praktisk information: 

• Der kan købes fadøl fra Herslev Bryghus til særdeles rimelige penge under hele 

arrangementet. Alle andre drikkevarer medbringes selv.  

• Stole, service til spisningen og servietter medbringes selv. 

• Medbring meget GERNE en kage til fælles dessert-bord ☺ 

SU senest 1. august. Tilmelding foregår ved at indbetale 110kr pr person (50 kr for børn 0-9 år) til 

Kim, enten kontant eller på Mobilepay på tlf: 53 87 17 87 (påfør antal personer samt adresse) 

 

    Kærligst fra Lokalrådets festudvalg, kim og Carina☺  

 

Obs: dette er samtidig en varsling om, at festlig støj vil forekomme lørdag den 20. august, kl. 16-23 

Ved spørgsmål kan du kontakte Kim tlf: 53 87 17 87 eller Carina tlf:26191486 


