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Afdelingsbestyrelsen afhol-

der også i år fastelavnsfest 

for alle afdelingens børn 

samt deres forældre og 

bedsteforældre. 

Aht. indkøb har vi indført 

et billetsystem. Det koster 

20 kr. at deltage. Dette gæl-

der både børn og voksne. 

Børnene inddeles i alders-

grupper, og der vil være 

fine præmier til kattekonge 

og kattedronning i hver 

gruppe. 

 

Kreativitet belønnes. 

Vi har også i år besluttet at 

belønne de mest fantasiful-

de udklædninger. Få evt. 

mor eller far til at hjælpe 

dig med at lave en spæn-

dende og fantasifuld faste-

lavnsdragt, f.eks. af gen-

brugsmaterialer eller stof-

rester, fjer eller andre 

spændende ting. 

Der vil være gode præmier 

til de to mest kreative ud-

klædninger i hver gruppe. 

Fastelavnsfest for afdelingens børn søndag den 14. februar 

eller the samt lækre faste-

lavnsboller. 

Til børnene er der en soda-

vand/juice samt fastelavns-

boller. 

Ekstra sodavand/juice kan 

købes. 

Til underholdningen i år 

har vi fået fat i den fantasti-

ske klovn Tapé, som trylle-

binder alle med sin ordløse 

kommunikation. Han ar-

bejder som artist med jong-

lering og balancekunst, og 

hvad der på cirkussprog 

kaldes klischnigg - det er et 

slangemenneskenummer. 

Han tager i bogstaveligste 

forstand benene på nakken. 

              (Forts. næste side) 

Program for fastelavnsfesten 
Vi mødes søndag den 14. 

februar 2016 kl. 13.00  

i Beboerhuset på  

L. P. Houmøllers Vej 180  
 

til tøndeslagning med efter-

følgende kåring af årets 

kattekonge og kattedron-

ning i hver aldersgruppe. 
 

Til de voksne er der kaffe 

Fine præmier og god 

underholdning 

Fastelavnsboller og 

sodavand/juice samt 

kaffe/the 

 

Billetter á kr. 20.- kan 

købes i Beboerhuset på  

L. P. Houmøllers Vej 180 

Mølleparkens hjemmeside: www.moelleparken-vesterport.dk 

Klovnen Tapé står i år for underholdningen 

 

Kommende aktiviteter i Beboerhuset 
 



kan købes i Beboerhuset  

i følgende tidsrum: 

Mandag den 8/2 kl. 16-18 

Billetprisen er, som sidste 

år, kr. 20,- pr. person, barn 

som voksen, og billetter 

Tirsdag den 9/2 kl. 16-19 

Kontakt evt. Henning 

Kraglund på tlf. 9153 2627. 

Billetsalget foregår i Beboerhuset 8. og 9. februar 
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Billard, dart, brætspil, kort-

spil - kun fantasien sætter 

grænser. 

Beboerhuset er åbent for 

alle glade spillefugle hver 

onsdag fra kl. 13-18. 

Der er startet et billardhold 

op, og der er plads til man-

ge flere. Der er tillige mu-

lighed for at spille dart. 

Kontakt en fra bestyrelsen 

for nærmere oplysninger. 

Hvis du har et spil, du al-

drig bruger, vil vi gerne 

arve det. 

Spil i Beboerhuset   

Hvis der er tilstrækkelig 

tilslutning, holder huset 

åbent lørdag den 16. januar, 

hvor Danmark spiller mod 

Rusland samt mandag den 

18. januar, hvor vi skal spil-

le mod Montenegro. 

Se EM håndbold, herrer på storskærm i Beboerhuset 
Kampene, der begynder kl. 

20.15, spilles i Polen og 

sendes på TV2. 

Vi åbner huset fra kl. 19.00. 

Der kan købes kaffe og the 

samt øl og vand. Der over-

vejes også at sælge pølser. 

Kontakt Christian eller Per-

nille fra afdelingsbestyrel-

sen hvis du er interesseret. 

Pernille har tlf. 6084 0494 

samt e-mail: 

normann9397@gmail.com 

Christian har tlf. 4083 6789 

 

Hvis du vil have opsat af-

skærmning på din altan, 

skal du kontakte driftsafde-

lingen. 

Afdelingsbestyrelsen har i 

samarbejde med driftsafde-

lingen udvalgt tre typer film 

og sejl til altaninddækning. 

De nye altaninddækninger  

 


