
Boligforeningen Vesterport - afd. 4 Mølleparken

lørdag den 24. november 2018

Invitation til juletræsfest
for alle børn og  

voksne i afdelingen
Juletræsfesten afholdes i år i samarbejde med Aktivitetscentret, 

som samme dag afholder deres årlige julestue.
For de af jer, der ikke har hørt om julestuen, kan vi oplyse, at det er blevet 

noget af et tilløbsstykke.
Der er boder, hvor man kan købe alt fra småkager, julenisser, 

juledekorationer og hobbyartikler. 
Sydbyens Venner har hele dagen salg af drikkevarer, kaffe og kage samt 

glögg og æbleskiver.  
Der er lotteri, og Sydbyens Orkester underholder med dejlig musik.

Overskuddet fra julestuen bliver brugt til aktiviteter for beboerne i Sydbyen 
i samarbejde med Sydbyens Venner.

 

Julestuen starter kl. 10.00 
 

Juletræsfesten begynder kl. 13.00
Vi har pyntet juletræet og får på et tidspunkt besøg af julemanden, som vil 

lege og synge julesange sammen med børnene.
Bagefter deler han flotte slikposer ud til dem fra sin store gavesæk.

Det koster ikke noget at deltage, men man skal være tilmeldt  
for at kunne få sin slikpose - så HUSK TILMELDING

TILMELDINGS-KUPON til juletræsfesten 24. novemberber 2018
 

Sidste frist for tilmelding er mandag den 19. november 2018 kl. 20.00
Tilmelding sker bedst på e-mailen:   tilmelding.afd.4@gmail.com 

 

Alternativt udfyld denne kupon som afleveres i postkassen hos Christian Fischer, Provst Dreslers Vej 19
- eller ring til Christian på 4083 6789

 Navn:                                                                                                                                           

 Adresse:                                                                                                                                      

 Antal børn:               Antal voksne:             

- og håber naturligvis at se rigtig mange af jer til dette arrangement.

Vi mødes i Aktivitetscentret Sydbyen, L.P. Houmøllers Vej 52



Boligforeningen Vesterport - afd. 4 Mølleparken

lørdag den 24. november 2018
- og håber naturligvis at se rigtig mange af jer til dette arrangement.

Vi mødes i Aktivitetscentret Sydbyen, L.P. Houmøllers Vej 52

Sydbyens Venner står for alt salg og prislisten ser sådan ud

 

 Glögg 1 glas ...................... kr. 15,-
 Saft 1 glas ......................... kr.   5,- 
 Kaffe 1 kop ....................... kr. 10,-
 Æbleskiver m/
 sukker/syltetøj 3 stk. ...... kr. 15,-
 Kringle ............................... kr. 10,-
 Boller m/smør .................. kr.   5,-
 Sodavand ........................... kr. 10,-

 

Slikposer fra julemanden er gratis

men HUSK tilmelding på modsatte side

Julestuen starter kl. 10.00 
  Juletræsfesten begynder kl. 13.00


