
Møllenyt 

Afdeling 4, Vesterport 2014, nummer 1 

Kommende aktiviteter i Beboerhuset 

I lighed med tidligere år, 

arrangerer afdelingsbesty-

relsen også i år fastelavns-

fest for alle afdelingens 

børn. 

Det er gratis at deltage –

men husk tilmelding af 

hensyn til indkøb. 

Børnene inddeles i tre  

aldersgrupper, nemlig: 

2-6 årige 

7-9 årige 

samt fra 10 år og op. 

Der vil være fine præmier 

til kattekonge og kattedron-

ning i hver gruppe. 

 

Kreativitet belønnes. 

Vi har også i år besluttet at 

belønne de mest fantasiful-

de udklædninger. 

Få mor og far til at hjælpe 

med at lave en spændende 

og fantasifuld fastelavns-

dragt af genbrugsmaterialer 

eller stofrester, fjer og an-

dre spændende ting. 

Der vil være gode præmier 

til de to mest kreative ud-

klædninger i hver gruppe. 

tirsdag d. 18. februar kl. 18. 

Tilmelding kan foregå på 

følgende måde: 

1) Læg slippen i Beboer-

husets postkasse på  

Af hensyn til indkøb og 

borddækning, er det nød-

vendigt, at vi har jeres til-

melding med angivelse af 

antal voksne og børn, aller-

senest 

L. P. Houmøllers Vej. 

2) Eller send en 

e-mail til formanden, 

Hanne Christiansen på 

harchr@dlgmail.dk  

Fastelavnsfest for afdelingens børn søndag den 23. februar 

Tilmelding senest tirsdag den 18. februar 2014 kl. 18.00 

Hvem er mest fantasi-

fuld udklædt - og får en 

fin præmie? 

kattekonge og kattedron-

ning i hver af de tre alders-

grupper. 

For de voksne vil der være 

mulighed for at købe en 

kop kaffe eller the sammen 

med vores lækre hjemme-

bagte fastelavnsboller. 

Der vil på et tidspunkt væ-

re et underholdningsind-

slag, som først afsløres un-

der festen - glæd jer. 

Program for fastelavnsfesten 
Vi mødes søndag den 23. 

februar 2014 kl. 13.00-? i 

Beboerhuset på L. P. Hou-

møllers Vej 180. 

Tøndeslagning med efter-

følgende kåring af årets 

Gratis deltagelse 

Fine præmier 

Husk tilmeldingsfristen 

Tilmeldingen lægges i 

Beboerhusets postkasse 

på L. P. Houmøllers Vej - 

eller sendes pr. e-mail 

Udfyld denne slip, og læg den i Beboerhusets postkasse senest d. 18/2 2014 kl. 18.00 
 

Mølleparkens hjemmeside: www.moelleparken-vesterport.dk 

Navn ……………………………………………………………………………………………….. 
 

Adresse ………………………………………………………………………………….……….. 

Antal børn …………. 
 

Antal voksne ………. 


