
PS: ARRANGEMENTET AFLYSES I TILFÆLDE AF DÅRLIGT VEJR.  
 

 

TIL ALLE MEDLEMMER AF GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEBAKKEN 

FREDAGS-KOMSAMMEN 

Fredag den 11. sept. 2015 fra kl. 17 

Forrige år blev startskuddet til denne hyggelige, årlige tradition. Vi er glade for den store opbakning og 

håber at se jer alle til en mindst lige så fornøjelig FredagsKomSammen i år. 

Vi inviterer på grill og hygge for  

alle voksne og børn i Grundejerforeningen Fuglebakken. 

STED:  DEN GRØNNE PLADS på hjørnet af Nattergalevej og Falkevej. 

PROGRAM:  Vi starter kl. 17:00.  

Kl. 17:30 er der velkomsttale og fællessang. Fra 17:45 er der gratis gør-det-selv 

hotdogs på grillen til alle. Vi slutter senest kl. 20. Kom og gå, som det passer jer.  

MAD:  Grundejerforeningen byder på gratis hotdogs på grillen fra ca. kl. 17.45. I år bedes alle 

selv hjælpe til med at grille pølser og brød.  

Vi opstiller bålfade til snobrød for børn og barnlige sjæle og for hyggens skyld. 

Medbring gerne snobrødsdej. Vi har en del snobrødspinde I frit kan benytte. 

DRIKKE:  Kolde øl og vand kan købes for en 10’er, så husk småmønter. 

UNDERHOLDNING:  Medbring gerne ”hjelm og hjul” til børnene, så de kan løbe på rulleskøjter, 

skateboards, løbehjul m.m. på Nattergalevej, og andre spil til jer selv og/eller børnene. 

Vi medbringer fx Kongespil, Kæmpe-Mikado, m.m. 

SIDDEPLADSER:  Der er begrænset antal siddepladser og borde til rådighed. Medbring gerne tæpper. 

TILMELDING:  Send en mail til Inge Holm via mail (ingeholm1962@gmail.com), sms eller tlf. (22 66 

36 06) senest den 6. september 2014 - og støt op om det hyggelige arrangement, der 

hovedsageligt arrangeres af frivillige fra kvarteret. 

Og husk at skrive: Dit fulde navn, vejnavn + nummer, antal voksne og antal børn, der 

deltager fra din husstand. 

KOMMER DINE NABOER OGSÅ? HJÆLP OS OG SPØRG DEM, SÅ VI KAN FÅ ALLE MED. 

Vi glæder os til at se dig eller jer 

og håber, at rigtigt mange af jer har tid til at deltage. 

God sommer. 

 

De bedste hilsner på fredagskomsammen-udvalgets vegne, 
Mariann (Fuglesangs Allé 41) - Lene (Vagtelvej 19) - Mette (Blåmejsevej 18),  

Inge (Falkevej 8) - Anne Pernille (Nattergalevej 6) 


