
INDBYDELSE TIL 100 ÅRS JUBILÆUM 

i Søborgmagle Grundejerforening. 

Lørdag den 19. august kl. 14 – 22 på Magle Torv 

 

Alle husstande i grundejerforeningen er velkomne hele dagen. Tilmeld dig, så vi 

ved, hvor mange vi bliver. Deltagelse i spisning kræver køb af spisebilletter 

senest torsdag den 29. juni.  

Der er aktiviteter for både børn og voksne, så kom gerne hele familien – og tag naboen med. 

Programmet ser foreløbig således ud: 

14.00 Velkommen  
Skattejagt med opgaver. Vind ingredienser til den store lagkagedyst. For børn og voksne. 

 Bedømmelse af lagkagerne. Hvem har lavet den flotteste, lækreste, mest kreative og 
indbydende lagkage. 

16.00 Kaffe og te med vores fantastiske lagkager. Salg af sodavand.  
Afsløring af vinderne af lagkagedysten. 
Hoppeborg åbner.  

 Lokalfortælling om vores område. 
Klassiske aktiviteter fra før iPad’ens tid for børn og barnlige sjæle: Fx sækkeløb, spise æbler i 
spand, kartoffelløb, slå søm i, tovtrækning, trillebør, kryds og bolle stafet. 

17.30 Helstegt pattegris/lam og pølser. Madbilletter skal købes på forhånd (se nedenfor). 
Salg af og øl og vand til rimelige priser. Medbring gerne egen vin, hvis du vil. 

19.00 Musikken starter – Bessefars Bedste spiller musik fra de sidste 35 år.  
Små konkurrencer – tip 13 rigtige om vores lokalområde. 

22.00 Tak for i aften 

 

Tilmelding via mail til 100@soeborgmagle.dk eller på kuponen  

nedenfor senest 29. juni – men hvorfor ikke med det samme? 

På gensyn. 

Bestyrelsen  

 

Tilmelding til 100 års i jubilæum Søborgmagle Grundejerforening lørdag den 19. august 2017.  

Afleveres til Anne-Mette Pedersen, Maglegårds Alle 103 senest den 29. juni. 

Adresse: _______________________________________________ Evt. medlemsnummer ________ 

Mail-adresse: ____________________________________________  (til madbillet og fremtidig info) 

Lørdag eftermiddag: Deltager med _______ voksne, _______børn.    deltager ikke 

Lørdag aften:             Deltager med _______ voksne, _______børn.    deltager ikke 

Spisning:             _____ voksne á kr. 150 kr., _____børn á 50 kr., i alt kr. _________ som indbetales 

på reg.nr. 1551 kontonr. 9051902 eller MobilePay til 30 13 20 39 med adresse i beskedfeltet inden 29. juni 
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