
 
Grundejerforeningen Norsvej fylder 20 år 

Derfor afholdes  

Jubilæumsfest  
Lørdag d. 6. August 2022, fra kl. 17:00 

 
I anledningen af vores grundejerforenings 20-års jubilæum, afholdes der 

traditionen tro en jubilæumsfest. Tidligere jubilæumsfester i 2017 og 2012 har 
været afholdt med stor succes, og har været med til at styrke sammenholdet 

og de sociale relationer i vores forening.  
 

På Generalforsamlingen 2022 blev det vedtaget at vores 20-års jubilæum også 
skal fejres med en fest for alle beboere. En fest som foreningen støtter 

økonomisk. 
 

 

 
Bindende TILMELDING og BETALING senest søndag d. 15. juni, se bagsiden. 
 

Sæt X i kalenderen allerede nu og kom til endnu en fantastisk fest med alle 
dine gode naboer, vi glæder os til se jer! 

  
Venlig hilsen Festudvalget (festudvalg22@norsvej.dk)  

(Katrine Oks29, Bente Odd25, Kasper Odd12, Kristian Oks6) 
 

Vend…  

Mere Musik – mere fest! 

Festen forventes at forløbe nogenlunde som følger: 
 
17:00 Vi mødes og baren åbner. 

Opvarmning med leg og spil i det grønne for alle aldre 
18:15 Velkomstdrinks (med og uden alkohol) 
19:00 Fællesspisning, lækker buffet med helstegt pattegris og softice 
21:00 Afrydning 
21.30 Live musik og diskotek, dansegulvet åbner 
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Praktiske informationer: 
 

Pris per person: 
Voksen + børn fra 13 år = kr. 160,00  

Børn fra 2-12 år = 80,00 
Børn under 2 år er gratis 

  
Betaling via MobilePay til box 1675RH 

eller evt. kontanter afleveret personligt til et 
af medlemmerne i festudvalget 

(I tilfælde af utilstrækkelig tilslutning til festen, tilbageføres alle betalinger selvfølgelig) 

 
Oplys Adresse, antal voksne, antal børn 2-12 år og antal småbørn under 2 år i 

kommentarfeltet ved betaling, f.eks: ”Odd99 2v 4b 1sb” 

 
Det får du for pengene: 

✓ Frisk velkomstdrink til alle (også alkoholfri) 
✓ Lækker mad: Kokken griller helstegt pattegris med stor 

tilbehørsbuffet m. forskellige kartofler, salater, brød og kryddersmør 
✓ Softice-maskine 
✓ Live musik & Diskotek 
✓ Godt og festligt selskab med alle dine naboer 

 
Øvrig information: 

➢ Arrangementet afholdes i et stort festtelt m. gulv på vores grønne 
område  

➢ Medbring glas, bestik og service til eget brug 
➢ Medbring evt. Kaffe / Te til eget brug 
➢ Øvrige drikkevarer købes i baren! (må ikke medbringes) 
➢ Velassorteret bar i teltet med meget fordelagtige priser: fadøl, vand, 

vin & spiritus, Betaling kontant eller Mobilepay 
➢ Kun beboere i Grundejerforeningen Norsvej kan deltage 
➢ Underholdende indslag er velkomne, kontakt festudvalget  

 


