Kære alle gode folk i Beboerforeningen Farum Landsby
Det er igen blevet tid til at samles på forten til årets høstfest.
I år vil et brag af en farmerfest for børn, unge og voksne blive skudt i gang søndag d. 26. august kl. 14.

Program
Kl. 14.00:

Vi mødes på forten til velkomst og et lille glas

Kl. 14.30:

Landsbydysten begynder – der dystes i forskellige landsbyfærdigheder og vinderholdet
foreviges med deres nyerhvervede pokal.

Kl. 15.30:

Fri leg, hygge og snak på forten

Kl. 16.00:

Fri leg, hygge og snak på forten fortsætter, mens boderne på pladsen åbner

Kl. 17.00:

Der tændes op i grillen. Foreningen sørger for indkøb af stege af gris og ko. Hver
familie medbringer derudover en salat eller andet til den fælles buffet samt drikkevarer,
service og siddepladser til eget forbrug.

Landsbyen er fuld af en masse skønne børn og unge. Vi håber derfor, vi kan samle et ungt ”farmer
crew”, som kan hjælpe os på festdagen med forskellige opgaver. Derfor inviteres landsbyens børn fra
9 år og opefter til et kort møde og hygge tirsdag d. 21. august kl. 17-18.30 på forten. Her vil vi fordele
små opgaver, få lidt let at spise, og det nye farmer crew får anledning til at lære hinanden lidt bedre
at kende. Vi håber, I vil bakke op om initiativet og at I vil give jeres barn den medfølgende invitation.

Vi håber, vi ses!
Beboerforeningen Farum Landsby

Invitation til Farum landsbys børn fra 9 år og opefter….
Bor du i Beboerforeningen Farum landsbys område?
Har du lyst til at møde børn og unge på din egen alder?
Har du lyst til at være en del af et ungt ”farmer crew”, der hjælper lidt til ved høstfesten?

Så inviteres du til et hyggeligt planlægningsmøde tirsdag d. 21. august kl. 17-18.30. Vi mødes på forten
og får lidt let at spise og drikke. På mødet taler vi om, hvordan I kan blive det perfekte farmer crew til
høstfesten – og måske I selv har gode idéer til, hvordan festen kan blive endnu bedre

Vi håber, du har lyst til at være med og vil gerne høre fra dig, så vi ved, hvor mange vi bliver. Du, eller
en af dine forældre, kan sende en sms til Karina på 2890 8970. (Karina er mor til Smilla 6 og Sander
9 og bor Kålundsvej 19.) Giv besked senest 17.8.

Vi håber meget, I har lyst til at mødes med os og hinanden til en hyggelig sammenkomst

Mange hilsner
Karina og Ole

