
Nyheder fra Signalgården #2-2014  

 

 

Gårdfest  

Lørdag den 21. juni 2014 afholdes Signalgårdens årlige gårdfest. 

Vi mødes i gården kl. 14.00, hvor vi igen i år skal dyste om den gyldne trekampspokal og 
spændende præmier i discipliner for både børn og voksne.  

Kl. 17.30 er grillen varm. Kig i fryseren eller den lokale køledisk efter røde bøffer, tofustænger, 
wienerpølser med ost og baconsvøb, laksestykker og majskolber til at lægge på den varme grill. 
Alt er velkomment og det er det eneste I selv skal stå for.  

Aktivitetsudvalget vil sørge for sprød salat, lunt brød og en lækker dessert. Kolde fadøl og 

boblende vand sælges til billige penge. Man er selvfølgelig også velkommen til at medbringe sine 
egne drikkevarer, såfremt man foretrækker farvestrålende paraplydrinks.   

Når alle pølserne er spist og de kolde øl fustager er trekvart tomme, så disker aktivitetsudvalget 
op med overraskelsesfuld underholdning, som er værd at glæde sig til. Resten af natten fortsætter 
med fest, sang, dans og musik til den lyse morgen.  

Hele herligheden foregår i Signalgårdens partytelt med kulørte lamper og musik.   

Vi vil selvfølgelig forsøge at tilrettelægge hele dagen, så alle, både unge og ældre, føler sig godt 
tilpas.  

Vi glæder os til at dele øl, pølser, sjove lege og gode grin med jer. 

Sådan tilmelder du dig 

Send en mail til: kontaktaktivitet@signalgaarden.dk 

mailto:kontaktaktivitet@signalgaarden.dk


Skriv hvor mange børn og hvor mange voksne i kommer til spisning. Husk at skrive jeres navn og 
jeres husnummer. 

Spisning koster 50 kr pr voksne og 25 kr pr barn 

Sæt pengene ind på bankkonto: REGNR: 5321 KONTONR: 024 82 82  

Husk også her at skrive jeres navn og husnummer. 

SU - SENEST LØRDAG DEN 7. JUNI 2014  

Festlige hilsner  
Aktivitetsudvalget 

  

 

Lørdag den 31. maj fra kl. 11:00 er der hygge for de 

voksne i Signalgården. 

 Vi starter med Petanque spil i gården kl:11:00 

 Eftermiddagen er afsat til en lille øl smagning 

 Hen under aften bliver det til Pub Crowl eller hygge videre i gården. 



Der er ikke mødepligt til arrangementet eller dele heraf - deltag i det du har lyst til  
Kom frisk som du er, men giv gerne en tilbagemelding på mail 
kontaktaktivitet@signalgaarden.dk 
hvis du ønsker at deltage i øl smagningen, så vi får indkøbt til alle. 

På gensyn 
Aktivitetsgruppen 
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