
 

 

Studiebyfest  
24. august 2019 

 

Vi er glade for at kunne invitere til endnu en af de legendariske sommerfester her 
i Studiebyen. 
 
Vi starter som sædvanligt kl. 11.00 med boder og loppemarked og jo flere vi er til at bidrage 
med boder, jo sjovere bliver det :)  
Vi glæder os til at se hvad I finder på i år – kun fantasien sætter grænser.  
 

Som vedtaget på generalforsamlingen vil der i år også være undervisning i vores 
nye hjertestarter. Der er plads til 45 kursister og tilmelding skal ske til via dette link 

senest d. 15. juli.  
Man skal være over 12 år for at deltage og det er endda muligt at få et kursusbevis hvis man 
tilmelder sig med navn, fødselsdato og mailadresse. 
Der er 3 tidspunkter at vælge imellem. 12.30-13.00, 14.00-14.30 og 15.30-16.00. 
 
Som noget helt nyt i år, kan man vælge at få helstegt pattegris inkl. tilbehør. 
Tilmelding sker ved betaling til 26 20 16 12. Husk navn i kommentarfeltet. 
Pris pr. voksen: Kr. 150,00 
Pris for børn under 12 år: Kr. 75,00 
 
Ønsker man ikke at benytte sig af tilbuddet, er der naturligvis mulighed for at grille sin egen 
medbragte mad som sædvanligt. 

 
Grill starter op kl. 17.30 og helstegt pattegris er klar til servering fra kl. 18.00 
Bindende tilmelding ved betaling for pattegris senest d. 1. august 

Der kan som sædvanligt købes øl og sodavand til gode priser.  
 
Musikønsker modtages gerne til pstanley.mortensen@gmail.com 
Så laver vi den bedste playliste hjemmefra. 
 
Festlige indslag såsom sanghæfter, optrædener m.m. modtages med kyshånd. 
 
Medbring som altid service og en blomst til bordet :) og også gerne en dug.  
 

Der bliver lidt sjov og spas - så download Kahoot appen til Jeres telefoner inden 
festen, så den er klar inden.  
 

  Mange festlige hilsner 
Festudvalget 

 
OBS: Ingen biler på parkeringspladsen fra dagen før ;) 

https://doodle.com/poll/z5xsipiyupfe6uq8
mailto:pstanley.mortensen@gmail.com

