
 

ØGF SOMMERFEST 2011! 
 
 
Ørholm Grundejerforening afholder sin årlige sommerfest – og i den anledning inviteres 
du til at deltage i loppemarked og sommerfest lørdag den 11. juni 2011.  
 

Dagens program: 
Kl. 11 - 15.00: Loppemarked! 

Danmarksvej afspærres delvist mellem Finlandsvej og Sverigesvej. 
 Kom til dette område med gode gemmer fra loft, kælder, sommerhus og 

redskabsrum. Loppemarkedet bliver annonceret i Det Grønne Område, 
Søndagsavisen samt ved opslag i lokalområdet. 

 Tilmelding ikke nødvendig. 
 
Kl.13.30–14.30:Overraskelse til alle børn der er på Danmarksvej på dét tidspunkt. 

Det kommer til at smage godt  
 
Kl. 15 - 15.15: Klargøring til Sæbekassebilløb på Danmarksvej. 
Kl. 15.15 - 16: Sæbekassebilløb og præmieoverrækkelse - se regler på bagsiden–vend  
 
Kl. 16 – 18: Stjerneløb for børnene (angiv venligst børnenes alder på tilmeldingsslip-

pen) 
 
Kl. 18.30 Grundejerforeningen byder velkommen ved en velkomstdrink i pavilloner-

ne som bliver sat op på Lundtofte Kirkes Parkeringsplads. 
Grillene vil blive tændt og alle medbringer kød/pølser/etc. til eget brug. 
Foreningen sørger for diverse salater og brød. Der er mulighed for at købe 
fadøl, sodavand og vin til moderate priser.  
Efter maden sørger festudvalget for en god kop kaffe. I bedes selv med-
bringe service (tallerkner og bestik).   

 
Pris medlemmer: kr. 50,- pr. voksen og kr. 25,- pr. barn under 12 år. 
Pris ikke medlemmer1: kr. 100,- pr. voksen og kr. 50,- pr. barn under 12 år.  
Betaling sker enten kontant til festudvalget eller til Ørholm Grundejerforenings festkonto i 
Nordjyske Bank: reg.nr. 9033 Kontonr. 0000469807. 
HUSK at oplyse navn, adresse og formål: Sommerfest 2011. 
 
Tilmelding og betaling inden fredag den 3. juni 2011 til: 
Kristian og Kristine, Danmarksvej 28B eller Jytte og Troels, Finlandsvej 8B  
 
Vi glæder os til en dejlig dag og aften med jer alle. 
------------------------------------------------------------------------ 
Tilmelding til sommerfest den 11. juni 2010 kl. 18.30 på Lundtofte Kirkes Parkeringsplads 
Navn:   
Adresse: 
 
Vi kommer (antal): ____Voksne ____ Børn – angiv venligst alder på børn: ____________ 
Jeg  (navn) vil gerne hjælpe med at sætte pavilloner, borde og stole op kl. 
16.00 
SÆT KRYDS: 
Betalt kontant til enten DK-vej 28B el. FIN-vej 8B: __ Indbetalt til ØGFs festkonto: __ 

                                                 
1 Kontigentsats 2011: kr. 100,- per husstand. Indmeldelse: Jens Aakersø, DKsvej 11. www.oerholm.dk/gf/ 



 
 
 
 
 
 

Sæbekassebilkonkurrence 
 
I forbindelse med sommerfesten er der i år gammeldavs sæbekasse-
bilkonkurrence. 
Nu er chancen der for at få farmand eller storebror i sving. 
 
Det er nok en god ide at starte et par dage i forvejen. 
 
Alle kan være med, men der er nogle få regler: 
 

1. Sæbekassebilen skal så vidt muligt bygges af genbrugsmateria-
ler. 

2. Den skal kunne styres, men må ikke have nogen form for motor. 
 
Et sæbekassebilhold består af bil og to børn, chauffør og skubber. 
Begge børn bærer cykelhjelm under kørslen, som foregår på forældre-
nes ansvar. 
 
Der startes med paradekørsel og præsentation af hold, efterfulgt af 
tidskørsler. Herefter er der par-ræs og længdeskub (hvem kører 
længst på et skub korrigeret for skubberens højde). 
 
Der er præmie til flotteste bil, hurtigste bil og langsomste bil og den bil 
som kører længst på et skub (øko-vinder) 
 


