
Ørholm Grundejerforening af 1917 - ØGF 
 
ØGF arbejder for at styrke sammenholdet og for 
at gøre netop DIT nærområde til det bedste i vo-
res kommune. 
 
Vi har altid en god og stærk dialog med Lyngby-
Taarbæk Kommune hvor vi drøfter aktuelle for-
hold for foreningens medlemmer bl.a. forhold 
omkring trafikbelastning i vores område.  
 
Det koster 100 kr. pr. husstand om året at være 
medlem af ØGF. Når du skal holde fest, så kan du 
som medlem meget billigt leje telte, borde, stole 
og alt muligt andet. 
Husk at ved at betale et beskedent kontingent på 
100,- kroner om året, er du med til at støtte fæl-
lesskabet og sammenholdet i vores nærområde. 
Betal via ØGF-konto nr. 5479-3929482 eller via 
MobilePay 707659 (ØGF). 
 
Hilsen Bestyrelsen for ØGF 

 ØGF SOMMERFEST 2019 
Powered by Ørholm Grundejerforening 

 
Invitation 

Loppemarked og sommerfest 
Pinselørdag den 8. juni 2019 

 
Dagens program 
Kl.11.00-15.00: Loppemarked på Danmarksvej 
Boderne stilles mellem Finlandsvej og Sverigesvej. 
Kom med gode gemmer fra loft, kælder, som- 
merhus og redskabsrum. Deltagelse til denne del 
er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig. Kom 
og få nogle hyggelige timer med dine naboer ☺ 
Opstilling fra kl. 10:00 
Kl.13.30–14.30: Overraskelse til alle børn ☺ 
Det kommer til at smage godt! 
Kl.15.00–17.00: Premiere på nyt løb for børnene 
Løbet starter og slutter på Danmarksvej ved kir- 
kens P-plads. (angiv børnenes alder på  
tilmeldingsslippen).  



Aftenens program 
Kl. 18.30 Velkomst ved Grundejerforeningen 
Velkomstdrink på Lundtofte Kirkes P-plads. Gril-
lene vil blive tændt og alle medbringer  
selv: Veggie/tofu/kød/fisk etc. til eget brug. 
Foreningen sørger for rammerne og diverse 
salater, ketchup, sennep og brød mm.  
Der er mulighed for at købe fadøl, sodavand og  
god vin til moderate priser. Efter maden er der 
svingom til levende musik ☺. 
I bedes selv medbringe service (tallerkener, glas 
og bestik).  
Pris for aftenen – Bemærk: live musik ☺ 
Pris medlemmer: kr. 50,- pr. voksen og kr. 25,- pr.  
barn under 12 år. Og dobbelt op hvis du/I ikke er  
medlemmer1 af ØGF. 
Betaling sker enten kontant til Riskær, Dan- 
marksvej 28B, til Ørholm Grundejerforenings  
festkonto i Nykredit: Bank: reg.nr. 5479  
Kontonr. 3929482, eller MobilePay 707659 (ØGF). 
Husk at oplyse navn, adresse ☺ 
                                                 
1 Kontigentsats 2019: kr. 100,- per husstand. Indmeldelse: Jens Aakersø, DKsvej 11. 

www.oerholm.dk/gf/ 

Tilmeldingsslip 
HUSK at oplyse: 
Navn, adresse og ’Sommerfest 2019’ 
 
Tilmelding og betaling inden den 31. maj 2019  
Vi glæder os til en dejlig dag og aften med alle. 
 

----------------------------------------------- 
Tilmelding til sommerfest den 8. juni 2019  
kl. 18.30 på Lundtofte Kirkes P-plads 
 
Navn: _____________________________ 
 
Adresse:_______________________________ 
 
Vi kommer (antal): _____Voksne, og____ Børn. 
Angiv alder på børn: _____________________ 
Jeg __________________________(navn+mobil) 
vil gerne hjælpe med at sætte telte, borde og sto-
le op lørdag kl. 15.30 ___ og/eller fredag efter-
middag kl. 17.00+ ____. SÆT KRYDS. 
Afleveres hos Riskær, Danmarksvej 28B. 

http://www.oerholm.dk/gf/

