
Sommerfest i Violens Kvarter 2014  

Så er det på tide vi mødes igen, denne gang til sommerfest i Violens Kvarter som afholdes lørdag den 30. 

august. Vi starter dagen med at køre til Bjerrely Fiskesø (Bjerrevej 55, Tanderupkær 7400 Herning) for at fiske 

lidt. Der vil være fælles afgang kl. 10:00 for dem der ønsker at køre i konvoj eller ikke kan finde vej.               

Hvis man er den heldige ejer af en motorcykel vil Christian stå for paradekørsel.                                                        

                                                                                                     

Fra kl. 10:30 og frem til ca. kl. 15:00 vil der mulighed for at fiske, prisen er 50 kr. for børn og 100 kr. for voksne 

(pr. fiskestang). Hvis man ikke har en fiskestang, kan de lejes for 30 kr. pr stang. 

Når sulten melder sig, spiser vi sammen vores egen medbragte frokost i det fri, hvis vejret er godt, ellers vil der 

være mulighed for at søge ly i Muslingehuset. 

Inden vi kører hjem vil der være kaffe, te og kage. Bestyrelsen bager 2 kager, men hvis man lyster, bager man 

bare en kage og tager med, vi kan jo altid spise resten senere. Derudover er man velkommen til at medbringe 

en kande kaffe/te.                                                                                                                         

Omkring kl. 15:30 kører vi hjem til Violens Kvarter, hvor de friske mandfolk i fællesskab rejser teltet og stiller 

borde og stole op (ud for Violens Kvarter nr. 10). 

Kl. 18:00 vil der være tændt op i grillen, hvor medbragt kød kan grilles. Hver husstand medbringer drikkevarer 

til eget forbrug. Og en skål salat eller en dessert til fællesbordet. De der drikker kaffe må meget gerne 

medbringe en kande kaffe/te.  

Skulle man ligge inde med et festligt indslag er dette meget velkommen. 

Vi glæder os til at se så mange som muligt                                                                                           

Med Venlig Hilsen Bestyrelsen 

Klip-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tilmelding 

Vi kommer _____ fra Violens Kvarter nr._____ 

Husk penge på dagen, hvis man vil fiske! 

Sedlen afleveres i postkassen Violens Kvarter nr. 10 senest mandag den 25. august. 


