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Ultrakort
Særnummer om:

Rasmus Nøhr koncerten 
den 19. juni 
på Egebjerget



Festbrag
- Kom til udendørs gratis koncertfest 
fredag den 19. juni ved forsamlingshuset

Program
15. - 17. Pladsen, Gerlev legepark og boderne åbner
17.- 17.45 RASMUS NØHR
17.45 - 19.45 Spisning og musik v/David Skydsgaard
19.45 - 21.RASMUS NØHR
21. - 22.30 Musik v/David Skydsgaard
22.30 - 23. Pladsen lukker ned
Tak for for denne gang, vi ses til næste år



Dette gøres via linket på vores Facebook side 
“Rasmus Nøhr koncert i Egebjerg”. 

Eller du kan gå ind på denne side:
https://www.place2book.com/da/choose_
ticket_sales_workflow?seccode=937bc5126a

Vi kan røbe, at der vil være lodtrækning 
blandt de købte madbilletter med lækre 
gaver fra lokale sponsorer. 

 Har du ikke selv mulighed for at  
 komme på Facebook og købe en 
 madbillet, så hiv fat i din nabo, 
 fætter etc., så vil han/hun 
 garanteret gerne være behjælpelig.

Festen er for alle aldre og 
gratis for alle, men vil man 
støtte arrangementet er det 
en god ide at købe nogle af 
alle de gode ting, der er til 
salg til festen.

Der vil være mulighed for at 
købe pølser med brød, pop-
corn, kage, is samt diverse 
kolde og varme drikke.

Der udover er der mulighed 
for at bestille et rigtigt 
måltid. Vi håber at det kan 
friste...

Mad Husk at købe madbillet 

Menu
Helstegt pattegris 
med Kartoffelsalat
og en blandet salat
pris:

85,-

-senest søndag den 14 juni



- Lidt om initiativet
I Egebjerg står vi sammen og får nogen 
en lys ide, er der opbakning fra resten af 
byen. 

Vi kan bygge, lave kunstværker og sågar 
bryste os af “egen” æblemost. Fortjener 
Egebjerg så ikke en stor havefest? 

Det syntes vi og derfor har 7 mennesker 
knoklet de sidste par måneder, for at ar-
rangere en stor gratis fest, for alle, der har 
lyst til at deltage.  

Tilladelser skulle søges, lokationen være 
perfekt og hvad skulle menuen bestå af? 
Nu er det hele faldet på plads og vi kan 
begynde at glæde os. 

Hele familien vil være velkommen og der 
vil være mulighed for at købe pølser m. 
brød, popcorn, kage, is, diverse kolde og 
varme drikke  samt helstegt pattegris med 
kartoffelsalat og blandet salat- denne 
menu skal dog forudbestilles. 

Vi håber, at alle vil være med til at 
støtte op, om havefesten, så vi 
forhåbentlig kan få Rasmus Nøhr 
tilbage til Egebjerg til næste år... 
 
                    Venlig hilsen 
     Festholdet og
     Charlotte Jensen
                     tlf. 42361690

 
     



Hjælpende hænder
- Mange har meldt sig og vi kan stadig bruge flere.

Infoaften for hjælpere
Onsdag den 3. juni kl. 19 i forsamlingshuset

Så skriv til os på egebjergkoncert@gmail.com eller mød op til

Gi’r du en hånd?
-Så skriv til os på egebjergkoncert@gmail.com eller mød op til:



Følg festen på Fjæsen
-Tjek vores facebookside , hvis du 
vil følge med i stort og småt om festen


