
Fest for fællesskabet
Et af de bærende elementer i et fællesskab som A/H Kildegaarden er fælles oplevelser. Her er der ikke mindst 
tænkt på de festlige og traditionsrige arrangementer, der i kortere eller længere periode har været en del af 
fællesskabet i vores forening.

De frivillige i de respektive udvalg gør sig mange tanker i forsøget på at ramme inden for skiven. Der skal være 
noget til alle aldersgrupper. Traditioner skal gøres tidssvarende med respekt for netop traditionen.

Antallet og indholdet af diverse arrangementer, skal balancere  mellem både behov, økonomi og ressourcer.

Udvalgene og bestyrelsen håber vi med programmet 2018 har fundet den fine balance og vi ser frem til at fejre 
fællesskabet  ved de mange og ganske forskellige arrangementer, der er lagt i kalenderen 2018.

Vel mødt!



Fællesarbejde… og fællesspisning.

Først skal man yde.. så kan man nyde! Klog ord, der på bedste vis understøtter den 
god tanke om, at  afslutte fællesarbejdet med en fællesspisning. 

Dog er ALLE medlemmer med familie er velkomne til frokosten. Altså også jer, som 
ikke har deltaget i fællesarbejdet den pågældende lørdag.

Medbring en frokostret, svarende til det antal personer I kommer, til en fælles 
buffet. Det bliver muligt at købe vand, øl og vin. 

Hvor: Fælleshuset 
Tid: Kl. 13.00
Tilmelding: Ikke nødvendig
Vejr: Godt vejr, så spiser vi udenfor. Dårligt vejr (regn), bliver det 

indenfor 
Spørgsmål: Send mail til festudvalg@ahkildegaarden.dk 

2. juni 2018 Fællesarbejde kl. 9-12
Fællesspisning kl. 13

7. juli 2018 Fællesarbejde kl. 9-12
Fællesspisning kl. 13

1. sep. 2018 Fællesarbejde kl. 9-12
Fællesspisning kl. 13

6. okt. 2018 Fællesarbejde kl. 9-12
Sidste fællesspisning kl. 13



Skt. Hans 2018

Borde/stole • Bålfade • Båltale • Midsommersang • Salg 
af øl/vin & vand • Pølser/tilbehør

Til ungerne (gratis) Lav din egen heks • Byg din egen 
fuglekasse • Rist en skumfidus • Sno dit brød

23. juni 2018 
AHK fejrer vores 60 års jubilæum med GRATIS morgenmad
Hvor: Ved foreningshuset
Tid: kl. 9.00
Tilmelding: Hos købmanden

Heksebygning
Vi hjælpes ad med at fremstille farlige, fine og finurlige hekse til bålet
Hvor: Ved foreningshuset
Tid: kl. 10.00

Bygning af fuglekasser 
Foreningens mindste tager deres forældre med. Sammen bygger vi en masse fuglekasser, som 
man tager med hjem og sætter op i haven.
Hvor: Ved foreningshuset
Tid: kl. 10.00

Program for Skt. Hans aften
Kl. 18.45 Vi mødes ved købmanden. Hekse og børn kan komme på ladet og køre 

med bålpladsen
Kl. 19.00 Fælleshygge/ Ungerne rister skumfiduser. 
Kl. 20.30 Formanden holder båltale 
Kl. 21.00 Det store bål tændes. Midsommersang og fælleshygge 
Kl. 22.00 Arrangementet slutter 



Opbygning af bålet:
Medlemmerne er velkommen til at “bringe brænde til bålet” op til 
dagen. Man skal dog være opmærksom på følgende 
begrænsninger/retningslinjer.

Velkommen: 
Brændbare naturmaterialer. (Store grene, brædder, paller, hekse)

Ikke velkommen: 
- Behandlet/malet/trykimprægneret træ
- Haveaffald./afklip 
- Plastikposer 
- Husholdningsaffald  
- Gamle cykler, biler, sofaer og slige sager

Placering af bålet: Fra d. 10.6.2018 vil der være placeret en bunke træ på 
materiel- pladsen. Venligst smid dit “tilskud til midsommeren” oven på 
den eksisterende bunke.



4. august 2018    Sommerfest 

U-lympiske Lege v/formanden
Indvielse af broen v/formanden + og formanden for OF Harrestrup
Middag
Børnerock
Dans og hygge 

Købmanden sælger øl, vand, vin og pølser

Festudvalget arbejder på detaljerne, da vi jo som bekendt fejrer vores 
60 års fødselsdag i 2018.

Se senere for fastsat program ..



19. august 2018  Havevandring 

Man mødes ved købmanden og deles op i hold. Vi besøger de haver der 
har valgt at møde os inden for på dagen.

Mulighed for at bytte planter og gode grønne råd.

Mere følger..



28.  oktober 2018  Standerstrygning 

Hvor: Ved foreningshuset
Tid: Kl. 11.00

Folk dukker op og siger god formiddag.

Løst og fast om det der rør sig pt. i haven. Der er IKKE tale om et 
infomøde. Blot en del “godt at vide”.

Formanden stryger flaget og siger farvel og på glædeligt gensyn til 
standerhejsning søndag den 31. marts 2019.

Der bydes på kaffe/kage. Mulighed for køb af øl/vand.


