
Familiefest 2018 

FamilieFest i Farver... 

 
Kære Familie, 

… Er der noget flottere end farven i vores flag når det hejses en tidlig morgen til en 

Familiefest… 
 

Nej vel…. At vi er en farverig familie med hang til fest og farver kan der vel efterhånden ikke 

herske nogen tvivl om! De fleste fester i det seneste årti har da i den grad været præget af fest 

og farver til overflod! 

 

Vi synes derfor, at også denne fest skal handle om livsglæde, højt humør og en stor, engageret og 

festlig familie! Derfor dette års festtema: FamilieFest i Farver... 
Det er jo efterhånden svært at undgå at gentage os selv – så vi mødes som sædvanligt på 

Solborgen, Hønsinge Lyng til den traditionsrige familiefest. Siden sidste fest er der vist sket 

yderligere renovering af Solborgen – dejligt! 

 

Vi glæder os allerede rigtig meget til at ses igen til masser af hyggeligt samvær, god mad og ikke 

mindst glade mennesker, så vi går ud fra at de fleste af Jer allerede har sat X i kalenderen (har 

været ude på facebook en månedstid) ud for week-end’en: 

 

Lørdag/søndag d. 22. – 23. september, 2018 
 

Årets tema vil - som allerede skrevet - foregå i farvernes tegn og selvfølgelig skal vi snakke, 

konkurrere, feste, danse, synge (hvem kender ikke ”Vi maler Byen Rød”, ”Se min kjole”, ”Jeg vil male dagen 

blå”, ”Den Knaldrøde gummibåd”, ”Jeg vil ha’ en Blå Ballon” , ”Verden er i Farver”, osv.) samt spise og hygge os, 

og bare være sammen fordi vi kan li’ det! 

 

Kom udklædt hvis I har lyst til det, eller kom blot og vær med for hyggens skyld, der er noget 

for alle! Måske kommer der også denne gang en ny dans vi skal lære… Men frem for alt med farver 

med knald på! 

  

 



 

 

 

 

 

Der vil som sædvanligt være forskellige aktiviteter og hyggeligt samvær om eftermiddagen som vi 

kender det: Volleyball, rundboldt, bordtennis og dansetræning samt en god snak med familien osv. 

Så der er lidt for enhver. Desuden vil der som noget nyt denne gang blive arrangeret en 

Skattejagt for børn.  

 

Vi opfordrer endnu engang alle der har tid lyst og lejlighed til at medbringe lidt ”hjemmebag” til 

kaffe/kagebordet efter frokost lørdag. Skriv blot en mail eller på facebook at I medbringer lidt 

kage. Skulle der være andre gode ideer til aktiviteter i week-end’en, er de sædvanen tro meget 

velkomne! 

 

Igen er lejeprisen steget, så vi er derfor nødsaget til at hæve prisen for voksne til Kr. 450,- pr. 

voksen. Til gengæld hæver vi alderen for børnegruppen til 10-15 år og holder prisen her fra sidste 

fest på kr. 150,- Dette betyder så at børn i aldersgruppen 0 og helt op til 9 år vil være gratis. 

 

For denne pris får I: 

 Kaffe og kage ved ankomst lørdag 

 Velkomstdrink & snacks 

 3-retters menu.  

 Vin/øl/vand til købmandspriser 

 Underholdning og musik 

 Natmad 

 Overnatning i eget værelse 

 Morgenmad/Brunch søndag 

Alle er selvfølgelig velkomne til at medbringe egen frokost til lørdag (øl og vand kan købes til 

købmandspriser). Skulle nogen have lyst til at komme allerede fredag er dette som tidligere også 

muligt. 

Husk i øvrigt vores hjemmeside: http://www.familiefest-tranumklit.dk/ Som ”Webmaster” er det 

endnu engang Jesper Kragh der er så rar at sørge for opdatering osv. 

Husk også vores facebookgruppe som hedder: Familiefest-tranumklit. Her kan I komme med 

kommentarer og følge med i forberedelserne til festen. Sofie vedligeholder også denne gang 

facebook gruppen. 

Skulle der i øvrigt være navne-/mailadresseændringer, fejl eller mangler, må I meget gerne sende 

email til: mkjoergensen@hotmail.com (svar blot på den mail i har modtaget med invitationen). 

Vi håber selvfølgelig at I alle har tid og lyst til endnu engang at være sammen med familien en 

hyggelig week-end. Send allerede nu besked på email til Fætter Henrik på: hjorth@comwell.dk – så 

hurtigt som muligt – og senest  1. juli, 2018. Betaling samtidig med tilmelding. I kan enten betale 

via Mobile Pay til Fætter Henrik på tlf. 2724 2780, eller lav en bankoverførsel til bankkonto: 

4490 3162144618, Danske Bank, mærket Jeres navn.  

 

http://www.familiefest-tranumklit.dk/
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VI SKAL BEDE JER INDBETALE HELE BELØBET SÅ HURTIGT SOM OVERHOVEDET MULIGT, DA 

VI SOM SÆDVANLIGT SKAL BETALE SOLBORGEN FORUD HER INDEN SOMMEREN. 

Vi håber alle familier møder talstærkt op, og er ikke i tvivl om at week-end’en bliver lige så 

hyggelig og begivenhedsrig som den plejer. 

Mange kærlige festhilsner fra, 

Familiefest Komiteen. 

 

 

 

 
 

Familiefest billede 2016 

(Flot bordtennisbord! ;-) 


