
Kære Brandhøjfolk!

I år er havekalenderen udvidet med en række sociale arrangementer.
Disse begivenheder, får det omfang som der er opbakning til.

Først, fremmest og enklest er der lagt op til at spise frokost i fællesskab efter endt fællesarbejde. 
Det vil foregå således at hver enkelt have forbereder en frokost, som de efter endt fællesarbejde 
kan hente og så mødes alle der har lyst, både de, der har deltaget i fællesarbejde og de, der ikke 
har på fællesområdet ved festpladsen og hvis der er stemning for det, kan man anrette en fælles 
buffet og ellers kan hver spise sin egen medbragte mad.

Derudover er der tale om fire arrangementer.
Man kan som medlem melde sig ind på at være med til at arrangere og hjælpe til på de 
arrangementer, man har lyst til. Som medhjælper og medarrangør, vil man kunne påvirke og 
udvide grundidéen for hvert arrangement.

1. arrangement d. 23/4 kl 14:00 på festpladsen: 

Frø og staudebyttedag den 23/4 kl 14:00
Her vil der være kaffe, te, sodavand og kage og så vil hver enkelt kunne stille en lille anretning 
frem med de frø og stauder, de gerne vil bytte eller forære væk.

2. arrangement d. 25/4 kl 15:00 og kl 19:00 på festpladsen:

Loppe/byttemarked og boder, det er op til storskrald og før vi smider det hele væk, kan vi sortere 
de ting fra, som andre måske kan have glæde af og forsøge at sælge eller bytte med hinanden. 
Derudover kan man lave sig en lille aktivitetsbod eller saftevands/kage/hjemmestriks/mm bod.

Hver enkelt medlem kan etablere sin egen lille bod med et medbragt bord eller tæppe eller hvad de 
finder på. Der vil ikke blive serveret noget.

Skt Hans Fest, kl 17:30 tænder vi op for fællesgrillerne og kl 19:00 begynder vi fællesspisningen. 
Det vil blive efter samme opskrift som sidst år. Festudvalget tænder op i grillen og hver enkelt have 
medbringer kød eller grøntsager til grillen og eget tilbehør. Der vil være salg af vand, vin og øl. Vi 
spiser sammen kl 19:00 så kom i god tid. Kl 20:30 holder formanden tale og tænder bålet med 
fællessang. Forhåbentlig får vi også noget god musik.

3. arrangement d. 23/7 kl 14:00 og kl 18:00 på festpladsen

30-års fødselsdagsfest. Som noget nyt vil årets havepræmier (2016) blive overrakt her i stedet for 
på generalforsamlingen og der vil blive afholdt en kagekonkurrence (årets brandhøjkage). Andre 
aktiviteter vil forsøges stablet på benene fx skattejagt til børnene… En fotoudstilling? Andet? Find 
på meld dig til festudvalget! Kl 18:00 vil vi få mad og underholdning udefra. Tilmelding nødvendig!

4. arrangement d. 10/9 kl 14:00 på festpladsen

Loppe/bytte-, plante- & afgrødsmarked. Igen er det op til storskrald og der kan være ting 
vi vil af med, som andre kan have glæde af. Det er også nu vi alle kan have en del 
afgrøder vi kan dele ud af eller sælge. Vi kan have lavet marmelade, kager, saft og meget 
andet. Stauder og frø er måske også klar til en ny gang byt! Vi kan mødes og inspireres og 
handle. Hver enkelt have kan etablere sin egen bod, som de har lyst til.

Kontakt festudvalget på brandhojfest@gmail.com  – Bedste havehilsner Lee
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