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Vi ses i beboerklubben/festteltet. 
 

”Det lille hvide hus ved haverne” 
 



Sct. Hans fest i beboerklubben Møllevirke 

 

Det er med stor glæde at Beboerklubben Møllevirke inviterer beboerne på Søndermarken til alle 

tiders Sct. Hans fest. På siden overfor findes dagens program. 

 

En beboerklub for alle der bor i AAB på Søndermarken 

I år er det 45 år siden beboerklubben slog dørene op for første gang og har lige fra starten afholdt 

arrangementer for områdets beboere og stået for aktiviteter for såvel unge som ældre. 

 

På beboerklubbens hjemmeside www.mollevirke.dk kan du læse om beboerklubbens historie samt 

de mange tilbud beboerklubben har for deres medlemmer. 

 

Sct. Hans fest for alle 

Det er ikke et krav at man er medlem af beboerklubben for at kunne deltage i vores store Sct. Hans 

fest. Alle er velkommen og vi ser frem til nogle dejlige timer i godt selskab med beboerne på 

Søndermarken. 

 

Konkurrencer 

Som det fremgår af programmet vil der blive afholdt en række konkurrencer på boldbanen. Der er 

gratis sodavand til alle der deltager, og præmier til de dygtige. Der vil være konkurrencer der passer 

til enhver og sjovt bliver det! 

 

Sct. Hans bål 

Der udleveres fakler så vi kan lave et fakkeloptog ned til bålpladsen hvor bålet tændes. Efter båltale 

af afdelingsformanden for afdeling 17 Kim Andersen synges midsommervisen og der udleveres 

gratis is til alle børnene. Beboerklubben holder åbent frem til klokken 23.00 og her vil der hele 

dagen være musik af Dj Thomas og Kim samt mulighed for at købe forfriskninger.  

 

Vel mødt! 

Bestyrelsen  

 

 



Program for den store Sct. Hans fest 

Nedenfor er angivet cirkatidspunkter for eftermiddagens / aftenens forløb: 

Kl. 15.00             Beboerklubben og festteltet åbner.  

Dj Thomas og Kim underholder med dejlig musik i festteltet gennem hele dagen. 

Der vil kunne købes forfriskninger til rimelige priser. 

 

Kl. 16.30             Konkurrencer for børn og barnlige sjæle på boldbanen. 

                            Gratis sodavand til deltagerne  

 

Kl. 17.00             Grillen tændes. 

 

Kl. 18.00             Fællesspisning i beboerklubben/festteltet. Husk at købe spisebilletter. Se også 

bagsiden. 

 

Kl. 19.45 Børn og voksne tager opstilling foran beboerklubben. Der udleveres fakler til 

børnene. 

 

Kl. 20.00 Fakkeloptog ned gennem haverne. 

 

Kl. 20.10 Bålet ved boldbanen tændes af børnene ved hjælp af faklerne. 

 

Kl. 20.15 Båltale ved afdelingsformand Kim Andersen. Herefter synges midsommervisen 

(kopi af sangen udleveres). 

 

Kl. 20.30 Der udleveres gratis is til alle børnene. 

 

Kl. 21.15 Udlevering af snobrødsdejg til børnene. 

 

Kl. 23.00 Beboerklubben og festteltet lukker. 



 

Fællesspisning i forbindelse med Sct. Hans. 

 

Der arrangeres stor fællespisning kl. 18.00 i beboerklubben og festteltet (det lille hvide hus ved 

haverne) hvor menuen vil bestå af lækker Grillstegt bøf, bagt kartoffel, salat og flutes for en pris af 

kun kr. 60 pr. person!  

 

Til børnene sælges 2 pølser med brød for kun kr. 20 (tilmelding ikke nødvendig). 

 

Ønsker man at deltage i fællesspisningen afleveres tilmeldingsblanketten nedenfor i 

beboerklubben Egevang 10 (ved haverne), sammen med betaling. Det vil være muligt at tilmelde 

sig i beboerklubben tirsdage mellem klokken 19 og 21.00 samt søndage mellem kl. 11.00 og 14.00.  

 

Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag den 19. juni kl. 21.00 

 

Husk ALLE ER VELKOMMEN til Sct. Hans festen, også de der ikke er medlem af beboerklubben 

“MØLLEVIRKE”. 

 

 

Tilmelding til fællesspisning lørdag den 23. juni kl. 18.00. 

 

Undertegnede ønsker at tilmelde            personer á kr. 60 til fællesspisningen ved beboerklubbens 

store Sct. Hans fest. 

Navn:                                                                                           .  

 

 

Adresse:                                                                                       . 

 

 

Betaling ved tilmelding! 



 


