
 

 

 
 

 

 

           Juletræsfest 2016 
 

                    Bestyrelsen har igen i år fornøjelsen af, at indbyde børn og voksne til den årlige 

juletræsfest, som foregår 

 

Søndag den 4. december kl. 14.00 - 17.00 

i festsalen på Krogårdskolen. Dørene åbnes først kl. 13.30. 
 

Vi har igen i år fået Lange Lars til at komme og underholde rundt om det store flotte juletræ. 

 

Derudover er der selvfølgelig også trylleshow for børnene. 

 

Der vil igen i år være salg af amerikansk lotteri, samt en udtrækning på entrebilletten. 

 Der er som altid flotte præmier.  

 

Så kom og vær med til en hyggelig eftermiddag, og husk at bedsteforældre også er velkomne. 

 

Der vil, inkluderet i entrebilletten, være en godtepose og sodavand til børnene samt kaffe/the til de 

voksne, og æbleskiver til alle. Øl og vand kan købes til fornuftige priser.  

 

Billetprisen er kl. 40,- pr. person, 
for såvel børn som voksne, og kan købes hos 
Helle Jørgensen, Belsager 67 

Jesper Kuhre, Stolpeager 11 

 
Slip for afhentning af billetter. Køb billetter med 

Mobilepay 29396508 og få billetter udleveret  

til juletræsfesten den 4. december 

 

Billetsalget vil foregå frem til 1. december 
 

Husk at siddepladserne KUN er for de voksne. 

 

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul. 

 

 

 

 

 

 

Se bagsiden 



 

 

 

 

 

Tilmelding til Nyhedsbrev og informationer. 

  

Service til beboerne i Grundejerforeningen Eriksminde fra 2016. 

 I disse digitale tider, vil det være en hjælp for grundejerforeningen, at kunne infomere via mail.  

På sigt vil foreningen kunne spare penge på trykning og omdeling.  

Vi har derfor arbejdet på en løsning med tilmelding til en nyheds- og informationsmail via 

foreningens hjemmeside. 

 Vi vil derfor opfordre dig/jer til at tilmelde din/jeres mailadresse til modtagelse 

af nyheds- og Informations brev på foreningens hjemmeside. 

Indtast mailadresse, vejnavn og husnummer, og tryk på Tilmeld.  

 Ved at tilmelde sig nyheds- og informationsbreve, vil du/I løbende blive orienteret, når der er 

relevante nyheder og informationer fra grundejerforeningen. 

Nyheds- og informationsbreve vil blive sendt direkte, til den mail adresse du har tilmeldt. 

  

Bemærk: Indkaldelse til den ordinære generalforsamling vil, i henhold til vedtægterne, altid ske  

som husstandsomdeling og i papirform. 

  

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se invitation på forsiden 


