
VI HÅBER PÅ GOD TILSLUTNING OG GODT VEJR!
N.B.: I tilfælde af tørke eller for meget regn,

bliver vi nødt til at aflyse! (se i opslagstavle).

Grundejerforeningen Slagkrogen
inviterer til

SCT. HANS
AFTEN

23. juni 2015
kl. 20.00

på den runde 
boldbane, hvor 

vi laver et 
lille bål, 
som tændes
kl. 21.00.

For børnene 
er der 
snobrøds-
bagning og  
sodavand.
1 øl til de voksne.

Derefter kan 
der købes 
øl for 7 kr. og 
sodavand for 4 kr.

DER BLIVER LAVET BÅL
MANDAG DEN 22. JUNI KL. 18.30.

Affald til bål kan først afleveres på 
bålpladsen den 22. juni, men vi anmoder 
om at træ og grene har været afklippet 
i god tid, så det har kunne tørre, så det

brænder bedre Sankt Hans aften.
SÅ MØD OP OG HJÆLP TIL!
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ARBEJDSDAG
lørdag d. 20. aug. elller lørdag d. 27. aug. kl. 14 - vi mødes på den store legeplads

- bagefter giver GF Slagkrogen grillpølser, øl og sodavand.
Tilmelding via hjemmesiden på facebook.
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