
 
Lørdag d. 4. april 
kl. 12:00 
  

Standerhejsning 
Sæson 2020 skydes i gang 

 

Lørdag d. 11. april 
Kl. 12:00 

 

Info møde  
Steen fortæller om den kommende sæson, det 
foregår i salen. 

 

Lørdag d. 11. april  
kl. 13:00 

 

Bankospil 
Der spilles 10 spil med præmier til 1. række og 
fuld plade, incl. sidegevinster  

 

Lørdag d. 2 maj 
Kl 10:00 ?? 

 

Store oprydningsdag 
Så skal vi alle være affaldshelte. Vi samler 
skrald sammen på pladsen. 
Der kan nydes en forfriskning undervejs 

 

Lørdag d. 9. maj  
kl. 11:00-15:00 

 

Tour de Halsnæs  
Mød op med pumpet cykel og en madpakke. 
Vi kører rundt på smukke Halsnæs og får 
undervejs lidt historier om området.  
Turen køres i et tempo hvor alle kan være 
med. Bindende tilmelding 

 

Søndag d. 31. maj  
kl. 10:00-12:00 

 

Rosenholms Pinsebrunch 
Billetter købes hos Marianne  
Pris 60,- for voksne, 30,- for børn. 
Max 60 deltagere  
 

 

Tirsdag d. 23. juni 
Kl. 21:30 

 

Skt. Hans bålet tændes på bålpladsen 
 

 

Lørdag d. 4. Juli  
Kl. 18:30 

 

Nem mad 
Der sælges flæskestegsburgere under 
træerne. 
Pris 30,- pr. stk 
Husk eget bestik og tallerken. 
 

Flyttes ind i salen 
hvis det regner 

  



Lørdag d. 11. juli 
Kl. 10:00-13:00 

 

Kunst dag 
Har du talentet. Vi har malergrejet 

Lørdag d. 11. juli  
Kl. 18 

 

Fælles grill 
Vi tænder grillen under træerne og I er 
velkomne til at komme med jeres kød og 
tilbehør.  

Lørdag d. 18. juli 
Kl. 11:00-15:00 

 

Markedsdag  
Kom og sælg dine lopper eller noget nyt og 
spændende. Kom og gør en god handel. Når 
sulten mælder sig vil der være salg af pølser.  
Tilmelding af stande til Marianne, det er gratis 
at deltage. 

Lørdag d. 25. juli  
kl. 18:30-01:00 

 

Årets Grillfest 
Menuen er ikke fastlagt. Når vi ikke kan rokke 
med ørene er det tid til en dans til levende 
musik. 
Pris 75,- for voksne, børn 40,- 
Drikkevare købes på stedet. 
Billetter købes hos Marianne 

 

Lørdag d. 1 aug.  
Kl. 18 

 

Fælles grill 
Vi tænder grillen under træerne og I er 
velkomne til at komme med jeres kød og 
tilbehør. 

 

Lørdag d. 17. okt. 
Kl. 12:00 

 

Standernedtagning 
Flaget stryges og vi takker af for endnu en god 
sæson 
 

 

Lørdag d. 12. 
dec. 
Kl. 11-13 

 

Juleafslutning 
Der serveres gløgg og æbleskiver i salen. Kom 
og se til jeres vogne, og lad os ønske hinanden 
en rigtig god jul. Der kan købes juletræer hos 
naboen. 

 

 

 

   
Kondibingo 

Skal finde ud af 
om der er 
tilslutning, og der 
skal findes en 
arrangør + dato.  

 


