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Sankthansaften og Store familiedag      

 

Imens vi venter…  
Sankthansaften og Store familiedag 
 
Intet foreningsår uden den traditionsrige sankthansaften og vores yderst populære   
Store familiedag. Sådan har det været hvert år siden 2012.  
 

Sankthansaften, fredag den 23. juni 
På park-plænen i Kovangen med udsigt til Fredensborg Slot afholder vi som altid vores 
egen hyggelige sankthansaften.  
 

Telt med servering, sankthansbål, båltale, levende underholdning og fællessang. 
�Reserver derfor allerede nu datoen fredag den 23. juni i jeres kalender. 
Invitér familie og gode venner med, kom og bidrag til at fastholde denne dejlige tradition. 
 

Store familiedag, søndag den 25. juni   
Allerede søndag den 25. juni sker der igen en hel masse, og denne gang især for børn. 
Børnefamilier, bedsteforældre, gode venner og legekammerater – alle er velkomne. 
 

I år med et stort og omfattende program med flere virkelig spændende nyheder.  
���� Telt med servering 
���� Ponyridning 
���� Rollespil 
���� Leg med brandbilerne og brandmændene fra Nordsjællands Brandvæsen 
���� Skattejagt 
���� Tattoo, tatovering for børn 
���� Fodboldbane 
���� Søparkens eget mini-damptog ”Lile bitte Nord”  kører ture i Søparken 
���� Nordsjællands Veteranjernbaner med egen stand  
���� Veteranbilsudstilling med VOLVO sportsvogne 
���� Loppemarked 
���� Fårene i folden klippes af en professionel fåreklipper 
 

�Reserver allerede nu datoen søndag den 25. juni i jeres kalender. 
Invitér familie og gode venner, naboer og legekammerater fra børnehaven og skolen med, 
kom stor som lille, unge som ældre og oplev Grundejerforeningens Store familiedag. 
 

Vil du have en stand på loppemarkedet ? 
�Om kort tid udsendes personlig tilmeldingsmulighed til en stand på loppemarkedet den 
25. juni. Tilmeld dig/jer hurtigt - der vil være begrænset plads. 
 

Invitation til alle 
I slutningen af maj måned udsender bestyrelsen og Aktivitets- og familieudvalget invitation 
til begge arrangementer til alle glade beboere i Søparken. 
 

Fredensborg, den 11. maj 2017 
Grundejerforeningen Fredensborg Søpark 
Bestyrelsen og  Aktivitets- og familieudvalget  
 


