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TAK for en flot Familiedag   
Søndag den 25. juni afholdt grundejerforeningen den traditionsrige familiedag. 
Familiedagen blev en flot og stor oplevelse med flere helt nye oplevelsesmuligheder. 
 

”Lille Bitte Nord” 
Rigtig populær var nyheden det lille tog ”Lille Bitte Nord” som søndagen igennem 
transporterede børn og voksne rundt på aktivitetsområdet. 
Ved siden af togstationen havde Nordsjællands Veteranbaner en hyggelig stand. 
Det var også første gang Veteranbanerne deltog i Familiedagen. 
 

Vaffelbagerens isvogn med vaffelis som i de gode ga mle dage!  
Endnu en nyhed på årets familiedag var Vaffelvognen som solgte masser af de dejligste  
iskugler i hjemmebagte isvafler. 
 

Fårene blev klippet 
Naturplejeudvalget havde fåreklipperen på besøg. 
Der var travlhed i fårefolden denne søndag hvor alle vores får fik vinterfrakken klippet af til 
stor underholdning for de mange nysgerrige og interesserede tilskuere. 
 

Hele søndagen igennem var der travlhed ved alle aktiviteterne så som Rollespillet, 
Ponyridningen, Tattoo teltet, Fodboldbanen og rigtig mange fik sig en fantastisk tur i den 
helt nye brandbil fra Nordsjælland Brandvæsen med både blåt blink og hornmusik. 
 

Familiedagens store Café-telt havde virkelig travlt hele søndagen. 
Her foregik salg af turpas, servicering af spædbørn, salg af de mange fristende kager 
samt øl, vand, saftevand, frugt og spandevis af frisklavet kaffe. 
 

Blev familiedagen en succes ? 
Ja – det må man i den grad sige. 
I løbet af søndagen blev der solgt 150 turpas  til de deltagende børn. Der deltog 
gennemsnitlig ca. 2.5 voksen pr. barn hvilket giver 375 voksenbesøgende. Realistisk set 
skønnes det samlede deltagerantal, børn som voksne, således at runde 525 personer.   
Med i det opgjorte antal er ikke medregnet de voksne, som besøgte familiedagen uden 
børn.  
Resultatet: Det største deltagerantal nogen sinde med mere end 525 personer 
 

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne rette en stor og varm tak til alle, der besøgte 
Grundejerforeningens store Familiedag 2017 søndag den 25. juni. 
 
En meget stor tak  til Aktivitets- og familieudvalgets  medlemmer og hjælpere. 
Tak til Danmarks Tekniske Museum i Helsingør, som beredvilligt havde stillet telt og 
teknisk udstyr til rådighed for familiedagen. 
Tak til de grundejere som leverede vand og elektricitet fra deres bolig. 
Tak til de frivillige som stod for det flotteste kagebord man kan tænke sig. 
Tak til de veloplagte hjælpere i Cafételtet. 
Tak til Brandvæsenet, Danlej, Rollespillet, Ponyridningen, Veteranbanerne, VOLVO 
veteranbilerne, Loppemarkedet og Fredensborg Telt- og Serviceudlejning Kratbjerg. 
Tak til Naturplejeudvalget  og fåreklipperen. 
 
Fredensborg, den 1. juli 2017 
Grundejerforeningen Fredensborg Søpark 
På bestyrelsens vegne 
Anders Helner 


