


K egnæs Forsamlingshus fejrer 75 års jubilæum 
sammen med Husholdningsforeningen som også 

har 75 års  jubilæum og Lokalhistorisk Forening 
som har 40 års jubilæum. 
Den 15. og 16. juni afholder vi derfor to forry-
gende dage, hvor Forsamlingshuset danner ram-
me om en masse aktiviteter. 

 

PROGRAM FREDAG DEN 15 . JUNI 

Kl. 18.00 Madholdet laver fællesspisning med 2 retter dej-
  lig sommermad inkl. kaffe. Pris: 100,-  pr person.  
  Hertil sælges fadøl, vin og vand. 

Kl. 20.30 Lokalhistorisk Forening præsenterer og viser den 
  25 år gamle ” Frihed er det bedste guld”.  
  Vi håber at mange af skuespillerne dukker op og  
  gør forestillingen ekstra festlig. 
  Der vil være mulighed for køb af fadøl og vand  
  og POPCORN 

  Vi slutter aftenen  ca. 22.00 

 

TILMELDING TIL SPISNING: senest den 5. juni 2018 til 

 Agnethe Lassen:  sms  - 2752 3919 

     mail  - agnethe.e.lassen@gmail.com 

Max. antal deltagere 100 personer  
efter først-til-mølle princippet. 

 
 

Festudvalget 
Agnethe, Karin, Inga og Else-Marie 



PROGRAM LØRDAG DEN 16. JUNI 

Kl. 11.00 - 16.00  Åbent hus i og omkring forsamlingshuset. 

    - Lokalhistorisk arkiv holder åbent 
    - Kunstvennerne udstiller i Lille sal 
    - Fru Hartvig udstiller og sælger tøj  
      på scenen. 
    - Hobbyfolk/foreninger viser og sælger 
      forskellige ting i Store Sal 
 

Kl. ca.14.00  Stort jubilæums ta’selv kaffebord 

    Priser:  Kaffe:  10,- (inkl. refill) 
      Kage : 20,- (inkl. refill) 

 *kagebagedamer 
 

UDENDØRS AKTIVITETER 
 

• Kegnæs Frivillige Brandværn sælger ringriderpølser og 
fadøl. 

• Als Segway giver dig mulighed for at afprøve dine køre-
egenskaber. 

• Spejderne har en stand med forskellige aktiviteter. 
• Kongshoved Brolaug har en stand med aktiviteter. 
• Bagagerums-/trailer loppemarked på P-pladsen. 
• Plantemarked hvor du kan sælge havens overskud af plan-

ter m.m.  
 Har du planter/blomster du ikke selv ønsker at sælge, kan disse  
 afleveres til arrangørerne, og indtægten vil så gå ubeskåret til 

 Forsamlingshuset. 
 

Hobbyfolk, foreninger, loppe– og plantesælgere  
skal tilmelde sig hos Inga senest den 5.juni 2018  

på telefon 2237 4077 (gerne som sms) 

 

Under mottoet ”Nogen må yde for at andre kan nyde”, søger vi  
frivillige KACHBACHDAME* som vil levere kager til kaffebordet. 

Al henvendelse herom skal ske til Else-Marie på telefon: 5123 0438 



Forsidebilleder: 
- Agnethe Lassen 
 
Bagsidebilleder: 
- Lokalhistorisk Arkiv  
- Arkiv.dk 


