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Til foreninger, institutioner og beboere i Gundsømagle 
 

Invitation til deltagelse i BYFEST 2017 
 

Byfesten 2017 blev reddet på målstregen takket være tilstrømning af en masse aktive 
Gundsømagleborgere. 

Forberedelserne er nu sat i gang. BYFESTEN afholdes lørdag den 17. JUNI - og vi 
satser selvfølgelig på et strålende solskinsvejr. 

Konceptet er fortsat, at på denne sommerdag samles byens borgere til sjov og ballade. 
Vi vil vise hinanden, hvad børn og voksne i Gundsømagle og omegn går og laver af 
kreative og musiske ting - på skolerne, i børnehaverne, i foreningerne eller hjemme på 
adressen. 
 
Dagen indledes i det store telt med det traditionelle morgenbord til de 200 første 
morgenfriske Gundsømaglere. Samtidig åbner loppemarkedets boder på pladsen, 
spejderne fyrer op under pandekagerne, ballonmanden puster sjove dyr og hatte til børn 
og barnlige sjæle og miniputterne spiller på boldbanen. Vi satser på hoppeborge, 
hesteoptog og ponyridning igen i år - sideløbende med gymnastikopvisning, dans og 
musik -  og sådan går det slaw i slaw henover dagen indtil klokken 16, hvor 
forberedelserne  til overdådig aftenbuffet og musik  går i gang. 
 
Grib denne invitation, til at være med til at gøre dagen festlig og uforglemmelig. Der 
synges, spilles og laves teater her i byen - kom og del ud af den fornøjelse. Og hvis 
andre kunne have lyst til en omgang konekast, sækkevæddeløb eller tovtrækning er det 
absolut et velkomment initativ. 
 
Det er også muligt  at leje en bod, hvorfra I kan orientere om jeres forening, sælge 
loppeting eller egne kreationer eller sætte kreative aktiviteter i gang. 
 
Har du ønsker om en bod med fødevaresalg, aftales dette særskilt. 
 
Vi vil glæde os til at høre fra jer. Hvis I har specielle krav til os som arrangører, må I 
gerne lade os det vide så tidligt som muligt - og senest 1. maj. 
  
Med festlig hilsen  
på byfestgruppens vegne 
  
Karin Linde Pedersen (mail: linde.pedersen@gmail.com) 
 
 
Gundsømagle Landsbyråd -  BYFEST 2017 
Praktiske oplysninger: 
Fra klokken 10-16 er festpladsen og scenen i teltet åben for aktiviteter. 
Både det store dansegulv i teltet - og scenen kan benyttes 
Tidsrammen for optræden på scenen eller græsset er sat til max. 30 minutter incl. opstilling og afslutning.  
Lydmand og musikanlæg er til rådighed. 
Vi kan normalt ikke aflønne for optræden, men vi kan tilbyde de optrædende en forfriskning.  


