Aktivitetskalender 2017
for Naturistforeningen Jylland
(ret til ændringer forbeholdes)
Lørdag 8. april

Amerikansk lotteri ifm. standerhejsningen.

Lørdag 29. april

Ryste sammen bankospil i fælleshuset kl. 14
Medbring en indpakket gevinst til 25,- per person I deltager med.
Disse udgør bankospillets gevinster.
Pris 5 kr. pr. person – der er kaffe og kage til alle deltagere.

Fredag 2. juni, kl. 19.30

Ølsmagning v/Helle og Kåre fra Stormgaarden, Hou.
Tilmeldingsfrist 30.5.

Lørdag 3. juni

Pinsefrokost på vejene… som vi plejer

Fredag 23. juni

Sct. Hans aften på stranden – og ved Fælleshuset

Lørdag 24. juni

Julefrokost (aften) Vi fejrer at der er 6 mdr. til juleaften. Danser om juletræ, er
klædt i julekostumer m.v.

Fredag 30. juni

Vi sætter festteltet op – kom og hjælp hvis du er på pladsen.

Lørdag 1. juli kl. 10-14

Kræmmermarked
Boder kan opstilles fra kl. 09.00 - en plads koster 20 kroner.
Henvendelse til Connie på tlf. 61 67 65 72 eller Vimmersvej 111

Lørdag 1. juli kl. 18-01

Sommerfest (tidligere kaldet grisefest)

Uge 29

Kondibingo, Kongespil, Snobrød o.lign.

Lørdag 29. juli

Bål-pandekager for børn og barnlige sjæle

Lørdag 5. august

Der er Odder byfest med kæmpe kræmmermarked i gaderne og levende musik
i teltene. Absolut et besøg værd for både børn og voksne.

Lørdag 26. august

Damefrokost med blandt andet Aloe Vera demonstration.
Er du mand og vil servere for pladsens damer – så kontakt aktivitetsudvalget

Lørdag 16. september

Høstfest

Der vil i løbet af sæsonen sædvanen tro blive solgt amerikansk lotteri på pladsen på udvalgte dage.
Vindernumrene kan se på opslagstavlen sammen med info om hvem der udleverer præmierne.
Der vil på infotavlen, på Internettet og på vores A-skilt være info om arrangementerne i tiden op til.
Der er en flok medlemmer der spiller petanque på lørdage kl. 14. Vil du være med så bare mød op. Alle er
velkomne
Sponsorgaver søges !!!!

Med venlig hilsen

Aktivitetsudvalget
Fie – Anne Marie – Tina – Connie
E-mail: aktivitetsudvalget@nfj.dk

