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KOMMENDE ARRANGEMENTER  

 

Fastelavn - Søndag den 26. Februar kl 13-16 

Fastelavn med tøndeslagning og børneunderholdning. 

Værksted hvor du kan lave dit eget fastelavnsris. 

Fastelavn arrangeres i samarbejde med biblioteket. DJ Cano spiller op i diskoteket. Der er 

præmier til kattekonge, kattedronning og bedste udklædning. 

Børneunderholdning med BABULJA som er et orkester som involverer børnene i deres 

optræden. 

Billetter kan købes i SuperBrugsen Skævinge og vores hjemmeside www.foellegaard.dk.  

Pris 50,-kr. pr. barn. Voksne gratis. 

 

Open Mic - Søndag den 5. Marts kl 15-17 

Open Mic på Føllegård er et åbent arrangement så alle er meget velkomne, både som publikum 

og som solister og grupper der har lyst til at spille/synge en sang eller tre. Der er ingen 

begrænsninger hvad angår musik genrer ligesom man også selv bestemmer om man vil spille 

egne eller andres numre.  

Og har man bare lyst til at komme og lytte på og få en hyggelig eftermiddag med lidt 

musikalsk underholdning så er man også meget velkommen.  

Der er gratis adgang for alle og der er mulighed for at købe lidt i vore lille bar/cafe der både 

sælger øl & vand samt kaffe & the med mere. 

Læs mere på www.foellegaard.dk under Aktiviteter/Open Mic  

 

Generalforsamling i Føllegård Alive - Søndag den 5. Marts kl 1030 

Den årlige generalforsamling afholdes på Føllegård den 5. marts kl 1030 hvor foreningen er 

vært for lidt kaffe/the og basser til alle medlemmer og støttemedlemmer som vil bakke op 

om bestyrelsens arbejde. 

Se vedhæftede dagsorden og bestyrelsens forslag til vedtægtsændring angående forøgelse 

af bestyrelsens medlemmer fra 5 til 7 personer. 

 

Nyt fra Fotogruppen 

Vi får besøg af Jacob, som både onsdag den 8. marts samt onsdag den 22. marts, vil vise egne 

billeder fra en langt liv, som fotograf. Begge dage fra kl 19.30. Han vil vise dem som dias 

(lysbilleder).Fremmover mødes vi kl 19.30 og ikke som tidligere kl 19. Vi kunne godt bruge 

flere medlemmer :-) 



 

 

Nyt fra formanden 

Om få dage vil Føllegård fyldes af mindst 250 børn og voksne til Fastelavnsfest den 26. 

februar. Det er et godt udtryk at der er aktivitet på Føllegård. I år er der særlig spændende 

børneunderholdning ved orkestret BABULJA. De er super til at inddrage og involvere børnene 

i musikken.  

En anden super spændende milepæl for Føllegård alive og Skævinge er at Musikfestivalen 

Danmark Dejligst den 1. juli kommer til at foregå med Klub frivillig og Føllegård alive som 

lokal arrangør og Danmark Dejligst som samarbejdspartner. Det betyder at hele byen får en 

lang familiedag på Cirkuspladsen (Svellebyg) med stor scene hvor Rasmus Nøhr, lokale bands 

og anden børneunderholdning vil foregår. Hele pladsen vil syde og boble af hygge og boder 

med mad og drikke vil supplere festen.  

Der er ”kom-i gang-møde” den 13. marts på Føllegård hvor alle som kunne tænke sig være med 

til af være en del af SkævingeCrew’et kan møde op og få information og bidrage til 

udviklingen af arrangementet. 

 

Støttekontingent / medlemskontingent 2017 

HUSK at betale medlemskontingentet for 2017. 

Det gælder alle dem der deltager i en af vores grupper herunder Fotogruppen, 

Kreativgruppen, Madklubben, Strikkegruppen, Kniplingegruppen og Pileflettegruppen samt 

brugere af øvelokalet og deltagere i Ældre Gymnastik 

Man må også meget gerne støtte vores aktiviteter med et støttemedlemskab selvom man ikke 

deltager i en af de nævnte grupper. 

Støttekontingent og medlemskontingent på 100kr/år betales ved at gå ind på vores 

hjemmeside www.foellegaard.dk under Medlemmer. 

 

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen i Føllegård Alive 


