
Kære Alle.        . 
 
Så sker det igen.  
 
Billetsalget til den forrygende SOLBJERG FEST i Solbjerg Hallen Lørdag den 24. oktober 
2009 fra kl. 18.30 – 02.00 starter den 7. september. 
 
Den 15. august 2009 markerede Solbjerg Idrætsforening deres 40 års jubilæum. Solbjerg 
”FESTEN” startede ved Idrætsforeningens 25 års jubilæum og er blevet en tradition, for voksne 
borgere i Solbjerg, men har du venner udenfor Solbjerg er du velkommen til, at invitere dem 
med. Vi skaber rammerne og du er med til at gøre denne aften festlig. 
 
Så hvis du ikke har sat kryds i kalenderen, så gør det nu. Inviter vennerne, naboerne og glæd 
dig til en herlig aften.  
 

Billetsalg 

Billetsalget foregår i perioden fra mandag den 7. september til torsdag den 8. oktober 2009. 
Efter den 8. oktober er det ikke muligt, at købe billetter incl. spisning. 
 
Du kan købe din billet ved Boutique Karin og i Kiosken på Solbjerg Hovedgade, men du har 
også mulighed for at gå ind på Billetlugen.dk.  
 
Ved køb af billetter på Billetlugen bedes du sende en mail til Lisbeth.Gilberg@stab.rm.dk hvis 
du ønsker, at sidde ved et bestemt bord. Du skal oplyse dit navn, billetnummer, tlf.nr. og 
hvilket bord du gerne vil sidde ved. 
 

Kl. 18.00 åbner vi dørene til Solbjerg Hallen, som danner rammen for hyggeligt samvær. 
 
En lækker menu fra ”Den Glade Slagter” i Tranbjerg. 

 

Forret: Andebryst m/balsamico-glace & flutes 
 
Hovedret: Græsk marineret nakkefilet, Rhodos kalkunbryst, Græsk Farsbrød, Bagte Kartofler, 
Pestromarinerede petit-kartofler, Græsk salat m/dressing, Tzatziki og Grov flutes. 
 
I den hyggelig ”Bar” (drikkevare må ikke medbringes) kan købes vin, øl, vand m.v. til 
fordelagtige priser. 
 
Musik/Dans til det forrygende band Poplicity. 

 

Pric: Incl. spisning 250,- kr. 
 
Som tidligere vil der også blive solgt amerikansk lotteri. 
 
Vil du ikke deltage i spisning kan du efter kl. 21.00 deltage i FESTEN. Pris ved indgangen 120,- 
kr. incl. 1 genstand. 
 
Overskuddet fra SOLBJERG FESTEN går til Idrætsforeningen. 
 
Vi glæder os til at se dig. 
 
På Festudvalgets vegne 
Lone Johansen, Alex Linaa og Lisbeth Gilberg 
  
 

Et er, at planlægge FESTEN, et andet er, at det kræver aktivitet af mange frivillige mennesker 
at gennemføre og afvikle et sådan arrangement, så hvis du skulle have lyst til, at give en 
hjælpende hånd fredag den 23. oktober når vi skal have alt det praktiske med f.eks. opstilling 



af bar, borde, stole, scene mv. på plads vil vi rigtig gerne høre fra dig. Det gælder også søndag 
den 25. oktober når vi skal have ryddet op og gjort klar til Lions Banko. 
 
Derudover er vi jo ikke så mange i festudvalget så en hjælpende hånd i forhold til amerikansk 
lotteri (skaffe præmier) mangler vi også. 
 
Har du lyst til at give en hjælpende hånd så kontakt Lisbeth Gilberg, 86927896/61101215 
 
SOLBJERG FESTEN er tilbagevendende så du kan godt allerede nu sætte kryds i kalenderen til 
”FESTEN” Lørdag den 23. oktober 2010. 


