
Jubilæumsmøde d. 12. december 2017 
Til stede: Henrik, Karen, Ruth, Kirsti, Ghazal, Lars, Susanne 
Afbud: Merete, Erik, Line og Jens 

Vi har mange gode ideer, temmelig mange penge og for få hænder. Derfor begynder vi med at danne et 
overblik over dagens program, så vi kan overskue, hvad der skal ske hvornår og hvem der gør hvad. Se 
foreløbigt program for jubilæumsfest nedenfor. 

Lars og Susanne begynder at lave et budget for jubilæet. Derefter besluttes det, hvilke aktiviteter der evt. 
kan søges tilskud til fra Odense Kommunes Kulturpulje eller andre fonde. Grundejerforeningen har afsat 
40.000 kr. i budgettet, så der er sikkerhed for honorar til musik m.v. og det besluttes at booke musik til 
festen og underholdning for børn. Ghazal kontakter Latino Sabor og Susanne kontakter Cirkus Flik-Flak. 

Der er allerede kommet positive tilsagn fra: Hus88, Ungdomsskolen, Børnecentret, Killevippen, Kastanjen, 
Mads & Mikkel (pandekagebod), FDF, Cirkus Flik-Flak, Latino Sabor og Fotogruppen. Men vi må erkende, at 
vi er for få til, at stå for så stort et arrangement, så det besluttes, at efterlyse beboere på Facebook, der har 
lyst til at indgå som aktive deltagere. Det er vigtigt, at flest muligt bidrager med det de kan og at vi hjælper 
hinanden.  

Næste møde er d. 20. december, hvor det skal afklares hvad medarbejderne i Hus88 kan og vil udføre, er 
festudvalget blevet tilbudt ’en bid brød’, så tilmelding er nødvendig. 

Ved mødet d. 8. januar præsenteres budget og det besluttes, hvilke opgaver der skal arbejdes videre med 
og hvad der må opgives på forhånd. 

Foreløbigt program for jubilæumsfest 

Lørdag d. 21. april 2018 
Miljødag – Grundejerforeningen og beboerne gør Blangstedgård pænt til fest – kl. 10:00-12:00 

• Grillpølser og øl/sodavand til de aktive – kl. 12:00-13:00 

Nostalgi-café med fernisering og indbudte oplægsholdere – kl. 14:00-16:00 

• Salg af kaffe og Ulla’s æblekage i Café88 
• Fernisering: Blangstedgård som vi elsker vores by 

o Børnecentret – Sådan tegner børn huse når de bor i Blangstedgård (Trine og Karen) 
o Fotogruppen – Pernille, Eivind, Anne-Lise m.fl. (evt. Michael og Laila) 

• Oplægsholdere: Da Blangstedgård var på mærkerne 
o Anders W Berthelsen, Hans Breith, Tom Rønning, Hennings Kirk m.fl. 

• Gæstebog med ’Vores æresborgere’ og ’Vores børn’ (Karen og Susanne) 

  



Lørdag d. 28. april 2018 
Fælles morgenbord langs Stammen – kl. 10:00-12:00 

Aktiviteter for børn og voksne – kl. ??:00-??:00 

• Udendørs lege 
• FDF (evt. med bål og snobrød) 
• Killevippen og Kastanjen 
• Workout med Trine 
• Mads og Mikkel sælger pandekager 
• Café88 sælger kaffe og kage 

Cirkus Flik-Flak – forestilling kl. 14:00-14:45 

Taler, sange og musik kl. 15:00-16:00 

• Festtaler (afbud fra Henning Kirk) 
• Sange (Unoderne har sagt nej) 
• Musik - ungdomsskolen 

Spisning – foodtrucks kl. 17:00-20:00 

Fest med Latino Sabor kl. 19:00-24:00 

Næste møder: 
20. december 2017 kl. 17:00 
Med Ung Odense og Hus88 

8. januar 2018 kl. 17:00 
Skabelon til budget og ønsker til aktiviteter 

20. januar 2018 
Grundejerforeningens nytårskur 
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