
Jubilæumsfest
Det er med stor fornøjelse at Greve Gymnastik og Trampolin 
inviterer til vores 120 års jubilæumsfest. Vi skal fejre os selv
med et brag af en aften og masser af god underholdning. 

Hvornår: Fredag den 17. juni 2022 kl. 17:30 - 22:30.

Hvor: Greve Idrætscenter, Lillevangsvej 88 - Hal 1.

Der serveres lækker grillbuffet med tilbehør samt kaffe/
the/kakao og dessert  Pris 225 kr. pr. voksen og 120 kr. pr. 

barn (4 - 12 år). 
Sodavand, øl og vin kan købes; Den første drikkevarer er

 til halv pris, herefter Café Langsidens normalpriser.

Tilmelding er bindende, betaling ved 
tilmelding på nedenstående links:

Voksen - klik her
Børn 4-12 år klik her

Sidste frist for tilmelding er 8. juni 2022 kl. 18:00.

Festen er for gymnaster, søskende og forældre, Da vi har
begrænset antal pladser et tilmeldingen først til mølle.

Vi glæder os til en fantastisk jubilæumsfest sammen med 
jer.

Bedste hilsner

Festudvalget
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https://www.conventus.dk/dataudv/www/new_tilmelding.php?foreningsid=662&gruppe=782656&skjul_nyt_medlem=0&skjul_allerede_medlem=0
https://www.conventus.dk/dataudv/www/new_tilmelding.php?foreningsid=662&gruppe=782661&skjul_nyt_medlem=0&skjul_allerede_medlem=0


Program:
17:30

Ankomst (dørene åbnes)

17:30
Hygge og Mingle 

18:15
Velkommen fra scenen

18:30 - 20:00  
Lækker Grillbuffet - med lækkert tilbehør 

-mulighed for køb af drikkevarer

19:30
Quiz - med flot præmie til vinderen :-)

20:00 - 20:35 
Overraskelse

20:35
Kaffe, The og Dessert

20:45 - 21:15 
Uddeling af priser og erkendtligheder

21:15 - 22:30 
DJ/musik Dans / Hygge




