
Kære Storhøj'ere, nuværende som forhenværende 
 
45-års jubilæumsfesten den 19. august 2017 nærmer sig, og meget skal på plads før 
sommerferien (ikke mindst tilmelding og betaling, se nedenfor). 
 
Festen vil starte kl. 13.00 på fællesarealet ved bålpladsen, bl.a. med lidt fysisk udfol-
delse: 
 
- et Storhøjløb, med præmier til de rappeste i hver aldersgruppe, 
- aktiviteter for de mindre/yngre børn, 
- saftevand, kaffe/the & kage, 
- skattejagt, fortrinsvis i familiegrupper, i området, 
- fri leg. 
 
I øvrigt afvikles arrangementet i et telt på marken hos Connie og Peter, Englodden 7.  
 
Middagen starter dér kl. 18.00. I aftenens løb bliver der underholdning, bl.a. ved 
lokale kræfter fra lodderne, men også - forhåbentlig i høj grad - fra deltagere udefra, 
voksne som børn. Der vil blive taler, sang, musik, måske stand-up, måske quiz'er. En 
enestående mulighed for at "hylde højen" og "føre sig frem", uanset x-faktor. Toast-
master bliver Michael Svendsen, som man kan henvende sig til både før og under ... 
(moselodden1@profibermail.dk) 
 
Vigtigt at huske: drikkevarer (vin, øl, vand efter behov) medbringes! 
 
Pris: 225 kr. - dog for børn under 12 år: 125 kr.  
 
*** 
 
Nu kommer der noget, som stadig er kolossalt vigtigt: 
 
Da vi stort set kun har adresserne på de nuværende Storhøj'ere, anmoder vi indtræn-
gende alle om at videresende dette til alle de kender, således at så mange som muligt 
kan få det i hænde. Nuværende Storhøj'ere beder vi (igen, igen) om at sende til deres 
børn og til fraflyttede bekendte, og de fraflyttede beder vi om at videresende til hin-
anden. 
Ligesom sidste gang, altså; og gerne til endnu flere. 
 
*** 
 
 



Sidste frist for tilmelding og betaling er 20. juni. Man skal gøre to ting: 

 
1) Tilmelding sker med angivelse af NAVNE PÅ ALLE TILMELDTE, voksne som børn, 
og med "ÅRGANGsangivelse", til Alice Hinge (nedenstående mailadresse). 
 
2) Betaling sker til Storhøj Beboerforening på følgende reg. reg. 1927 , kontonummer  
6279936556 . Det er afgørende vigtigt, at afsender anføres (brug det første navn på 
tilmeldingen). 
 
Tilmeldingen registreres, når begge dele er sket fyldest. 
 
Med hjertelig hilsen 
 
Alice Hinge (alicehinge1@gmail.com), Børge Helmer,  
Søren Tougaard og Aage Jørgensen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


