Velkommen til foreningernes dag
”den grønne og sunde æblefest”
lørdag d. 16. september 2017
IS, FUF og FREDERIK skaber igen rammerne om foreningernes dag i gågaden!
Vi gentager sidste års succes, hvor over 18 forskellige lokale foreninger deltog i denne hyggelige dag. Det er
vores ambition igen i år at samle foreninger fra hele kommunen lørdag den 16. september. Her har I
mulighed for at ”slå et slag” for jeres forening, midt i Frederikshavns gågade.
Velkommen til foreningernes dag 16. september:
Aktiviteten afvikles fra kl. 10.00-14.00 og der lægges op til aktive og spændende stande, hvor byens gæster
kan stifte bekendtskab med netop jeres forening. IS, FUF og FREDERIK, er vært for fælles morgenbrød,
kaffe og saft kl. 09.00 på Fisketorvet ved Tordenskjoldsstatuen. Program og indslag offentliggøres senere,
efterhånden som det indløber.

FREDERIK markedsfører aktiviteten gennem annoncering og omtale i Lokalavisen, samt med plakater i
byens butikker og strategiske steder samt online. De mailes også til din forening. Er der spørgsmål kan I
rette henvendelse til Alif Kracht (alif.kracht@gmail.com / 21 27 93 30). Her kan man også tilmelde sig. Vi
håber, at der er mange som vil støtte op om arrangementet og være med til at føre denne tradition videre.

ÅRETS TEMA: ”Den grønne og sunde æblefest”:
Vi har valg et tema, som mange foreninger kan anvende ”kreativt” til præsentation af stand mv.
Det grønne og sunde: Farven kan anvendes på standen og der kan laves sunde initiativer, gennem motion
og socialt samvær.
Æble: Er i sæson, sundt og grønt. Foreningerne i konkurrencer med kaste, spise, stable, gætte antal mv.

Tilmeld jer senest den 31. august på mail til fuf@fuf.nu
Ved tilmelding oplyses følgende: Antal deltagere, aktiviteter, konkurrencer, pladsbehov og strøm mv.
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