STØTTEFORENINGEN FOR
SKRAMMELLEGEPLADSEN I EMDRUP
Til Støtteforeningens medlemmer

INVITATION TIL ÅBENT HUS

SKRAMMELLEGEPLADSENS JUBILÆUM
FREDAG DEN 16. AUGUST KL. 13,00 – 16,00
Kære alle
Skrammellegepladsen fylder 70 år i denne sommer.
I den anledning har vi fået lov til at invitere alle Støtteforeningens medlemmer til
Åbent Hus fredag den 16. august kl. 13,00 – 16,00 på Skrammellegepladsen.
Skrammellegepladsens bestyrelse og personale har gjort alt for, at det skal blive en
rigtig festdag, der vil blive husket længe.
Der vil være taler fra nogle af Skrammellegepladsens mange protegeer og der vil
være boder med både mad og drikke.
Der vil være musik og gøgl for alle samt flødebollemaskine, boldkast og andre
aktiviteter for børnene.
Der bliver lavet en udstilling af gamle og nye fotos, fremvisning af Skrammelfilmen fra
1952 og udstilling af kreativt håndværk gennem tiden. Desuden udstilling af et fælles
kunstprojekt børnene har lavet sammen med en lokal kunstner.
Støtteforeningen har også en bod, hvorfra vi sælger vores nye grønne badge, og vi
sælger Skrammellegepladsens jubilæumsbog, som vi har støttet med 10.000 kr.
Desuden sælger vi T-shirts med påskrift og motiv fra Skrammellegepladsen.
Vi håber, at rigtig mange af jer vil deltage i Åbent Hus på dagen.
Sommerhilsner fra
Støtteforeningen for Skrammellegepladsen i Emdrup
Lars Fløche
Formand for Bestyrelsen
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Kom til 70 års Jubilæumsfest på Skammellegepladsen.
I anledning af at verdens ældste byggelegeplads fylder 70 år inviteres alle med
tilknytning til eller interesse for Skrammellegepladsen til jubilæumsarrangement
fredag den 16. august kl. 13-16.
Kom og nyd en festlig dag. Vi har bestilt sol, musik, gøgl, talere og indkøbt mad og
drikke samt arrangeret foto udstilling, film forevisning, udstilling af gammelt
håndværk fra skrammel og lavet børneaktiviteter.
Der er salg af mad og drikke til rimelige priser.
Program for dagen:
Kl. 13.00 Festpladsen åbner. Diverse boder, børneboder, bar mv.
Musik ved Anne Eltard og Øivind Ougaard på harmonika.
Kl. 14.00 Velkomst.
Skrammelsangen.
Balloner slippes fri (minimum 70 stk. i klaser)
Kl. 14.10 Brian Mikkelsen
Kl. 14.20 Pernille Hviid
Kl. 14.30 Lone Kristensen
Kl. 14.40 Gøgl på pladsen ved Øgle Gøglerne
Kl. 15.40 Skolekor
Kl. 16.00 Lukker vi
Arrangementet er støttet af Bispebjerg Lokaludvalg

