
 

 

Klitfesten 2017 

Dette er tredje år vi arrangerer Klitfest/Oktoberfest med øl, vin og grillmad. Vi har kun fået 

positive tilkendegivelser med arrangementet, og det var dejligt at byde 47 tilmeldte 

velkommen. 

Vort mål i festudvalget er, at det skal være behageligt og nemt for deltagerne - ingen 

medbringer bestik, mad og tallerkener - man skal bare møde op med godt humør.  

Menuen blev som de sidste år, 2 slags grillstegt kød - stor salatbar - flødekartofter - 

kaffe/te & småkager. Dertil serverede vi 2 slags fadøl, rød/hvidvin - snaps & sodavand til 

særdeles billige priser.  

I år kom John først kl. 19.30, så vi nåede, at få spist den lækre grillmad og fordelt de 26 

medbragte gaver ved hjælp af det amerikanske lotteri – og ikke mindst fik vi nye 

medlemmer i festudvalget - og velkommen til dem. Vi siger ligeledes tak for indsatsen til 

Karen Inga og Bent samt Ingrid og Per, som alle trak sig. Valg af de nye medlemmer gik 

ikke smertefrit. Per fortalte om ”reglerne” for Klitfestudvalget. Man sidder 3 år og der 

kommer hvert år 2 nye (eller et par) i udvalget. Det endte med ”lodtrækning” i tråd med, 

hvad man gjorde for 10 år siden. 

Festudvalget begyndte borddækning lørdag formiddag, og ved 15 tiden blev de 6 grill 

startet op. Senere blev der også travlhed i Depotet, da salat og flødekartofler skulle 

klargøres. Det er også hyggeligt, at enkelte Klitboere kommer til Depotet i løbet af 

eftermiddagen, og får en sludder med os i Klitfestudvalget. 

 

 

 

I Depotet styrede 

de 3 piger slaget 

med 

borddækning og 

klargøring af 

flødekartofler & 

salat og ikke at 

forglemme 

borddækningen.  

 



 

 

 

 

 

 

Bent og 

Bent 

sørgede 

for 

kødet 

blev 

skåret. 

Deltagerne 

tog for sig af 

retterne. 



 

 

 

Så gik dansen og ved midnat gentog vi succesen fra sidste år, med vi grillede frankfurter 

og fadøl. 

 

Der var 

også en lille 

pause i 

spisningen. 

Der var 

26 flotte 

gaver på 

bordet. 

 



 

 

 

 

 

Det nye festudvalg er for 2018: 

 

Sita og Bent Sørensen, Sandtornvej 59  tlf.: 61738376 

Børge Nielsen & Poul Møller, Blåmunkevej 65 tlf.: 40458480 

Hanne og Hans Nygaard, Blåmunkevej 6 tlf.: 40726470 

 

 

Så - hvis I ikke vil gå glip af en god fest, hvor vi får snakket og danset 

sammen, så skal I allerede nu sætte kryds i kalenderen til 

lørdag d. 13. oktober 2018. 

 

 

 

 

Vi ses lørdag d. 13. oktober 2018 

Festudvalget. 

 


