Fortunvængets Grundejerforening
9. maj 2011

Kære beboere
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
Formand: Annette Hartung
Næstformand: Benny Vestergaard Mikkelsen
Kasserer: Gert Schmeltz Pedersen
Sekretær: Michou Delalieux
Medlem: Lisbet Friberg Jensen
Suppleanter: Anders Kohl og Ebbe Falk-Sørensen
Planer for kommende arrangementer i 2011:
1. Fortunens loppemarked holdes lørdag den 14. maj kl. 11-15 på plænen ved krydset
Klampenborgvej/Hjortekærsvej. Alle, der har lyst, kan bare møde op med et bord og lave deres egen
stand. Andre kan komme forbi for at købe eller få en snak med beboere fra kvarteret.
2. Sommerleg på Fortunvængets nordlige stikvej (lige numre 24-34) starter onsdag den 25.maj kl. 17.
Som sidste år kan børn komme og spille bold eller køre på løbehjul, cykel, skateboard osv., mens de
voksne måske hjælper lidt til eller bare får en hyggelig snak. Det er et helt uformelt arrangement, som kan
fortsætte de følgende onsdage, hvis der er stemning for det. Nærmere oplysninger fås fra Michou
Delalieux, Dyrehavegårdsvej 25, tlf. 4031 5922. Se medfølgende ark.
3. Nabotræf for børn og voksne holdes søndag den 19. juni kl. 14 i haven til Fortunparken 34.
Se medfølgende indbydelse.
4. 50-året for foreningens stiftelse vil blive markeret i efteråret 2011. Mere herom senere.
Bestyrelsen vil gerne snarest i kontakt med personer, der kan fortælle noget om kvarterets historie, eller
som har billeder, der kan belyse områdets udvikling. De kan kontakte Lisbet Friberg Jensen, tlf. 4588
5658, mail lfj@email.dk eller Benny Vestergaard Mikkelsen, tlf. 4587 2029, mail bennyuvm@gmail.com
eller Annette Hartung, tlf. 4587 4824, mail annette@hartung.it
Med venlig hilsen

Fortunparken 34, tlf. 4587 4824, mobil 2657 3854, mail: annette@hartung.it

Til beboerne i Fortunvængets Grundejerforening og
”Fortunen” og Nærmeste Omegns grundejerforening
Maj 2011

Det er os en glæde igen i år at kunne invitere til et udendørs nabotræf, hvor vi kan hygge
os og lære hinanden lidt bedre at kende - og hvor kvarterets børn og børnebørn kan finde
nye legekammerater.
Vi foreslår, at de, der har lyst, møder op til fælles kaffe-, the-, sodavands-, kage-, frugteller andet-bord

søndag den 19. juni kl. 14 i haven til Fortunparken 34
For at lægge op til fællesskab vil vi foreslå, at alle bidrager med noget, der svarer til deres
egen sult og tørst, og at vi putter det hele i en pulje, så vi kan smage hinandens godter. Vi
kan så lejre os ved borde eller i græsset og nyde de medbragte delikatesser. Til en sådan
buffet vil det være praktisk, hvis et par stykker kan bidrage med et klapbord/havebord (giv
gerne undertegnede besked om mulig bordlevering, tak). Alle bedes desuden huske et
tæppe, hvis de mener at få brug for det. Desuden håber vi, at nogle vil være med til at
arrangere spil og anden underholdning for børn og voksne.
Tilmelding er ikke strengt nødvendig, men det vil dog være praktisk, hvis I vil ringe eller
sende en mail med antal deltagere samt alder på eventuelle børn til Annette Hartung (se
nedenfor).
Hvis det bliver dårligt vejr, finder vi på en nødplan, som bliver mailet til dem, der har
tilmeldt sig pr. mail. Andre må selv have ulejlighed med at ringe og høre, om
arrangementet gennemføres eller ændres. Forslag til nødplan modtages gerne.
Med venlig hilsen
Kristian Koktvedgaard
Trongårdsvej 31B
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 3963 5983
kko@post6.tele.dk

Annette Hartung
Fortunparken 34
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 4587 4824
Annette@hartung.it

9. maj 2011

Invitation til børnefamilier,
Foråret er kommet, og børnene kan have glæde af at lege sammen med børnene i omegnen
igen og møde eventuelt nye tilflyttede børn.
Derudover er det en lejlighed for forældrene til at træffe hinanden uformelt og udveksle nogle
ord med hinanden.
I er derfor velkommen til at komme fra onsdag den 25. maj kl. 17.00 af ved Fortunvængets
stikvej ved lige numre 24-34.
Efterfølgende onsdage kan børnene, ligesom sidste år, samles på samme sted, ved 17-tiden, til
fælles leg og hygge.
Der bliver budt på en lille forfriskning og lidt snittet grønt/frugt, så børnene ikke løber tør for
kalorier. De forældre, som har lyst til at give en hjælpende hånd med servering af drikkevarer og
lidt snacks, er velkommen til at kontakte mig, på nummeret 40 31 59 22.
Det er tanken, at vi voksne bare sætter legen i gang, første gang, og at børnene derefter selv
tager over og kontakter hinanden.
Til de voksne vil der cirkulere en adresseliste med navn, telefonnumre, adresse, e-mail osv. – til
opdatering - så den efterfølgende kan udsendes per e-mail til alle interesserede.
Jeg håber, at I har lyst til at være med!
Mange hilsner,
Michou, Dyrehavegårdsvej 25

