
KETTEHØJ II 

Haveforeningen KETTEHØJ II, Kettevej 20, 2650 Hvidovre 

 

Aktivitetsoversigt 2006 
 
Standerhejsning søndag den 2. april kl. 12.00 
Vi mødes kl. 12.00, hvor foreningen er vært for et par pølser og en øl eller vand. Sammen synger vi 
en sang, imens flaget går til tops. Et hyggeligt arrangement - tag børnene med. 
 

Container weekenderne den 22. - 23. april & den 16. - 17. september 
Containerne vil disse dage være åbne i tidsrummet kl. 10.00 - 14.00. 
 

Generalforsamling søndag den 21. maj 
Generalforsamlingen indledes kl. 14.00. Foreningen giver en øl eller vand. Kom, og gør din 
indflydelse gældende. Vi satser på godt vejr - og godt humør ☺ 
 

Fællesarbejde søndag den 4. juni 
Vi mødes kl. 10.00 til frivilligt fællesarbejde. Foreningen sørger for frokost og 
drikkevarer til de arbejdende. Nærmere information følger på tavlerne. 
 

Loppemarked lørdag den 17. juni 
Loppemarkedet afholdes i tidsrummet kl. 10.00 - 15.00 (parkering forbudt). Stadeplads bestilles hos 
Britta i have 121 senest søndag den 14. maj. Kom og gør et godt kup. Aflyses ved vedvarende regn! 
 

Petanqueturnering lørdag den 15. juli 
Kettehøj II mesterskaberne i petanque gentages denne dag fra kl. 11.00! Kom og prøv at slå den 
nuværende mester. Mere information følger på tavlerne – sæt kryds i kalenderen. Aflyses ved 
vedvarende regn! 
 

Havefest lørdag den 19. august 
Den årlige fest for haveforeningens medlemmer. Mere information følger på tavlerne. 
Sæt allerede kryds i kalenderen nu. 
 

Solsikkekonkurrence lørdag den 2. september 
Succesen gentages, så gør bare jorden klar til konkurrence. Denne dag måler vi op og spiser, 
drikker og hygger fra kl. 12.00. Mere information følger på tavlerne. 
 

Søndagstræf hver søndag i perioden 1. april – 1. oktober 
Kom til søndagstræf på pladsen hver søndag kl. 11.00 – 12.00. Få en sludder med bestyrelsen og 
andre medlemmer, og køb en øl eller vand til høkerpris. Overskud går til havefesten. 
 

Alle arrangementer foregår på pladsen Bestyrelsen 

Formand Jesper Hesselholdt, have 87, kettehoej@pc.dk, 26 11 72 22 
www.kettehoej.dk  
 


