
Vejfest 2012

Ejerlauget vedrørende rækkehusene ved Solvænget m.v.

Stemning vist på 24 

lysbilleder 



Forberedelse lørdag. 

En pause med en kold fadøl på terrassen af Solvænget 11

Morten Kroon, Dorte Lützen, Jesper Hansen, Marianne Skarsteen, Anne 

Marie Kroon og Klaus Jensen. 



Som traditionen byder, stillede Dorte Lützen og Jesper Hansen hus 

og have til rådighed.  En kort pause på terrassen af Solvænget 11.
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Velkomstdrink klokken 17 på terrassen af Østerled 8A

Mette Slott åbnede sit – noget anderledes hus – for et nysgerrigt kik. 

Fællesbillede taget til vores kommende velkomsthilsen til nye beboere



Finn Sejrskild, Østerled 7 havde arrangeret skattejagt

Her forklarer han – i hvid skjorte – børnene og enkelte bekymrede fædre, 

hvorfor de først må finde posterne, før de kommer til skatten.



Præsentation af skattekort og piratfane

Børnene lytter koncentreret til Finn Sejrskilds forklaring.



Afgang til skattejagt

Skattejagten var den længst varende og den mest detaljerede i vejfestens historie. 

Den tog over en time ,og det var lige ved, at starten klokken 19 blev forsinket.



Skattejagt. For at 

finde én af poster-

ne var det nødven-

digt at bruge en 

tømmerflåde, som 

lå forankret i 

Svanemøllebugten

Børnene på flåden er Børnene på flåden er 

Simon Boas, barnebarn 

i Soldalen 12 og Milton 

Hendricks, Solvænget 8. 

På land på en stor sten 

sidder en dreng i rød 

bluse, som tilsynela-

dende er mere 

interesseret i tilskuerne 

på land end i dramaet 

til søs.



Skattejagt. En post 

på toppen af 

flagstangen på 

balkonen i Soldalen 

10

På balkonen Morten Kroon  

med postinformationen i 

højre hånd og børnene  

Anna Wiberg-Lyng (hvid 

kjole), Julie Wiberg-Lyng 

(stribet bluse), begge 

Soldalen  18 samt en 

dreng i blå bluse, som ikke 

er muligt at identificere.



Skattejagt. En post på 

adressen Østerled 7 

bemandet af de to 

pirater. Forrest Frits 

Carøe Pedersen, 

Soldalen 5 og bagest -

med rød hat -

Magnus Sejrskild 

Santesson, Østerled 7Santesson, Østerled 7

Børnene er på vej hen 

til posten med Julie 

Wiberg-Lyng, Soldalen 

18 forrest i stribet bluse



Tidspunktet var fremskredent, da skatten blev fundet. Ikke alle børn 

var derfor tilstede, men alle fik den slikpose, som de havde krav på.

Mikala Krogh, Østerled 5 (med ryggen til fotografen) og Otto Sejrskild 

Santesson (med gul hat) Østerled 7 kontrollerede, at det gik rigtigt til.



Som traditionen byder, var aftenens dyr leveret af halalslagteren på 

fælledvej. Et stort lam.

Medens børnene var på skattejagt var grillmester Jesper Hansen, Solvænget 11 (med 

hat) og hans assistent Torben Visholm, Solvænget 6 travlt beskæftiget ved bålet i haven.



Som det kan konstateres, var dyret af hankøn

Og ”juvelerne” var af grillmesteren og hans assistent tiltænkt aftenens damer som en 

særlig delikatesse. Men interessen for at få et stykke juvel på tallerknen var skuffende 

lav.



Nogle af deltagerne inden bordsætning i haven hos 

Jesper Hansen og Dorte Lützen, Solvænget 11.

Der var opstillet to nye telte. Et type standard 3*9 m på den lange led, retning øst-

vest og et type super 4*8 m på den korte led,  retning nord-syd.



Bordsætning i 4*8 m teltet

Det var nødvendigt at supplere med private stole. Børnene havde 

egne borde og de to telte passede fint til 40-50 voksne.



Bordsætning i 3*9 m teltet

Påklædningen var meget let, da Vejfesten blev holdt på årets varmeste dag. Den 

højeste temperatur på Sjælland blev målt til over 30 grader C. Også aftenen var varm.



Børnene sad ved egne borde. Men sjældent alle på én gang

Der var tilmeldt 25 børn, som havde en dejlig vejfest. De savnede ikke at sidde i telt, 

da det var så varmt. Til børnene havde grillmesteren og hans assistent ristet pølser.



Til bords. 

Fra venstre: Morten Kroon, Soldalen 10, Christine Wiberg-Lyng, Soldalen 

18 og Ulla Toft, tidligere Soldalen 10 men nu Solvænget 3.



Til bords.

Fra venstre: Finn Sejrskild og Christine Hovmand, begge Østerled 7 

og Morten Østergaard, Soldalen 27.



Til bords

Fra venstre: Bente Danneskiold-Samsøe, Soldalen 12, Lise Bruun, 

Østerled 14 og Mette Slott, Østerled 8A.



Til bords. Begge rækker set fra venstre

Set forfra: Birgitte Lønborg, Soldalen 23, Torben Visholm og Birthe Høj, begge 

Solvænget  6. Set med ryggen til fotografen: Ebbe Lund Nielsen, Vesterled 35, 

Ole Østergaard Thomsen, Østerled 23, og Rie Mohr, Soldalen 24.

.



Til bords. Begge rækker set fra venstre

Set forfra:  Mette Slott (kun ½-delen), Østerled 8A, Ingrid Holck, Vesterled 

35 samt Anne Marie Juhl Andersen og Søren Vingtoft, begge Østerled 8. 

Set bagfra til højre: Søren Ingemann Larsen, Vesterled 35



Børnene udnyttede gløderne fra grillen til snobrød

Fra venstre mod højre: Julie, Kristine, Anna, Sigrid og Simon. 

Julie og Anna er døtre i familien Wiberg-Lyng i Soldalen 18. 

Kristine, Sigrid og Simon hedder alle Boas til efternavn, og er børnebørn fra Soldalen 12.



Børnene udnyttede gløderne fra grillen til snobrød

Fra venstre mod højre:  Pelle Hoekstra, Soldalen 29 samt tvillingerne Sherif og Julien 

med deres mor Mikala Krogh, Østerled 5


