Marie-Pris-Fest
– d. 10. juni 2022 i Lautrupvang 8 i Ballerup.

Fondsbestyrelsen har vedtaget, at sidste års Marie-Pris skal gives til alle medarbejdere i
Mariehjemmene for deres stærke indsats under corona-epidemien. Vi indbyder derfor til
festligt samvær, tankevækkende taler, hjemmebagte kager og fællesskab på tværs.
Alle herlighederne kommer til at foregå i Lautrupvang 8 i Ballerup fredag d. 10. juni 2022 fra kl.
16.00 til ca. kl. 01.00. Alle medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i Mariehjemmene er
velkomne til at deltage, men skal dog tilmelde sig på forhånd, så der er mad nok til alle!
Der vil være en Kage-konkurrence blandt alle Mariehjem til eventets dessert, så forbered jer på
at få skabt og medbragt årets flotteste og lækreste Marie-kage fra jeres Mariehjem!

Dagens program:
Fra 15.30

Ankomst i Lautrupvang 8. Velkomstdrinks i lobbyen, hvor alle kager stilles op ved
ankomst.

16.15

Velkomst-, fest- og takketaler i den store konferencesal ved Fondsbestyrelsesformand, Jens Elmelund, og direktør, Malene Størup

17.00

Humor på arbejdspladsen – med spot på os i Mariehjemmene!
Foredrag af Mads Keiser. Foredraget handler om at vende hverdagens
besynderligheder, irritationsmomenter, trivialiteter osv. til noget sjovt. Og hvordan
man gør det. Mads Keiser vil tage udgangspunkt i Mariehjemmenes virkelighed og
hverdag, så glæd jer.

18.10

Grab-and-go-middag med 6 forskellige stationer i kantinen ved Lautrupvang 8

19.15

Kage-konkurrence i lobbyen. Alle Mariehjem skal medbringe en hjemmelavet
kage, der fortæller en historie om kvaliteterne og det specielle ved deres
Mariehjem. Dommerkomite vil udvælge de tre bedste kager!
Lad jeres ’Den Store Bagedyst’-kolleger komme ud af skabet og lav årets Mariekage! Kagerne spises efterfølgende som dessert af deltagerne! Mums!

Fra 19.45

DJ David (IKKE-Covid!) spiller op til fest i festsalen indtil lidt i 01.00. Barerne åbner.

Ca. 00.30

’Farvel og tak-mad’ til de stadig sultne.

01.00

Tak for denne gang. Kom godt hjem – eller videre i byen…

Tilmelding hos jeres Mariehjems forstander – INDEN d. onsdag d. 10. maj 2022. Forstanderen vil
tilmelde alle deltagere fra jeres Mariehjem samlet til Hans på hma@mariehjem.dk - senest d. 11. maj!

