
Fredag d. 18/8

18.30 – 21.30   Børnedisko (holdes i festteltet på sportspladsen) 
Der vil være musik og dans for børn i alle aldre.  
Mulighed for købe af Slush Ice, slik og fede børnedrinks. 
Pris ved indgangen kr. 25,- pr barn 
Voksne har fri adgang og vi byder på kaffe og kage.

Lørdag d. 19/8

9.30  Sportspladsen åbner
   Hele dagen vil der være hoppepude, slikbod, og  

diverse aktiviteter.

10.00  Expendables MC fra Bevtoft kommer og giver en lille tur

10.30   Havetraktorringridning 
Kom i god tid for at tilmelde, der vil også være mulighed for 
at låne en havetraktor – Præmier til de bedste.

11.30   Grillen tændes og der vil være mulighed for at købe en   
pølse på pladsen.

12.30  Sækkeløb for børn - præmier til de bedste

13.00  Dåseskydning - både for store og små

14.00   Havetraktorfærdighedsløb 
Her gælder det om at hold tungen lige i munden og lave   
færrest mulige fejl.

15.00  Kaffe og kage og pladsen lukker ned

18.00  Teltet åbner til aftenfesten.

ENDNU EN GOD AFTEN ER PÅ VEJ!
Aftenfesten afholdes i år i et telt på sportspladsen, teltet åbnes kl 18.00. 

Menuen vil i år blive serveret fra Slagter Marius Hansens food truck. Den 
består af en rigtig god buffet med nakkesteg, hakkebøf, kalkunfilet, grill-
pølser og Currywurst, med tilbehør i form af pastasalat, kartoffelsalat og 
pommes frites samt forskelligt salat. Der vil desuden være kaffe, kage og 

snacks senere på aftenen.

Drikkevarer skal I selv medbringe.

FESTEN
Vi kan igen i år byde på livemusik med bandet Random Chaos, der med 

garanti sætter liv i festen. En anden genganger er det populære amerikan-
ske lotteri med mange lækre præmier og stor chance for gevinst, så husk 

kontanter til lodderne.

TILMELDING
Tilmelding kan ske hos Birgitte og Kim i nr. 28  

eller hos Anette og Meik i nr. 30.  
I kan også tilmelde jer via SMS og mobilepay på tlf 22 29 51 35

Pris for tilmelding:
Kr. 160,- pr. voksen (14-100 år) og kr. 60,- pr. barn (5-13 år) 

Beløbet skal betales ved tilmelding. 
Børn på 0-4 år er gratis, men de skal dog stadig tilmeldes.

Sidste frist for tilmelding er d. 6/8

Husk også at tage venner og familie med til festen,  
jo flere vi er, jo sjovere bliver det.

Der er fælles oprydning søndag kl 10.30 – tak for hjælpen.

Komplet program til en sjov weekend!




