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Lørdag d. 27.07           

Brian P                 kl. 13.00              Flaghejsning på stadion.  

Jonas, Jacob, Thomas kl. 13.15              Forskellige gade dyster.  

Hanne og Charlotte kl. 17.30 Familieaften – menuen er: 

  Mad fra Allans Dinér 

   Pris: 0-5 år: Gratis 6 år-7. kl. kr. 50,- Efter 7. klasse kr.     

   100,- 

   Underholdning: Den fortryllede harmonikas     

   markedsorkester. 

   Der afholdes amerikansk lotteri i løbet af aftenen. 

 

Søndag d. 28.07  

Jonas, Jacob, Lilian      kl. 11.00-16.00 Bagagerumsmarked. Gratis stadeplads.       

Jacob kl. 10.00 Bodybowling – husk badetøj (afhængig af vejret)   

Lene H kl. 13.00 Løb 5 og 10 km. Gå 5 km. Der kan udprintes diplom. 

Hanne og Charlotte kl. 17.00-19.00 Børnefællesspisning og disko 0-4. klasse 

  Der serveres varm mad.  

 Pris: Kr. 60,- Kl. 19 åbnes dørene for de større børn. De 

andre må gerne blive. Det er op til forældrene. 

Lene H, Jonas, Hanne  kl. 19.00-24.00   Alkoholfri disko 5. klasse-17 år. Mulighed for at købe      

  pomfritter og pølser. 

  Pris: Kr. 25,- 

Underholdning: Flippers mobildisko. Der vil afholdes 

konkurrencer i løbet af aftenen. 

 

Mandag d. 29.07  

Thomas og Anders kl. 18.00 Tour dé Kvong 

  Hold afgår hvert 5. min. fra 18.00  

 Der er afsat 5 min. til hver post.          

  Kaffe og kage kan købes i teltet efterfølgende.  

Sidste frist for tilmelding til fællesspisning er mandag d. 29/7 til  

Brian Pagaard 22440923 



Tirsdag d. 30.07 

Thomas og Anders kl. 17.30 Grillen er klar til brug. Medbring selv, hvad I vil spise 

samt service. Drikkevarer købes i baren. 

Jonas kl. 18.30 Seniorfodbold BBK – Ukendt 

Svenne, Ejvin, Gunnar  Der sælges pølser, øl/vand udenfor teltet efter kampen   

Alle kl. 20.00 Foredrag med Jason Watt. Billetter til 50,- købes i forsalg                 

  hos Lilian fra d. 15/7           

                                                                    

 

Onsdag d. 31.07  

Idrætsparken  kl. 19.30 Banko/ med børnerunde. Pladepris 15,- Forældre har selv     

   ansvar for deres børn under bankospillet.  

Torsdag d. 1.08  

Lene H. kl. 9.00-10.00 Motion under åben himmel – uden løb/hop v/DGI  

  Seniorkonsulent Kirsten Christensen 

  Gratis kaffe og rundstykker til deltagerne i teltet  

  efterfølgende. 

 

Fredag d. 02.08  

Brian P og Lilian kl. 18.30 Fællesspisning m/revy og musik 

  v/Madam Blå og Pop-rockerne  

 Revyholdet går på scenen kl. 19.15  

  Dørene åbnes kl. 18.00  

  Entré kr. 100,- 

  Mad fra Allans Dinér/Forret, hovedret og dessert. 

  Pris: 200,- pr. person 

 



Søndag d. 04.08  

Jacob og Anders kl. 09.00 Morgenkaffe kroket  

  kl. 09.30 Morgenkaffe til sognets beboere 

Bodil Madsen kl. 09.30 Kroketturnering 

Hanne kl. 10.00 Snobrød 

Hanne kl. 10.00 Ansigtsmaling 

Charlotte og Jonas kl. 12.30 Børneraffelturnering fra Bh.kl – 13 år Kr. 25,- 

1. Præmie kr. 100,- 

 Raffelturnering unge 13-18 år Kr. 25,-  

1.  Præmie 100,- 

Anders og Lilian kl. 16.00  Genopførelse af Revy. Mulighed for køb af kaffe og kage 

     Entré: 25 kr. for førskolebørn -7 kl. Voksne 50 kr. 

   Baren lukker efter pausen. 

Mandag d. 06.08 

Jacob kl.16.00 Nedtagning af telt 

 

 

Sportsugen 2019 

Så blev det sidste weekend i uge 30 og sportsugen starter.  

Vi starter med sang og flaghejsning. Derefter vil der være forskellige gadedyster i hold. 

Til aften vil der være familieaften med dejlig mad og underholdningen sørger Den fortryllede 

markedsorkester for, med tryl og ballondyr for børn og barnlige sjæle. 

Der vil også afholdes amerikansk lotteri i løbet af aftenen. 

Søndag står både i sporten og hyggens tegn. Dagen sluttes af med disko for børn og unge. 

Mandag er ingen overraskelse. Der cykler og konkurrerer vi, det bedste vi har lært.  

Tirsdag er der en tændt grill, hvor i kan medbringe hvad i vil spise og drikkevarer kan købes i 

baren. 

Der spilles fodbold og aftenen sluttes af med et foredrag med ingen mindre end Jason Watt. 

Banko foregår traditionen tro onsdag. 

Torsdag formiddag er der mulighed for, at få sig lidt rørt og efterfølgende lidt hygge i teltet. 

Ja så blev det fredag og der holdes fest for fuld musik, som leveres af de fantastiske, eminente, 

veloplagte, humørfyldte, skøre Madam blå og Poprockerne.  



Vi får heldigvis også en revy igen, som vores fantastiske, talentfulde og sprudlende revyhold står 

for, under ledelse af den distræte, men skarpe Lisbet  

Maden står Allans Dinér for og i baren står de hurtige og veloplagte barfolk fra Lunde.  

Lørdag har vi ondt i hovedet, men søndag er vi klar til rundstykker og kroket.  

Der vil også være mulighed for at bage snobrød i vores nye bålfad eller blive malet i hovedet eller 

ride en tur på en hest. 

Der er raffelturnering for alle under 18 år og kl. 16 går vores fantastiske revy hold på scenen for 

sidste gang i år. 

I hele sportsugen, kan du låne forskellige spil i baren. 

Hvis du får en barplan i din postkasse, betyder det, at du er på den. Byt hvis du ikke kan, den 

dag du er på. Vi er afhængige af, at ALLE kommer. 

 

 

Så vel mødt til en god og sjov uge 

Festudvalget  

 

Telefonnumre på de ansvarlige: 

 

Lilian Dølby 29869171   Bodil Madsen 21444119 

Thomas Krog Nielsen 61764252   Brian Pagaard 22440923 

Charlotte Anderson21652801  Hanne Kibæk 30452516  

Jonas Stokbæk 23987470   Jens Nielsen 61650524 

Jacob Stokbæk 26155986   Lene Højris 23410385 

Anders Kristiansen 24656141 

 

 

 

 

Med forbehold for ændringer. 

 


