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Lørdag d. 31.07           

KIF                 kl. 17.00 Dørene åbnes til Kvong Idrætspark. 

                   Queen of Denmark varmer op 

                   Lars Lilholt Band går på scenen til vores 25 års jubilæums koncert. 

   Det er muligt, at købe mad og drikke på stadion. 

   Det er ikke tilladt, at medbringe mad og drikke. 

   Billetter købes hos Hjørngaards Vintage, Min Købmand i Lunde,  

   Dagli’ brugsen Lyne, Horne og Outrup, Superbrugsen Nr. Nebel og  

   Superbrugsen Ølgod, Tops Sandersen sko Varde  

   DER SÆLGES KUN 1900 BILLETTER! Pris 250,- + gebyr 

   Medbring meget gerne kontanter til koncerten! 

Søndag d. 01.08 

Kristian  kl. 12.00 Flaghejsning på stadion. Formanden for KIF byder velkommen. 

Lilian  kl. 12.30 Der sælges gamle spilledragter fra KIF og nye lækre hættetrøjer med   

   lynlås og KIF tryk på. Dette sker hele ugen, efter først til mølle  

   princippet. Derudover bliver det muligt, at mærke og bestille lækre  

   bambus strømper og footies fra Bambusa.     

Jakob kl. 12.30 Bodybowling – husk badetøj (afhængig af vejret)   

Jonas og Kim kl. 12.30-16.00  Sparke dæk. Der kommer lækre biler og motorcykler.  

   på stadion, så der kan sparkes dæk. Mulighed for, at vinde en tur i en af 

bilerne eller på motorcykel. 

Thomas og Lene kl. 14.00  Løb 5 og 10 km. Gå 5 km. Der udleveres medalje. Pris 75,-  

  Tilmelding på www.sportstiming.dk/event/9136 samt på stadion på 

dagen. Mød op i god tid. 

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

  Menu: Lasagne samt grønt.  

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

gerne blive. Det er op til forældrene.                        

Charlotte og Karina kl. 19.00-22.00   Alkoholfri disko 5. klasse-17 år. Mulighed for at købe      

  pomfritter og pølser. 

  Pris: Kr. 25,- 

DJ Dennis H. kommer og underholder med musik, lys, røg samt 

konkurrencer. 

Mandag d. 02.08  

Kim og Thomas 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.  

http://www.sportstiming.dk/event/9136


Sidste frist for tilmelding til fællesspisning er mandag d. 02.08 til 

Kristian Therkildsen 24 98 17 33 
Tirsdag d. 03.08 

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

   samt service. Drikkevarer købes i baren. 

Jonas kl. 19.00 Seniorfodbold 

Karina og Lilian kl. 20.45 Raffelturnering herrer og damer kr. 25,- 

1. Præmie 1 fl. Bailey. 

 kl. 20.45 Mulighed for poker, hvis der er stemning for dette. 

Onsdag d. 04.08  

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

   ansvar for deres børn, under bankospillet.  

Fredag d. 06.08  

Kristian og Lilian kl. 18.30 Fællesspisning m/revy og musik v/Madam Blå og  

  Pop*rockerne. 

  Dørene åbnes kl. 18.00 

 Revyholdet går på scenen kl. 19.15   

  Mad fra Allans Diner: Forret, hovedret og dessert. Kr. 200,- pr. pers. 

  Entré Kr. 100,- 

Søndag d. 08.08  

Jakob  kl. 09.00 Morgenkaffe kroket.  

Jakob kl. 09.30 Morgenkaffe til sognets beboere. 

Bodil Madsen kl. 09.30 Kroketturnering. 

 kl. 10.00 Ansigtsmaling. 

Karina kl. 10.00  Snobrød. 

Kim kl. 11.00-12.30 Ponyridning. Kom og rid en lille tur. 

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 Kr.100,- 

Kristian og Lilian kl. 19.00  Genopførelse af Revy. Mulighed for køb af kaffe og kage i  

    pausen. 

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

   de der så revyen fredag. 

 

 



Sportsugen 2021 
Så blev det sidste weekend i uge 30 og sportsugen starter.  

D. 23/7 1996 kom Lars Lilholt med band og gav den gas for 2500 mennesker. Da det i år er 25 år siden, kommer 

han tilbage og giver den gas igen. Kom og syng med på: Kald det kærlighed, Onkel Christian og Mikkel han var 

død. Vi lover det bliver intet mindre end fantastisk.  

Opvarmningsbandet er Queen of Denmark. De fyrer den af, med masser af gode Queen klassikere.  

HUSK AT KØBE DIN BILLET I GOD TID. DER SÆLGES KUN1900 STK. 

Dagen derpå, starter med flaghejsning. Derefter står dagen på biler, mc, løb mm. Tilmeld dig meget gerne på 

forhånd til løbet. 

Dagen sluttes af med disko for børn og unge. Send ungerne af sted til en brag af en fest. 

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

Tirsdag er der tændt grill, hvor i kan medbringe hvad i vil spise. Drikkevarer kan købes i baren. 

Der spilles fodbold og senere bliver der raflet. I år er det både for herrer og damer. Poker hvis nogle får lyst. 

Banko er på programmet onsdag. Kom og vind super gode præmier. 

Ja, så blev det fredag og traditionen tro holdes der fest for fuld musik. Dette leveres af de fantastiske, eminente, 

veloplagte, humørfyldte, skøre Madam blå og Pop*rockerne.  

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

ledelse af den altid skarpe Lisbet  Gad vide hvem holdet består af… 

Maden står Allans Diner 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 bålfad, blive malet i hovedet eller ride en tur på en hest. 

Der er raffelturnering for alle under 18 år og kl.19 går vores fantastiske revy hold på scenen, for sidste gang i år. 

Som noget nyt er der gratis entre, for de der så revyen fredag. Måske du ikke fik alt med  

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

Du kan også købe gamle spillerdragter, nye hættetrøjer med KIF tryk på samt bambus strømper hele ugen.  

Husk at se godt efter, om du er på barplanen. 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   Kim Thøgersen 23935454 

Charlotte Andersson 21652801  Thomas Nielsen 61764252 

Karina Uldbæk 61356122   Bodil Madsen 21444119 (Kroket) 

Jonas Stokbæk 23987470   Jens Nielsen 61650524 (Banko) 

Jakob Stokbæk 26155986   Kristian Therkildsen 24981733 


