Arrangører:
Lunde Boldklub
Lunde Gymnastik og Ungdomsforening
Lunde Sogneforening
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Tirsdag den 16. august 2022
Kl. 17:30

*Cirkus Big
Billetpris for voksne 100 kr.
Børn til og med 7. klasse er gratis
Billetter kan købes ved min
købmand – sælges også i
døren

Kl. 18:30

Frikadeller m. kartoffelsalat 50 kr.
Prisen gælder for:
3 frikadeller m. kartoffelsalat.

Onsdag den 17. august 2022
Kl. 18:30

*Lunde Banko.
Kød-Banko med 2 børnerunder
Bankoplader pr. stk. 10 kr.

Kl. 19.30

Kåring af årets navn i pausen

Fredag den 19. august 2022
Kl. 19:00

*Swup-mesterskaber for ALLE
Deltagergebyr:
Voksne 50 kr.
Børn til og med 7. klasse 20 kr.
Tilmelding i teltet fra kl. 18.30 til 18.50 fredag den 19.
august 2022
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Lørdag den 20. august 2022
Kl. 9:30 - 10:30 Gratis morgenkaffe og rundstykker
Kl. 9:30 - 10:30 Børnedag, ansigtsmaling mm.
Kl. 10:30
*Lunde stafet
Kl. 11:00

*Gaderundbold
Det er muligt at købe fransk hotdog, grillpølser og toast
i teltet hele dagen

Kl. 15:00

Teltet lukkes

Kl. 18:30 - 01:30 *Fællesspisning med musik ved: ”HitOrkestret”
Underholdning: Årets ”Lunde Revy”
Pris pr. person 260 kr. for hele pakken
Pris pr. person uden mad 100 kr. (Medbring selv)
OBS: Teltet åbnes kl. 18.00
Tilmelding senest tirsdag den 16. august og husk
nu din nabo!

Søndag den 21. august 2022
Kl. 10:30

Store oprydningsdag – ALLE er meget velkomne
se nærmere omtale
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Cirkus Big
Cirkus Big´s mission er at samle HELE familien i en aktivitet, som giver
oprigtig glæde og mening for ALLE.
Både forældre og børn skal have en oplevelse som morer dem hjerteligt.
Vi står inde for vores Lattergaranti - For ALLE ALDRE!
Billetpris for voksne 100 kr.
Børn til og med 7. klasse er gratis.
Billetter kan købes på forhånd ved min købmand.

Lunde Banko
Igen i år er der banko på programmet. Kom og vind de helt fantastiske
præmier eller løb med sidegevinsten før din nabo.
Bankoplader 10 kr.
Husk selv at medbringe bankobrikker!
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Årets Navn i Lunde
”Årets Navn” udvælges blandt personer bosiddende i Lunde Sogn, som
gennem flere år har været aktiv indenfor foreningslivet, en bestemt sag
eller på anden måde har ydet frivilligt arbejde, som har været til gavn og
glæde for Lunde Sogns beboere.

Swup mesterskaber
Mesterskaberne er i år opdelt i:
➢ Børnerække enkeltmands-swup
➢ Voksenrække - makker-swup
Vi starter med gruppespil, hvor der spilles alle mod alle i de
enkelte puljer.
Deltagergebyr:
Voksne 50 kr.
Børn til og med 7. klasse 20 kr.

Børnedag

Kom og besøg ”Børnenes venner” i teltet,
hvor der er aktiviteter for de små. Du
kan blive malet i ansigtet og blive
sommerfugl for en dag eller få et lille
hjerte på din kind. På armen kan du
måske få en tatovering med en løve,
havfrue eller noget helt tredje.

Lundestafetten
Lundestafetten er opvarmningen til rundboldturneringen og en stafet
hvor motorikken udfordres og konkurrencegenet skal findes frem.
Mere kan der ikke røbes på forhånd. Så mød op og få nysgerrigheden
stillet.
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Rundboldturnering
I år inviterer vi til gade/by rundboldturnering. ALLE er velkomne,
målet er at vi skal have en sjov formiddag sammen. Turneringen
afsluttes med TOTAL FEDE PRÆMIER!
Rundboldregler:
Bold grebet
= Død
Bold ”ude”
= Den der slår + alle løbere er død
Definition af ude = Se illustration
Løbes hele banen rund efter et slag = En frier eller 5
point
3 døde
= Baneskift

Formalia:
Banestørrelse: ca. 17 x 17 m.
2 Halvlege a´10 min.
10 personer pr. hold - Heraf 1 pers under 10 år og 1 person over 45.
Boldtræ samt bolde udleveres til hvert hold.
Udvalget udpeger ansvarlige for at samle hold - se nedenstående.
Hvert hold skal stille med en dommer + papir til at føre
pointregnskabet på.
Er du ikke blevet spurgt, men gerne vil deltage så tøv ikke med at
kontakte en af følgende tovholdere.
Tovholder for:
Parkalle, Markvænget, Nørlundvej og Præstevænget Jakob Lyhne
Vinkelvej, Degnevej, Østergade og Skjedsbølvej
Ole Pedersen
Kvong
Dorete Thøgersen
og Lene Højris
Lundagervej, Lundtangvej og Skolegade
Janni Kristensen
Langsigvej, Tobjergevej, Tarpvej, Kastkærvej og Gl. Lars Linding
Lundevej
Frøstrupvej, Frøstrupskovvej, Debelvej, Hustedvej, Jette Andersen
Vejlkærvej og Barfredsvej
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Fællesspisning
Menu fra Tistrup slagtehus står på:
Forret: Sild med æg og karrysalat
Hovedret: 2 slags kød. Kartofler og salat
Dessert: Forskellige kager og tærter
Leveres fra Tistrup slagtehus.
”Lunde Revyen”
Det er med stor glæde, at vi igen i år kan byde
velkommen til ”Lunde Revyen”.
Revyen er i super gode og kyndige hænder og vi kan afsløre, at der
allerede er kommet rigtig mange lokale historier ind, som vil give stof til
nogle gode grin. Så I kan godt glæde jer.
HitOrkestret - årets musikalske indslag:
HitOrkestret er et alsidigt rutineret band
med stort bagkatalog af egne personlige
fortolkninger pop og rocknumre fra 60'erne
og frem til i dag - inklusiv 80'erne og
90'ernes dansksprogede pop-rock leveret af
2 mandlige og en super dygtig sangerinde
bakket op af flerstemmigt kor.
Tilmelding til Fællesspisning kan ske ved ”Min Købmand” eller ved
henvendelse til Rebecca Lyhne Oster på tlf.: 2922 7185.
HUSK betaling ved tilmelding.
Pris pr. person 260 kr. for hele pakken
Pris pr. person uden mad 100 kr.
HUSK: Tilmelding senest tirsdag d. 16. august
OBS: Tag´ din nabo med og husk at spørge de nye tilflyttere!!!
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Lunde Boldklub,
Lunde Gymnastik &
Ungdomsforening
og
Lunde Sogneforening
ønsker ALLE i Lunde og omegn en
rigtig god og solrig sommer

Landsbyfestudvalget 2022
Formand: Pernille Jørgensen
Lars Linding
Henrik Kristiansen
Rebecca Lyhne Oster
Christian Bladt Jessen
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