
I skoven skulle være gilde… 
 

SOMMERFEST  

I  
GRINDSTED/UGGERHALNE  

 

 
 
 

19. til 22. august 2015 

 
Arrangeret af byernes klubber og foreninger. 

 

Fællesskab, god mad, fest og underholdning. 
 



PROGRAM FOR SOMMERFESTEN: 
 

    Onsdag den 19.8. 
 
Fællesspisning kl. 17.00-21.00. Kom og nyd din medbragte mad – husk 

service! Grillen tændes, og der kan købes øl, vin og sodavand i teltet. Der 
er opstillet hoppepude. I løbet af aftenen vil der være lege/konkurrencer 

for børn og voksne. 
 
 

    Torsdag den 20.8. 
 
Indvielse af gadekæret i Grindsted kl. 18.30. med deltagelse fra Aalborg 

Kommune. Derefter går vi til 
Hammer Jam - live musik i teltet fra kl. 19.00 med afslappet stemning, 

måske en fællessang – gratis entré. Øl, vin, vand og kaffe sælges fra 
baren i teltet. 
 

     Fredag den 21.8. 
 

Fodboldtema med sjove og anderledes spil med fodbolden samt 
Grindstedmesterskabet i Panna 1-1 fodbold. Der er Hoppepude og 
fællesspisning (fællesspisning er kl. 18.00-19.00) 

Madbilletter á kr. 25 pr. voksen og kr. 15 pr. barn (t.o.m. 5. klasse) købes 
onsdag eller torsdag på teltpladsen eller reserveres på mail 

Faaborg7@stofanet.dk   
Betaling af reserverede madbilletter senest kl. 17.00 på selve dagen. 
 

Klokken 19.00 til ca. 20.40 er der turneringskamp, GSK mod Moseby. 
 

BANKO! Kl. 19.30 afsluttes fredagens arrangementer med årets store 
bankospil med flotte gevinster fra lokale sponsorer i Sportscaféen.  
For alle - både ung og gammel kan deltage. Der sælges vin, flaskeøl, 

vand, kaffe, te og kage undervejs. 
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      Lørdag den 22.8. 

 

 
 
Kl. 09.00  Fælles kaffebord med gratis rundstykker og kaffe og lidt 

underholdning.  
 

Kl. 09.30  Aktiviteterne på pladsen starter: 
 
Stort loppemarked :  

Mød op og lav din egen salgsbod (75 kr. men gratis for børn). 
Der er tilmeldt spændende boder udefra med specialiteter og 

skønhedsprodukter og andet godt. Kom og kig! 
 
Du kan også komme og give dine lopper til en fælles salgsbod, hvor hele 

overskuddet går til byens foreninger. Aflever dine ting til sommerfest-
folkene, der sørger for, at der er bemanding i fællesboden.  

 
Har du ting, som du ikke selv kan komme op på pladsen med, men gerne 
vil give til det gode formål, kan du kontakte Sverri på tlf. 20744199 eller 

Anny på 42281822 senest onsdag den 19.8. 
 

Hele dagen vil der være fodboldkampe, FDF-karrussel, hoppepude, 
snobrødsbagning, dragefremstilling, ponyridning med meget mere!  

 
Øl, vin og vand, slush-ice, popcorn, grillpølser m.m. sælges fra teltet. 
 

Kl. 13.00 – Kagekonkurrence  
Medbring dit flotteste/bedste hjemmebag til bedømmelse hos erfarne 

kagedommere i teltet. Præmie til vinderen. Efter bedømmelsen kan 
publikum få smagsprøver af de lækre kager ved køb af en kop kaffe, te 
eller et glas saft. 

 
Kl. 14.00 – Tryllerier for børn: den unge tryllekunstner Gustav Urth 

        Tossede tricks og ballondyr for alle børn! 
 
Skater/BMX/beachvolleybanerne indvies officielt klokken 15.00 med 

opvisning og indvielsesceremoni. 
 

Der vil være salg af amerikansk lotteri med flotte præmier – udtrækning 
af præmier kl. 10, 12, og 14. 
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KOM OG DELTAG I SOMMERFESTEN! 

 
       

Sommerfestdagene afsluttes med fest i teltet kl. 18.00 lørdag. 

Menu: helstegt pattegris med to slags kartofler, 2 slags salat og flutes. 
God musik. 

Drikkevarer til rimelige priser. 
 

Billetter: 

kr. 150,00 for voksne 
kr. 75,00 for børn/unge under 18 år. 

Kr. 50,00 uden spisning 
 

Fra kl. 21.30 er der IKKE adgang for børn/unge under 18 år. 

Der sælges ikke alkohol til unge under 18. 
 

                 Billetter til festen købes senest onsdag 19.8. hos  
 

Hårsmedjen v/Lena Christiansen, eller hos 

Sudergaards Auto, hos Grindsted Auto, 
eller på festpladsen onsdag. 

 

 
 

 

SOMMERFEST: 
 

Alle aktiviteter finder sted på sportspladsen (banko dog i Sportscaféen) 
 

Øl, vin og vand, slush-ice, popcorn m.m. sælges fra teltet. 

 

VEL MØDT PÅ FESTPLADSEN! Vi glæder os til at se jer! 
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