Onsdag den 15. august
Kl.18.30 Gåtur – Afgang fra bålhytten ved
Søgård Friskole
Kl.20.00 Sundhedsfagligt foredrag – Gratis entre
inkl. Kaffe/te/frugt

Torsdag den 16. august
kl.18.00 Pladsen åbner. Tombola åbner og
der kan købes grillpølser m.m.
kl.19.00 Lottospil. Amerikansk lotteri.
Kaffebord. Grillhytten er åben.

Fredag den 17. august
kl.17.30 Funny Games starter.
Vær ambassadør og saml et hold.
Grillhytten er åben.
Kl.19.30-21.30 Hoppepude Børneparty.
Kiosken er åben
kl.20.00 ”Øl fra de danske øer” Ølsmagning v/ Dr. Ralf
Sjove konkurrencer.
Tilmelding til: Ralf tel.73687078 eller mail
loges@newmail.dk
Efter ølsmagning er grillhytten åben.

Lørdag den 18. august
kl.09.00 Gratis morgenkaffe
kl.10.00 Pladsen åbner.
Bagagerumsloppemarked, Tombola, Sømblok,
hoppeborge, fiskedam, guldgravning for børn osv.
Funny Games (fortsætter) med opgaver for
både voksne og børn.
kl.10.00 Grillen i bålhytten starter op. Der sælges lækker
mad og is mm. fra bålhytten hele dagen.
Drikkevarer købes i ølvognen og baren i teltet.
Kl. 10.00 Bagagerumsloppemarked 10-17: Sælg ud af dine
overskudsting og lad andre få glæde af det du ikke
længere selv har brug for. Opstilling fra kl. 9, på en
anvist plads på sportspladsen ved skolen.
Kl.11.00 Indskrivning af traktor/havetraktor på max.
40 HK til ringridning
Tilmelding Esben på tlf. 29661446
Mødested – græsplænen/P-pladsen ved
Børnehuset Søgården
Kl. 11.30 Traktor ringridning starter med optog gennem byen.
Kl. 12.00 Søgaard Byfestival skydes i gang. Gert præsenterer
de 12 deltagende bands, der spiller Pop, Rock, Blues
og Country musik nonstop til kl. 01.00.
Kom og deltag i festen.
kl.14.00 Kåring af vinder fra traktorringridning.
kl.15.00 Der kan købes kaffe og kage i bålhytten

Kl.24.00 Slut og godnat.

Kl. 18.00 Festen fortsætter. Køb din aftensmad og drikkevarer
i bålhytten og slut dagen af med musik, sang, dans og
hyggeligt samvær.

NB! Ingen udskænkning af øl og spiritus til personer under 18
år, og der må ikke medbringes egne drikkevarer på pladsen.

kl.01.00 Slut tak for i aften.

Lørdag den 19. august

Kl.10.00 Søndag den 19. august: Fælles oprydning

Tilmelding Ølsmagning kun 100 kr. pr person
Inkl. godt øl, lidt godt til ganen og konkurrencer.
Aflever / bestil hos Ralf Stationsvej 4, tel.73687078 eller mail
loges@newmail.dk
Senest den 13 august.

Navn: ________________________________________
Tlf:_________________________________________
Antal

DET HELE FOREGÅR PÅ
SØGÅRD-FRISKOLES SPORTSPLADS.

MASSER AF AKTIVITETER FEKS.
BAGAGERUMSLOPPEMARKED,
FRISK FADØL, GRILLPØLSER, SØMBLOK,
GULDGRAVNING FOR BØRN,
HOPPEPUDE OG HOPPEBORG,
SLIK IS PØLSER POMMES FRITES M.M.

Husk vi sætter byfest teltet
op lørdag den 11. august på
sportspladsen ved friskolen.
Og vi tager teltet ned igen
og rydder op søndag den
19. august kl.10.00

