Klimaneutralringridning og knallertringridning.
Vil man deltage i ringridning enten på en flot pyntet
cykel/løbehjul/rullestol, alt der kører med rugbrødsmotor eller
knallert skal man kontakte Peer Kristensen 61770816 eller
pk@peekline.dk
Det koster 50,- dkk for knallerter og 10,- dkk for
rugbrødsmotorer at deltage.
Der vil være præmie til flotteste udsmykning og flest ringe.

Byfest i Søgård
19. og 20. august 2022

Festpladsen er på Søgård Friskoles
sportsplads.
Husk!
Byfestteltet opstilles lørdag den
6. august og tages ned igen,
søndag den 21. august. Alle er
velkomne til at komme og
hjælpe.

Ingen udskænkning af øl og spiritus til personer under 18 år.
Der må ikke medbringes egne drikkevarer på pladsen.
Tegning af det gamle Søgård slot

Fredag den 19. august 2022
Kl. 18.00 Indskrivning til traktorringridning.
Tilmelding til Esben Thomsen på
29661446. Mødested på P-plads foran
Søgården (børnehaven).
Bålhytten og baren åbner med salg af
øl/vand og pølser.
Kl. 18.30 Traktorringridning begynder.
Kl. 21.00 Bålhytten lukker
Kl. 23.00 Baren lukker

Lørdag den 20. august 2022
Kl. 8.30

Borgerforeningen er vært for
morgenmad.
Kl. 9.00 Pladsen åbner.
Hoppeborge og guldgravning åbner.
Bagagerumsmarked stiller op og åbner.
Der vil være mulighed for leg på
sportspladsen, gennem hele dagen.
Kl. 10.00 Der er optog gennem byen med
knallerter og cykler som deltager i
ringridning. Derefter starter
ringridningen. Se bagsiden af denne folder.
Kl. 11.30 Bålhytten og Søgårdhulens slikbod
åbner med pølser, pommes frite mm.
slik, is og drikkevarer.
Kl. 13.30 Øl-yoga med Helle Kobberø og Lene
Hansen. Ingen tilmelding – bare mød op
og få en sjov oplevelse.

Kl. 14.30 Kaffe og kage i det store telt.
Vi modtager gerne kager fra byens
borgere. De vil indgå i en afstemning
om årets kage, hvor de bliver bedømt
og præmieret. Kontakt Peter Molin på
22581713, hvis du ønsker at komme
med en kage, senest den 17. august
Kl. 18.30 Fest i det store telt m/fællesspisning
Menu; helstegt pattegris m/sovs, 10
forsk. salater, flødekartofler og flûte.
Pris; voksen 159,- børn (3-11 år) 88,Tilmelding og betaling til Peter Molin,
Ahlefeldtvej 27 eller mobilepay på
22581713 senest onsdag 10. aug.
Barbubar fyrer op med musik i teltet.
Der udskænkes fadøl, vin og enkelte
drinks.
Kom og vær med og slut dagen af med
musik, dans og hyggeligt samvær.
Kl. 23.00 Bålhytten lukker.
Kl. 1.00 Festen slutter – tak for i aften og godnat.

Søndag den 21. august 2022
Kl. 10.00 Der er fælles oprydning og
teltnedtagning.

