
SKIBET
SOMMERFEST

15.30     Sommerfesten åbner 
Slip børnene fri på hoppepuderne og slap af med en fredagsøl i solen. 
Udfordre naboen i en slå-søm-i konkurrence og nyd at weekenden er i gang!

 
17.00     Nem aftensmad og hygge

Grillen tændes og madteltet sælger øl, vand, pølser, burgere, popcorn og slik. 
Hertil lækre Børneposer til den nemme aftensmad.

                       
19.00     Disney Sjov på storskærm i hallen
                            
 
 
 
 
08.30     Crossfit for alle

Start dagen med høj puls og højt humør! Mødested: parkeringspladsen.
 
09.00     Fælles morgenmad

Friskt morgenbrød og varm kaffe, så er vi klar til en festlig dag. 10 kr. pr. person.
 
10.00     Pladsen åbner med aktiviteter hele dagen

Hoppeborge (gratis) og Bungee Run bane (10 kr)
Madteltet sælger drikkevarer, snacks, slik mv., og burgere og grillpøler til frokost
Tombola med gode gevinster fra lokale sponsorer
Ansigtsmaling for de små kl 10-12                                        

 
10.00     Børneloppemarked

Alle børn er velkomne til at sælge legetøj, husk at medbringe eget bord/tæppe. 
Afhængigt af vejret: i hallen eller på p-pladsen. Kl 10-11

 
10.00     Skibet markedsplads

Idrætsforeningens afdelinger og lokale foreninger fylder pladsen med forskellige
aktivitetsboder – kom og få en sjov og anderledes oplevelse af det fantastiske
foreningsliv i Skibet! Kl 10-14.

 
10.45     Skibets Store Bagedyst

Bagedyst konkurrence med Skibets dygtigste amatørbagere! Kageudstilling og
professionelle dommere. Efterfølgende kan kagerne smages – 10 kr. pr. person.
Tilmelding til konkurrencen online (august).

 
12.30     Tegnekonkurrence  

Vi finder vinderne af årets tegnekonkurrence og uddeler præmier. Husk at tilmelde
din tegning i postkassen, inden sommerfesten!
 

13.00     Cirkusshow
Sturt sturt nummer! Jon G. Lør laver cirkusshow for hele familien med masser af
humor og imponerende tricks, midt på festpladsen.

 
13.30     Cirkuslegeplads

Kom og vær med når Jon G. Lør oplærer nye artister på cirkuslegepladsen, hvor
både voksne og børn kan øve sjove cirkusdiscipliner.

 
14.45     Ildshow

Jon G. Lør laver et spændende og farligt ildshow - bagefter kan de store børn
være med til at lege med ild - hvis de tør!

 
16.00     Festpladsen lukker
 
 

18.00     Fest for de voksne 
Grib dine naboer og venner og tag til en festlig aften med en lækker menu fra
Bredehus, vin og fadøl. DJ'en spiller natten lang! Min. 18 år. Tilmelding online.

2019

Følg  med på  facebook.com/SkibetSommerfest

Fredag d. 30. august

Lørdag d. 31. august

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer


