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Sommerfest 2015
For alle os i Ryde, Handbjerg og Stendis

D. 28., 29. og 30. august
Fredag d. 28.
Kl. 19.00: Bil-orienteringsløb for alle aldre 
  Køretur med poster i lokalområdet
  Startgebyr = 50 kr.
  Præmie til de 3 bedste biler

Fra kl. 20.30: Der kan købes kaffe og kage i teltet. (10 kr.)
  Alle er velkomne! 

Lørdag d. 29.
Kl. 9.30:  Kaffe og rundstykker i teltet. Pris = 10 kr.
  Tombola – prøv chancen!

Kl. 10.30: Familie-Banko i teltet 
  Pris pr. plade (også egne) = 10 kr.
  Plader/tombola sælges fra kl. 9:30 – 10:30

Kl. 13.00:  NYT! Så er der havetraktor-træk ved Festpladsen.
                  Få poleret dyret og vis hvad du kan. 
  Tilmelding, Torben: tlf. 30 63 18 20 senest 28/8. 
                  Der køres i 3 kl. inddelt efter HK og max. 2 cylendre. 
  – Børn skal bære Full-face hjelm.
                  Præmie til vinderen i hver kategori.

Kl. 14.00 -  Udstilling i aulaen åbnes ”Hvad kan vi her på egnen” /se, smag, køb.
ca. 16.00  Forskellige aktiviteter for hele familien 
  Deltag / prøv det du har lyst til!
  Mulighed for at købe kaffe/saft + kage (Voksne 25 kr., børn 10 kr.)
  Høvdingebold / fodbold / basketball på multibanen
  Volleyball
  Petanque
  Mulighed for at prøve ethjulede cykler
  Fodbold – hastighedsmåler
  Flødebollemaskine
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Kl. 18 – 20.00  Grillen er tændt - Fællesspisning i og omkring teltet.
   Medbring selv mad og service 
   Pølsevognen er åben.
   Øl, vin og vand må ikke medbringes men skal købes på pladsen!

Ca. Kl. 19.45:   NYT! Musikalsk indslag 
	 	 	 Sofie	McQueen	(gammel elev fra Ryde Skole)	kommer	og	
	 	 	 synger,	og	hun	har	sin	egen	guitarist	med.	
	 	 	 Det	kan	kun	blive	godt	

Kl. 20.30.- ca. 21.30:  Spejderne inviterer til et spændende og anderledes løb for alle   
   aldre.
   Poster rundt på sportspladsen
   Husk evt. lommelygte!

Søndag d. 30.
Kl. 10.30:  Høstgudstjeneste i Præstegårdshaven (i tilfælde af regn i kirken)
   Herefter er Menighedsrådene vært for en let kirkefrokost.

Kl. 13.30:  Gadefodbold – kom og dyst!
   (se særskilt program og regler næste side)

Kl. 15.30:  Stort fælles Kagebord i teltet
   Voksne 25 kr., børn 10 kr.

Kl. 16.00:  ”Hvad kan vi her på egnen” lukker.

Kl. 16.15 og frem:  Oprydning (telte skal pakkes ned, borde/bænke på plads)
   Dejligt hvis du/I vil give en hånd med! 
 
 Arrangører af årets sommerfest:
 Ryde Stendis beboerforening
 Ryde-Handbjerg Ungdomsforening (RHU)
 Ryde Indre Mission
 Handbjerg Menighedsråd
 Ryde Menighedsråd
 Ryde familieklub
 KFUM-spejderne i Ryde-Handbjerg
 Margrethe Reedtz Skolens Støtteforening

HUSK at hejse flaget, hvis du bor i Ryde By 




