
Sommerfest 2014 

med Kunsten i Bevægelse  

For alle os i Ryde, Handbjerg og Stendis 

D. 5.-10. september 

 

Fredag d. 5/9. 
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.  

Alle er velkomne! 

Lørdag d. 6/9. 

Kl. 9.30: Kaffe og rundstykker i teltet. Pris = 10 kr. 

Kl. 10.30 – ca. 12.00: Familie-Banko i teltet  

 Pris pr. plade (også egne) = 10 kr. 

Plader sælges fra kl. 9:30 – 10:30 

 Kl. 14.00 – 15.00: Officiel indvielse af optimering af BLOMSTERBÆKKEN  

Tale af repræsentant fra Holstebro Kommune  

Der kan købes kaffe og kage. Kom og vær med! 

Kl. 17.00 : Åbning af Kunsten i Bevægelse  

 Præsentation af kunstnerne 

 Optræden v. lokale børn 

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! 

Kl. 20.30.- ca. 21.30:  Spejderne inviterer til et spændende og anderledes løb for alle aldre 

 Poster rundt i byen 

 Husk lommelygte! 



 

Søndag d. 7/9. 

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 i bladet) 

Kl. 15.30: Stort fælles Kagebord i teltet 

 Voksne 25 kr., børn 10 kr. 

 Tilsagn om kage til Lone Breiner tlf. 51 94 19 22 senest d. 1/9 

Kl. 18.00:     Fællesspisning sammen med kunstnerne 

Menu: Frikadeller og kartoffelsalat fra The Kartoffelwoman i Stendis 

Pris: 50,- kr. for voksne, 30,- kr. for børn (under 14 år) (tilmelding – se nedenfor) 

Mandag d. 8/9 og tirsdag d. 9/9. 

Fra kl. 9.00: Kom, følg og hjælp kunstnerne 

Vær med til at sætte dit aftryk på kunstværkerne 

Kl. 15.00: Der er kaffe og kage i teltet 

Kl. 18.00: Fællesspisning sammen med kunstnerne 

Menu:  

Mandag: spejdernes pandekager med fyld 

Tirsdag: ”Kunstnergryde” v. Pia Kirkeby & Co 

Pris: 50,- kr. for voksne, 30,- kr. for børn(under 14 år) (tilmelding – se nedenfor) 

Onsdag d. 10/9. 

 

Fra kl. 9.00: Kom, følg og hjælp kunstnerne 

Vær med til at sætte dit aftryk på kunstværkerne 

Kl. 15.00: Der er kaffe og kage i teltet 

Kl. 17.00:      Fernisering med taler, musik og præsentation af kunstværkerne 

Kl. 18.30: Fællesspisning 

Pris: 75,- kr. for voksne, 50,- kr. for børn (under 14 år)  

 

TILMELDING til fællesspisning søndag, mandag, tirsdag og onsdag skal ske SENEST på dagen kl. 
8.00. 

Tilmeld jer på facebook, til Hans tlf. 30 13 44 17 eller Birthe tlf. 22 62 43 45 eller på liste i teltet. 

 



 

Arrangører af årets sommerfest: 

Lokalgruppen bag Kunsten i Bevægelse 

Ryde Stendis beboerforening 

Ryde-Handbjerg Ungdomsforening (RHU) 

Ryde Indre Mission 

Handbjerg Menighedsråd 

Ryde Menighedsråd 

Ryde familieklub 

KFUM-spejderne i Ryde-Handbjerg 

 

 

 

HUSK at hejse flaget, hvis du bor i Ryde By   


