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Program 
for festugen 2016

SØNDAG DEN 5. JUNI:

KL. 14.00  FRILUFTSGUDSTJENESTE 
VED BÅLHYTTEN I UGILT-SKOVEN

Sommerfestugen indledes med vores dejlige sommertradi-
tion, hvor store og små samles under åben himmel til kort 
gudstjeneste.
Herefter er der kagebord, musik og  fællessang ved Hjørring 
Brassband, leg og snobrødsbagning.
Mød op med godt humør – og tag hele familien med !

Arrangør:  Ugilt- og Omegns Beboerforening,  
Lørslevs KFUM-spejdere  
og Ugilt Menighedsråd.



ONSDAG DEN  8. JUNI:

KL. 19.00   SPORT 
PETANQUEAFTEN  VED ILBRO FORSAMLINGSHUS

Har du lyst til at prøve at spille petanque, er du meget velkommen til 
at møde op ved forsamlingshuset, hvor der er 2 petanquebaner, der 
venter på at blive brugt.
Hvis det er muligt laver vi en landsbykonkurrence mellem landsby-
erne i området.
Mød op til en hyggelig aften. Der er præmie til det vindende hold. 
Der kan købes øl/vand  og kaffe. Alle er velkomne både øvede og 
nybegyndere.

Arrangør:  Ilbro Borgerforening  
ved Erik Lilholt Thomsen (27423641)
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FREDAG DEN 10. JUNI:

KL. 19.30 – 22.30 DISKOTEK.
Lørslev og Omegns Ungdomsklub inviterer alle børn og unge til 
sodavandsdiskotek.

Arrangør:  Lørslev og Omegns Ungdomsklub 

LØRDAG DEN 11. JUNI:

KL. 09.00 MORGENMAD
I teltet byder Lørslev Friskole og Børnecenter alle på morgenkaffe og 
rundstykker.
KL. 09.45 UDDELING  AF LØRSLEVPRISEN.
KL. 10.00 KULTUR
Festtale  ved formanden for Landsbyrådet Kaj M. Larsen. 
KL. 10.15 SANG OG MUSIK
Onsdagsklubben vil synge et par sange akkompagneret af Jens Niel-
sen og fortælle lidt om aktiviteterne i klubben.
KL. 10.45 INDVIELSE 
Endelig sker det – vi kan officielt åbne dyrehaven ved Lørslev 
Børnecenter, så vores børn kan få glæde af, at dyrene bliver en del 
af deres hverdag. Vi har åbningstale og skal klippe den røde snor. I 
forlængelse heraf og til kl. 12.45 er der åbent hus i dyrehaven, så alle 
interesserede kan se dyrene og vores stald samt tale med pædagoger 
og medlemmer af forældrerådet om, hvordan vores dyrehave tæn-
kes ind i dagligdagen.



KL. 10.00 – 16.00 KRÆMMERMARKED 
Børn, unge og ældre kan få en lille stand – helt gratis.
Henvendelse om plads sker til Morten Fonseca på tlf. 24422387.
KL. 10.30 MAD OG DRIKKE, SJOV OG SPIL
På festpladsen har Lørslev og Omegns Borgerforening som sædvan-
lig salg af øl og vafler og KFUM-Spejderne sælger pølser, pommes 
frites, popcorn og sodavand og åbner sin store tombola.
KL. 11.30 RIDNING.
Prøv en tur på en hest.
KL. 12.30 GOSPEL KOR.

KL. 14.00 AGILITY.
Hjørring DCH laver opvisning med agility – tag gerne din egen hund 
med, og den kan få lov at prøve en tur på banen.                                                                           
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KL. 18.30  TELTFEST
Fest i teltet, hvor musikken bliver leveret af Bundbamsens disko -  
mobilt diskotek med musik fra de gode gamle dage. 

Pris pr. person 50 kr.

Medbring selv mad og drikkevarer, der vil være 
opstillet grill til fri afbenyttelse.
Der kan købes øl og sodavand i teltet. Vel mødt til 
en fornøjelig aften i hyggeligt selskab. Ingen tilmel-
ding – blot mød op med godt humør.

Arrangør:  Lørslev Borgerforening, 
Lørslev Friskole og Børnecenter 
og Landsbyrådet

TIRSDAG DEN 14. JUNI. 

KL. 18.30-20 SPORT OG ØKONOMI
Lørslev cafe og kulturhus arrangerer dette års sponsorløb og alle kan 
være med. Der vil være mulighed for både at cykle, løbe og gå ruten. 

HUSK
EGET 

SERVICE



Løbet skydes i gang kl. 18.30, og der er muligt at melde sig til løbet fra 
kl. 17.45. Overskuddet går til det nye kulturhus.

Sponsorbevis, deltagerkort og info i øvrigt fås ved henvendelse til 
Jesper Gilleladen – tlf. 26895872
Ann Gilleladen – tlf. 41937505.
Husk at medbringe deltagerkort.
Mød op med eller uden din cykel, en masse sponsorer og friske ben 
og vær med til at samle penge ind til kulturhuset. Kom og vær med til 
en hyggelig aften. 
Der kan på pladsen købes øl, vand og pølser.

Arrangør: Lørslev cafe og kulturhus




