
Velkommen til 
Nors & Tved´s

Den 13., 14. & 15. august 2015

På pladsen mellem hal og skole!

Mød op og støt vore foreninger i Nors ogTved, 
de gør meget for jer i hverdagen...

          Folderen er sponsoreret af: Trykkeriet Friheden 

Billetter til spisning lørdag aften kan købes hos 
Hanne i Klip & Krøl, tlf.: 97 98 19 18.

Pris indtil den 7. august, kr. 150,-. Derefter Kr. 200,-.
Afhentning af billetter kan ske tirsdag til torsdag fra uge 30..

Reserver dagene allerede nu!
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Program for sommerfesten 2015
Torsdag den 13. august:
Kl. 19.00 Bankospil i teltet med mange fine gevinster sponsoreret af 
  Nors og omegns firmaer, forretninger og privat personer.

Fredag den 14. august:
Kl. 17.00 Optog i byen med start ved Nors hallen. Byens foreninger går 
  i spidsen med sine faner. Vi opfordrer alle til at gå med. Gerne  
  med pyntede køretøjer, såsom dukkevogne, cykler, rollatorer,  
  kørestole, firmabiler, traktorer, ja kun fantasien sætter grænser.  
  Der vil igen i år være festlig musik af 
  ”Ballerum Tærskværk”

Kl. 18.00 Tændes grillen, hvor man kan tilberede sit medbragte mad, 
  eller man kan købe mad i pølsevognen. 
  Drikkevarer købes i baren til rimelige priser.

Kl. 19.30- Alkoholfrit diskotek i Beboerhuset. 
      23.00

Kl. 20.00 Underholdning i teltet. ”Kender du Nors”
 
Kl. 20.30– Hygge musik og go´ stemning i teltet. 
      23.00 “Between Two Waters” spiller livemusik

Lørdag den 15. august:

Kl. 9.00 Gudstjeneste i teltet v/Annie Krog Foldager 
  og ”Ballerum Tærskværk”spiller.

Kl. 9.30 Morgenkaffe i teltet

Kl. 10.00 Kræmmermarked. (Gratis stadeplads og ingen tilmelding.)  

Kl. 10.00- Børneloppemarked. Få ryddet op på jeres ting og sælg det her!
      12.00  

Kl. 10.00- Børneaktiviteter v/KFUM & K
      12.00 

Lørdag, d. 15. august, fortsat...
Kl. 10.15  Havetraktortræk (Ingen tilmelding – mød bare op)

Kl. 11.00  Kaninhop og ”kom med dit kæledyr” v/ Susan (På græsset   
   ved børnehaven) 

Kl. 12.15  Gymnastikforeningen laver redskabsbane for børnene i 
   hallen.

Kl. 13.15  Hold dyst v/ spejderne med efterfølgende finale. 
   Tilmelding til Randi Sommer på 20153728

Kl. 15.00  Kaffebord + kagekonkurrence. 
   Tilmelding til kagekonkurrencen senest d. 13. til Dennis   
   på 22371655. Dennis er dommer.

Kl. 15.30  Auktion over mange flotte gaver sponsoreret af omegnens   
   butikker, firmaer og private personer. 
   (Gaver modtages med TAK! og leveres hos Hanne Klip &   
   Krøl)

Kl. 18.30  Fællesspisning (helstegt gris) i teltet med efterfølgende dans 
   til Mygind Brødrenes gode musik.
   Billetter til spisning kan købes hos Hanne Klip & Krøl Tlf.   
   97981918 
   Pris indtil d. 7. august er 150 kr. derefter er prisen 200 kr. 
   Afhentning af billetter hver tirsdag – fredag fra uge 30.

   Reserver allerede nu dagene
      & 
   støt op om byens sommerfest.
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