
Mandag 29. maj 

Der vil være fodboldkampe på stadion fra kl 16.30.  

17.30 Nr. F. FC-FRI U9 1 – Mejdal-Halgård 4 

17.30 Nr. F. FC-FRI U9 2 – Mejdal-Halgård 3 

18.10 Nr. F. FC-FRI U9 1 – Mejdal-Halgård 3 

18.10 Nr. F. FC-FRI U9 2 – Mejdal-Halgård 4 

19.00 Oldboys C – NSK-Fodbold 

19.00 Damer – Måbjerg 

Kom og køb din aftensmad, der er salg af pølser, brød, vand, øl og slik.  

Tirsdag 30. maj  

Åbningstider: Pladsen kl 16.30, Cafeen 17.30-19.30, bar 17-22. Pladsen lukker kl 22 

Kom og køb dagens ret i cafeen 

FUTiLØBET kl 18 se bilag….tilmeld på  nfbestil.nemtilmeld.dk senest 29. maj 

eller på dagen kl 16.30-17.30 v. Carsten Mouritsen 

Onsdag 31. maj  

Åbningstider: Pladsen kl 17.00, bar 17-22. Pladsen lukker kl 22 

Banko spilles kl 18 og som altid FLOTTE sponsorgaver 

Der sælges 2 bankoplader, 1 pølse med brød for 50 kr. 

Ekstraplader 20 kr. Ekstra pølse med brød 30 kr. 

Torsdag 1. juni  

Åbningstider: Pladsen kl 16.00, cafeen 17-20, baren 17-23, pladsen lukker kl 23 

19.00 Oldboys B – Tvis 

kl 16-21 HOPPE land i hallen og korncontainer på pladsen for børn, 

til dette kan der købes armbånd i slikbiksen for 50 kr. (gælder torsdag til lørdag) 

Spejderne laver hygge på pladsen 

Stjerneløb kl 18.30 se bilag 

Rafling kl. 20, tilmelding ved Henrik Sønderby i baren kl. 19 

Vil du give en hånd med i ugens løb, så ring til Majbrit 27 14 97 44 



 

Fredag 2. juni  

Åbningstider: Pladsen kl 16, bar 16-02, pladsen lukker kl 02 

kl 16-21 HOPPE land i hallen og korncontainer på pladsen for børn, til dette kan der købes armbånd i slikbiksen for 50 

kr. (gælder torsdag til lørdag) 

kl 18-24 ungdoms fest i kantinen, aldersgrænse: fra 7. klasse, pris 50 kr. betales ved indgangen 

Spejderne laver hygge på pladsen 

Familie grillaften kl 18, vi tænder for grillen, og du kan hente dine købte 

grillpakker i cafeen. Se bilag……….præmier for flotteste borddækning 

 Cafeen har kun åben for udlevering af grillpakker 

Lørdag 3. juni  

Åbningstider: Pladsen kl 10, cafeen 12-15, baren 10-17 

Gratis morgenmad, indslag ved præsten Jakob og koret kl 10 

Bagagerumsmarked kl 11-13 

Sponsorcykel løb kl 13-15 se bilag HUSK udklædning 

Børneklub i telte kl 11-14 

kl 12.30 kom og se hvem der skal bygge hallen.  

kl 10-17 HOPPE land i hallen og korncontainer på pladsen for børn, 

til dette kan der købes armbånd i slikbiksen for 50 kr. (gælder torsdag til lørdag) 

Gymnastikforeningen laver sjov for børn kl 11-16 HUSK små mønter 

Pladsen lukker kl 17 (pga. voksenfest) 

Voksenfest (badtaste party) kl 19-02. Live musik fra Uglerne. Tilmeld dig her: https://nfbestil.nemtilmeld.dk/9/ 

 Menu: Mørbradgryde, stegte kartofler og grøn salat.  

Dessert hjemmelavet is på chokoladekagebund og jordbærsovs.  Sidste tilmelding onsdag d 31. maj 

 



 

 

 

Tour de FUT 2017 Det store Sponsorløb 

 Lørdag 3. juni fra kl 13 til kl 15 det store cykelløb    

    

 Støt byen   Deltag  PIMP din cykel eller rytter  

   

       

 Flotte præmier for flest kørte km      

 Flotte præmier for størst indkørte beløb      

 Flotte præmier for mest fantasifuld udklædning af dig eller din cykel    

 Tilmelding på pladsen v. Lisbeth Forbæk på dagen kl 12.45    

        

 Rytter navn:                                            Rytter nr.:    Rytter mobil nr.:  

       

Sponsor navn Mobil Kr. pr. km. Ialt 

    

    

    

    

    

    

 

          



 

Vi har nået flotte 4,2 million indtil nu, og venter svar fra over 10 fonde, 

DGI lånefond, private, foreninger og erhverv.  

Så det er vist ikke for tidligt at finde dem, der skal lave det praktiske 

arbejde. 

Derfor har vi valgt at sætte 3 fagpersoner til at vise deres kunnen. 

Skriv A-B eller C på stemmesedlen hvis du tror på: 

A- Præsten 

B- Politikeren 

C- Bilsælgeren 

Det koster 20 kr. pr. gæt og du må stemme alle de gange du ønsker, 

overskuddet går til ombygningen. 

Vi trækker lod bland de rigtige besvarelser om en flot præmie. 

        

  

 

        

  

        

  

 

 

 

 

Navn: _________________________________________________Mobil____________________________ 

Jeg gætter på A= Præsten B= Politikeren C= Bilsælgeren 

Det var 

lørdag 

Den 3. juni 

Kl. 12.30 



Grillpakke fra Vestergades slagter til grillhygge fredag d 2. juni til fut 

 

Skriv antal stk. du ønsker i din pakke og slut af med en i alt pris. Betal ved bestilling 

som er i cafe eller bar. Sidste frist for bestilling er onsdag kl. 22 

 Du kan hente din pakke i cafeen fredag efter kl. 18 
 

Kyllingebryst marineret                     20 kr.    antal: 

Grill pølse     10 kr.    antal: 

Frankfurter   10 kr.    antal: 

Entrecote 200g   60 kr.   antal: 

Nakkekotelet marineret 20kr    antal: 

 

Pastasalat   15 kr.   antal: 

Grønt salat    15 kr.   antal: 

Hj. kartoffelsalt   20 kr.    antal: 

Flutes    5 kr.   antal: 

Pølsebrød    4 kr.   antal: 

 

Navn: 

Beløb 

 

behold denne til slagter 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Grillpakke fra Vestergades slagter til grillhygge fredag d 2. juni til fut 

 

Skriv antal stk. du ønsker i din pakke og slut af med en i alt pris. Betal ved bestilling 

som er i cafe eller bar. sidste frist for bestilling er onsdag kl 22 

 Du kan hente din pakke i cafeen fredag efter kl. 18 
 

kyllingebryst marineret                     20 kr.   antal: 

grill pølse     10 kr.   antal: 

frankfurter   10 kr.   antal: 

entrecote 200g   60 kr.   antal: 

nakkekotelet marineret                     20 kr.   antal: 

 

pastasalat   15 kr.   antal: 

grønt salat    15 kr.   antal: 

hj. kartoffelsalt   20 kr.   antal: 

flutes     5 kr.   antal: 

pølsebrød     4 kr.   antal: 

 

Navn: 

Beløb: 

 

kvittering til køber 

 

 

 



Tilmelding til løb tirsdag: https://nfbestil.nemtilmeld.dk/8/ 
 

 

Tilmelding til fest lørdag: https://nfbestil.nemtilmeld.dk/9/ 

 

 

 


