
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 

 


