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EGVAD SOGNS 49. RINGRIDER- OG SOGNEFEST

1. - 5. AUGUST 2018
PÅ SPORTSPLADSEN I NR. HOSTRUP

Onsdag den 1. august
Kl. 19.00

Præmie Skat i Nr. Hostrup forsamlingshus. Der er indskrivning
fra kl. 18.00. Alle kan deltage. Pris er kr. 130,00 inkl. Kaffe/the
med en oste eller rullepølsemad. Mange præmier plus ekstra
præmier. Vi håber rigtig mange lokale vil møde op, også jer
der spiller ved køkkenbordet. Vel mødt til en glant aften.
Der udbetales præmie efter antal af deltagere,
ekstra præmie: 1 gavekort til de 2 med mindst antal point
+ 1 ekstra præmie på et tilfældigt antal point.

Torsdag den 2. august
Kl. 18.30	
Børnenes aften – Går du (næsten) i skole og kunne du tænke
-20.00
dig en aften med forskellige aktiviteter, hvor du kan hygge
dig med dine venner. Mød op på sportspladsen iklædt tøj
efter vejret. Pris 20 kr.
Kl. 19.00
Friluftsgudstjeneste – I Anne Margrethe og
FRILUFTS
Kristian Johnsens have Nr. Hostrup Bygade 9.
GUDSTJENESTEN
Tag selv en stol me
Til Gudstjenesten spiller det lokale »kirkeband«.
d.

Fredag den 3. august
Kl. 18.30
Kl. 19.50
Kl. 20.30

Der er kaffe og kag
e
i haven bagefter.

Familieaften – en hyggelig aften hvor alle kan være med!
Årets RUNDBOLD kamp mellem Øbening, Nr. Hostrup,
Horsbyg, Hydevad/Hønkys, Egvad/Landevej & Østermark.
Årets dyst!
Præmieoverrækkelse i teltet - efterfølgende vil der være
underholdning ved ad hoc kort, hyggeligt samvær og
rafleturnering, hvor alle kan deltage

Lørdag den 4. august
Kl. 11-16.30	
50+ frokost – Så er vi klar til et par hyggelige timer. For
160,00 kr. pr. person får I/du underholdning og lækker frokost inkl. kaffe og lagkage. Dørene åbner kl. 10.30. Igen i år
er der super underholdning ved »Di fie`knejde« med orkester.
Tilmelding/bordreservation til Anders tlf. 2162 7150 inden
den 1. august 2018 kl. 22.00.
Kl. 12.30
Havetraktorringridning – Deltagergebyr 30.- MAN SKAL
VÆRE FYLDT 16 ÅR! Deltagerne skal være på pladsen senest
Kl. 12.15. Der er præmier til den bedst pyntede traktor +
de 3 bedst placerede »ryttere«. Det er samme t-shirt som
sidste år, men er den blevet væk eller fik du ikke en, kan den
bestilles ved Jørgen Berg på Tlf. 6018 3657 senest d. 20 juli.

Vandrepokal til årets konge er skænket af Kaj Homilius, og
bedst pyntede/bedste idé er skænket af Erik Christensen
Kl. 12.30
Tarzanbanens rekord: Har du lyst til at prøve tarzanbanen på
tid, så find en person på pladsen med en gul refleksvest og
se, om du kan slå din egen og andres rekord. Sidste rekord
bliver sat søndag kl. 16.30.
Kl. 14.00 	Fuld plade – 7, 9, 22 kom og få en hyggelig stund med alle
dine venner. Vi spiller fuld plade, hvor dyster og konkurrencer
afgør hvilke tal, der skal krydses af på pladen. Måske er det
lige dig, der får pladen fuld. Køb en plade for 20 kr.
Kl. 14.00	
Beach volley – I år vil vi også prøve med en kvinde turnering.
så tilmeld på pladsen senest en time før til Anders Wollesen.
2 deltager pr. hold - deltagerpris pr. hold 50 kr.
Kl. 14.30
Ponyridning – Kom og få en ridetur ved galgerne. Pris 5 kr.
Kl. 19.00
Lørdag aften i teltet - Fællesspisning - Dørene åbner kl. 18.15

Søndag den 5. august
Hele dagen Tarzanbanens rekord – Har du lyst til at prøve den nye
Tarzanbane på tid, så find den person på pladsen med en gul
refleksvest og se om du kan slå din egen og andres rekord.
Sidste rekord bliver sat søndag kl. 16.30.
Kl. 11.30
Opmarch af ryttere på festpladsen – Der bydes velkommen
præcis
hvor der hilses på sidste års konge. Derefter optog gennem
byen med den Sønderjyske Garde i spidsen, og børn på
festlige pyntede cykler. Ringridning starter umiddelbart efter
ankomsten til festpladsen.
Kl. 12.30
Cykelringridning for børn (for 0 – 14 år) – Der kan deltages
til og med det år, man bliver konfirmeret. Deltagerpris 20 kr.
Lanser udleveres. Præmie til den bedst pyntede cykel. Alle er
velkommen til at cykle efter optoget.
Kl. 13.30 	Ma’glaj (Madglad) for børn – Kikærte, bladsellerie og agurker
– hvad kan man lave ud af det? Kom og find ud af det i det
hyggelige tidsrum, hvor vi skal røre, dufte og smage.
Det koster 30 kr. at være med.
Kl. 14.30	
Kvalitetstid for bedsteforældre og børnebørn – Har du et
barnebarn i alderen 0-5 år og kunne I tænke jer at være sammen, så har vi ca. 30 minutters aktiviteter, hvor vi skal synge,
lege og hygge på højt plan. Deltagerpris: 20 kr.
Kl. ca. 15.00 	Lidt godt for øjnene – I ringrider pausen, vil der være lidt spændende at kigge på, så tag en stol og sæt dig godt til rette.
Kl. ca. 16.15 Omridning!
Kl. ca. 18.00 Afslutning! – Årets konge og børnekonge kåres samt præmieuddeling.

Lørdag aften i teltet
– Fællesspisning!

Jeg sætter min hat som jeg vil… må vi se din hat
lørdag aften, så er der måske en lille præmie.
Dørene åbner kl. 18.15 – Der er ved tilmelding, ikke
mulig at reservere pladser, men man kan vippe stole
fra kl. 18.15 til det antal man har bestilt – der skal dog
blive en ved stolene.

Entre, mad &
dans til kl. 02.00

175 kr.

Fællesspisning kl. 19.00 – Kim Schrøder leverer igen i år
maden, i år står menuen på sild, helstegt pattegris og salatbar.

Entre efter
spisning

75 kr.

Musikken leveres af Out of words.
Af hensyn til bestilling af mad er der sidste tilmelding onsdag d. 1. august pr. sms
til Didde på tlf. 2876 9260 – HUSK for og efternavn på ALLE der skal tilmeldes.

Hellevad Frivillige Brandværn
Mød Hellevad Frivillige Brandværn lørdag eftermiddag i skurvogn
fra Brand og redning Sønderjylland. Du vil høre om hvordan det
er at være frivillig brandmand/kvinde. Lige fra hvad vi kører
til og uddannelse. Der vil også være underholdning for
AKTIVITET
PÅ PLADS ER
børnene. Alle interesserede er hjerteligt velkomne.
E
Aktivitetsly

Regler for ringridning
Ringridning er åben for alle. 2 ryttere om en hest accepteres.
Børn til og med 14 år deltager gratis. Elly og Heine Ruwalds
vandrepokal overrækkes til årets konge blandt de voksne
NH Campings vandrepokal overrækkes kongen blandt
ponyrytterne.

Kontaktpersoner til fredag aftens dyster
Hønkys/Hydevad
Øbening
Horsbyg
Nr. Hostrup
Østermark
Egvad/Landevej

Anders Jepsen
Bent Petersen
Tommy Erichsen
Johannes Petersen
Sine Wollesen
Johannes Petersen
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Tlf. 2366 5350
Tlf. 5174 0398
Tlf. 4086 4672
Tlf. 4016 9586
Tlf. 2054 7593
Tlf. 4016 9586 – Mød op på pladsen

Kontaktpersonerne modtager også tilmeldinger til festen lørdag aften.
OBS: Nye regler er at man er barn så længe man er 12 år.

