Vilsted Søfest 2016
Vilsted indbyder hermed alle til nogle hyggelige dage
med aktiviteter - Samt en festlig aften på Sportspladsen.
Deltag og støt foreningslivet og sammenholdet i Vilsted By og omegn

Onsdag d. 31. august 2016
Cykeltur kl. 18.30 - Vi mødes på havnen og følger den afmærkede rute.
Efter ture serveres kaffe og kage på havnen i Vilsted. Pris 25 kr. pr. person.
Kajaktur kl. 18.30 og man kan løbende komme indtil ca. kl. 20 på havnen i Vilsted
Har du lyst til at se Vilsted fra vandsiden, er der mulighed for en prøvetur i kajak, både for større børn,
unge og voksne. Vilsted kajakklub stiller med erfarne roere som guider,
og der bliver både mulighed for en lille tur på søen og lidt kajakleg.
Der serveres kaffe og kage på havnen i Vilsted. Pris 25 kr. pr. person.

Fredag d. 2. september 2016
Fiskekonkurrence for alle aldre på Vilsted Havn kl. 18.00
Vi sejler ud i handicapbådene kl. 18.15 til kl. 19.15 og igen kl. 19.25 til kl. 20.25.
Der er kyndig vejledning ombord – deltagelse er gratis
Præmier til største fisk – alle aldre konkurrerer på lige fod
Medbring selv udstyr, der er dog mulighed for at låne i begrænset omfang
Der kan købes kaffe og kage på havnen til 25 kr. pr. person.

DAGENS PROGRAM:

Lørdag d. 3. september 2016

Kl. 09.00

Morgenandagt på sportspladsen; Menighedsrådet er vært med gratis kaffe og rundstykker.

Kl. 10.00

Åben for Bagagerumssalg for børn og voksne / Stande er gratis for alle – Hoppeborg –
Tombolaen åbner. Veteranbiler/knallerter på pladsen, hvis vejret tillader det.

Kl. 11.00

Høvdingebold turnering. Årets bedste hold tager pokalen hjem
Tilmelding: Ring/sms til Morten Kappel 51 92 42 98 VIGTIG: tilmeld venligt hurtigt

Kl. 12.00

Mulighed for at købe grillpølser og hjemmelavet kartoffelsalat. Pris 25 kr. pr. portion.

Kl. 12.30 – 15 Bål aktiviteter for børn, vi lave forskellige smagsprøver over bål, kom og hyg jer omkring
bålet, der er mulighed for at købe pølser og snobrød
Kl. 13 - 15

Petanque klubben åbner for petanque-banen, hvor der vil være mulighed for at prøve at spille
petanque, eller tage en lille intern konkurrence

Kl. 14.00

Kagekonkurrence; tilmelding ved Peter og Cindie på sms til: 31 22 69 83

Kl. 15.00

Kage og Kaffe salg

Kl. 17.30

Søfest og familiehygge i Teltet på Sportspladsen.
Menu: Bøf, pølser, kylling, salat og kartofler… Pris 140 kr. pr. voksen og 70 kr. pr. barn.
Herudover masser af hygge .
Tilmelding til spisning:
Ring/sms til Morten Kappel 51 92 42 98

HÅBER VI SES TIL NOGLE
HYGGELIGE DAGE/AFTEN!

