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EGVAD SOGNS 50. RINGRIDER- OG SOGNEFEST

31. JULI – 4. AUGUST 2019
PÅ SPORTSPLADSEN I NR. HOSTRUP

Onsdag den 31.juli
Kl. 19.00	
Præmie Skat i Nr. Hostrup forsamlingshus. Der er indskrivning fra kl. 18.00. Alle kan deltage. Prisen er kr. 130,- , incl.
kaffe/the med ostemad eller rullepølsemad. Mange præmier
plus ekstra præmier. Vi håber rigtig mange af vores lokale vil
møde op, også jer der spiller ved køkkenbordet. Vel mødt
til en meget glant aften. Der udbetales præmie efter antal
af deltagere. Ekstra præmie: 1 gavekort til de 3 med mindst
antal point + 1 ekstra præmie på et tilfældigt antal point.

Torsdag den 1. august
	
Leg i hallen – Der vil være aktiviteter i de forskellige tidsrum for
alle børn. Kom ned i hallen og få brændt en masse krudt af. Vi
skal lege, tumle, springe, fjolle og meget mere. Pris 20 kr.
16.30-17.30 Leg i hallen for børnehavebørn.
18.30-20.00	Leg i hallen for skolebørn.
Kl. 19.00
Friluftsgudstjeneste i Anne Margrethe og
Kristian Johnsens have, Nr. Hostrup, Bygade 9, GU FRILUFTS
DSTJENESTEN
Nr. Hostrup. Sognepræst i Hjordkær, Robert
Tag selv en stol
med.
Strandgaard Andersen, leder gudstjenesten.
Der er ka

Fredag den 2. august

ffe og kage
i haven bagefte
r.

Familieaften – en hyggelig aften hvor alle kan være med!
Kl. 18.00	Boderne åbner. Grillen er tændt, så køb en ristet ringriderpølse, hvis ikke du nåede aftensmaden eller blot er lækkersulten.
Kl. 18.30	
Årets rundboldkamp mellem Øbening, Nr. Hostrup, Horsbyg,
Hydevad/Hønkys, Egvad/Landevej og Østermark
Kl. 19.50
Årets dyst.
Kl. 20.30
Præmieoverrækkelse i teltet. – Efterfølgende hyggeligt
samvær, humoristisk indslag, hvor EGVAD SOGNS
KOMIKERE stiller op til STORMESTERDYST. Der vil være
rafleturnering, m.m., hvor alle kan deltage.

Lørdag den 3. august

Kl. 12.30

 50 frokosten er udeladt i år. Er der interesse for at genop+
tage aktiviteten, så giv en melding herom til en af kontaktpersonerne.
Havetraktorringridning - Deltagergebyr kr. 30,- MAN SKAL
VÆRE FYLDT 16 ÅR! Deltager skal være på pladsen senest
kl. 12.15. Der er præmier til den bedst pyntede traktor + de

3 bedst placerede. Det er samme t-shirt
Velkomm
en
som sidste år, og mangler du en, kan
til 5 fest
lig
den bestilles ved Jørgen Berg på
og fornø e
tlf. 60183657 senest d. 14. juli.
jelige
fest dag
Kl. 13-15
Pandekagebagning – Kom og bag din
e.
egen pandekage i forskellige farver og
mønstre.
Kl. 14.00	
Beach volley. Igen i år er der turneringer for begge køn,
tilmelding til Anders Wollesen på pladsen. 2 deltager
pr. hold. - Detagerpris pr. hold kr. 50,Kl. ca. 14.30 Fuld plade – 7, 9, 22 kom og få en hyggelig stund med alle
(efter havedine venner. Vi spiller fuld plade, hvor dyster og konkurrentraktorringcer, som du har mulighed for at være med i, afgør hvilke tal,
ridning)
der skal krydses af på pladen. Måske er det lige dig, der får
pladen fuld. Køb en plade for 30 kr. i baren.
Kl. 14.30
Ponyridning – Kom og få en ridetur ved galgerne. Pris 5 kr.
Kl. 19.00	Lørdag aften i teltet – Fællesspisning – Temaet i år er »Jeg er
en glad lille cowboy…« - Dørene åbner kl. 18.15

Søndag den 4. august
Kl. 11.30	
Opmarch af ryttere på festpladsen. Der bydes velkommen,
hvor der hilses på sidste års konge. Derefter optog gennem
byen med Den Sønderjyske Garde i spidsen og børn på festligt pyntede cykler. Ringridningen starter umiddelbart efter
tilbagekomsten til festpladsen.
Kl. 12.30
Cykelringridning for børn (0-14år) - Der kan deltages til og
med det år, man bliver konfirmeret. Deltagerpris 20,Præmier til den bedst pyntede cykel, alle er velkommen til
at cykle med efter optoget.
Kl. 13-15
Pandekagebagning – Kom og bag din egen pandekage i
forskellige farver og mønstre.
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: kr. 20,Kl. ca. 15.00	Lidt godt for øjnene – Pause i ringridningen, hvor du kan
forsyne dig i teltet, ved boderne eller blot i selskab med
andre, ligesom der vil være et eller andet spændende at
kigge på, så tag en stol og nyd det gode vejr.
Kl. ca. 16.15 Omridning.
Kl. ca. 18.00 Afslutning – Årets konge og børnekonge kåres samt
præmieuddeling.

Fællesspisning!

Lørdag aften i teltet

Jeg er en glad
lille cowboy...
og måske en lille præmie.

Dørene åbner kl. 18.15 – Det er ved tilmeldingen ikke
muligt at reservere pladser, men man kan vippe stole
fra kl. 18.15 til det antal personer, man har bestilt.
– Der skal være en til stede ved stolene.

Entre, mad &
dans til kl. 02.00

200 kr.

Fællesspisning kl. 19.00 – Holbøl Landbohjem leverer
menuen, som er sild og lækker buffet med salatbar.

Entre efter
spisning

Musikken leveres af 6 Feet.
Af hensyn til bestilling af mad er der sidste tilmelding
mandag den 29. juli pr. sms til Didde på tlf. 2876 9260
– HUSK for- og efternavn på ALLE der skal tilmeldes.

80 kr.

Regler for ringridning
Ringridningen er åben for alle. 2 ryttere om én hest accepteres.
Børn til og med 14 år deltager gratis. Elly og Heine Ruwalds
BODERNE
vandrepokal overrækkes til årets konge blandt de voksne.
HAR
NH Campings vandrepokal overrækkes kongen blandt
Pølser, øl,
vand,
is, frugt, sa
ponyrytterne.
nd
kaffe, kage

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

Anders Jepsen
Bent Petersen
Tommy Erichsen
Johannes Petersen
Sine Wollesen
Henrik Schlott

Tlf. 2366 5350
Tlf. 5174 0398
Tlf. 4086 4672
Tlf. 2019 5780
Tlf. 2054 7593
Tlf. 3013 7464

wich,
osv.

ma

Sørøver-te

i teltet
tte
Kaninroule
la
o
og tomb

Kontaktpersonerne modtager også tilmeldinger til festen lørdag aften.

