
        

Lørdag den 20. august
10.30-12.00 HOPPEFEST M/ LASAGNE - FOR DE YNGSTE
 (DAGPLEJE-, VUGGESTUE- OG BØRNEHAVEBØRN) 
 BILLET KØBES I BRUGSEN 

12.00-13.30 HOPPEFEST M/ LASAGNE - FOR DE STØRRE BØRN
 (0.-3. KLASSE)
 BILLET KØBES I BRUGSEN  

14.30-16.30 DISKORÆS I HALLEN FOR DE STORE (4.-5. KLASSE)
 BILLET KØBES I BRUGSEN  

16.30-18.30 FESTARRANGEMENT (ALKOHOLFRIT)
 (6. KLASSE OG OP)
 BILLET KØBES I BRUGSEN  

Søndag den 21. august
11.00-12.00 KIRKEKONCERT FOR BØRN OG VOKSNE  
 M/ EFTERFØLGENDE SERVERING I KØRELADEN GRATIS  

Mandag den 22. august 
18.00-19.30 CROSSGYM/BIKING I HALLEN V/ ANNE OG MALENE
 BETALING V/ INDGANG

Tirsdag den 23. august 
17.00-21.00 FOREDRAG ”MORUD I GAMLE DAGE” 
 INKL. SMØRREBRØD OG SANG  
 PÅ TORVET, HAVREHEDSKOLEN  
 BILLET KØBES I BRUGSEN

Onsdag den 24. august
18.45-23.00  SOLSIKKEBRIDGE TURNERING I HALLEN
 TILMELDING: HENRIK DEMANT  
 HD.MORUD@GMAIL.COM / MOBIL: 2525 3425

Torsdag den 25. augusT 
19.00-21.30  BANKOSPIL HUSK EGNE BRIKKER  
 BETALING V/ INDGANG

Fredag den 26. august 
17.00-20.00 PLADSEN ÅBNER  
 BØRNEBODER, TOMBOLA, MINIGOLF, HOPPEBORG OG   
 SALG AF ØL, VAND, SLIK, PØLSER, KAGE, KAFFE MV.

17.00-20.00 GADE-FODBOLD-TURNERING V/KLUBHUSET 
 TILMELDING OG BETALING: HENRIK DEMANT  
 HD.MORUD@GMAIL.COM / MOBIL: 2525 3425

18.30-21.30 ÆGGEKAGE-BUFFET I HALLEN 
 BILLET KØBES I BRUGSEN
 BORDBESTILLING: DORTE@HEUCK.DK

20.00-22.00 HYGGE FOR BØRN I CAFETERIAET GRATIS

22.00-23.00 HAPPY HOUR BEIRFEST-STEMMING I HALLEN 

01.00 BAREN OG HALLEN LUKKER GODNAT!

Lørdag den 27. august
11.00-16.00 PLADSEN ÅBNER  
 MED BODER, MINIGOLF, PØLSEVOGN, CAFE, HOPPEBORG, 
 HESTERIDNING, ANSIGTSMALING OG SALG AF ØL, 
 VAND, SLIK, PØLSER, KAGE, KAFFE MV.

11.00-12.30 SOLSIKKE DYRSKUE DYRSKUEPAS KØBES I BRUGSEN

12.00-14.00 BURGERE PÅ GRILLEN KØB FROKOSTEN HÉR

12.00-14.00  TENNIS PRØV BOLDKANONEN

12.00-13.00 SOLSIKKE-FAMILIELØB 
 STARTNUMMER KØBES PÅ PLADSEN INDEN LØBET

13.30-14.00 KÅRING AF ÅRETS STØRSTE SOLSIKKE
 IS TIL ALLE DER STILLER OP 

14.00-14.30 SOLSIKKE DRAMA V/ SANNES SAERENS DRAMAHOLD

17.30-18.30 FØR-FEST OG HAPPY HOUR V/ HALLEN 

18.30-02.00 ÅRETS SOLSIKKEFEST MED DANS OG DJ
 BILLET KØBES I BRUGSEN

21.00-02.00 INDGANG TIL FEST EFTER SPISNING 
 (UNGDOMMEN ER NATURLIGVIS VELKOMMEN) PRIS KR. 75,-

Søndag den 28. august
11.00-15.00  BAGKLAPSSALG V/ HALLEN

11.00-15.00  PØLSEVOGN, HOPPEPUDE 

FRA KL. 11.00 OPRYDNING I HALLEN FØLG MED PÅ FACEBOOK

ALT OVERSKUD GÅR TIL  
MORUD IDRÆTSFORENING  

- SÅ KOM OG VÆR MED TIL AT GIVE VOKSNE,  

BØRN OG UNGE ENDNU BEDRE IDRÆTSFORHOLD

  VI SES TIL ÅRETS   

I MORUD 20.-28. AUGUST 2016

TAG UD OG HÆNG OP!
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ER LIGE OM HJØRNET

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage 
i Solsikkefestens aktiviteter og være en del 
af vores helt særlige Morud-sammenhold. 
Naturligvis håber vi også på, at vi efter Solsik-
keugen kan aflevere et økonomisk overskud til 
Morud Idrætsforening. 
Ved køb af alle billetter, drikkevarer, mad, boder 
osv. går overskuddet ubeskåret videre til Morud 
Idrætsforeningen.

Allerede inden Solsikkefesten er gået igang, vil 
vi gerne sige vores mange frivillige og
sponsorer en STOR TAK. Solsikkefesten var in-
genting, hvis ikke vi modtog en masse hjælp i
form af arbejdskraft, gaver og sponsorstøtte. 
Vi er meget taknemmelige!

LØRDAG DEN 20. AUGUST KL. 10.30-12.00
Hoppefest for de yngste  
(de allermindste i dagpleje-, vuggestue- 
og børnehavealderen)
Her er der god plads og sikkert for de mindste, 
at boltre sig på hoppepuder og redskaber. 
Med i billetprisen er der frokost bestående af 
lasagne og lidt grønt. Hertil kan der købes drik-
kevarer og kage. Hele familien er velkommen, 
dog er aktiviteterne i dette tidsrum forbeholdt 
de alleryngste.
Billet købes i Brugsen. Ønsker man at spise  
Lasagne, skal der købes billet, uanset om man 
er barn eller voksen. Billet kan også købes ved 
indgangen, men inkluderer ikke Lasagne.

LØRDAG DEN 20. AUGUST KL. 12.00-13.30
Hoppefest for de større børn  
(0.-3. klasse)
Så er det de lidt større børns tur til at give den 
gas på hoppepuder og redskaber.
Med i billetprisen er der frokost bestående 
af lasagne og lidt grønt. Hertil kan der købes 
drikkevarer og kage.
Hele familien er velkommen, dog er aktivi-
teterne i dette tidsrum forbeholdt børn i  
0.-3. klasse.
Billet købes i Brugsen. Ønsker man at spise  
Lasagne, skal der købes billet, uanset om man 
er barn eller voksen. Billet kan også købes ved 
indgangen, men inkluderer ikke Lasagne.

LØRDAG DEN 20. AUGUST KL. 14.30-16.30
Diskoræs i hallen for 4.-5. klasse
Kom til nogle sjove timer i hallen, hvor der vil 
være fuld fart på aktiviteter og fed musik.
DJ’en spiller alle de gode hits, der er super 
sjove aktiviteter og fuld fart henover gymna- 
stikredskaberne.
Med i billetten får du en goodiebag med lidt  
lækkert. Drikkevarer, kage og slik kan købes i 
baren. Billet købes i Brugsen.

LØRDAG DEN 20. AUGUST KL. 16.30-18.30
Festarrangement for 6. klasse og op
Kom og møde dine venner i hallen og få nogle 
sjove og hyggelige timer sammen.
DJ’en spiller alt den musik I kan lide, der sjove 
aktiviteter for alle og bl.a discospring på gym-
nastikredskaberne.
Der sluttes af med lasagne, som er med i bil-
letprisen. Drikkevarer, kage og slik kan købes i 
baren. Arrangementet er alkoholfrit!
Billet købes i Brugsen.

SØNDAG DEN 21. AUGUST KL.11.00-12.00
Familiekoncert i Langesø Skovkapel 
for børn og voksne med efterfølgen-
de forfriskning i Køreladen
Solsikkefesten  har i samarbejde med Vigerslev 
Sogns Meninghedsråd og Anja Præst arrang-
eret en familiekoncert for børn og voksne i
Langesø Skovkapel. Der bliver mulighed for at 
både at lytte og deltage i formiddagens
program, og efterfølgende har menigheds- 
rådet lovet at sørge for en lille forfriskning i
køreladen ved siden af kapellet.
Arrangementet er gratis og uden tilmelding.

MANDAG DEN 22. AUGUST KL. 18.00-19.30
CrossGym/Biking v. Malene Wind og 
Anne Skov
Vi garanterer for, at der både bliver bliver 
kampsvedt og grinet, når pulsen kommer HELT 
i vejret! Anne og Malene byder på crossgym og 
biking i hallen. Der er plads til 40 friske mænd 
og damer på holdet.
Billet købes ved indgangen, hvis der er ledige 
pladser.

Tirsdag den 23. august kl. 17.00-20.00
Foredrags- og sangaften
Søndersø Lokalarkiv kommer og fortæller 
om “Morud i Gamle Dage”. Foredraget tager 
udgangspunkt i gamle billeder og dokument-
er, der fortæller om livet i Morud fra før “verden 
gik a’  lave”. Hvis du selv har billeder, doku-

menter eller andre spændende ting liggende 
i skufferne, er du meget velkommen til at tage 
det med.
Billetprisen inkluderer 3 stk. smørrebrød pr.  
person. Drikkevarer og kage kan købes.
Efter spisning synger vi sange fra højskolesang-
bogen. Der uddeles sanghæfte til alle.
Billet købes i Brugsen.

Onsdag den 24. august 18.45-23.00
Solsikke bridgeturnering
Morud Bridge Klub er vært for aftenens tur-
nering. Morud Bridge Klub er i bridgekredse 
kendt for at have et virkelig lækkert kagebord 
til deres turneringer.
Tilmelding:  
Henrik Demant på hdemant@privat.dk

TORSDAG DEN 25. AUGUST 19.00-21.30
Bankospil i hallen
Vanen tro bliver der råbt numre op og plad-
erne fyldes. Kom og vær med i spillet om de 
mange flotte præmier. HUSK dine egne brik-
ker. Alle aldersgrupper kan spille med, også 
selvom man aldrig har prøvet bankospil før.
Baren er åben og der er mulighed for at købe 
kaffe, te, sandwich og kage. Det er desværre ikke 
tilladt at medbringe egen mad og drikkevarer.
Indgangsbillet og plader købes ved indgangen.

Se mere på de næste sider...

Vi i styregruppen bag Solsikkefesten er glade over og stolte af, at kunne præsen-
tere programmet for dette års Solsikkeuge. Vi har såvel nye som gammelkendte 
aktiviteter på programmet og vi har gjort os umage for at sammensætte et  
program, der henvender sig til alle aldersgrupper i Morud.
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FREDAG DEN 26. AUGUST KL. 17.00-20.00
Gadefodbold Solsikke Cup 2016
Så skal der kæmpes om æren og håneretten i 
et helt år!
Vi håber at se alle hold fra sidste år og er der 
nye hold fra et vænge, vej eller område i
Vigerslev sogn, er de meget velkomne. Vi 
starter ved klubhuset, hvor banerne er kridtet 
op til kamp. Her er mulighed for at supplere 
drikkedunken med fadøl og vand. Efter 
turneringen hyldes vinderne og der vil være 
præmieoverrækkelse i hallen.
Pris: 80 kr. pr. hold. Hold tilmeldes hos  
Henrik Demant på hdemant@privat.dk  
senest 15. august.

Reglerne er følgende:
 

Altid 2 damer på banen af gangen

 
(I nødstilfælde kan der gives dispensation til 
én dreng og én pige).

Skal du ikke spille, så kom alligvel og hep 
på din favoritgade. Vi har brug for masser af 
tilskuere på sidelinjerne.

FREDAG DEN 26. AUGUST KL. 18.30-22.00
Æggekage/sildebuffet
NYT I ÅR! Æggekage og sildebuffet med ægte 
Bierstube-stemning i hallen efter
fodboldturneringen. Buffeten er åben fra kl. 
18.30-22.00.
Ved ønske om bordbestilling kontakt 
Frank Bejlegaard på tlf. 40 19 65 65
Billet købes i Brugsen.

FREDAG DEN 26. AUGUST KL. 17.00-20.00
Liv på pladsen
Fredag aften, mens der er gadefodboldturn-
ering, holder nogle af boderne åbent. Du kan 

 fiskedammen og få lov at smadre 
mormors gamle tallerkner og IKEA-kopper i 
Det Muntre Køkken, du kan købe en pølse i 
pølsevognen, og pølsen kan du vælge at spise 
i hallen sammen med alle dem der skal spise 
sild og æggekage.

FREDAG DEN 26. AUGUST KL. 20.00-22.00
Hygge for børn i cafeteriaet.

-
ge for børn i cafeteriaet.
GRATIS.

FREDAG DEN 26. AUGUST KL. 22.00-23.00
Happy-ØL-Hour.
Der er ægte Bierstube-stemning i hallen. Bar 
og hal lukker kl. 01.00.

LØRDAG DEN 27. AUGUST KL. 11.00-16.00
Pladsen er åben
Ekstra meget gang-i-den på pladsen. Der er 
islænderridning, Solsikkedramaforestilling, 
tombolaer, hoppepuder, slushice, hånd-
burger på grill, kaffebod og fiskedam. Har 
du lyst til at være aktiv, så er der mulighed for 
at prøve tenniskanonen eller udfordre dine 
venner i minigolf.
Der bliver masser af mulighed for at hygge, 
spise, grine og være sammen. Og så kan du 
klappe og beundre et utal af dyr, hvis du 
kommer forbi årets Dyrskue. Skulle du have 
et dyr, som du gerne vil vise frem, så husk at 
købe et skue-pas i Brugsen, så har du også 
vinderchancer.

Der er selvfølgelig også den store Solsikke-
konkurrence, hvor vi kårer den flotteste og 
den højeste solsikke, og lige gyldigt hvor stor 
eller flot din solsikke er, så får du en gratis is 
blot du deltager.

LØRDAG DEN 27. AUGUST KL. 11.00-12.30
Solsikke børnedyrskue
Vis os dit kæledyr og vær med i kåringen af 
årets sødeste kæledyr. Såvel udstillere som 
tilskuere får mulighed for at bedømme de 
mange søde kæledyr.
Udstillingspladsen åbner en times tid før, så du 
som udstiller kan få stillet dine ting og sager 
op, få hentet vand og være helt klar til børne-
dyrskuet.  Vi glæder os til at se Moruds sødeste 
kæledyr. Billet og Skuepas for udstillere købes i 
Brugsen.

LØRDAG DEN 27. AUGUST KL. 12.00
Solsikke Familieløb
Så er det på med løbeskoene, når hele familien 
skal være med i Solsikke Familieløbet. Alle kan 
deltage i løbet uanset alder og løbetempo. 
Løb så mange runder du kan på 1 time. Der 

Løbeklub står bag familieløbet.
Tilmelding og betaling umiddelbart før start ved 
tennisbanerne.

LØRDAG DEN 27. AUGUST KL. 14.00-14.30 
SOLSIKKE DRAMA
Sanne Saerens to børne-drama-hold giver en 
lille teaterforestilling – kom og kig.

Lørdag den 29. august kl. 17.30-18.30
Happy hour
Baren byder på opvarmning til årets Solsikke-
fest.

Lørdag den 27. august kl. 18.30-02.00
Årets solsikkefest
Så er det nu – årets store Solsikkefest! Kom 
og vær med til festen for og med hele Morud. 
Alle er hjertelig velkomne, hvad enten man er 
nytilflytter eller gammelkendt Morudborger. 

Kom og oplev det særlige Morud-fællesskab 
og få en sjov og festlig aften. Maden leveres af 

Mørkenborg Kro. Menuen kan ses på 
Morud.dk eller Facebook-siden Solsikkefest 
i Morud 2016.
Billet købes i Brugsen.

SØNDAG DEN 28. AUGUST KL. 11.00-15.00
Bagklapssalg v. hallen
Kom og gør en god handel, når bagklapperne 
åbnes på parkeringspladsen foran hallen.
Her kan du sælge ud af hvad du end måtte 
have lyst til at sælge; Hjemmelavet syltetøj, 
friske grønsager, renoverede møbler, legetøj, 
cremer eller tandpasta, designertøj, tasker og 
bælter, smykker eller pyntegenstande. Hvad 
du sælger er op til dig, så længe produkterne/
varerne henvender sig til “familen Danmark”, 
som er målgruppen for en hyggelig ekstra-dag 
til Solsikkefesten. 
Billet til leje af en bagklaps-plads købes i Brugsen.

SØNDAG DEN 28. AUGUST FRA KL. 11.00
Oprydning og hygge
Så er det hele ved at være slut og vi har brug 
for hjælp til oprydning. Der er masser af store 
som små opgaver, du kan hjælpe med. Du kan 
endda hjælpe med at tømme pølsevognen 
helt, drikke det sidste kaffe og købe soda-
vand og øl. Kom og giv et nap med i hyggelig 
stemning.

Har du spørgsmål eller tilbud til Solsikkefesten, 
er du meget velkommen til at kontakte os:

Anders: 41 92 05 45
Dorte: 40 10 92 64
Henriette: 22 30 42 82
Rikke: 22 11 22 42
Frank: 40 19 65 65

Vi ønsker alle en rigtig god 
Solsikkefest 2016.
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