
Sommerfestugen i Lørslev og Ilbro 2017

Tirsdag den  6. Juni:
Kl. 19.00   Petanqueaften  ved Ilbro Forsamlingshus.
Har du lyst til at prøve at spille petanque, er du meget velkommen til at møde op ved 
forsamlingshuset, hvor der er 2 petanquebaner, der venter på at blive brugt.
Hvis det er muligt laver vi en landsbykonkurrence mellem landsbyerne i området.
Mød op til en hyggelig aften. Der er præmie til det vindende hold. Der kan købes øl/vand  og 
kaffe.
Arrangør: Ilbro Borgerforening ved Erik Lilholt Thomsen (27423641)

Lørdag den 10. Juni:
Kl. 09.00  Gratis  kaffebord i teltet ved skolen .

KL.10.00  Festtale, uddeling af Lørslevprisen og underhholdning.
Peter Max Jacobsen holder årets festtale og børnene fra Lørslev Friskole og Børnecenter 
underholder.

KL. 12.00  Underholdning af AODcrew – hip/hop dance.
Kom og oplev hip hop danserne fra the AODcrew. Pigerne har danset sammen gennem 
mange år hos ArtOfDance i Hjørring, holdet har deltagelse af flere danmarksmestre. I marts 
måned kvalificerede holdet sig til at deltage i både EM og VM i Tyskland og Skotland igennem 
UDO, United Dance Organisation

Kl. 10.00-16.30  Kræmmermarked/bagagerumsmarked.
Alle kan få en gratis stadeplads efter først til mølle princippet – kontakt Morten Fonseca 
24422387.



Kl. 10.30  Mad og drikke mm. 
På festpladsen har Lørslev  Borgerforening  og KFUM-spejderne som sædvanlig  salg af øl, 
vand, is, pølser  mm og  KFUM- Spejderne åbner sin store tombola og viser nogle 
spejderaktiviteter.  Lørslev Borgerforening opstiller igen i år hoppepude og telt på 
festpladsen.

Kl. 13.00  Officiel åbning af Lørslev cafè og kulturhus ved Borgmester Arne Boelt.

Kl. 15.00  Fodbold  : land mod by .
Den legendariske kamp genoptages og alt er på spil – hvem skal denne gang løbe med 
sejren ? Kom og støt dit lokale hold.
Holdleder for by-holdet: Per Hasselgaard  
Holdleder for land-holdet: Henrik Sørensen.

Kl. 18.30   Fest i teltet.
Musikken leveres i år af RETRO band. Retro kommer og giver vores fest live musik, når det er 
bedst og med vægt lagt på musik fra før ”verden gik helt af lave”- eller som Erik siger ”fra 
dengang far var dreng og mor var glad for det”. Musikken bliver fremført med entusiasme og 
glæde, der sætter gang i danseskoene. Musik skal høres live, og derfor spilles alt da også helt 
uden brug af præindspillede dele – sådan skal det være !

Menu: Helstegt pattegris med tilbehør.
Entre incl. Spisning: 150  kr. Børn under 13 år : 90 kr.
Drikkevarer skal købes i teltet.
Billetter købes i Lørslev caféen følgende fredage i åbningstiden : 19. maj - 26. Maj -  2. Juni.
Der bliver i år ikke solgt amerikansk lotteri – i stedet kan erhvervsdrivende støtte festen og 
betale 1000 kr. for 5 billetter. Disse købes også i huset eller ved henvendelse til et medlem 
af bestyrelsen.

Vel mødt til en fornøjelig aften.              MEDBRING  SELV  BESTIK !!                      

Sponsorcykelløbet vil blive afholdt engang efter sommerferien.
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