Sommerfest i Farre 11.- 13. august 2022
TORSDAG
17.00 Danpoløb med spisning
Husk tilmelding via Facebook – Farre IF.
Danpo byder på aftensmad!
FREDAG
18.00 – 21.00 Pølsevognen
19.00 Gadefodbold – mød op på sportspladsen med dit hold
(eller vi finder et hold du kan spille på)
20.30 Tombola åbner 1. gang
21.30 Rafle-turnering (efter gadefodbold)
LØRDAG
09.00 Morgensang i Farre Kirke v/Menighedsrådet
09.30 Gratis morgenkaffe i teltet v/Borgerforeningen
10.00 Underholdning for børn med
sæbebobler og aktivitetsvogn
11.00 Kyllingebanko
12.00 Pølsevognen åbner og spejderne
kommer og laver bål
12.30 Årets petanqueturnering
– ingen tilmelding nødvendig
Mød op og deltag
13.30 Tombola åbner 2. gang
14.00 Oldboyskamp og cykelringridning for børnene
18.30 Festaften i teltet med levende musik

Baren med øl, vand, slush-ice,
chips, kaffe og slik er altid åben.

Pølsevognen er klar med lækre retter!

Vi glæder os til at se jer
til nogle hyggelige dage !
Bestyrelsen i Farre IF

(Sommerfesten slutter af med festaftenen i teltet)

Herudover har vi selvfølgelig vores populære tombola.
Gaver modtages med TAK af
Jette, Birgitte, Majbritt, Annette og Mariette.

Mariette kan kontaktes på 21463207

Ved hele sommerfesten vil der
være gratis hoppepude og
halmballer til børnene.

LØRDAGENS MENU
- Langtidsstegt oksefilet
- Marineret skinke
- Kartoffelsalat
- Sommersalat med frugt og grønt
- Dressing
- Brød og smør
Pris: Voksne:		
kr. 125,Børn under 13 år gratis

WE HAVE A WINNER!
Nu kan du være med til at samle ind til en fælles
“Farre Gave” til årets tombola til sommerfesten.
Alle beløb er meget velkomne.
Vi samler de donerede penge i en pulje,
og der bliver købt en superlækker fællesgave,
som hovedgevinst til tombolaen.
Gaven skal gerne være “NOGET HELT SPECIELT” så vi håber du/I vil være med?
Donér et beløb til 8987TJ via MobilePay
- og skriv gerne i notefeltet “Farre gaven”.

HELD OG LYKKE!
Med venlig hilsen
Tombolaudvalget - Mariette

