
  

Sommerfest i Sinding 2021 
Program med forbehold for coronaændringer 

  

Fredag d. 18. juni    
  

Kl. 18.00  Aftensmad på Sportspladsen  
Frikadeller eller pølser med kartoffelsalat og salat.  
Pris: 40 kr. pr. person.  

Desuden salg af øl, vand og ekstra pølser      . Øllauget skænker op.    
  
Kl. 19.30 Ølsmagning   

For alle over 18 år er der ølsmagning v/ Grauballe Bryghus. Tilmelding senest onsdag d. 16. 
juni kl. 16.00 til Thomas på trjakobsen@gmail.com eller 29 87 45 73. Pris 200,- pr. person. 

  
Kl. 23.00  Baren lukker   

 
   

Lørdag d. 19. juni   
 
Kl. 09.00  Morgenmad i teltet. Pris: 30 kr. pr. person.  
 
Kl. 10.00-14 Loppemarked og kunstnerboder, husflid, salg af legetøj m.m.   

v/ Lene Rasmussen. Stand med bord: 50 kr. Tlf. 30 11 71 66  
  

Kl. 10.00    Aktiviteter på pladsen:   
 
Sandbunke for de mindste 
Guldgravning i halm for de mindste  

                          Hoppeborg for de mellemste 
Halmballer for de modige  
Svævebane for de sejeste 
Stenmaling for de kreative 
Ansigtsmaling for alle barnlige sjæle  
Kængurostylter for alle der har mod 

Stangtennis for alle lange stænger 
Bordfodbold for de fingernemme 
Dart for de præcise 
Søm-træ for de hårdtslående 
Fodbold for alle Messier 
Stikbold for… ja for alle  
Badminton for alle med en fjer på 
Volley for alle smashere  

 
Kl. 12.00     Frokost i det grønne  

Køb en godt ristet pølse med brød. Bag et snobrød på bålet, mens du får en bajer med din 
nabo. Eller lav en pandekage sammen med dit barn.  
 

Kl. 12-13 Rundboldturnering for børn og voksne    
Ingen tilmelding nødvendig – vi blander hold på dagen. Mød bare op ved rundboldbanerne.  

 
KL 13.00  Hestevognstur ved Lars og Anne Marie Dolmer  

Børn i alle aldre kan få en køretur i hestevogn med shetlandsponyer.  
 
Kl. 13.30-  Yoga for de frokostfriske  
14.30  v/ instruktør Mia Kathrine Tholstrup-Jørgensen fra Eventyoga. Mødested ved Cirkusteltet. 

Tilmelding til Hanne Marie Knudsen på 40294629 eller hmk@knudsensyd.dk. Pris 85 kr. pr. 
deltager. Aflyses, hvis der ikke kan samles min. 12 deltagere. Tilmelding senest onsdag d. 16. 
juni kl. 16.00. 

  

mailto:trjakobsen@gmail.com
mailto:hmk@knudsensyd.dk


Kl. 14.00     Den Store Kagedyst afgøres. Dommerne smager og udpeger årets vinder. 
Ingen tilmelding nødvendig. Kagen afleveres i teltet senest 13.50. 

  
Kl. 14.30     Salg af konkurrencekager og kaffe i festteltet  
 
Kl. 15-16 Bueskydning for børn og voksne - udlev din indre Robin Hood 
 Der er 2 forskellige buer, så både børn fra 5-6 år og voksne kan få lov at mærke suset.  
 
Kl. 17.30  Sommerfestaften med livemusik og lækker menu.  

Vi begynder med fællessang med vores egen Philip Faber og spiser derefter ca. kl. 18. 
 
Festmiddag: 150 kr. pr. person. Børn under 2 år: gratis. Børn: 3-12 år: 50 kr.  
Tilmelding senest onsdag den 16. juni kl. 16.00 til Maren på marengadegaard@gmail.com 
eller 41 43 86 00. 
   

Kl. 21.00  Livemusik v/ vores 2 lokale Sinding Bands: Soul of Sinding og Max Volume  
Kridt danseskoene og smør stemmebåndene når vores helt egne Sindingbands giver den gas i 
festteltet på Sportspladsen.  

  
Kl. 02.00  Baren lukker  
  
 
 

Søndag den 20. juni 
 
Kl. 10.00  Fælles oprydning på pladsen. Alle er velkomne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Husk tilmelding til:   Ølsmagning - Loppemarked, hvis bord ønskes 

Yoga - Festmiddag  
 
 

Vi ønsker alle en fantastisk sommer! 

Coronaregler 
 

Vi ønsker, at alle kan få en tryg sommerfest - og vi følger myndighedernes retningslinjer. Såfremt der 
ikke sker en uventet udvikling i smittetrykket, gælder følgende:   
 

✓ Alle skal ved indgang til festteltet forevise gyldigt coronapas eller negativ test, der højst er 72 
timer gammel. Stikprøver, kun spisning 

✓ Der må max være 100 forsamlet i det store telt 
✓ Ved flere tilmeldte end 100 til festmiddag placeres nogle i det tilstødende telt 
✓ Myndighederne anbefaler – men det er ikke et krav - at der bæres mundbind eller visir 
✓ Der er ikke nogen forsamlingsbegrænsning udendørs 
✓ Vi sikrer håndsprit og coronasikker servering i buffeten 
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