30 årsum
jubilæ

SØFTEN
15. juni 2019 kl. 11 til 16
på Engen i Søften

SØFTEN MARKEDSDAG 2019
Søfen Landsbyråd byder velkommen til:

Søften Markedsdag

lørdag den 15. juni 2019 fra kl. 11 til 16
på Engen i Søften
Glæd dig til en dag fyldt med underholdning. Der vil være underholdning fra
scenen for de mindste, oplev danserne fra Danseskolen Line Falch og se
gymnastikopvisning med juniorholdet fra Hinnerup Gymnastiksamvirke. Du
kan hoppe på hoppepude og sejle på tømmerflåde i søen. Du kan nyde mad
og drikke, købe ting og sager og få en snak med din nabo. Der er sjov og
underholdning for alle.
I anledning af 30års jubilæet vil der være en jubilæumskonkurrence for både
små og større børn og voksne. Der vil være præmier til de forskellige aldersgrupper.

Aktiviteter på scenen:
11:00
11:05
11:30
12:30
13:30
14:30
16:00

Velkomst og officiel åbning
Markedsdagstale v. Steen Thomasen.
Underholdning og trylleri for de mindste v. JOKE.
Røde Kors Modeopvisning.
HGS Gymnastikopvisning. Juniorholdet.
Line Falck Danseskole.
Markedsdagen lukker.

Der vil være et område til loppemarked for børn, der kan sælge deres brugte
legetøj, bøger og spil, men ikke tøj. Der er fri og gratis adgang.

SØFTEN MARKEDSDAG 2019
Markedsstande på pladsen:
Byg & Mal		

Byggemarked

Søften vandværk
K. E. Jørgensen

Salg af honning fra egne bistader

SKIC			

Salg af Slushice og godter fra SKIC’s café

Havdal Gårdmejeri

Salg af mælk og Is

Århus frugt og grønt Salg af frisk frugt og grønt
Kirkens Korshær

Aflevering af gode ting til genbrug

Tupperware		

Køb og bestilling af Tupperware

Søften Landsbyråd

Hør om landsbyrådets arbejde

Røde Kors		

Aflevering af gode ting til genbrug & modeshow

SGF’s Venner		

Tombola

Søften Kirke		

Udendørs spil og leg, Hoppekirke

Søften Spejderne
Kanoer i søen, bæverbane,
			snobrød og lagkagetombola
Søften forsamlingshus
Frivilligcenter Favrskov

SØFTEN MARKEDSDAG 2019
På markedspladsen vil der være mulighed for at købe
mad og drikke:
SGF’s venner:		
Pølser, Cocio, slik, popcorn
Søften Landsbyråd: Øl, vand og vin.
Søften spejderne:
Bålpizza, snobrød, kaffe og kage
SKIC:			Slush-ice
Havdal mejeri:		
Is i bægre

Advokat Kirstine Kryger Dyekjær
- din lokale advokat. 86124400
kikd@advokatkompagniet.dk

