
PROGRAM 

Torsdag d. 31. maj 2012 

 

17.00          Pladsen og cafeen åbner 

 

17.00-19.00   TOUR DE FUT (sponsorløb) 

                      Vind flotte præmier for fleste kørte 

     kilometer eller fleste sponsorkroner. 

 

18.00-     FUT løb for ALLE 4,5 eller 9 km 

     Vind flotte præmier . 

 

18.00-     Grillen tændes. Tag selv mad med og    
     hyg Jer ved grillen eller køb i cafeen. 

 

     Overrækkelse af præmier til  

     vinder af Tour de fut + FUT løb. 

 

24.00            Cafeen lukker. 

 

FUT cafeen og ølteltet 

Vi har igen i år brug for hjælp til at bemande cafeen og som noget nyt 
i år, bliver der også et øltelt. Kunne du tænke dig at hjælpe med 1 
vagt eller 2, så skriv dig på vagtplanerne, som findes hos SPAR. 



TOUR DE FUT 

 

Så kører cyklerne igen i Nørre Felding 

Torsdag d. 31. maj 2012 kl. 17 – 19 

Hvem kører flest kilometer eller flest sponsorkroner ind? 

Der er i år præmie for flest kørte kilometer samt for flest indkørte 

sponsorkroner. 

Tilmelding i teltet torsdag kl. 16 – 17 

Jeg/vi vil gerne sponsorere: _________________________ 

Navn Adresse Tlf.nr Beløb pr. km 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Nr. Felding FUT løb  

 

Kom og vær med til Nr. Felding FUT løb  

Torsdag den 31. maj kl. 18.00 

 

Tag din familie, venner, naboen eller dine løbevenner med til FUT lø-

bet. Løbet er på 4,5 km eller 9 km. Ruten går rundt om flyveplad-

sen og vil kunne ses på Nr. Feldings hjemmeside.        

Børn som køber FUT armbåndet har mulighed for at deltage gratis el-

lers er pris for deltagelse 20 kr. for voksne og 10 for børn.  

Der kan vindes flotte præmier til hurtigste af voksne- og børnedelta-

gerne.  

Har I/ du lyst til at deltage, skal I tilmelde jer på følgende mail: 

fut.loeb@gmail.com med navn, ønsket km.( 4,5/9 km), alder, så vil 

man modtage et startnummer pr. mail. Betaling finder sted på plad-

sen.  

Tilmeldinger pr. mail kan ske til og med onsdag 30. maj.  

Velmødt til FUT løbet 



Fredag d. 1. juni 2012 

 

17.00           Pladsen og cafeen åbner  

     Køb aftensmaden i cafeen 

 

19.00-21.00   FUT Factor i hallen  

     Læs mere andetsteds i programmet. 

     HUSK tilmelding på  futfactor@gmail.com 

                       

     Modeshow i pausen (optælling) 

  

21.30-24.00   Disco fra 4 kl. – 16 år, 

     For 40 kr. får du indgang – 1 hotdog    

     og 1 sodavand. 

 
24.00            Cafeen lukker. 
 



Vi gentager succesen. Nørre Felding FUT FACTOR 2012 
 

Fredag den 1. juni 2012 kl. 19.00 blænder vi op for årets talent-
show  
 
Vi søger derfor efter alle Nørre Feldings talenter, store & små, korte & 
lange, tykke & tynde, så skynd dig/jer at tilmelde dig/jer til FUT FAC-
TOR 2012, hvor intet talent er for stort eller for småt. 
 
Der kan tilmeldes som solist eller som gruppe, man behøver ikke at 
synge selv, man kan blot mime/synge til dit/jeres yndlingsnummer. 
Husk det er ikke en sangkonkurrence, men en talentkonkurren-
ce, så dansenumre, cirkusnumre osv. er meget velkomne. 
 
Din/jeres optræden på scenen vil blive bedømt af Nørre Feldings me-
get kompetente publikum, der vil møde talstærkt op, for at stemme 
på netop deres yndlingsoptræden. 
 
Du/I skal sammensætte en optræden på maksimalt 4 minutter, afle-
vere din/jeres tilmelding senest den 30. maj, sammen med det musik-
nummer du/I har valgt. 

 
FUT FACTOR 2012 er inddelt i 3 aldersgrupper: 
 
Børnegruppen fra 0 år til og med 3. klasse 
Ungegruppen fra 4. klasse til og med 16 år 
Voksengruppen fra 17 år og opefter 
 
Der vil være flotte præmier til vinderen i hver gruppe og vinderen af 
unge- og voksengruppen får mulighed for at optræde i teltet med vin-
dernummeret lørdag aften. 
 
Tilmelding til futfactor@gmail.com eller 20 77 89 98 



Lørdag d. 2. juni 2012 

 

10.00          Pladsen åbner. Gratis morgenmad 

 

10.30          Kirkekoret synger og præsten fortæller. 

 

11.00          Cafeen åbner. 

                

Se de flotte biler og landbrugsmaskiner, som findes i lokalområdet, du 
kan være den heldige vinder af en tur i en af pladsens udstillede biler 
(med nr. plade). 

 

11.00-13.00   Bagagerumsmarked og konkurrencer. 

     Tøm skuffer og skabe og sælg det på 

                     pladsen.  

  

     Vind flotte præmier ved dart, wii, osv. 

 

11.00-13.00   Kom og prøv et ældgammelt skotsk  

     kuglespil BOWLS i hallen.  

     Gælder fra 16 år og opefter. 

 

Ca. 13.00     Faldskærmsudspring 

     Køb et spring og se din by fra oven. 

                    Tilmeld dig et spring på:   
  

     ken@steensgaardsvej7.dk 



Lørdag d. 2. juni 2012 

 

13.00-15.00    Kom og deltag i gamle lege. 

     Gummistøvleløb, sækkeløb, Oles   

     klunker, tovtrækning, styltegang m.m. 

 

14.30-15.00   Kageindlevering for kåring af vinder. 

                     Køb kaffe og få et dejlig stykke kage   

     for en pris af 15 kr. 

 

15.00-16.00   Banko med flotte gevinster  

     også børnevenlige. 

 

15.00-17.00   Disco fra 0 kl. op til 4 kl.  

     For 40 kr. får du indgang – 1 hotdog     
      og 1 sodavand. 

 

19.00-02.00   FUT Grill FESTEN  

Grillet, super mørt oksekød med lun bagt kartoffelsalat m. krydderurter 
samt 2 spændende salater af årstidens udsøgte grøntsager og nybagt 
brød.  

Efter denne supermenu spilles der op til dans af den lokale discjockey. 

Alt dette for kun 100 kr./kuvert. 

Ønsker hele familien af spise aftensmad, kan man købe børnemenu (max 
12 år) til 50 kr./kuvert. 

Har du og naboerne samlet til et vejbord så reservere vi gerne et bord, så 
I kan hygge jer sammen. Giv besked når I køber billetterne. 

Billetter kan købes ved SPAR fra d. 22 maj . 


