
 

 

Onsdag den 18. august  -  FÆLLESSPISNING I HALLEN 
 
  

Hoppeborg på stadion til børn  vil være pustet op (der vil være adgang til hoppeborgene andre 
dage i ugen)  (slåes op på  ”Mønsted siden”) 

 

 Billetter købes i Dagli’ Brugsen i Mønsted senest tirsdag d. 17. august. 
18.00 Formanden for M.I.F byder velkommen.  
 Menu:  Lasagne, med salat og flute. 

             (Der kan købes pølser og pommes fritter til børn)  
 Efterfølgende bydes der på kaffe, samt kagebord.  
 Pris: Voksne 50 kr. - Børn u/12 år 25 kr. 
 Tag selv kniv, gaffel og tallerken med (kan evt. købes i hallen.) 
 Lotteri med forskellige præmier  
 Er du/I tilflyttere siden august 2019, vil vi gerne invitere dig/jer gratis til 
 fællesspisning.  

Send en mail til: lisbethtorp@yahoo.dk 
  

Lørdag den 21. august—FESTIVALDAG (Børn under 5 år – gratis adgang) 

Entrebillet til hele dagen koster kun 50 kr.og  kan byttes til enten 1 øl, 1 sodavand eller 1 slush-ice i rør 

(Billetten kan købes i Dagli’ Brugsen i Mønsted senest fredag den 20. August) 

Dagen vil være fyldt med god musik, sjove og spændende indslag og en masse aktiviteter for store og små. 

Der kan købes lækker mad og kolde fadøl på pladsen hele dagen  

Aftensmaden forudbestilles i Dagli’ Brugsen. Den består af: Helstegt Pattegris med diverse tilbehør  

Billetter koster 125 kr. og skal købes snarest og senest tirsdag d. 17. august i Dagli’ Brugsen Mønsted 

Maden kan nydes ved opsatte borde og stole mellem kl. 17 og 18. 

Dagen vil foregå på sportspladsen. Primært under åben himmel, så vi satser på godt vejr. 
Medbring gerne selv tæpper og stole til koncertpladsen. 

Hele dagen:  Hoppeborg og legeland for børn 

Kl. 09.00 Gratis morgenkaffe  med rundstykker (i teltområde) 
 Sponsorer: Bager Nørgaard, Dagli’ Brugsen & MENY Kaffe. 
Kl 09.30 Morgensang med ”Philip Faber” AKA Jens Peter Lausen (i teltområdett) 
Kl. 10.00 Kalles Worldtour   (Scene 1 – ved loungen) 
Kl. 11.00 Madboder åbner   - og vil være åbne hele dagen på pladsen.  
Kl. 11.00 Palle krabbe leg på helårskælkebakke – Festlig start  
                                Bakken har åbent til kl. 16 På græsset og  (scene 2 – på plænen) 

Kl. 12.00 Serveres vores lækre og traditionelle tarteletter 
Kl. 12.00 D&A MGP – Kom og oplev D&A som var med i MGP 2020 og fik en flot 2. plads 
Kl. 13.00 Palle krabbe: Cirkus Dig Og Mig: Cirkus stemning, action og deltagelse for alle legende sjæle   (i Hallen) 
Kl. 14.00 Revy holdet går på scenen for første gang (Scene 2) 
Kl. 15.00 Palle krabbe – One man two hand band præsenterer:  LÆNGE LEVE LIVET    
                                En musik fortælling med humor og sjov for alle i aldersgruppen  0-100 år (på græsset og scene 2) 

Kl. 16.00 Sonny Møller Solo (præsenteres med støtte fra ”Tråd i Daugbjerg” (scene 2)  
Kl. 17.00 Gris på gril serveres med diverse tilbehør for kun 125 kr.  (forudbestilt i Dagli’ Brugsen)   

KL.18.00  Gas-Bi-Dua (Scene 1) 
Kl. 19.30 Revy holdet går på scenen for anden gang (Scene 2) 
Kl. 20.45 Artimik (Scene 2) 
Kl. 21.30 KBB-BLUES BAND (Scene 1) 
Kl. 23.00 DJ  (Scene 1) 

Hele dagen: DJ spiller, når der ikke er noget på scener 
Kl. 00.00 Musikken stopper    

Alt vil blive afholdt efter gældende restriktioner – Opdatering herom på ”Mønsted Siden” 

Egne drikkevare må ikke medbringes 


