
Kom og mød din nabo, byens 
nye tilflyttere, vær med i sjove 
konkurrencer eller deltag i 
Studstrupløbet. Studstrup 
Sommer Weekend er for os 
alle sammen. Børn, forældre, 
unge og ældre. 

STUDSTRUP
SOMMER WEEKEND
19. og 20. august 2016



Program
Fredag 19/8: 19.00 – 21.00  Sommerdisco og hoppepuder for børn
Lørdag 20/8: 09.00 – 10.00  Studstrupløbet
Lørdag 20/8: 10.00 – 15.30  Familiedag
Lørdag 20/8: 19.00 –   Strandfest i teltet
Søndag 21/8: 11.00 –   Fælles oprydning

Sommerdisco
Kl. 19.00 – 21.00 Det bliver hot, det bliver flot og det er for børn! Der er stop-
dans og limbo – og vinderen får en sodavand. Husk: alle er velkomne – også dine 
skolekammerater og fætre/kusiner. Der vil være salg af sodavand, slik og chips –
småpenge er velkommen, siger kassemesteren.

Studstrupløbet
For de friske er der Studstrupløbet, hvor alle, børn som gamle,kan løbe eller gå 
en tur på 4,2 kilometer. Løbet starter præcis kl. 9.00 på Fiskerhøj!

Vi gentager succesen med fællesopvarmning til musik ca. kl. 8.50.

Der er 4 løbs-kategorier: Mænd, kvinder og børn under 16 år, samt et løb for de 
mindste. Sidstnævnte er på 1 km. Start lige efter det store løb (kl. 9.05).

Der er præmier til vinderen i hver kategori. Tilmeld dig helst fredag aften, mens 
børnene fester, eller lørdag morgen kl. 8.00-9.00 på Fiskerhøj.



Familiedag
Kl. 10.00 - 11.00:  Fælles morgenmad. Vi giver rundstykker til alle og juice 
 til børnene. Medbring selv en kaffekurv.
Kl. 10.30 - 11.00: Præmieuddeling, løb. 
Kl. 11.00 - 11.40: Yoga for hele familien.
Kl. 11.00 - 13.00:  Børneloppemarked (kom og sælg dit legetøj).
Kl. 11.00 - 15.00:  Hoppepuder. 
Kl. 12.00 - 14.00:  Salg af frokostpølser ved grillen.
Kl. 12.30 – 13.30:  Ponyridning og flødebollemaskine.
Kl. 13.00 - 14.30: Fodboldkamp (børnekamp og voksenkamp).
 
Strandfest i teltet
Kl. 19.00 - 03.00: DJ spiller op til dans for voksne Studstrupborgere.

Mød dine byfæller og nyd en kølig fadøl eller gi’ den gas på dansegulvet!       

Billet inkl. Strandfest Grill Buffet kun kr. 200,-
Billet ekskl. Grill Buffet kr. 50,-

Medbring selv service, bestik og glas. 

Der kan selvfølgelig købes øl, vand, vin og chips til fornuftige  
priser i baren!

 Strandfest Grill Buffet
Egaa Slagteren kommer  

og griller for os

Et dejligt udvalg af bøffer, svinekød,  
kylling og pølser. Dertil 2 slags  
kartofler, 2 slags salater, samt  

brød med 2 slags dip.



Billetsalg
Billetter til festen lørdag aften købes ved indbetaling til Studstrup Borgerforen-
ings bankkonto 3408 4805506229. Billetsalget er åbent nu og vi glæder os til 
at modtage dit køb. Sidste frist er fredag den 12. august af hensyn til kokkens 
planlægning. Der vil være en gæsteliste ved indgangen med navn og med-
lemsnr. Det vil i år ikke være muligt at foretage bordreservationer.

Vel mødt!

Mange hilsner fra BørneAktivitetsUdvalget, Studstrup Løbeklub, Festudvalget 
og Studstrup Borgerforening.

Vi har brug for netop dit medlemskab, så vi fortsat kan holde ...
Sankt Hans, affaldsindsamling, fastelavn, Studstrupløb, julefest, sommerweek-
end og meget andet. Desuden er der en række aktiviteter, der delvist er finan-
sieret af medlemskontingenterne – blandt andet www.studstrup.dk, miljøgrup-
pen, vedligehold af badebro, arbejde for at bevare god busforbindelse og andre 
lignende projekter, der har stor betydning for os alle i Studstrup.

Er du ikke medlem, så kontakt kassereren (se adresser på www.studstrup.dk).
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