
TORSDAG 12. AUGUST

LØRDAG 14. AUGUST

FREDAG 13. AUGUST

KL.18:30
STEGT FLÆSK 
AD LIBITUM 
med kartofler og persilesovs. For hele 
familien på Kongerslev Kro. 
PRIS KR:
PR. Person

BYFEST PLADSEN ÅBNER

MINI DISKO OP TIL 6 ÅR. 
Mini disco fest for børn til og med  6 år.
Borgerforeningen afholder disco fest for 
de yngste. Dette sker i teltet på pladsen 
ved siden af cafeteriet. 
Festen er under voksenopsyn, og der 
blive serveret alkoholfrie drinks og chips.
Der vil være mulighed for at købe soda-
vand, chips og slik i baren.
ENTRÉ KR. 25,-

BØRNE DISCO 6 - ÅR
Børne disco fest for børn fra 6 år og op.
Borgerforeningen afholder disco fest for 
de yngste. Dette sker i teltet på pladsen 
ved siden af cafeteriet. 
Festen er under voksenopsyn, og der vil 
blive serveret alkoholfrie drinks og chips.
Der vil være mulighed for at købe soda-
vand, chips og slik i baren.
ENTRÈ KR. 25,-

RAFLE TURNERING.
Kongerslev Byfest afholder 
rafleturnering. Tilmelding Niclas Rytter - 
26294325 Senest fredag kl.18.00

FESTTELT
Byfest teltet åbnes og vi skruer op for 
musikken, baren er åben og vi er klar til 
jeres bestilling.

15:00

15:00-17:00

19:00-21:00

19:30-21:00

21:00-02:00

LOPPEMARKED
Butik Q / Kort & Godt har inviteret til at 
afholde byens loppemarked i gården.
Af hensyn til pladser skal tilmelding 
ske til Birte Granvig på 9833 2259.
BYFEST TILBUD I BUTIK Q

RINGRIDNING
Der vil blive afholdt ringridning på den 
store plæne, ved Kongerslev Idrætscen-
ter. Der vil være præmier til de 3 bedste i 
trav og galop. Ringridning i trav og i galop 
rides på samme tid. Tilmelding til Helle 
på 22502079 på sms senest tilmelding 
12/8. Betaling skal ske ved tilmelding via 
mobilepay til Helle. PRIS 50kr.

BYFEST I TELTET MED THE ROGERS
Vi holder fest I teltet ved Kongerslev 
Idrætscenter. Kom og få en festlig aften 
sammen med os. Der vil blive serveret 
helstegt pattegris med tilbehør. Vi har boo-
ket musikken, som kan spille op til dans. 
Der skal skåles og synges med på Byfest 
sangen. Der er plads til 150 personer 
denne aften. PRIS KR. 95,- TILMELDING 
TIL Rasmus Krogh på 42188286 betaling 
ved tilmelding via Mobilepay nr. 903334 
senest 11.  august. Entré efter kl. 21.00 - 
PRIS KR. 25,- betales ved indgangen

10:00

11:00

18:00-02:00

Pladsen åbner kl. 10 med mulighed for køb af mad og drikke.

90kr.

            KONGERSLEV HILLS RUN

Kongerslev Hills” - motion for alle! Du kan vælge at løbe 7, 14 eller 21 
km (halv-marathon) rundt om Kongerslev by. Oplagt mulighed for at 
få brændt lidt dårlig samvittighed af - ta’ børn, sambo eller nabo med. 
Ruten vil være afmærket og der er depot ved start/mål. Løbet skydes 
igang hhv kl. 10.30 (løbende) Tilmelding sker samtidig med betaling via 
MobilPay på tlf 23 88 46 51, Lars Cronwald Jensen, senest d. 8. august. 
Vigtigt: angiv 2 oplysninger -. 1) Navn,  2) ”løb” Pris - løbetur (7,14 eller 
21): 65,- Kr (incl unik medalje, depot undervejs, diplom, øl/vand og pøl-
se/brød) Startsted: p-plads foran Idrætscenter i Kongerslev

Der tilbydes ikke tilbagebetaling ved 
afbud og løbet er på eget ansvar. Løbet 
afvikles som et ”canonball-løb”, dvs man 
sørger selv for evt tidstagning - der vil 
dog være opstillet tidsmåler(Ipad) i mål-
området). Løbet afvikles med hensynta-
gen til gældende restriktioner for Corona

10:30

Kl. 20.00 

LIVE MUSIK

Live musik i krostuen 

hos Kongerslev Kro.

I KONGERSLEV
d. 12. 13. 14. 15. August 2021

            KONGERSLEV HILLS WALK

Kongerslev Hills” - motion for alle! Du kan vælge at gå 7 km rundt om 
Kongerslev by. Oplagt mulighed for at få brændt lidt dårlig samvittighed 
af - ta’ børn, sambo eller nabo med. Ruten vil være afmærket og der 
er depot ved start/mål. Tilmelding sker samtidig med betaling via Mo-
bilePay på tlf 23 88 46 51, Lars Cronwald Jensen, senest d. 8. august. 
Vigtigt: angiv 2 oplysninger -. 1) Navn,  2) ”gåtur” PRIS: gå-tur (7 km) : 
25,- Kr (incl depot, diplom, øl/vand og pølse/brød) Startsted: p-plads 
foran Idrætscenter i Kongerslev

Der tilbydes ikke tilbagebetaling ved afbud og løbet er på eget ansvar. 
Løbet afvikles som et ”canonball-løb”, dvs man sørger selv for evt tids-
tagning - der vil dog være opstillet tidsmåler(Ipad) i målområdet). Løbet 
afvikles med hensyntagen til gældende restriktioner for Corona

11:30

    CYKELLØB

Kom og hep på Kongerslev MTB´s unge cykelryttere.
De vil cykle en rute på MTB banen i aktivitetsparken, turen er på 1 km 
og i området omkring de nyopstillede vilde dyr fra vildmosen. Pengene 
de unge samler ind går til MTB klubben, så der kan købes nyt cykeltøj, 
samt til div. arrangementer. De unge mennesker vil selv komme rundt 
med sponsor sedler, hvor man kan sponsorere med et fast beløb eller 
med 5, 10, 20 kr. pr kørt km/runde. Skulle der ikke være kommet nogen 
forbi dig med en sponsor seddel, vil der være mulighed for at udfylde en 
på pladsen. Der vil være mulighed for at deltage i lotteri på selve dagen, 
hvor man kan oddse på hvor mange penge der totalt vil blive kørt ind. 
Der vil være en præmie til den der kommer tættest på. Der vil være 
mulighed for at købe øl og sodavand, arrangeret af Kongerslev Borger-
forening ved bålhytten.  Der vil blive opsat en hoppepude til børnene. 
Herfra vil cykelrytterne også kunne ses når de cykler deres rute.
Vi glæder os til at se en masse glade og heppende tilskuere og håber I 
vil støtte op. Kongerslev Mountainbike Klub

14:00-15:00

SØNDAG 15. AUGUST
KL. 10:00 KIF FODBOLD CUP U7 & U10 - Her spilles mix hold. Der spilles 3 og 5 mands kampe, hvor der er 
tilmeldt 8 hold pr. årgang. Spilletid 15 min pr. kamp.Der vil være 2 puljer med finalekamp til hver årgang.Medaljer til alle 
deltagende. Der spilles efter DBU regler. KL. 11:00 BÅL HYGGE - Der laves snobrød og males ansigtsmaling. Kom 
og bliv malet i ansigtet og lav dit eget snobrød over bål. KL. 12.00 VOGNPARKEN - Opvisning af diverse køretøjer, 
ved Kongerslev Idrætscenter. Vi har inviteret brandbiler, fede lastbiler, store traktor og seje biler til at komme forbi og 
vise sig frem. KOM FORBI OG SE DEM KL. 13:00 KIF FODBOLD CUP U11 & U14 - U11 drenge og U14 piger. 
Der spilles 8 mands kampe, hvor der er tilmeldt 8 hold pr. årgang. Spilletid 2 x 15 min pr. kamp. Der vil være 2 puljer med 
finalekamp. Medaljer til alle deltagende. Der spilles efter DBU regler. KL. 13:00 KAGEKONKURRENCE - Kom 
forbi og smag byens smagfulde og dekorative kager. Samt afgiv din stemme på hvem der skal vinde ”Årets Kage” KL. 
13.00 HARLEY DAVIDSON OPVISNING - Ved Kongerslev Kro. KOM OG SE OG HØR DEM. KL. 14:00 GA-
DEFODBOLD - Saml din gade og mød op til en hyggelig og sjov dag. Der skal være min. 2 børn på hvert hold, som er 
deltagende på banen. Tilmelding til Niclas Rytter på 2629 4325, senest d. 14. august. KL. 16:00 LIVE MUSIK - Live 
Musik på pladsen med Daniel Jul.  KL. 18.00 TAK FOR I ÅR - På gensyn i 2022

Lille vildmose 
spejderne står 

klar med tombola
Lørdag og Søndag

Alle dage

DRINKSBAR


