
Fre-lør 12.-13. aug. 2016

Kontaktpersoner:
Jens Lassen - Tlf. 5120 3760
Steen Keilstrup - Tlf. 2033 7052

Menu
Medbring selv kød og spise
grej. Så sørger vi for tændt 
grill til fri afbenyttelse. 

Kartoffelsalat, pølser og 
burgere med coleslaw/pulled 
pork kan købes. 

Øl, vand og vin købes i teltet.

BØRNE DISCO
Fredag kl. 19.00-22.00
Entré:  25 kr
Der kan købes sodavand, popcorn, etc.

Præmie til bedste kvinde og mand 
på alle 3 distancer. 
Præmier til børn på 3,3 km.
Der er vand, frugt og diplom til alle.

SOMMERFEST LØB
Distancer:

3,3 km
6,6 km
9,9 km

Lørdag kl. 14.15
Indskrivning fra kl. 13.30
Voksen 50 kr / Barn 20 kr

Fest for de seje 
fra 2.-6. klasse
Tag dine venner og 
veninder med til fed 
disco med høj musik og 
masser af laserlys og røg.

Der bliver limbodans 
og sjove konkurrencer 
med præmier, samt skøre 
drinks og smoothies.

VW-klubben KGB (Kolding Gear 
Boxers) udstiller deres flotte 
biler på pladsen. Er du til nostalgi 
og luftkøling, så kig forbi.

Bilshow

Havetraktor fræs
Tag din mest gejlede havetraktor med til sommerfesten 
og vær med til at dyste i dueligheds kørsel og ringridning.
Præmier til de flinkeste chauffører.  Tilmelding ikke  
nødvendig, bare kom som den er.

Sponsor salatbuffet
Du kan sponsorere din helt  
egen super salat til buffetten. 
Fortæl os på Facebook hvilken  
salat DU vil sponsorere  på Face 
book/Viufmedborgerforening.dk

Lørdag kl. 18.00

Gratis - Tag selv kød med

Lørdag kl. 15.00



Tæt på dig og din hverdag

Almind Brugs - Tlf. 75 56 10 32

Glarmesteren 
          - der hjælper med det hele !

Besøg vores hjemmeside 
og se alt hvad vi kan...

www.brd-glarmester.dk
Albuen 18
6000 Kolding
Tlf.:  7630 6767/Fax: 7630 6768

Åbningstider:
Mandag-Fredag
07.15-17.00

Termoruder.Termoruder.
Energiruder.Energiruder.
Vinduer/døre.Vinduer/døre.
Brusedøre.Brusedøre.
Butiksfacader. Butiksfacader. 
Frontruder.Frontruder.

Reparation af stenslag.
Traktor/entre-
prenørruder.
Billede indramning.
Alt indenfor spejle 
- vi har eget glassliberi.

Termoruder.
Energiruder.
Vinduer/døre.
Brusedøre.
Butiksfacader. 
Frontruder.

Reparation af stenslag.
Traktor/entre-

Billede indramning.
Alt indenfor spejle 

Hoka Tæpper & Gulve ApS
Vestre Engvej 18 • 7100 Vejle 

Tlf. 7582 4499 • hoka@mail.dk

Vejlevej 50 • 7000 Fredericia 
Tlf. 7230 2030 • fredericia@hokagulve.dk

Platinvej 2 • 6000 Kolding 
Tlf. 7554 2080 • hokakolding@live.dk

Storgaden 7A . 6052 Viuf
Tlf. 75 56 14 25

Klipperiet

Registreret revisionsanpartsselskab
Riddergade 3 • 7000 Fredericia • Tlf. 7592 3500
Skomagervej 4B • 7100 Vejle • Tlf. 7022 3002
E-mail: revifred@revifred.dk • www.revifred.dk

R: 157
G: 21
B: 29

C: 23
M:100
Y: 100
K: 26

Hex: #9D151D

R: 130
G: 0
B: 56

C: 31
M:100
Y: 65
K: 41

Hex: #820038

Tlf. 70 22 61 60 · vvs@soeberg.dk · www.soeberg.dk

Støt vore sponsorer, de støtter os!

75 55 35 65
Bavnehøj 215 · Vester Nebel · 6040 Egtved

Aftensang 14 · 6040 Egtved
www.el-hjornet.dk

75 55 35 65
Bavnehøj 215 · Vester Nebel · 6040 Egtved

Aftensang 14 · 6040 Egtved
www.el-hjornet.dk
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Telefon: 24472702
bobas-hundeskole@hotmail.com

www.bobas-hundeskole.dk

Den engelske pub
A L Passagen 2, Kolding

Vejlevej 135
6000 Kolding

7632 5070
sparnord.dk

v/ Morten Meinert, Solgaveallé 2, 7100 Vejle

Tlf. 70 111 000

Bedemænd i Viuf 
og Vester Nebel
Ring 2372 1907
Elisa Theil og  
Peter Jochumsen Fredag  12. august

19.00 Børne Disco 
22.00 Børne Disco slutter

Lørdag  13.  august
13.30 Indskrivning til Sommerfestløb
14.00 Sommerfesten åbner
 Bilshow med VW-klubben
14.15 Sommerfest Løb
15.00 Havetraktor fræs
16.30 Cykelringridning (for børn)
17.30 Vinder kåres af:
 Kage-konkurrence
18.00 Fællesspisning i teltet

(medbragt mad)

19.00 DJ musik i teltet   
En god blanding af de gode 
gamle 70’er og 80’er hits.

21.00 Vindere kåres af:
 Skyde-konkurrence 

24.00 Sommerfesten slutter

Velkommen til Sommerfest i Viuf
Du er hermed inviteret til den årlige Sommerfest, der 
som altid foregår på plænen bag Medborgerhuset. Det er 
Viuf Medborgerforening der arrangerer og der er gratis 
adgang for alle - uanset om du er medlem eller ej.

Byens ungdom åbner ballet fredag aften med deres helt 
egen ungdomsdisco med høj musik og laserlys i røg og 
damp. Om lørdagen er det så alle os andres tur. Er du til 
motion kan du starte dagen med et sommerfest-løb, så 
du er frisk til resten af dagens strabadser.

Om eftermiddagen udstiller VW-klubben KGB (Kolding 
Gear Boxers) deres flotte biler på pladsen. Kom og få en 
snak med de entusiastiske ejere. 

Har du ikke en fin folkevogn kan du i stedet hoppe på din 
havetraktor og dyste i duelighedskørsel og ringridning. 

Alle små og store krejlere er velkomne til at rydde 
garagen og sælge det på pladsen.

Har du en super lagkage, så tag den med og deltag i 
konkurrencen til sommerfesten. Vi gør plads til den på 
kagebordet, og selvom du ikke vinder, så har du i hvert 
fald givet en masse besøgende en dejlig oplevelse til kaffen.

Alle er inviteret til fælles spisning i teltet om aftenen, 
hvor du selv tager noget velhængt kød med og smider 
på grillen. Som tilbehør kan du købe noget spændende 
sponsor-salat. Gider du ikke stå for madlavningen, kan 
du i stedet forkæle dig selv med en pulled-pork-burger 
eller en lækker ringriderpølse eller to. Uanset hvad, så 
bestemmer du selv menuen.  Vi sørger for tændt grill til 
fri afbenyttelse. 

Om aftenen kan du nyde en fadbamse eller to til lyden af 
de gode gamle hits fra 70’erne og 80’erne.

Skulle du få brug for kontanter undervejs, så tager vi imod 
MobilePay på pladsen.

Vi ses på plænen 2016

Kage konkurrence
Tag din super lækre kage med 
til sommerfesten og deltag i 
den store kage/bage-konkur-
rence.  Stem på DIN favorit.

Ponyridning
Få en tur på en sød pony.

Børnekram
Ryd op i legetøjet, 
og gør en god handel.

Skydetelt
Præmieskydning for  
børn og voksne.

Cykelringridning
Kom og test hvor dygtig du er.


