
Serup Borgerforening
indbyder til:

Serup Sommerfest

Med forbehold for ret til ændringer og overraskelser

Lørdag d. 23. juni
på Serup Sportsplads

Kl 18.00 Børnebålet tændes
Salg af pølser, øl, vand, mm.,

til familievenlige priser

Kl. 19.30 Bålet tændes
Båltaler: Henriette Godvig 
Vi synger Midsommervisen

Vi ses!

Skt. Hans Fest

29. + 30. juni 2018
Se program inde i bladet

Gratis snobrød

til alle børn



Støt vores annoncører - de støtter os!

Silkeborg EL Service.dk
Aut. el-installatør Peter Grindsted

4224 4223

Solceller   Privat   Erhverv   Industri

Vi ka´ få din elmåler til at
køre baglæns ...

www.loutina.dk

Negletekniker
Tina Englyst

Serupvej 16, Serup
8600 Silkeborg

Mobil: 3023 1613

Børnehaven i Lemming
Lemming Bygade 2A, tlf.: 3026 5156

bhv8632@gmail.com
www.boernehavenilemming.dk

Tid til fordybelse i leg og læring

 

Tietgensvej 17
8600 Silkeborg

info@demant-data.dk

Salg til private og erhverv

PC, bærbar, printer,
skærme, Office, Antivirus

mm.

Tandskovvej 13 - Silkeborg
Grusgraven tlf. 3086 4316 - Morten Bak tlf. 3030 5502
www.tandskovgrusgrav.dk - mb@tandskovgrusgrav.dk

Tandskov Grusgrav A/S



Alle er velkomne

Sodavand: 10,-   Øl: 15,-   Shots: 15,-
Drinks: 25,-  Rød- eller hvidvin: 15,- (Flaske 80,-)

Frankfurtere m. brød: 20,-
Grillpølse m. brød: 15,-

Kondi-Bingo & Rundbold

Dart - de indledende runder starter

Kage-Konkurrence

Kaffe & Kage

Godnat! Vi ses i morgen :-) 

18.00

18.30

19.30

20.00

21.00

Der vil naturligvis være pølser på grillen hele aftenen,
samt kolde øl og vand og andet godt

- til de sædvanlige formiddable og familievenlige priser!

Serup Sommerfest
Fredag d. 29. juni

Vi ses!



Kondibingo er en kombination af banko og gåtur i skoven. Inden 
man begiver sig ud på ruten, skal man købe en eller flere bingo-
plader i teltet. Jo flere bingoplader, jo større chance for at vinde.

Langs ruten hænger en række tal - når tallene passeres, krydser 
man de tilsvarende tal af på bingopladerne. Hvis man opnår en 
række, to rækker eller en fuld plade inden man igen er fremme 
ved teltet, så har man vundet.

Alle kan deltage! Det gælder ikke om at komme først i mål eller 
være hurtigst. Ruten tager ca. 20-30 min. at gå. Efterhånden 
som man kommer i mål, vil der løbende udleveres præmier til de 
heldige.

Rundbold

Kondi-Bingo

Her kan ALLE være med!
Ved start udnævnes 2 hold-ledere, 
der på skift vælger en spiller til sit 
hold. Dommerens regler er gæl-

dende under hele spillet.

Bare mød op!



Vi gentager succesen fra sidste år:
Laver du en super lækker og/eller super flot kage, og vil du gerne 
vinde titlen som ”Serups Bedste Kagebager”, så mød op med 
dit bedste bud på hjemmebag! Kagerne vil blive bedømt efter 
både udseende og smag, af et uvildigt dommerpanel.
Igen i år finder vi en vinder både blandt børn og voksne!
Tilmelding ikke nødvendigt - bare kagen står på bordet kl. 19.15

Der er kun én regel: Kagen skal være hjemmelavet!
Vi glæder os til at se og smage netop DIN kage.

God bagelyst og velbekomme!

Kage-konkurrence

Kan du ramme skiven?
Så kan du også være med i de indledende 
runder, der starter allerede
Fredag kl 18.30.

Du “køber” 3 pile for en femmer, rammer 
skiven og får noteret det samlede point-antal 
ved den ansvarlige.

Dart Turnering

Serups Bedste Kagebagere 2017:
Børn: Silas og Asger
Voksen: Lone Bidstrup

De 3 personer, der opnår flest point med 3 pile, kvalificerer sig til 
en plads i finalen, der afholdes lørdag kl. 16.00

Der vil være præmier til både 1., 2. og 3. pladsen!



“Skattejagt”
Vi har igen hentet Sahara til Serup!

Efter sigende er Saharas sand
fyldt med hemmelige “skatte”,

som alle byens børn
får mulighed for at lede efter....

Sahara-sponsor: Serup Minitransport

Hoppeborg
Vi stiller en hoppeborg op på pladsen,

men vi må pointere, at det er - på eget ansvar!
Vi har fået lov til at leje den sponsorerede hoppeborg i Lemming.

Sponsorerne, der har muliggjort dette, er:
Lemming Hegn, L&J Byg og Rema1000 Nørrevænget

Fodbold Bydyst
I år har vi inviteret vores naboer til at stille med

deres ypperste fodboldhold af børn, kvinder og mænd
og vi håber meget, at de vil tage udfordringene op,

så vi kan finde de lokale mestre i 5 mands fodbold :)
Vi forestiller os en lille turnering med kampe på 2 x 5 minutter og 

at der til alle tider skal være 2 børn
på 14 eller der under på banen.

Kom og hep på dine lokale helte



Gratis morgenbord for medlemmer
Rundstykker sponsoreret af:
Medlemsskab kan købes

Auktion - sponsorerede gevinster
- Hønsebingo, mm.

Tour de Serup - se næste side

Petanque - kom og vær med!

Fodbold Bydyst

Rundbold - for alle! 

Dart finale

Kl.  9.00

Kl. 10.00

Kl. 11.30

Kl. 13.00

Kl. 14.00

Kl. 16.00

Kl. 16.00

Der vil naturligvis være pølser på grillen fra kl. 12.00
- til de sædvanlige formiddable og familievenlige priser!

Nørrevænget

Serup Sommerfest
Lørdag d. 30. juni - Dagsprogram



Tour de Serup

Vigtig info vedr. fællesspisning
“Billetten” til fællesspisning er den plastic-tallerken,

I får udleveret ved betaling!
Pas godt på den! Skriv evt. navn i bunden!

TIP: Tag evt. fade eller lign. med, til at transportere
det grillede kød ind i teltet - og har du problemer med 

plastik-bestik, såh... medbring gerne rustfrit stål ;)

NU½ pris!

Tour de Serup er et familie-cykelløb rundt om Hinge Sø.
Det gælder ikke om at køre hurtigst, men om at besvare og løse 
forskelige opgaver bedst muligt. 

Hold:
Max 20 deltagere på hvert hold.
Pris: NU KUN kr. 250,-

Vil du sponsorere et hold, men kan du ikke stille et helt hold, så 
kontakt bestyrelsen, så vi i fælleskab kan finde de resterende 
deltagere

Vinderne
Det vindende hold vil blive kåret og få overrakt præmier under 
festen i teltet lørdag aften.
Der vil også være præmier til det bedst udklædte hold.

Tilmelding og spørgsmål: 
Send en mail til serupborgerforening@gmail.com eller kontakt et 
bestyrelsesmedlem. (Se bagsiden)



Fællesspisning - Grill-Selv!
Medbring selv kød til grillen
- vi sørger for en varm grill, salat, kartofler, 
brød, mm. til kun 50 kr./næse
Evt. ”Børnemenu: Der vil også være mu-
lighed for at købe pølser m. brød

Auktion

Overrækkelse af diverse præmier

Musik og fest! :-) 

Godnat! ... Telt og bar lukker!

Kl. 18.30

OBS.:
Det vil igen i år være muligt at reservere bord/pladser,

hvis I kommer i større (eller mindre) grupper,
og gerne vil sidde sammen - eller bare sikre jer en plads!

Reserver gerne i god tid! :) 
Send en mail senest fredag kl. 12.00 til:

serupborgerforening@gmail.com 
eller i teltet i løbet af lørdag (inden kl. 15.00!)

Serup Sommerfest
Lørdag d. 30. juni - Aftenprogram



Serup Sommerfest
Søndag d. 1. juli

Telt-nedtagning og oprydning 
 - gi´ gerne en hånd med :)

Kl. 11.00

Mariehøj Murerforretning 
ApS

v. Kim Skjærbæk
Baggesensvej 44

Mobil: 4029 1411

Alt murerarbejde udføres
Nybygninger - Tilbygninger - Reparationer

Storm- og forsikringsskader
Iso-kærn

mariehoejmurer@mail.dk

TRS BILER
LEMMING AUTOCENTER

KVALITETSBILER og VÆRKSTED

Østerbyvej 13 - Lemming
Tlf. 8685 9196



Støt vores annoncører
- de støtter os!

Serup Minitransport
v/ Jens Ove Hansen
Serup Tinghøjvej 23

Tlf. 8685 5786 - 4086 8647
Container-udlejning

Aut. el-installatør 

8685 5060
Tikma El A/S · Holmgårdevej 14 · Silkeborg

DØGNVAGT

✔ Bolig
✔ Erhverv
✔ Institutioner

– en sikker forbindelse ...

A
p

S

www.sandsmurer.dk
sandnypost@gmail.com

Gaver til ham og hende: www.bfnhandel.dk

LIVREM UDEN HULLER

www.speedlockbelts.dk

DESIGN DIT EGET BÆLTE på www.speedlockbelts.dk 
Vælg mellem 8 smukke metalspænder og 4 ægte læderbælter.
Låses trinløst i ønsket position. Leveres i gaveæske.

KUN 385 kr.
fragtfrit

Nem check-in
på flyrejsen.



Bestyrelsen:
Formand:  Bernd Grewy  4079 5752
Næstformand:  Poul Hyllested  
Sekretær:   Cebrina Djurslev
Kasserer:   Jørgen Bidstrup 3048 6730
Menigt medlem: Johnny Poulsen 
Suppleanter:  Karina Birch  6127 7299
   Tina Englyst  3023 1613
Mail til bestyrelsen:  serupborgerforening@gmail.com

Medlemsskab: Hvis du ikke har været hjemme, når vi har været rundt 
med dette program og medlemskort, kan du blive medlem, blot ved at 
indbetale 75,- på MobilePay eller konto.
HUSK at oplyse din adresse, så vi kan registrere din indbetaling!
MobilePay: 3048 6730
Bankoplysninger: Reg. 9266 Konto nr. 8150080817 (Nordea)

Find os her: www.serupsiden.dk ... eller på Facebook: Serup-siden

Serup Borgerforening

Trykning
af dette blad

er sponsoreret af:


