
Lørdag den 17. juni 
Familiedag 

Kl. 9.30   Flaget hejses med sang.  Morgenkaffe med rundstykker. 
Kl. 10.00  Børneudvalget og spejderne laver aktiviteter for børnene.

 Hoppeborgene er klar. 
                 Salget af tombolalodder starter. 
Kl. 12.30  Fodboldturneringen starter.  
 (Herrehold - se opslag fra fodboldafdelingen på hylkeinfo.dk 
 og på facebook vedrørende tilmelding, regler m.m.)  
Kl. 16.30  Festpladsen lukker for i år.  
 
Fodbold og Ketchersport indbyder til indvielse af Hylke Multibane.  
Kl. 10.00 Officiel åbning med tale og “snoreklip” 
Kl. 10.15  Fodboldjonglør Tobias W Larsen 
  Fodboldtricks, 1 mod 1 samt billeder og autografer 
Kl. 11.00  Første officielle kamp (opvisningskamp) 
 

Festaften i Hylke Forsamlingshus kl. 18.30 
I år vil vi udnytte Hylkes flotte forsamlingshus til en anderledes, men 
hyggelig festaften. Fordele: Det bliver ikke koldt, og der er ikke langt til 
toiletter. Køkkenet er fantastisk. Bagdele: ???? mangler sommerfest-
stemningen? Så skab den selv på terrassen…. 
Kom nu Hylke, bak op om vores arbejdsindsats (vi er alle frivillige) for at 
skabe en festaften. Hjælp os gerne med forslag til festlige indslag…. 
Der bliver fuld musik ved diskotek "Ras K". Festmaden leveres af  
restaurant Skanderborg Sø. Baren vil overgå sig selv - måske med happy 
hour...Billetprisen for alt dette er kun 150 kr.  
Billetter og seddel til bordplansønsker er klar hos købmanden den 1. 
juni. Max. 120 deltagere. 

Mandag den 19. juni kl. 17.00 
"Walk and talk"  

"Walk and talk" familie-gåtur  RUNDT OM TEGLUM - ca. 8 km.  
Alle kan deltage, også med hund og barnevogn. 
Pris: 50 kr., børn under 12 år er gratis ifølge med en voksen.  
Der er forplejning undervejs, og overskuddet går til Hylke Multibane. 
Tilmelding på liste hos købmanden senest den 16. juni. 
Arrangeret af "Stavgængerne" 

Kære alle i Hylke og omegn 
 
Velkommen til Hylke Festuge, som i år ikke er, som den plejer…. 
Den største ændring er allerede synlig - vi får ikke det store festtelt i år, 
men laver en intim stemning i partyteltene. Kom og vær med, og bær 
over med de gener, det måtte medføre… 
 
Vi giver jer alle en chance for at vise, at fællesskabet stadig lever i Hylke, 
og at det ikke kun er bestyrelserne, der trækker læsset. Kom og deltag i 
de forskellige arrangementer og giv gerne en hånd med. Det er hele  
Hylkes festuge.  

Søndag den 11. juni 2017 kl. 9.00 
Kræmmermarked 

 
kl. 07.00  Kræmmere ankommer til pladsen, bliver registreret og sætter 
deres boder op. 
 
kl. 09.00 Markedet åbner, og der kan gøres en god handel. 
 
Kl. 15.00 Markedet lukker. 
 
Det koster ikke noget at besøge markedet, men det koster kr. 25 pr.  
facademeter, hvis du ønsker en bod.  
Der kan tilbydes strøm til boden i begrænset omfang. 
Tilmelding kan ske til Jens Arne på tlf. 20140898, på                           
jjtthomsen@gmail.com eller via ”Kontakt os” på hylkeforsamlinghus.dk. 

Vi glæder os til at se jer. 

Hylke Festuge 
2017 

Program 



Mandag den 12. juni kl. 18.15 
Børneløb 

 

Traditionen tro er der igen i år børneløb på Hylke Stadion. 
Gruppe 1: Børn op til 0. kl. - Løber 1 omgang 
Gruppe 2: Børn fra 0. kl. til 2. kl. – Løber 2 omgange. 
Start og mål på stadion. 
Børnene kommer ikke på noget tidspunkt ud på offentlig vej. 
Startgebyr 10 kr. Der er tilmelding kl. 17.45 
Børn der vil prøve kræfter med 5 eller 10,5 km er selvfølgelig velkom-
men til det. 

Mandag den 12. juni kl. 19.00 
HUGFs sommerløb 

 
Igen i år er der mulighed for at prøve kræfter med det bakkede terræn 
omkring Hylke og nyde den dejlige natur. Der er følgende ruter: 
Kort rute ca. 5 km  | Lang rute ca. 10,5 km | Stavgang ca. 5 km 
 
Tag hele familien eller dine arbejdskollegaer med, og vælg den rute der 
passer bedst til jer. 
Startgebyr for løbere og stavgængere: 
Ungdom (til og med 14 år): 25 kr 
Senior:    50 kr 
Tilmelding, betaling og udlevering af startnumre begynder kl. 17.45 i 
teltet på sportspladsen.  
Start og mål er ved sportspladsen. Der er mulighed for bad og omklæd-
ning på skolen. 
Henvendelse vedr. løbet 
Ole Kristensen tlf. 23615125 

!!Bemandingsliste hele ugen!! 
 
Hjælp os. Meld dig selv til bemandingslisten hos Irma8660@gmail.com. 
senest den 31. maj. Listen lægges på Hylkeinfo.dk den 2. juni. 
Har du spørgsmål så skriv eller ring til Irma tlf. 20215097, Joakim tlf.  
51902090 eller Søren tlf. 40865483. 

Tirsdag den 13. juni kl. 19.00  
Festuge Banko i forsamlingshuset 

 

Kom og støt op omkring bankospillet.                 Vi spiller denne aften om: 
Rækkegevinster: 
Kaffe og smør 
Præmier ved fuld tavle: 
Kødgevinster 
5 gavekort fra Hårby slagteren 
2 Blomster gaver fra Acacia Blomster Viborgvej, Århus 
4 x 100 kr 
1 x 200 kr                                                                            
2 x 400 kr 
2 x 2 onsdagsbilletter til Smukfest 
2 søndagsbilletter til Smukfest 
2 gange Hylkespil – Kortspil og Jackpot: Pengepræmier   

Torsdag den 15. juni kl. 19.30 
Festgudstjeneste 

Prædiken ved forstander Andreas Vind, Brøruphus Efterskole. 
Brøruphuskoret medvirker 

Fredag den 16. juni kl. 18.00 & 19.15 
Tour de Hylke 

Sponsorcykelløb til fordel for Hylke Multibane.  
Kom og vær med - ung som gammel. 
Børnene (fra 6 - 12 år) kører fra kl. 18.00 til 18.45 
De voksne (fra 13 - 90 år) kører fra  kl. 19.15 til 20.15  
Sponsorkontrakter kan hentes hos købmanden eller skrives ud fra   
Hylkeinfo.dk. Kom og giv den gas - lad os slå alle rekorder i år. 


