
SÅ ER DER TID TIL SOMMERFEST IGEN

Så er det blivet tid til UIF’s Sommerfest 2021.

I denne lille flyer kan man se hvad der kommer til at ske i løbet de 3 dage vi fester,
ellers vil der på vores facebook side

www.facebook.com/uifsommerfest/
løbende blive opslag om de events der kommer og evt. rettelser.

Vi håber at se mange af byens borgere og at I vil støtte op om

UIF’s Sommerfest 2021

9 - 10 - 11 SEPTEMBER



TORSDAG D. 9 SEPTEMBER

18.15 Åbningstale v. UIF`s formand

18.20 Festpladsen, tivoli og bar åbner

18.30 - 
21.00

Tombola i det store telt

19.00 Foreningen dysten 2021
En sjov dyst mellem byens foreninger

22.00 Festplads lukker

FREDAG D. 10 SEPTEMBER

17.30 Festpladsen, tivoli, tombola og bar åbner

17.30 Hårstyling m.m. (for børn)

18 - 22
Den store børnefest
Med sodadisko & fællesspisning

18.30 Salg af Street food v/ Madsen Diner

23.30 Festpladsen lukker

LØRDAG D. 11 SEPTEMBER

09.00 Festpladsen åbner

09.00 Gratis morgenmad, kaffe & bitter

10.00 Tivoli, bar & tombola åbner

10.00 - 
14.00

Loppemarked

10.00 - 
12.00

FDF laver snobrød &  
S'mores - grillede skumfiudser med kiks"

12.00 Fodbold kamp - Serie 4

14.00 Stærk mand/kvinde konkurrence

18.00
"Fællesspisning - Det store grisefest 
Teltet åbner kl. 18 - Entre kr. 50,-"

18.30 Velkomsttale v. sommerfestudvalget

19.45 DJ STAMPE spiller op til dans

01.30 Musikken stopper

01.40 Baren lukker

02.00 Festpladsen lukker - tak for i år

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

www.facebook.com/uifsommerfest



9-10-11 SEPTEMBER9-10-11 SEPTEMBER
2021



FORENINGEN DYSTEN 2021

Vi starter års sommerfest med en foreningens dyst mel-
lem byen foreninger.

De skal dyste i forskellige sjove konkurrencer, hvor du 
som publikum kan være med via din smartphone til at 
gætte på udfaldet.

Udover konkurrencerne fortæller hver forening lidt om 
dem selv.

FODBOLD KAMP

Ugerløse IF herre Senior hold spiller hjemme i lokal 
kampen Vipperød BK.

Som ned og Støt dem.

STREET FOOD V/ MADSEN DINER

Madsen’ Diner kører kommer med deres FoodTruck, 
hvor du kan købe Gourmet Burger pullpork hotdog.

DEN STORE AFSLUTNINGSFEST

Skal du med til afslutningsfesten på Ugerløse Sommer-
festuge lørdag d. 11. september i teltet på idrætpladsen 
??
Festmenuen er Helstegt pattegrismed tilbehør og DJ 
Stampe spiller op til dans.

Billetter købes i Dagli’ Brugsen Ugerløse frem til 10. sep-
tember og koster kun 100 kr. pr stk. inkl. entre, et glas 
vin og en overraskelse til maden.
BEMÆRK --- KUN 110 BILLETTER ---
Afslutningsfesten er sponsoreret af følgende virksom-
heder.
Dagli’ Brugsen i Ugerløse, Kaspers Autoservice, FTZ , 
Smedegården VVS & KLOAK, Mogenstrup Grusgrav, 
Larsens service , CF Tømreren, Autohjørnet Tølløse, 
Bøgegården anlægsgartner, Elefanthuset, Bangs, 
Allindelille Autoværksted, Vognmand Mikkel Sørensen, 
Midtsjællands planter, Sportscafeteriet Store Merløse, 
OM maskiner,  Bredebjerggård

DEN STORE BØRNEFEST
Fredag d. 10. september fra kl. 18.00 - 22.00 afholder 
vi en kæmpe børnefest i teltet på festpladsen for alle i 
alderen 0-14 år* med fællesspisning og sodadisko.

Vi skal have kyllingelår og lasagne, og så ellers bare 
give den fuld gas med fed musik og hygge. Der vil 
være salg af børnedrinks.

Billetter koster kun 25 kr. og kan købes den tordag d. 
9 september på festpladsen. Bemærk der er kun 80 
billetter .

(*Det forventes at barnet kan klare sig selv uden opsyn 
og at en forælder er på festpladsen, da der ikke er 
afspærring.)

HUSK - En halv time før festen kan man få farvet og 
sat hår gratis på pladsen

MOGENSTRUP
GRUSGRAV

Vognmand Mikkel Sørensen


