
Indbyder til 

5-6 August 

Bylauget søger folk. 
 
 

For at vi kan lave alle vores 

fantastiske arrangementer 

hvert a r, har vi brug for noget 

hjælp. Det drejer sig om alt fra 

en kort vagt i en bod til som-

merfesten, et par timer med at 

stille op, sta  for et arrange-

ment  eller helt og melde sig 

ind i Bylauget. Hvis man vil 

høre mere, er man velkommen 

til at kontakte Mads på  

60172870 

/Grønfeld  -  www.gronfeld.dk 

Bylauget siger tak  

Vi vil gerne pa  forha nd tak-
ke alle dem, der gør det mu-
ligt at afholde sommerfe-
sten. Uden jer kunne det ik-

ke lade sig gøre. 

 

Ogsa  en KÆMPE tak til alle 
de lokale erhvervsdrivende 
fra Mols, Ebeltoft og Rønde 
og omegn, der venligst har 

sponsoreret gaverne. 

Udlån 

Skal du holde fest hjemme sa  

tøv ikke med at tage fat i os.  

Alt vores grej er til udla n, som 

dækker vores vedligehold. 

Vi ra der over telte, gulve, bor-

de, stole, flagstænger, hoppe-

borg, pølsevogn, toiletvogn og 

alt mulig andet. 

Claus :  61750048 

 Vi håber, at alle må få et par 
dejlige og festlige dage på Jes´ 

mark.  

Se mere på          

 

                   /Grønfeld 

Www.gronfeld.dk 

http://www.gronfeld.dk/


Mad og drikke må IKKE medbringes på pladsen 

Lørdag den 6. August 

Kl. 10:00 Pladsen a bner * Gratis adgang *  

Tombola, skydetelt, sømblok, det muntre køkken og 
forskellige hoppeborge.  

Pølsevogn, slikhus og pomfrithuset sørger for, 

mad og drikkevarer hele dagen. 

Kl. 10:30 til 12.30 Familie dysten 

Kom med familie , venner eller andet godtfolk og 
kæmp om præmien som årets ”Familie hold 2022”  

Kl. 14:30 Live musik pa  pladsen  

Kl. 17:00 Boderne lukker 

Kl.  18:00 Teltet a bner  

Kl. 19:00 Fællesspisning i teltet. 

Helstegt gris med forskellige tilbehør.   

Voksne 140 kr. børn u. 12 år 50 kr. 

Mad billetter kan bestilles pr sms på 60172870 

med antal og navn.  Kan også købes på pladsen på 
dagen. 

Kl. 20:00 Fest i teltet.  *Gratis adgang efter 
spisning* 

”The Lady Lounge” spiller op til dans 

Kl. 20:00 Boderne a bner igen  

Kl. 22:00 Boderne lukker for i a r 

Kl. 01:00 Sommerfesten slutter  

vi ses næste år. 

Fredag den 5. August 
 

Omegnens største & hyggeligste 
banko 

Derudover kortspil, pyramide og ameri-
kansk lotteri.  

Kl. 17:00 Pladsen a bner 

Pølsevogn, slikhus og pomfrithuset sørger 
for, mad, sodavand og fadøl hele aftenen. 

Kl. 18:00 Bankoteltet a bner.   

Pladesalg starter. 

Kl. 19:00 Bankospillet starter.  

Kl. 24:00 Pladsen lukker. 

Vi ses i morgen. 

THE LADYLOUNGE 

Mads P & Frank m. Band skyder med musikalske 
spredehagl, når de gæster diverse fester og danse-
gulve rundt i det danske land.  
Stilen er danske og udenlandske evergreens - alle 
dem man kan skråle med på! 
 
Frank Larsen på sang og guitar. 
Kompetent, fremadrettet guitarspil i høj klasse, og 
en meget stærk og karakterfuld vokal. Har modta-
get undervisning af internationale sanglærere, der 
samtidig har undervist amerikanske topnavne. 
 
Mads P. på guitar og kor. 
En særdeles god guitarist med mange år på bagen 
som "hired gun guitarist" i diverse sammenhænge.  
Spiller til dagligt med et utal af konstellationer 
rundt på de danske scener. 
 
På bas: Kim Eskesen, Puk Studios, Angle, Fleetwood 
Mac m. fl. 
På trommer: Carsten Kolster, Nice Little Pingvins 
m. fl.   

Hovedsponsorer  
 

 

 

 

 
Vrinners 


