Gourmet

Gourmet

F E S T I VA L

Lørdag d. 29. september
på Rideskolen i Tinglev
fra kl. 12.00-16.00

I TINGLEV

Der er flere lokale
udstillere på Rideskolen
- kig forbi og få lidt
inspiration og en
smagsprøve...
Velkommen til en
hyggelig eftermiddag
i Tinglev.

Pandekager
og snobrød
FDF Spejderne er på pladsen
foran rideskolen, hvor de
arbejder i træ og bager
snobrød og pandekager.

Del
»Voic tager i
e«
Vind 2012.
»Sce er af
n
din« en er
2004

Anders Gøttsch
giver koncert på Tinglev Rideskole

lørdag d. 29. sept. kl. 13.00-14.00
Kom forbi og vær med, når Anders Gøttsch for første
gang skal synge i en ridehal.

Valgt af Liam O’Connor (LOC) i Voice
Synes du ansigtet virker bekendt så er det sikkert fordi du følger
med i Voice på TV2 hver lørdag, hvor Anders Gøttsch er med...
Desuden kan nogle måske huske tilbage til 2004, hvor han blev

vinder af »Scenen er din«

Let og
lækkert

Gratis
ridetur

Skal det være let og lækkert?
Der er mulighed for at købe
middagsmaden på rideskolen.

Rideskolen giver en gratis
ridetur på en af skolens
heste...

Udover smagsprøverne er der
mulighed for at købe grillpølser, pommes frites,
hotdogs, toast, sandwich
samt øl, vand, kaffe og the.

Konkurrence
Der trækkes vindere i THHIs
konkurrence HVER HALVE TIME
i løbet af dagen og man skal
være på rideskolen for at vinde.

Opvisninger

Petanque

De dygtige ryttere fra Tinglev
Rideklub giver prøver på
deres kunnen, bl.a. vil det
være muligt at se en
»spring-opvisning«

Tinglev Petanque Klub spiller
petanque. Har du lyst til at kaste
et par kugler, så kig forbi.
Det er ikke så let som du tror.

Tinglevs bedste kage

Gratis kaffebord

2 kat.: »Børn u. 15 år« og »Voksne«

Tinglev Handels- Håndværker og Industriforening
giver kaffe og kage fra kl. 15.00-16.00.

Der er præmier til de 3 bedste i hver kat.
Dommerne bedømmer og smager på kagerne fra
kl. 14.30. Der er præmieoverrækkelse kl. 15.00.
Tilmeldingsfristen er rykket til torsdag d. 27. sept.
til Tim Skovmand på 74 64 40 38 eller på mail:
tim@tinglev-bogtrykkeri.dk

