Kom til en hyggelig aften fredag d. 11. august
fra kl. 16.00 ved Uge Lystfiskeri & Camping
- støttearrangemet for Børnecancerfonden
Tinglev HHI
Veteranbiler

fodboldgolf
afholder stor

turnering

og prøv
m
o
k
g
in
n
onyrid

og p

g med vand

eranbil og le
dværnets vet

Bran

Tombola med

Din

en tur

erfonden

r Børnecanc
ter til fordel fo

gevins

øretest

e - gratis h
Mobile Hørels

ions burger,
øver, køb af L

r
Gratis smagsp

øl og vand

ajslabyrint

ed LHN’s m
Ghost Night v
Jens
Kom og mød

Veggerby

Uge Lystfiskeri
Camping & Fodboldgolf

Program
Kl. ca. 16.00:
Cykelholdet Danmark Rundt 2017 inkl. Jens
Veggerby ankommer til Uge - alle er velkomne
til at cykle med holdet til Uge. Se mere på Facebook: Danmark Rundt 2017 Team Bodenhoff
Kl. 16.30: 1. runde Fodboldgolfturnering
18 hold, 2 spillere pr. hold. Alle kan deltage.
Pris pr. deltagende hold kr. 150,- som
ubeskåret går til Børnecancerfonden.
Tilmelding til Lars F. Hansen på: lfh-hk@live.dk
Kl. 17.00: Boder og aktiviteter starter
Kl. 17.30: Musik på scenen
Kl. 18.00: 2. runde Fodboldgolfturnering
Kl. 21.30: Ghost Night i LHN’s majslabyrint

Konkurrence

Fakta om
DANMARK
RUNDT
Ideen til støtteløbet fik Claus Bodenhoff, da han i 2014 var rytter
på Team Rynkeby fra Holbæk.
I stedet for at trampe i pedalerne tusindvis af kilometer væk
fra de børn, det hele handler
om, organiserede han Danmark
Rundt, der trak spor gennem
hele Danmark og samlede knap
en halv million ind til Børnecancerfonden. I 2016 var målet på
en million kroner. Behandlingscenter Tjele og Sparinvest var
hovedsponsorer og sammen
med blandt andre virksomheder
som Naturmælk i Tinglev, CBP i
Vejle, ”Vi Elsker 90’erne”, House
of Jewellery blev der støttet flot
op. På turen Danmark Rundt
2016 var der mere end 150
motionister med på flere dele
af etaperne. Herudover deltog
seks ryttere og to servicefolk på
hele turen. Alle var med til at
gøre en forskel og det endelige
flotte resultat blev på lige knap
en million kroner – helt nøjagtigt:

961.296,41 kr.
Vind en
Ipad Air fra Tinglev HHI
Køb nøgler hos Uge Lystfiskeri, SuperBrugsen
Tinglev og Brogaards Bageri.

1 nøgle 30,- kr / 5 nøgler 100,- kr.
Nøglerne kan afprøves til arrangementet den
11. august ved Uge Lystfiskeri og efterfølgende
i SuperBrugsen Tinglev.
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MobilePay dit beløb
til 21 78 30 33
eller direkte på vores konto hos
Børnecancerfonden DR2017
4183 11659837

