
Aktiv Timring uge 24  

Så er det igen tid til at Timring skal samles omkring en super spændende uge med masser sam-
vær og spændende aktiviteter på sportspladsen i Timring. 
 
Mandag 11/6: Vi starter stille og roligt op med en bob og kroket turnering om formiddagen. 
  
Tirsdag 12/6: Vi glæder os til at se så mange som muligt på banerne, som kan komme og hep-
pe på vores U7 og U9 fodboldspillere. Samtidig vil der være kroket og bob, som vi også kan en-
ten deltage i, eller kigge på. Derudover vil der også være droneflyvning, som Møltrup står for. 
Lyder dette ikke som opskriften på en dejlig aften?  
 
Onsdag 13/6: Om formiddagen er der igen kroket turnering på programmet. Sidst på 
eftermiddagen er der gudstjeneste i teltet. Så kom og vær med til en gudstjeneste der 
bliver rytmisk og anderledes, med fokus på musik. Skulle man have lyst til at røre sig lidt denne 
aften, så bliver der cykelløb som alle kan deltage i. 10 km: for alle der har en cykel og bare vil 
ud at røre sig lidt sammen med familien og vennerne (også for børnene). Noget af ruten vil fo-
regå på grusvej. 35 km: En rute, der kan få pulsen op, men de fleste kan også være med her. 
Inden cykelturen starter, vil man få udleveret en lille snack, til at spise undervejs, hvis man 
mangler lidt fornyet energi. Man skal selv sørge for vand undervejs. 
Der bliver en lille 1. 2. og 3. præmie til de 3 hurtigste på begge ruter. Derudover vil der blive 
trukket lod om et par af sponsorgaverne, blandt deltagerne. Tilmelding: navn+kort/lang 
  
Torsdag 14/6: Timring Læringscenter står igen i år for denne aften. I år er temaet 
”minisamfund”. Børnene bygger et samfund op med butikker, bank, bibliotek, landbrug og an-
det. Alt dette bliver vist frem torsdag aften. Der bliver forskellige boder, hvor man kan købe 
grillpølser, saft, kaffe mv. Overskuddet fra sommerfesten går til klasserne på skolen, så de kan 
komme på lejrture i løbet af skoletiden, så kom ned, støt den gode sag og se hvad børnene har 
lavet i løbet af ugen. 
 
Fredag 15/6: Så er det traditionen tro igen blevet tid til Land-By dyste. Der bliver fodbold både 
for de unge, damerne og herrerne. Udover dette spiller vores seniorhold også kamp fredag 
aften. Så kom enten som deltager eller som heppekor, og vær med til en super hyggelig aften 
på banerne ved hallen.  
 
Lørdag formiddag 16/6: Lørdag morgen er der gratis kaffe og rundstykker i teltet, i år 
nu også med lun leverpostej. Imens der bliver serveret rundstykker, vil der udenfor 
blive arrangeret sjove aktiviteter for børn, bla. Æggebakke-rundbold, miniløb mm. Herefter 
er der banko i teltet. I bankopauserne er der mulighed for at købe en let frokost (tilmelding in-
den banko start), bestående af kartoffelsalat og hjemmelavede frikadeller, samt kage og kaffe. 
Efter banko er der cykelløb for børnene. Nærmere detaljer kommer senere. 
 
Lørdag aften: VELKOMMEN TIL FEST I TELTET 
Så er der VM FEST i teltet. Danmark spiller mod Peru denne aften, og det hele kan følges live 
på storskærm i teltet. Er du ikke til fodbold, er der rig mulighed for at hygge dig med byens 
borgere i teltet, imens vi spiser helstegt pattegris med flødekartofler og salat til, under kam-
pen. 
 
 
Hvad med aftensmaden, det hele sker jo om aftenen? 
 
Skulle man tænke at de fleste arrangementer i løbet af ugen jo lige er midt i aftensmaden, så 
fortvivl ikke. Vi sørger nemlig for nem mad hele ugen. Der bliver mulighed for både at købe 
grillpølser og andet grillmad hver aften. Udover dette, vil der også bliver serveret de lækreste 
vafler/pandekager, som varmt kan anbefales. I kiosken er der hele ugen salg af slik, sodavand 
og øl. 
 
Tilmelding: 
Tilmelding, priser og tidspunkter står nederst på denne side, samt på hjemmesiden: http://
aktiv-timring.dk Desuden bliver programmet hængt op ved hallen, torvet og Galleri Gamax.  
 
Vi glæder os SÅ meget til at se jer alle på banerne ved hallen i uge 24. 
 
Hilsen fra foreningerne: Menighedsråd, Aktiv Timring, Timring Læringscenter, Sportscenter, 
Møltrup, KFUM og KFUK, Spejderne, Superfrø, Bibelgruppe 3, Kroket, Pensionistforening, Indre 
Mission, Jagtforeningen. 
 

Der skal lyde en stor tak til vore sponsorer: 
 

Bredahl Transport, Thors design, Frifeldt 


