Havnefest i Spodsbjerg
1. juli til 4. juli 2022
Vi mødes på langtidsparkeringen ved havnen i løbet af fredagen
Fredag, d. 1. juli
I kan ankomme i løbet af fredag d. 1. juli og helst inden kl. 15:00, hvor vi vil få anvist en
plads. Derfor vær gerne fremme inden kl.15:00.
Kl. 17:30 laves der langbord ved bilerne, hvor vi sammen
kan hygge os i vores eget område.
Efter spisningen er der bankospil i
teltet Kl. 19:00. Alle er
velkommen.
Lørdag, d. 2. juli
Der kan kl. 08:00 afhentes 3 rundstykker pr. vogn.
Resten af formiddagen er til fri afbenyttelse. Kl. 12:00 spiser vi frokost også gerne ved
langbordet.
Kl. 13:00 åbner alle boderne,
og her kan man lade sig
friste frem til kl. 18:00, hvor
der serveres grillstegt gris
med diverse tilbehør.
Kl. 20:00 starter der nogle fantastiske musikere, som
spiller lige til kl. 00:00
Søndag, d. 3. juli
Her er der atter 3 rundstykker pr. vogn.Kl. 10:00 er
der pålidelighedssejlads uden for havnen. Her skal
de lokale bådejere sejle en fastlagt rute på tid. Den
skal gennemsejles 2 gange, og den der bedst rammer
samme tid begge gange bliver årets vinder.

Efter sejladsen er der gratis sildemad i teltet. Øl og
snaps kan købes.

Medens bådene sejler og frem til kl. 15:00 vil boderne atter være åbne. Kl. 15:00 slutter
havnefesten officielt; men sådan plejer det ikke at være. Folk bliver tit hængende rundt på
havnen og får nogle øl eller andet drikkeligt.
Ca. kl.18:00 vil det atter være tid
til langbord, hvor vi sammen
spiser vores egen mad. Der er jo
sikkert nogle, der har valgt at
køre hjem søndag eftermiddag;
men os, der er tilbage, kan godt
hygge os sammen, til vi skal til
køjs.
Mandag, d. 4. juli skal vi forlade pladsen senest kl. 12:00.

Pris kr. 575,00
For den pris får I 3 overnatninger, adgang til pladsen alle dage, bankospil,
grillet gris med tilbehør, levende musik og dans til midnat, - sildebord og to
gange 3 rundstykker.

Tilmelding via hjemmesiden, og beløbet indbetales ved tilmelding på konto nr.
Reg. nr. 6862 Kt. nr. 1134441. Vi kører efter først til mølle, og man kan hele
tiden se på hjemmeside, hvem der kommer med, og om der er flere pladser.

