
Fra d. 17. til 20. august 2017

Lørdag den 16. august 

foregår festlighederne

på Hedevej 3 i Haderup!

HELE DAGEN!

BYFEST I HADERUP
Det er noget, der rykker...

Lørdag den 19. august

foregår festlighederne

på Hedevej i Haderup!

Hele Dagen!
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M a s k i n s t a t i o n

Østermark Entreprenørforretning A/S udfører alt 
i byggeri til industri, erhverv, landbrug og private, 
som totalleverandør eller underentreprenør.

Vi har egenproduktion af beton-, jord og kloak-, og murerarbejde samt facade-
montage. Vi udfører også anlægsarbejde samt miljø- og spildevandsinstallationer.

ALT I BYGGERI
Industri | Landbrug

ØSTERMARK ENTREPRENØRFORRETNING A/S  Langagervej 3 Asp, 7600  Struer  Tlf. 96854600  post@oestermark.dk  www.oestermark.dk

Erhverv | Private

Kontakt os for en konkurrencedygtig pris
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Køb din billet til årets 

Powerpull denne aften 

og slip med 50 kr. pr pers. 

i entre

Torsdag d. 17. august
- MÅNESKIN på torvet kl. 18 -

- Buffet med tilmelding
- med bagagerumsmarked kl.18.00 - 21.00

Tilmelding til Malene 
Begrænset antal pladser, så først til mølle!

75 kr. voksen       25 kr. barn
Tilmelding og betaling skal ske til Spar senest fredag d.11. august. 

Buffet incl. kaffe og kage. Spar giver is til børnene. Drikkevarer kan købes på pladsen. 
OBS! I tilfælde af regn flyttes arrangementet til festteltet på Hedevej. 

Kom og vær med til en hyggelig aften med levende musik – alle er velkomne. 
Kl. 21 Tak for i aften.

Fredag d. 18. august
BØRNEDISCO i Stalden v. FDF-huset 

kl. 17.30 - 19.00: 4 år - 3. kl. 

kl. 20.00 - 22.00: 4. kl - 7. kl.

Entre 10 kr. pr barn
 Underholdning ved DJ Anders, konkurrencer og lege i løbet af aftenen.

Drikkevarer, snack, slik, kaffe og kage kan købes.

NYT!!!
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Lørdag d. 19. august
FDF på Hedevej laver 

aktiviteter hele dagen

Festlighederne foregår hele dagen på Hedevej i Haderup. Indkørsel til p-
pladsen via Viftrupvej – gående via Hedevej. Parkering kan hele dagen 
foregå på de afmærkede pladser.

Kl. 10: Pladsen åbner
Pladsen åbner med gratis rundstykker. 
Rundstykkerne er sponsoreret af Spar 
og Sevel bageri.
Kort efter vil der være gratis kagemand 
i anledningen af vores 10 års jubilæum.

Kl. 11.00: By-OL
Igen i år skal børn og voksne kæmpe sam-
men som hold i forskellige konkurrencer.

12.00: Entré powerpull
Entre 75 kr.
Børn u/12 år gratis.
Stor hoppeborg og sandkasse på pladsen.

12.00 -15.00: Havetraktortræk og 
Garden Pulling

GDTP DM: Se Danmarks fedeste gar-
denpullere dyste i klasserne modifice-
ret, stock og compact diesel.
Havetraktortræk: Tilmelding til Bent på 
tlf. 51 50 09 25

12.00: Madteltet åbner
Stoholm Slagter disker op med de læk-
reste retter til fornuftige priser.

14.00 - 16.00:
Gratis kage sponsoreret af SPAR og Pe-
ter Larsen kaffe.

14.00 - 16.00: Gratis Segwaykørsel
Kom og prøv at køre Segway, på 
forhindringsbanen.

14.00: Indvejning af traktorer

16.00 -22.00: Powerpull
Swot-Niels kommer med slæden og 
styrer slagets gang, Up&Down speaker 
fra vognen og spiller musik i takt med 
traktorerne.

Tilmelding til std.klasse 1-4 til Mette 
på tlf. 24 62 87 42.

22.00 - 02.00:
Klør4 spiller op i teltet med en række 
af sange fra 60’erne og frem til i dag, så 
der bliver rig mulighed for at skråle med 
på numre fra bla. Elvis, Billy Ray Cyrus, 
Bamses venner og mange flere...

Retten til ændringer forbeholdes...
OBS! Ophold på pladsen er på eget ansvar. Hunde ingen adgang!!

GRATIS KAFFE HELE DAGEN 
Sponsoreret af: 

Peter Larsen Kaffe
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KLØR •4

Klør 4 er et party orkester bestånde af 4 unge mænd som alle har en kærlighed for 

dansevenligt musik i høj kvalitet. Trods en gennemsnits alder på 28 af orkesterets 

medlemmer, har de tilsammen mere end 30 års erfaring med dansevenligt musik, 

så Klør 4 er din garanti for at dansegulvet ikke står tomt. Klør 4 giver publikum hele 

armen, og ud af hatten kommer en lang række sange som vi alle kender fra 60´erne 

og frem til idag.

Det brede repertoire dækker over alt fra: Kandis, Bamses venner, Kim Larsen, Birthe 

Kjær, Elvis, Gasolin´, Billy Ray Cyrus, Fede Finn og funny boys og mange flere... 

Der bliver spillet de goé gamle hits som alle synger med på såsom: Himmelhunden, 

en lille både der gynger, kærligheden brænder, jutlandia osv...

Gudstjeneste i det fri med gratis rundstykker og kaffe.
Vi mødes kl. 10.00 på Haderup Torv, hvor flaget under sang går til tops. Bag-
efter serveres kaffe og rundstykker i Anlægget inden gudstjenesten kl. 11. 
Bliv en del af arrangementet, som er det sidste led i årets byfest.

Søndag d. 20. august
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Δ pløjning m 5-furet vendeplov
Δ såning m. 4m. combisæt m. frontharve/pakker
Δ sprøjtning m. 24m. danfoil
Δ grubning

Markarbejde udføres

Henv. til: Christian Sørensen
Feldborg 21422281

MARKARBEJDE UDFØRES
• pløjning m 5-furet vendeplov
• såning .4m. combisæt m. frontharve/pakker
• sprøjtning m. 24m. danfoil
• grubning

Henv. til: Christian Sørensen
Feldborg 21422281

www.sparthy.dk

EUROTRÆ
v. Torben Poulsen • Tlf.: 20 45 62 34

Sdr Resen Smede og VVS
Bavnevej 24, 7470 Karup
Telefon 97 45 61 33

Vi udfører al slags VVS-arbejde
Blikarbejde
Smedearbejde

www.guldhammer.as
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VIRKELYST 4· HERRUP· 7830 VINDERUP· TLF. 9745 2615· MOBIL 2120 6425
www.p-poulsen.dk

PREBEN POULSEN
MURER & ENTREPRENØRFIRMA APS

Sommertid
Presning af wrap og hø 

M.R.Agro - Fårbæk 
v/ Morten Riis Andersen

Tlf. 25 83 86 58
www.mragro.dk

• Skårlægning m. 9 m. butterfly
• Spredning af græs & hø 
• Rivning af græs & hø 

• Presning af wrap op til 160 cm
• Presning af hø op til 180 cm 
• Salg af wrapballer

SOMMERTID

Presning af 
wrap og hø



Salg og reperation af:
Traktorer 
Landbrugsmaskiner
Entreprenørmaskiner
Have/park maskiner

HADERUP AUTO & 
MASKINFORRETNING

	  

Nørregade 6 . 7540 Haderup
Tlf. 97 45 20 34

www.haderup-am.dk


