
 

 

LAVEN BORGERFORENING PRÆSENTERER:  
 

SOMMER 

FEST  
28. AUGUST ´21  

 

Vi fejrer Lavens 150 års 

fødselsdag med kagebord, 

Børneforestilling, havespil, 

årets landsbyfejde i bold, 

fællesspisning, musik og 

dans! Kom & vær med i 

teltet ved Stationen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
  

 

 

 

 

…inden dagen; 

Find din bedste kage opskrift og bag! Kom med på Fodboldholdet! 

 Send din indstilling til Årets Laven Borger*  

Medbring kopier af fotos fra byen til teltets opslagstavle i anledning af 150 

årsfejringen! 



PROGRAM 1.0 
 

Morgen 
• 09-10.30 Spis ved din nabo 

 

Middag 
• 13.15 

Soloforestilling ved Professor Trifolikum  

• 14.00  

150 års fødselsdags fejring!  

Kage konkurrence i 2 kategorier; børn & voksne.  

Kage smag med kaffe ved langbord i teltet.  

• 15.00  

Bold! Fod, & Volley & alle andre        

Tag havespillet med til Søpladsen 

 og vind over din nabo.  
 

Aften 
• 18-20 

Fællesspisning: 

Lav en fællesret til buffetbordet  

& medbring egen mad til grillen.  

Kåring af ”Laven borger 2021”  

• 20-02  

Musik ved Laven Byorkester & DJ Skong Don 

Dans, bar, bålhygge, snik snak og sang  

• 02.00  

Musik slukkes, Flyt festen til ny adresse ;-)  

 

SE MERE OM LAVEN BORGERFORENING PÅ LAVEN.DK 

 



 

Årets Laven Borger 

 
*Kriterier for indstilling til Årets Laven Borger:  

- at man har gjort en indsats for sammenhæng og sammenhold i byen. Det er 

ikke nødvendigvis i år, men for byen generelt. 

- kom 3 gode argumenter og send dem ind,  

- inden torsdag 26. Aug. OBS 

- Det er Borgerforeningens ærbødige ansvar at udvælge imellem de 

indstillede. Borgerforeningens bestyrelse kan ikke udvælges. 

- Send indstilling til: laven@laven.dk 

 

Tidligere overrakt til blandt andre; 

Frank, Hans, Anette og Bjarne, Lene og Stig, Sonja, Anne Lund, Henrik, stig Holten 

 

BOLD 

 

Henrik Løvshall er årets Beach Volley kaptajn!  

Det nye net skal indvies og vi skal da ha’ en turnering!  

 

Kontakt Henrik hvis du er med – Find dit outfit frem og kom og ”slå til Søren” 

 

Vil du stå for at samle fodboldholdet?  

Vi har årligt samlet fodbolddyst mod Alling eller andre, men i år mangler træneren! 

Vil du samle, så er her årets mulighed for at blive den nye Kasper Hjulmand! 

Lav opslag på Facebook – få fat i en værdig modstander og så er vi i gang        

 


