Her ser vi serie 4 mandskabet med deres nye træner Torben Østergaard fra
Ans - efter næsten et helt år uden en træner. - Vi byder Torben velkommen!

Alt i trælast og bygningsartikler!
Tømmergaarden
Rødkjærsbro A/S
Håndværkervej 6 - 8840 Rødkjærsbro
Tlf. 87 50 33 50 - Fax 86 65 85 57

Professionelle strømninger
El-energi l Alarm l Tele-data
Varmepumper
- til erstatning af olie- og gasfyr
- besparelse på op til 60%
- forrentning af investering på op til 15%
- unik trinløs styring - giver lang levetid og lydsvag drift
- luft/luft-, luft/vand-, og jordvarmepumper
- over 25 års erfaring med varmepumpeanlæg

D.E. TekniQ l Nørrevangsvej 5 l 8620 Kjellerup
post@detekniq l www.detekniq.dk l 86 66 77 00

VVS og Energi Go’ service med garanti

Tlf. 86 66 87 88
mail: info@nygas.dk
Højgårdsvej 24
Thorning
8620 Kjellerup
Fax 86 88 90 97

Salg og service af hårde hvidevarer

Tlf. 86 88 05 55 - www.brodlos.dk

Viborg
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St. Sct. Mikkelsgade 20
8800 Viborg
Tlf. 86 62 88 10

Sommerfest 2017
Sommerfesten 2017 starter i år den 11. juni. Der vil også i år være flere
genkendelige arrangementer samt nye tiltag.
Ugen vil forløbe som følger: Søndag eftermiddag banko.
Mandag fodbold-aften.
Tirsdag sang i kirken, fodbold, gymnastik og fælles motorcykel-tur.
Onsdag fællesspisning og i år det store modeshow.
Torsdag fodbold, kagedyst og chili-konkurrence.
Fredag børne-underholdning, fællesspisning, børne-unge/hygge og rulleskøjte i
hallen, fodbold, tombola og aftenens højdepunkt, rom-smagning med levende
musik, som i år er sponsoreret og arrangeret af Egnscentret.
Lørdag topper festen med et program det meste af dagen. Fra morgenen af
gudstjeneste ved Inge Mader, rundstykker, kræmmermarked, børnedyrskue, og
bue-skydning. Den Store Bydyst, nye konkurrencer bl.a. plænetraktor-race og
boldspil, vandkamp og meget andet, salg af håndmadder, five-a-side fodboldkamp og fest. Under festen vil der være salg af lodsedler, underholdning, live
dansemusik med The Blizz og bartender, der åbner den specielle drinks-bar for
salg af fine drinks! Festen slutter og teltet lukker kl. 02.00.
Hele ugen er burgerbaren og grillen tændt, og det kolde fadøl vil flyde. Det vil
bl.a. være muligt at købe kold kartoffelsalat og frikadeller samt toast.
Traditionen tro er hoppeborgen åben fra kl. 17.00 til 20.00 hver dag.
Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer på området hele ugen.
Børn, der færdes på pladsen under festen, er på forældrenes eget ansvar.
SDIF håber, at ugens program vil lokke rigtig mange mennesker på festpladsen
til fælles oplevelser og hyggeligt samvær. Selvfølgelig også at man støtter op
om det salg, som er på pladsen.

Telefonnummeret på festpladsen er

40 80 17 52!

SDIF og sommerfestudvalget ønsker alle en rigtig god og
hyggelig sports- og sommerfest 2017!
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Lindgaard Trend og Fashion

Parallelvej 9 . 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 22 88
Fax 86 88 32 88
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Motorcykeltur tirsdag kl. 19.00
Der er traditionen tro arrangeret motorcykeltur. Vi har igen i år inviteret
"De halvgamle" fra Viborg og den lokale "bande" Sjørslev/MC, som
holder til i Egnscentret. - Turen starter ved skolen og slutter på
sportspladsen foran teltet ca. kl. 20.30. Der køres ca. 50 km med en kort
pause indlagt ved Rindsholm Kro midtvejs. Hvis man kunne tænke sig at
komme med, så mød op i sikkert tøj og med en hjelm, så finder vi sikkert
et ledigt bagsæde!
Vi håber på godt tørt vejr, så kommer der rigtig mange "fine" cykler!

Modeshow onsdag kl. 18.30
Så er der atter modeshow ved sommerfesten. - Kom og se de friske,
flotte og modige lokale modeller gå catwalk på den røde løber. Vi garanterer en aften med god underholdning, svedigt musik, en velforberedt
konferencier og super flot tøj, briller, tasker, smykker og sko. Der er
også mulighed for at vinde præmier fra de forskellige butikker. I år vil
der blive vist tøj fra SJ Tekstil og Kunst, Lindgaard Trend og Fashion,
Svend Holm, Name it Viborg, Pieces Viborg og Sportigan i Viborg.
Håret vil blive sat af Lux og makeup’en lagt af Matas i Kjellerup. Sko og
tasker præsenteres af Zjoos, brillerne er fra Thiele, og smykkerne er
venligst udlånt af Kloster Sølv. - Dejligt med så stor opbakning fra de
forskellige butikker og modeller - nu mangler vi bare jeres opbakning!
Så tag naboen under armen og få en forrygende aften sammen med os.
Voksne 40 kr. - børn til og med 13 år gratis.
På gensyn fra modeshow-udvalget.
Tina, Lise, Gitte, Tine og Lene.

Spring Event tirsdag kl. 17.30-19.00
Kom og prøv vores nye 15 m lange Air Track og nogle af de andre
redskaber, som vi har. Efter en omgang opvarmning skal vi hoppe,
springe og ha’ det sjovt. Så mød op og se, om spring-gymnastik er noget
for dig. Vi glæder os til at se store som små - nye som gamle gymnaster.
Kl. 17.30-18.00: 5 år + 0. klasse
Kl. 18.00-18.30: 1.-2. klasse - Kl. 18.30-19.00: 3.-6. klasse
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Arne L. Jørgensen
Entreprenør
Anlægsgartner

Aut. kloakmester

23 30 76 01
www.arnejorgensen.dk

VIBORG: Sct. Mathias Centret - Tlf. 86 78 56 00

JORD l KLOAK l BETON l BELÆGNING l GRÆS

Gl. Skolevej 40 - 8620 Kjellerup - Tlf. 24 41 55 32
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Chili smagning og konkurrence
torsdag kl.18.30-19.15
Vi skal ikke stå tilbage her i Sjørslev/Demstrup for Chili Klaus og andre.
Derfor har vi fået chilismagning.dk til at komme for at give os den
ultimative chilioplevelse.
Vi lægger ud med børnene, som får mulighed for at prøve forskellige
slik med chili, og for dem med seje maver kan man også prøve rigtige
chilier. Så kom frisk og se, om du er en sej chili spiser!
Efter børn/unge er det tid til at se, hvem der er den ultimative chilikonge
eller dronning i Sjørslev/Demstrup. En ægte chilikonkurrence for alle
over 15 år. Der spises op fra de "milde" til sidste mand. Mælk er ikke tilladt, drikker man, er man ude. Kan du spise dig op til en Carolina
Reaper? Præmie og diplom til vinderen. - Tilmelding på sedlen i teltet.
Der vil blive mulighed for alle andre til at smage forskellige chilier efter
konkurrencen. - Det bliver hot!!!

Bueskydning
I år vil der være bueskydning på sportspladsen.
René Mønster vil opstille en skydebane, hvor man kan prøve at skyde
med en compound bue.
Der vil blive stillet big-baller op, så man har noget at sigte efter.
Aktiviteten er gratis!

Glad energi (the Blizz) lørdag aften
The Blizz sparker atter liv i festen. Det er et partyband, som står for
energi, spilleglæde og musik der rykker. The Blizz er to stærke guitarer
drevet frem på en stærk bund af trommer og bas - og de tre er sangere,
som på skift går foran. Kl. 20.30 spilles op til dans

KJELLERUP

Åben hver dag til kl. 22
Søndergade 116 . 8620 Kjellerup
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Program for sommerfesten
i Sjørslev-Demstrup
fra den 11.-17. juni 2017
Der vil være hoppeborg og andre aktiviteter for børnene på pladsen i løbet af ugen.
Hver dag vil burgerbaren være åben og grillen tændt, så ingen behøver at sulte!

Søndag den 11. juni:
Kl. 13.00:
Kl. 14.00:

Start i Sognegården og salg af Banko-plader
Banko starter i Sognegården

Mandag den 12. juni:
Kl. 17.00:
Kl. 17.30:
Kl. 18.00:
Kl. 18.00:
Kl. 19.00:
Kl. 19.00:
Kl. 22.00:

Hoppeborg åbner - lukker kl. 20.00
Fodboldkamp U 9 Drenge, stævne med 4 hold
Fodboldkamp U 13 piger: SDIF-Bjerringbro
Fodboldkamp U 13 drenge: SDIF-Viborg SIK
Fodboldkamp Damer: SDIF-Hersom Bjerregrav
Fodboldkamp Veteraner: SDIF-Silkeborg B78
Teltet lukker

Tirsdag den 13. juni:
Kl. 16.30:
Kl. 17.00:
Kl. 17.30:
Kl. 17.30:
Kl. 19.00:
Kl. 19.00:
Kl. 22.00:

Sang i kirken
Hoppeborg åbner - lukker kl. 20.00
Gymnastik arrangement i hallen, slutter kl. 19.00
U 8 Drenge, SDIF stævne med 4 hold
MC tur, start v. skolen - ender på fodboldbanen efter kl. 20.30
Fodboldkamp serie 6: SDIF-Vejrumbro
Teltet lukker

Onsdag den 14. juni:
Kl. 17.00:
Kl. 18.00:
Kl. 18.30:
Kl. 22.00:
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Hoppeborg åbner, lukker kl. 20.00
Fællesspisning
Modeshow med fremvisning fra lokale forretninger
Teltet lukker

Torsdag den 15. juni:
Kl. 17.00:
Kl. 17.30:
Kl. 17.30:
Kl. 18.00:
Kl. 18.00:
Kl. 18.30:
Kl. 22.00:

Hoppeborg åbner, lukker kl. 20.00
U 7 Drenge: Stævne med 8 hold
U 10 Drenge, stævne med 3 hold.
Kagedyst til 19, kåring ca. 19.30 efter Chili konkurrencen
Udstilling af SDIF-tøj til salg i teltet
Chili konkurrence til 19.00
Teltet lukker

Fredag den 16. juni:
Kl. 16.30:
Kl. 17.00:
Kl. 18.00:
Kl. 18.30:
Kl. 19.00:
Kl. 19.00:
Kl. 20.30:
Kl. 01.00:

Hoppeborg åbner, lukker kl. 20.30
Børneunderholdning
Fællesspisning: Bestilles dagen før på infotavlen i teltet
Børne ungdomshygge/rulleskøjtetræning i hallen
Fodbold serie 4: SDIF-Foulum
Tombola åbner (Marianne/Kirsten)
Romsmagning og live musik v. Sonny Møller
Teltet lukker

Lørdag den 17. juni:
Kl. 9.00: Gudstjeneste (Inge Mader)
Kl. 9.30: Hoppeborg åbner - lukker kl. 15.00
Kl. 9.30: Kræmmermarked
Kl. 9.30: Rundstykker/kræmmermarked ved siden af teltet
Kl. 9.30: Bueskydning ved multibanen
Kl. 11.00: By-dysten: Sjørslev vs sidste års vinder Demstrup
Kl. 12.00: Håndmadder sælges i teltet
Kl. 12.30: Five a side, Jakob og Emil sætter hold (tilmeld 20 kr.)
Kl. 15.30: Pause indtil kl. 18.00
Kl. 18.00: Teltet åbner (max. reservering 10 pladser pr. person)
Kl. 18.30: Festen starter, spisning, salg af lodsedler og underholdning
Kl. 20.30: The Blizz spiller op til dans
Kl. 21.00: Bartender åbner drinks-bar for salg af div. drinks
Kl. 02.00: Festen slutter, teltet lukker
Mad kan medbringes. Pris m/ buffet 150 kr.
Børn u/ 12 år 75 kr. - Pris u/ buffet 50 kr.
(Tilmelding i teltet til menu senest torsdag)
Der må ikke medbringes drikkevarer!
Sjørslev-Demstrup Idrætsforening
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Agertoften 1
8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 20 05

Total entreprise
Tagarbejde
Renovering Nybyg
Special opgaver
Glarmester arbejde

Det gode råd gør forskellen
Vestergade 12
8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 10 08

AUTOVÆRKSTED

TLF. 40 73 94 58

REPARATION AF STORT SET ALT PÅ HJUL
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Kagedyst kun for børn torsdag kl. 18.00
Nu holder vi igen kagedyst. Så har du Sjørslev/Demstrups bedste kageopskrift
eller mest kreative ideer, er det nu, du skal gå i gang med at øve dig. Det kan
være en kage, som du er glad for, eller du altid får ros for. Eller synes du bare, at
det er skønt at bage??? Du får mulighed for at løbe med titlen for årets barn, der
bager Sjørslev/Demstrups bedste kage. - En dommerkomite smager og bedømmer alle kagerne. De bedømmes efter smag og udseende. Der er aldersbegrænsning for deltagelsen - i år må man ikke være fyldt 18 år for at deltage.
Når vinderen er fundet, kan alle købe et stykke kage og en kop kaffe. Lad den
bedste kage vinde. Kåring ca. kl. 19.30 efter Chili konkurrencen.

Loppebutikken i Egnscentrets træværksted
Så åbner vi igen loppebutikken hver aften under sommerfesten fra kl.
17.30-21.00. Lørdag den 17. juni dog kun fra kl. 10.00-13.00.
Butikken vil eksistere i sommerfest-ugen, hvorefter lokalerne igen skal bruges
til træværksted, som det plejer. - Vi modtager kun kontant betaling!
- Vi er interesseret i pænt og rent tøj. Ting der er hele og virker, så som legetøj,
isenkram og elektronik.
- Vi er ikke interesseret i større møbler. Kun møbler en mand kan løfte. Vi giver
ikke penge for tingene. Vi tager imod tingene lørdag den 10. juni fra kl. 10-12.
Overskud fra salget vil gå til fornyelse omkring Egnscentret. Ikke solgte varer
vil gå til SOS børnebyens genbrug i Viborg. Kunne du tænke dig at være
hjælper i butikken, så giv et kald til én af os:
Rikke Urskov, 20 21 30 17 - Winnie Urskov, 22 37 62 86 - Bodil Jensen,
61 67 09 52 - Hanne Kristensen, 30 31 76 39 - Marianne Lyngsø, 20 91 80 69

Anretninger ud af huset!
v/ Bjarne Mortensen
Kirkebækvej 112
8800 Viborg
Tlf. 86 62 33 66
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Aut. kloakmester - Kloak-TV
Entreprenørarbejde - Snerydning
Marsvinslundvej 29 - 8620 Kjellerup
Gørtlervej 3 - 8800 Viborg
Mobil 40 27 77 84 - Tlf. 86 66 77 84
Fax 86 66 77 85

www.nielslindgaard.dk

Alt inden for: Blikarbejder
Smedearbejder . VVS-arbejder

Tlf.
86 88 13 81

Gl. Kjellerup Smedie ApS
Anders Lund Pedersen
Søndergade 75 - 8620 Kjellerup

Bil-tlf. 40 11 70 12
Telefax 86 88 36 06

Søndergade 2 B - Kjellerup
Tlf. 62 26 42 70

LUX styling
Kjellerup
Vestergade 2 - Tlf. 87 77 30 22

onlinebook
www.luxstyling.dk

www.klostersolv.dk
Østergade 2 - 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 11 72
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Ingen sommerfest uden mad
Inden modeshowet onsdag aften vil der være mulighed for køb af
Bjarnes gryderet med ris, salat og flutes til 50 kr. for voksne og 25 kr. for
børn.
Fredag aften kan der købes glaseret skinke, flødekartofler, salat og flutes
til 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn.
Lørdag morgen kan der efter gudstjenesten købes rundstykker for 5 kr.
pr. stk. - Hertil serveres gratis smør, kaffe/the og juice.
Kl. 12.00 er der mulighed for køb af håndmadder til 10 kr. pr. stk.
Lørdag aften kan der imod bestilling på opslagstavlen købes buffet med
forskelligt grillet kød, pølser, kartoffelsalat, salat og flutes til en pris af
150 kr.
Hele ugen vil kantinen sælge grillet pølser, toast, sandwich og
frikadeller med kartoffelsalat.

Børneunderholdning om fredagen
Tryllekunstner og magisk entertainer Allan Jensen leverer et nærværende, underholdende og magisk show. Det starter kl. 17.00.

Kom og syng, leg og dans med dit barn
Tirsdag den 13. kl. 16.30-17.15. Vi skal være sammen om musik og leg i
kirken. Der vil bl.a. blive hevet gamle kendinge frem fra "De vilde
engle" og dagplejesalmesang. Alle børn og voksne er velkommen.
Tag danseskoene og hoppekjolen på og kom med!

Kjellerup v/ Jim Danielsen
Ejendomsmægler & MDE
Torvet 1 - 8620 Kjellerup - Tlf. 86 88 28 22
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SJ Tekstil og Kunst
Pinnebjergvej 5 - 8620 Kjellerup - Tlf. 86 88 63 03

Pieces i Viborg
Sct. Mathiasgade 70 - 8800 Viborg - Tlf. 30 60 70 49

Grundvad Maskinhandel - din professionelle samarbejdspartner!
Syvagervej 2
Grundvad
8800 Viborg
Tlf. 86 66 76 33
www.grundvad.dk

BRILLER & KONTAKTLINSER

Søndergade 11 - 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 80 88 - KJELLERUP@THIELE.DK
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Årets borger 2017 - kandidat nummer 1:
Navn: Anja og Chris Hagelskjær.
For virkelig at have fået gang i børnegymnastikken i Sjørslev/Demstrup. De er altid imødekommende og smilende over for både store
og små.
Sæt x ud for Anja og Chris Hagelskjær, hvis du synes, at de
skal være årets borger/e!

Årets borger 2017 - kandidat nummer 2:
Navn: Michael Nielsen.
For sit store engagement i senior fodbolden i Sjørslev/Demstrup.
Altid klar med en hjælpende hånd, senest som bestyrelsesmedlem i
SDIF.
Sæt x ud for Michael Nielsen, hvis du synes, at han skal være
årets borger!

Årets borger 2017- kandidat nummer 3:
Navn: Lisbeth Juel Bjærre.
For sin store indsats som formand i Kontaktudvalget for Sjørslev/
Demstrup. Hun er engageret og arbejdsom og alle tiders formand.
Sæt x ud for Lisbeth Juel Bjærre, hvis du synes, at hun skal
være årets borger!

Brug stemmesedlen på bagsiden af programmet for at afgive din stemme.
Sedlen afleveres i stemmeurnen, som findes ved baren i festteltet i hele
sommerfest-ugen (uge 24). Sidste chance for at stemme er lørdag den 17.
juni kl. 12.00. - Vinderen annonceres ved festen lørdag aften!
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Alt murerarbejde udføres
Tilbygning - Omforandring - Nybyggeri
Rendegraver og minidozer

Sjørslev Murerforretning
v/ Ivan Urup Sørensen

Telefon 86 66 78 36 - Biltlf. 40 17 78 36

Tilbud gives
uden forbindende

v/ Jens Poulsen
Sjørslevvej 20 - Sjørslev

Alt i Hancock, Vestfyen
og Thisted produkter

Anno 1924

Stem på
"Årets Borger" 2017
Anja og Chris Hagelskjær
Michael Nielsen
Lisbeth Juel Bjærre
Sæt x ved den du ønsker som årets borger/e og aflevér den i
stemmekassen på festpladsen senest lørdag den 17. juni.
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CC Tryk . 86 61 40 21

