Beretning fra festudvalg i Løgstrup 2016

Sommerfesten bestod af følgende personer. Michal, Simon, Lotte, Anne-Mette og Jakob.

Igen år kom ”vores” lille tivoli på besøg. Det skal dog siges, at det var sidste gang, efter
undertegnet så, hvordan stikdåser var forbundet. En elektriker vil have fået en blodprop.
Fra onsdag til søndag blev stort set alt det fodbold der kunne spilles i Løgstrup spillet. Lige
fra U6 til U80.
Onsdag var der løb. Ca. 180 løber stort set det samme som året før.
Torsdag havde cykelklubben deres Hønehøj løbet, dette var hvis rigtig godt besøgt.
Fredag forsatte vi vores tema aften, og i år var det tyroler aften, og et viborgband kom og
spillede slagermusik. Fredag aften var rigtig godt besøgt, ikke mindre end 250 personer
kom og spiste sammen. I den store hal var der allerede fra kl 16 leg og sjov for de små
(0-6 år), og fra kl 18 var hallen åben for alle.
Lørdag holdte vi vores tradition i hævd. Der var fra kl 8 fælles morgenbord og kl 10:30
havde vi vores bankospil. Senere kunne man prøve fægtning, omvendt mooncars og
sæbekassebiler var der også. Det er stadig en stor succes, så det kommer sikker med i
2017. Selve sommerfesten lørdag aften blev det til hele 38 personer til spisning med
festudvalgt. Vi havde håbet omkring 100 personer, men det tror jeg, vi var tæt på efter
spisning. (Der gik en del tanker igennem, hvad der kunne skyldes dette, men kom ikke til
en konklusion. Efter følgende har vi fået forskellige feedback som, for mange ting lige op til
sommerferien, eller vi ønsker ikke at få passet børnene en weekend mere.) Nu hvor der
ikke var fest i hallen, kunne vi lige så godt prøve, om vi kunne holde en fest for de unge.
Men det kan vi ikke. 9 stk. blev det til, så det kommer ikke igen.
Søndag var der pony ridning og bagagerumsmarked. Find en 1000 og 500 i containeren
var her igen, og stadig er det ikke en guld gruppe, men det for folk til at blive på pladsen.
Som noget nyt havde vi boserupklubben og alt med måde til at lave mad søndag.184
personer solgte de kartoffelsalat og 2 forskellige slags frikadeller.
Med rigtig mange tider der skulle besættes skulle vi bruge mange hjælpe og mange af
dem havde flere end 2 tider. Men igen i år kunne vi ikke få besat alle tiderne. Man mange
tak til dem som hjalp.
Man alt i alt blev det til 5 dage med en indtægt til klubben på ca. 60.000 kr.

Til julefrokost medlemmer: Anne-Mette, Lotte, Lennart, Simon, Michael, Dennis og Jakob.
et nye medlemmer og en gammel kending er kommet i festudvalg.
Her skulle vi forsøge, at leve op til de sidste års fortjeneste og tilmeldte personer. Vi nåede
op på 418 glade personer. Vi havde valgt stand-up med Ruben Søltoft, og det var ikke nok
med at være på på secenen, der var en del der vil have et selfi med Ruben, og nu skal jeg
nok lade være med at nævne navne, men det var alle alders grupper. Kim DJ leverede
musikken. Ca. 25.000 kr. blev fortjeneste.
Total kom der ca. 85.000 kr. i klubkassen Dorte vil måske rette mig. ☺

Sommerfesten 2017 ligger lige om hjørnet og datoen er fra den 7/6 til den 11/6.
Der har været mandefald i festudvalget, da Lennart har valgt at stoppe.
Rigtig mange ting er det samme som sidste år, dog flyttet lidt rundt, men der kommer også
noget nyt. ☺ bladene er jo delt rundt.

