PROGRAM 2016
Idrætsforeningen Skjold Skævinge

GE

20 1 5

ÆVING
K
S

U

E

IDRÆTS

Uge 33
18.08. - 21.08.2016

Kom og mød din idrætsforening

www.iss-klubfrivillig.dk

VELKOMMEN
Vi er glade for, at vi endnu engang kan byde byens borgere velkommen til den
traditionsrige Idrætsuge i Skævinge i uge 33 2016.
Igen i år har de frivillige været aktive med at arrangere Idrætsugen, og derved
kunne tilbyde forskellige aktiviteter til alle aldre fra torsdag til søndag.
ISS Klub Frivillig er i 2016 blevet en selvstændig forening, som skal organisere
Idrætsugen fremover. Efter ISS vandt Kulturministerens Idrætspris i december
2015, er Skævinge kommet på landkortet. Dette smitter heldigvis også af på byens
aktiviteter. Allerede til dette års udgave, kan vi se at samarbejdet bliver bredere og
stærkere mellem foreningerne. F.eks deltager KFUM Spejderne fra Skævinge om
lørdagen, ISS Badminton er at finde i hallen lørdag, samt har Føllegård og ISS
Venner samarbejdet om at booke musik til at underholde om søndagen. Flere
frivillige og flere foreninger vil gerne hjælpe, og det er vi super glade for - uden jer
var der ingen ISS Klub Frivillig.
Der skal også lyde en stor tak til de lokale sponsorer, som forsat støtter op om de
forskellige projekter i alle foreningerne. Erhvervslivet holder gang i foreningslivet støt dem der støtter os.
Vi ønsker alle nogle glade dage i hyggeligt samvær.

Idrætsuge tilbud



Torpegård Slagterbutik’s lækre hjemmelavet pølse, med hjemmebagt pølsebrød

Kr. 25,-
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Hele
idrætsu
gen

Altid billig benzin!

Husk!
Tank og vask din bil lokalt.
Få 30% rabat,
når du vasker din bil enten
mandag, tirsdag eller onsdag
på udvalgte vaskeprogrammer!

Vi ses hos SuperBrugsen Skævinge
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Torsdag d. 18/8
17.00

Pladsen åbner
Skandinavisk Tivoli Park åbner igen op for forlystelserne
og madboderne åbner med nye tilbud.

17.00 - 19.00 3320 klatring - klatrevæggen er åben i hallen
18.30 - 22.00 Reklame Banko
22.00

Pladsen lukker

BANKO MENUER
Kyllingespyd m. grøn salat eller pastasalat m. bacon
+ 2 bankoplader



Kr. 60,-

En god kop kaffe og hjemmebagt kage til spillet + 2 bankoplader

Kr. 45,-
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Torsdag d. 18/8
Vi åbner pladsen kl. 17.00 hvor
Skandinavisk Tivoli Park også åbner.
Læs og se mere om alle deres forlystelser på:
www.skandinavisk-tivoli-park.dk

Traditionen tro afholder fodboldafdelingen igen i år
KÆMPE REKLAMEBANKO kl. 18.30 i det store telt.

I år kan man vinde endnu flere store
og flotte præmier, samt sidegevinster
fra vores mange sponsorer i
lokalsamfundet.
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Fredag d. 19/8
15.00

Pladsen åbner

16.00 - 21.00 Diskofest med superhelte, skurke og prinsesser
Alle aldre er velkomne til årets Disko/udklædningsfest.
Mest for børn :-) Gratis entre...
18.00 - 21.00 Fredagsbal
Spareribs direkte fra grillen, Coleslaw, Rabarber-Jordbær
trifli og store fadøl.
Peter Vestergaard underholder under middagen med
sin guitar i det store telt – billet købes og mere info på
www.iss-klubfrivillig.dk
21.00 - 24.00 Buffer band spiller op til dans
Blandet musik som byder op til dans i det store telt
Gratis entre...
24.00 - 01.00 DJ Marc Cano lukker ballet af...
01.00

Pladsen lukker

Fredag/Lørdag/Søndags tilbud:
Flæskestegssandwich


Kr. 40,-

6

Fredag d. 19/8
Diskofest med superhelte, skurke og prinsesser

Vi starter dagen kl. 16:00 med børnediskotek - Vi sørger for musikken og den røde løber
på pladsen, samt massere af underholdning og konkurrencer.
Du skal bare komme i dit fedeste kostume sammen med alle dine venner og veninder...

Gratis adgang
og alle er velkomne.

Fredagsbal

Kom og få en god oplevelse som i de gode gamle dage...
Kl.18:00 åbner vi dørene for fredagsbal, spareribs, coleslaw og Rabarber-Jordbær trifli
Guitarist Peter Vestergaard kommer med sin guitar og underholder under maden.



Billet købes seperat, læs mere på www.iss-klubfrivillig.dk
Billetten indeholder:
Mad, 2 øl eller 2 glas vin, smagsprøver af portvin
eller whisky samt musik og underholdning.
Damgaards Vine kommer og giver smag på
Portvin og Whisky.

Kr. 250,-

Gratis entre efter kl. 21.00

Buffer band er tilbage igen og går på scenen kl. 21:00 og spiller op til dans.
Fra kl. 24:00 - kl. 01:00 lukker DJ Marc Cano ballet af...

7

Lørdag d. 20/8
10.00

Pladsen åbner

10.00 - 17.00

KFUM Spejderne på pladsen

10.00 - 12.00

Falck kommer med et brandkøretøj og demonstrerer
deres Cobra skæreslukker.

11.00 - 15.00

Simulator skydning på pladsen

11.00 - 13.00

Gymnastik på pladsen

12.00 - 14.00

Badminton og klatrevæg i Hallen

13.00 - 15.00

Håndbold turnering

13.30 - 15.30
15.30 - 17.30

Fodbold 2. holdets første turneringskamp
Fodbold 1. holdets første turneringskamp

17.00 - 18.00

De tidlige gæster starter byfesten med en aperitif

18.00 - 02.00

Den store byfest
Vi sørger for mere underholdning, god mad og
kolde forfriskninger. I det store telt – se mere og
køb billet på: www.iss-klubfrivillig.dk

02.00

Pladsen lukker
Sidste år var vi over 300 mennesker til fest i teltet,
hvor mange kan vi blive i år?

Pølsevognen har selvfølgelig
åbent hele natten…
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Lørdag d. 20/8
BYFEST LØRDAG KL. 18.00
Hermed inviteres alle borgere i Skævinge til årets BYFEST i Skævinge og omegn.
En tilbagevendende tradition, hvor der festes med
naboer, venner, foreningsmedlemmer og mange andre.
Billetten indeholder stor lækker buffet fra Skævinge Kro, entre, samt hygge hele aftenen.
Vi dækker op med dug, tallerkner, bestik og glas og serverer buffet kl. 18.30.
NYHED:
Det er i år muligt at tilkøbe en ekstra billet, som giver adgang til teltet kl. 17.00, hvor der
bliver serveret en lille anretning og et glas champagne.
Start Byfesten med at møde dine venner og varm op inden festen går i gang.
MØDETID kl. 17.00.



Prisen for billet
med buffet

Kr. 250,-

Igen i år spiller All Star Hits, et 5 mands partyband, som spiller lækker dansemusik
til de danse glade deltagere.
I pauserne og efter bandet er færdigt med at spille, kommer DJ Marc Cano på banen,
som vil afslutte festen med maner.
INFO:
Drikkevarer må ikke selv medbringes. EJ HELLER KAFFEKANDER.
Efter maden ca. kl. 21.00 kan der købes billet i døren til festen.
Bestil i god tid og hvis i vil sidde på samme bord, SKAL billetterne købes samlet.
Køb din billet på www.iss-klubfrivillig.dk
Køb billet senest søndag d. 14. august.

Idrætsuge tilbud:



Pulled Pork burger

Hele
idrætsu
gen
Kr. 40,9

Lørdag d. 20/8
LØRDAG VIL KFUM SPEJDERNE DELTAGE I IDRÆTSUGEN!
Spejdersjov – balance, samarbejde og bålrøg!
Sjov og samarbejde er nogle af nøgleordene ved spejderarbejdet.
Kom og oplev, hvordan vi bygger med tov og rafter,
hvordan vi samarbejder – og hvor sjovt vi har det!
Du får udfordret modet og balancen, testet din tro på andre mennesker
og mulighed for noget godt til ganen.
Vi har selvfølgelig også et bål.
Sammen rykker vi verden – med vilje.

LØRDAG KL. 10.00 - 12.00
Falck kommer med en stor brandbil og 4 brandmænd.
og demonstrerer deres Cobra skæreslukker!
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Søndag d. 21/8
10.00

Pladsen åbner

10.00 - 15.00 DGI fodbold turnering for de yngste
Mange hold fra forskellige byer deltager i årets store CUP.
11.00 - 14.30 Kegelturnering Skævinge Idrætsforenings Venner
11.00 - 15.00 Simulator skydning på pladsen
11.00 - 15.00 Hunde Agility
Garbogaard Hundesport stiller Agilitybane til rådighed for
Skævinges borgere og deres hunde på fodboldbanerne.
11.00 - 13.00 Gymnastik på pladsen
11.00 - 15.00 Live musik - Two Elements
11.00 - 15.00 Torpegaard slagterbutik serverer pattegris
14.00

Vind en havefest - ”Prøv om din nøgle passer”

14.15

Hyldest af årets frivillige i Klub Frivillig.

14.30

Finale i kegelturneringen
Årets kegleturnering skal afgøres på pladsen

16.00

Pladsen lukker
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Lørdag - Søndag
Kom og prøv vores simulator skydning lørdag og søndagen i
Idrætsugen. ISS- Skydning og DGI Nordsjælland er gået sammen, for synliggørelse af skydeidrætten i Skævinge idrætsforening. Der vil være konkurrence om dagens bedste børneskytte
og voksen skytte. Vi uddeler gratis adgangskort til gratis prøveskydninger på vores rigtige indendørs skydebaner under ISSKlubhus.

NYHED:




Bøfsandwich og pommes frites

Kr. 20,-

Kr. 40,12

Søndag d. 21/8
HELSTEGT PATTEGRIS SØNDAG!
Henrik Larsen / Torpegaard Slagterbutik
sætter søndag en
helstegt pattegris på grillen!
Kom og nyd en dejlig frokost søndag!
Helstegt pattegris med tilbehør kun:


Kr. 55,-
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Din drøm, din by
- Dit Skævinge

Formålet med Dit Skævinge er at foreninger, klubber, ildsjæle, fritidstilbud & skoler i og
omkring Skævinge byder ind, og poster deres aktiviteter på Facebook profilen. Således at
man som borger, i og omkring Skævinge let kan følge med i hvad der sker i og omkring
Skævinge.
Dette giver mulighed for at man kan engagere sig selv og andre i lokalområdet i deres
ideer, ønsker og drømme og ikke mindst hjælpe med at realisere dem! Hensigten er - at
der over tid skabes en netværkskultur, som favner de ressourcer, ønsker og drømme der
er lokalt! Dermed skabes sammenhængskraft på tværs af interesser, fagligheder, alder og
køn. Det styrker Skævinges fællesskab og dynamik. Så uanset hvad dine drømme, ideer
eller aktiviteter er, så del det på Facebook profilen, eller kontakt en af byens mange
foreninger, klubber, gruppe eller skoler. Og se hvad kontakten bringer.

www.facebook.com/ditskaevinge
VI TROR PÅ DIALOG · OG AT SUCCES ER NOGET VI SKABER SAMMEN
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KLUB FRIVILLIG
Vi
har
brug for din hjælp
Vi har brug for din hjælp - Idrætsugen, Kræmmermarked og de mange andre aktiviteter i løbet af året kan ikke
lade sig gøre uden din og alle de mange andre frivilliges hjælp.
Idrætsugen er foreningens største arrangement og vi har brug for frivillige hænder, for at få det til at fungere.
Vi håber derfor at du kan afsætte nogen timer i løbet af ugen til at give en hånd med.
Vi har oprettet alle vagter i løbet af ugen i et smart bookingsystem så du kan se hvor vi mangler hjælp og selv
booke dig på en vagt når det passer ind i din kalender. Hvis du er medlem af Klub Frivillig har du allerede fået
brugernavn og password.
Hvis du ikke er med i ISS Klub Frivillig, er du mere end velkommen til at oprette en ny bruger og byde ind på
vagterne. - Vi glæder os til at se dig!

iss-klubfrivillig.dk

Klatring 3320:
I idrætsugen uge 33 er der en masse aktiviteter til dig. En af de nye og
fedeste ting du kan prøve, er at klatre! Her i Skævinge har vi en klatrevæg, som er til fri afbenyttelse for medlemmer. Det bliver en fed klub
hvor du kan melde dig ind og klatre når du har lyst, eller du kan tilmelde dig et hold. Her i idrætsugen vil det være muligt at få lov til at se og
prøve den klatrevæg vi har, sådan så I kan finde ud af om I er interesserede. Det bliver nogle hold ad gangen der kommer med ned og prøver
et stykke tid, hvor de får noget info m.m. at vide om klatrevæggen. Vi
er rigtig glade for at have fået noget som klatring her i Skævinge, og vi
håber at der er rigtig mange der vil få glæde af den.
Find os på www.aktivung3320.dk og på Facebook.

Vi tør det, vi gør det!

HUNDE AGILITY SØNDAG KL. 11-15.
Garbogaard Hundesport stiller Agilitybane til rådighed
for Skævinges borgere og deres hunde på fodboldbanerne.
Ejer, Annette Klink Dalgaard, vil supportere dig og din hund på
banen og vil give jer nogle fif og tricks til hvordan man kan
arbejde med sin hund og samtidig få et tæt forhold til den.

Kl. 11.00 – banen åbner for alle
Kl. 12.00 – fælles undervisning og show på banen
Kl. 13.00 – fælles undervisning og show på banen
Kl. 15.00 – banen lukker
Læs mere om Garbogaard på
www.garbogaard.com
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ISS Venner

ISS Venner arbejder frivilligt for at skaffe penge til idrætsforeningerne i Skævinge.
De udlejer telte, borde og stole til private og sætter op til lokale events i Skævinge
som Sankt Hans aften med bål og meget mere.
LEJE AF PARTY-TELT
Medlemmer af Skævinge Idrætsforenings Venner kan leje vore party-telte.
Prisen for medlemskab er kr. 50.- og kan købes på pladsen.
Leje af telt - priser 2016:
Kr. 1.200 pr. 3 m, op til 24 m og 6 m i bredden.
Lejen er inkl. gulv, opsætning og nedtagning.
Det er også muligt at leje borde, stole og lyskæder.
KØB DIT MEDLEMSKAB PÅ BANEN I HELE IDRÆTSUGEN.
Bestilling hos:
Lissi Markussen
Mobil nr. 50 95 79 25
www.iss-venner.dk
Følg os på facebook.com/Skævinge Idrætsforenings Venner
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Skævinge Borgerforening
Borgerforeningen har brug for hjælp!
Vi mangler frivillige til at give en hånd med,
når der skal sættes flag op i byen på flagdage.
Det tager 1 time, morgen og aften, de dage
du kan! - tag din nabo med :-)
Borgerforeningen sørger også for byens
juletræ i december.
Hvis du vil gi`nogle timer, så ring til:
Pia Tollefson tlf. 21 81 86 00

Find din bilrådgiver og flotte
biler fra ERA Biler på pladsen
fredag 17.00 – 20.00, lørdag og
søndag fra 11.00 – 16.00.
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Datoer for andre arrangementer i Skævinge i 2016:
Juletræsfest 2016 i Skævinge igen!

3. søndag i advent afholdes der juletræsfest i Skævinge hallen.
Julehygge, slikposer og stort juletræ der skal pyntes.
Mere info kommer senere på året.

Føllegård Alive

Vi er en kulturel paraplyforening som arbejder for at skabe aktiviteter på og omkring Kulturhuset Føllegård i Skævinge. Føllegård er et fantastisk sted for kultur,
foreningsliv og andre samlingsaktiviteter i lokalsamfundet. Det er stedet centralt i
Skævinge by, hvor der kan foregå mange forskellige aktiviteter.
Læs meget mere på www.foellegaard.dk

Arrangementskalender – efterår 2016
Bestil billetter på: www.foellegaard.dk
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Uden sjove samarbejdspartnere i det pulserende erhvervsliv ville
ISS Klub Frivillig ikke være den multi forening, den er i dag.
Her præsenterer vi med glæde og taknemmelighed de
virksomheder, der i højeste grad bakker op om arrangementerne:

Støt dem
som
støtter os

Hillerød
Service
Udlejning

PARTYTELTET
Program FREDAG...

SO 90`S

Danmarks eneste gennemførte 90'er band

Nellies Fantastisk Fedt Festband
DJ Cano & meget mere
Program LØRDAG...

Ladies only - fantastisk dag m/veninderne

billet kræves

Thomas Helmig Jam
DJ Cano, lokale bands & meget mere

LIVE MUSIK & UNDERHOLDNING

Vi ses til
Hillerød Kræmmermarked
i Partyteltet
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