KIRKEDAG I HOPTRUP
LØRDAG DEN 16. SEPTEMBER kl. 10-16
Velkommen til en festlig dag omkring Hoptrup Kirke!
Vi samler midler ind til inventar og udsmykning af vores nye Kirkehus.
SPONSOR CYKELLØB Kl.: 13-14: er der sponsorcykelløb!
Dem, der vil cykle en time for den gode sag, kører på ruten:
Egedal - Hoptrup Hovedgade - Hoptrup Næsvej - Ottanggårdvej - Egedal.
Der er start og mål på Egedal, udfor præstegården.
Hoptrup Næsvej vil være afspærret i den time cykelløbet tager, og der vil
blive opsat skilte med trafikregulering.
Sponsorer kan enten vælge at give et beløb for omgang deres cykelrytter
kører, eller et fast beløb, uanset antallet af kørte omgange.
Vil du være cykelrytter? og køre et par omgange. Vil du være sponsor?
Vi har flere cykelryttere, der endnu ikke har så mange sponsorer.
Der vil være præmie, både til den cykelrytter, der kører flest omgange, og
til den cykelrytter, der indsamler den højeste sponsorstøtte.
KRÆMMERMARKED Kl. 10-16.
I præstegårdshaven vil plænen blive solgt i lodder til
kræmmermarked. Der blive opsat store skilte, så alle kan finde vej til
kræmmermarkedet. Du kan købe plads til en stor eller en lille bod. Den
store bod koster kr. 200,- Den lille bod koster kr. 100,-.
Indtil kl. 10 vil du kunne køre ind i haven og evt. sætte en trailer, eller
borde, eller hvad du har brug for at sætte op i din bod.
Fortjenesten af det du sælger går til dig selv, mens pladslejen går til
inventar i Kirkehuset.
HOPPEBORG og AKTIVITETER
I løbet af formiddagen og eftermiddagen vil der være forskellige aktiviteter,
blandt andet en hoppeborg til hoppeglade børn. I præstegårdens garage vil
der være skydetelt med elastikgeværer og måske en tombola og andre
aktiviteter. Hoppeborgen er gratis at få en tur i, de andre aktiviteter vil man
kunne prøve mod betaling, der går til Kirkehuset.
GRILPØLSER - KAGE - KAFFE
I løbet af dagen vil der kunne købes grillpølser, øl og vand, og senere kaffe,
te og kage. Alt det vil ske ud fra konfirmandstuen, på gårdspladsen i
præstegården.
PARKERING
Der vil være parkering ved kirken, på brudepladsen og på pladsen ud for
stien mod Lillegård.

BETALING / MOBILEPAY
Hoptrup Kirke har fået lavet et mobilnummer til Mobilepay, så alt der
denne dag betales på mobil nummer 24913410, går til Kirkehuset.
Vi håber på godt vejr til en festlig og sjov dag!
Kom og vær med!
Vil du være sponsor? Vil du cykle nogle runder?
Vil du reservere en kræmmerplads? Har du spørgsmål?
Kontakt Poul Martin: tlf. og sms: 51168656 eller @: pmla@km.dk

