
Brandværn
Ullerup frivillige

Dagens program: fri entre Lørdag d.25/8-2007
10.00 – 16.00
-Festen begynder på sportspladsen ved Bakkensbro skole med hoppeborg ,
- fiskedam, tombola osv.
- Til gadevandkampene forventer, at I vil tilmelde hold a’ 6 personer, som kan ekvilibrere i 
variationer af den kunst, vi synes det er at sprøjte med vand. Der vil blive uddelt fine, om 
end beskedne præmier, til de bedste hold. Der skal arbejdes med såvel nyere som ældre 
materiel. ( Mere om tilmelding nederst på siden )
-Klokken.12.00 forventer Finn at have stegt et svin færdigt. Det sælges i 
små portioner, hvis man da ikke er til pølser, som selvfølgelig også kan købes.
-Sønderborg brand og redning viser sin kommandovogn og deres bil
frem med frigørelsesværktøj, de har også lovet at demonstrere, hvordan
de klipper en bil op. Tidspunkt oplyses på pladsen.
-Flyvestationen i Skrydstrup vil med forbehold for, at der kommer akutte opgaver, vise lidt 
grej frem (vi ved endnu ikke hvad, men håber på redningshelikopter og eller crashtender)
-Vi demonstrerer, hvad der sker, når der går ild i frituregryden, og hvordan man skal og 
især ikke skal slukke den.
-Ud over vore egne køretøjer, vil V.Sottrup vise sit materiel frem, og vi har rekvireret en 
enkelt  veteranbil fra Gram brandværnsmuseum.
-Dette og andet legen med ild, skum, vand osv. foregår indtil sportspladsen lukker 
klokken 16.00 

Aftenens program:
Festen starter klokken 18.00. Slutter kl.. 01.00.
Crying Time spiller, imens vi indtager festmenuen, som består af:
Gyrosmarinerede nakkekoteletter, karry/hvidløgsmarinerede kyllingeschnitzler og 
marinerede okseentrecote-steak med variationer over kartofler samt salatbar.
Når alle er færdige med at spise, spiller Crying Time op til dans. 

Hele denne herlighed koster 75 kr. pr kuvert.

Øl, vand og vin skal købes på pladsen.

Køb af madbilletter kan ske mellem den  
d. 9/7 og d. 11/8     
hos Ole Prinds i Blans
og hos Q8 i Ullerup.
Det vil også være muligt at købe 
madbilletter på brandstationen lørdagene    
d. 28/7 - d. 4/8  d.11/8    
Alle dage mellem 10.00 og 12.00

Tilmelding til ”gadevandkamp”

Holdnavn_____________________

Holdkaptajn___________________
Tilmelding afleveres samme sted, som man 
køber madbilletter Hold a´ 6 mand


