17. MAI PROGRAM
FOR EIDE KOMMUNE

EIDE FELLESTOG

LYNGSTAD OG BOLLIA

Kl. 10.00 Oppstilling for alle deltakere
ved Eidehallen.
Kl. 10.30 Togavgang.
Toget vil gå langs Eidevegen, og opp Buråket. Det
vil ha et kort stopp ved sykehjemmet. Deretter
videre langs gangvegen til Eide barneskole.

Kl. 12.30 Salg av lapskaus, kaker, kaffe, is og brus på
Bollitun. Leker for barna.
Kl. 14.30 Tale, underholdning av barna.
Utlodning, premieutdeling og trekninger.

Program ved Barneskolen:
• Ordføreren har ordet.
• Sang av barnehagebarna.
• Tale for dagen av 7. klasse ved Lyngstad og
Vevang barneskole
• Eide hornmusikk.
• "Ja, vi elsker"
Kl. 11.50 Bekransning av bautaene ved kirka.
Eide menighets barne- og aspirantkor deltar.
Eide hornmusikk spiller.

EIDE
Kl. 12.00 Åpen kafé med varmmat i Eidehallen. Salg
av rømmegrøt, pølser, is, kaffe etc.
Leker og moro for barn og voksne.
Kl. 12.30 Festgudstjeneste i Eide kirke.
Kl. 14.00 Fotballkamp - foreldre mot elever
fra 7. klasse.
Kl. 17.00 Gratisvisning av filmen «Timmy og
monsterplaneten» i Eidshallen. Aldersgrense 6 år.
Kiosksalg. Arr: Eide Velforening

STRAND
Kl. 13.45 Oppmøte ved grendehuset.
Kl. 14.00 Togavgang.
Videre: Fest i grendehuset, med underholdning og
leker, salg av is, brus, pølser, kaffe og kaker.

ØYEN
Kl. 14.00 Oppmøte ved Øytun.
Kl. 14.15 Togavgang.
Kl. 14.30 Salg av is, brus og sodd. Gratis kaffe og
kaker. Leker for barn og voksne. Alle er hjertelig
velkommen.

NÅS
Kl. 12.30 Oppmøte ved Frodehuset.
Salg av rømmegrøt, pølser, lapskaus, is, kaffe og
kaker.
Leker for barna.

VEVANG
Kl. 12.30 Bekransning av bautaen på Gaustad.
Kl. 13.00 Oppmøte på Vevang grendehus for
togavgang.
Kl. 13.30 Salg av middag i grendehuset.
Kl. 14.30 Underholdning
Kl. 15.00 Salg av kaffe, kaker, brus, is m.m. på
grendehuset. Loddsalg, leker, konkurranser og moro
for små og store.
Kl. 17.00 Loddtrekning og avslutning.
Vi ber om at det ikke parkeres oppe ved
grendehuset, slik at det er godt med plass for lek og
moro.
VELKOMMEN!
Oppstilling kan du finne på kommunens
hjemmeside og facebook – I tillegg vil en finne
oversikt ved Eidehallen til oppstillingen.

