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HER I BJERGENE PÅ MOLS

I de fleste ører klinger Mols af den vildeste natur Danmark kan fremvise. Bakkerne, skoven, 
havet, søerne og alt midt imellem. Mols har sat sine spor i alle, der har boet på Mols og for 
den sags skyld også i den del, der ikke har.

Mols er udover ”Nationalpark Mols Bjerge” og alt det som omverdenen også følger med i også 
et samfund med et helt særligt sammenhold.

I.F. Mols og Sommerfesten - som denne brochure omhandler – er to gode beviser herpå.

Sommerfest på Mols er kendt og elsket af både aktive brugere af I.F. Mols, samt af folk, der 
bare gerne vil have en god fest og samtidig støtte op om de lokale initiativer.

Sommerfesten giver mulighed for lokale klubber og foreninger til at blive hørt og set, en 
god fest og ikke mindst skaber det en base hvorfra ung såvel som gammel har mulighed 
for, at have en god, kammeratlig og sjov oplevelse med vennerne. Alt sammen til fordel for 
ungdomsarbejdet i I.F. Mols.

I.F. Mols har skabt mange vedvarende relationer i tidens løb – og også været flittig leverandør 
til forskellige årgange af AGF’s talenthold i fodbold, ungdomslandsholdsspiller i kvindefodbold 
og danmarksrekordholderer i atletik og styrkeløft har klubben også produceret.

Vi ser frem til endnu en fantastisk Sommerfest på Mols og håber vi ses.
Mvh. Mickey Kruse.

Bestyrelsen, Sommerfest på Mols.
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Åbent Tors. - Søn. 12-20  ·  Fra 23/6 åbent hver dag
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TORSDAG D. 6. JULI
Kl. 19.30   Kirkekoncert i Knebel Kirke med ”The Spirit of New Orleans”. 

Det bliver medrivende, når de to unge jazzløver fra Århus, Scott Westh (trompet) og Søren 
Pedersen (trommer), sætter gang i den originale afro-amerikanske jazztradition, som stammer 
fra New Orleans, og som stadig dyrkes i rigt mål. Med sig har de to jazzlegender, Jens Jefsen på 
bas og Jan Nielsen på klaver. 

Det er IKKE tilladt at medbringe mad og drikkevarer på festpladsen

Dybdalvej 7a      8420 Knebel      Tlf. 86 36 50 22
RNES UTO GRI

Tved bygade 24, 8420 Knebel
Entreprenør & aut. kloakmester

Minigraver - Minilæsser

Støbearbejde / belægning

86 35 10 38 - 20 24 76 77
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Få EK    TRA 
penge i pungen

Som EK    TRAkunde får du 
områdets bedste kundepakke 

Din familie skal blot samle de finansielle forretninger i Sparekassen, 
og have garantkapital for min. kr. 10.000,-

  Ingen kontogebyrer• 
  Ingen servicege• byrer

 • EK     TRA høj rente
 Intet abonnementsgebyr • 

   www.spardjurs.dk             mail@spardjurs.dk

Det er IKKE tilladt at medbringe mad og drikkevarer på festpladsen
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Spar op til 70% i forhold til traditionel autolakering
Mobil service - Tlf. 30 13 18 55

Vognmand
Svend Laursen I/S

86 35 60 56

Ebeltoft Afdeling 
Telefon 45 12 28 90
www.danskebank.dk

60x45_Logoann_EbeltoftAfd.indd   1 14/04/10   14.09
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FREDAG D. 7. JULI
Kl. 17.00 Festpladsen og diverse aktiviteter åbner – gratis entré.

Kl. 1700 Legeland åbner – dagsbillet: 60 kr. – kom og gå som du vil.

Kl. 17.00-18.00  Happy hour – kolde fadøl strømmer fra hanen – køb 2 betal kun for 1.  
 Beer-pong og ølbowling – spillene hvor håneretten hverves og store sejre og 

nederlag bliver til virkelighed. Hør nærmere i ØlTeltet.

Kl. 17.00 til sent  ”Green Vibe Burger” åbner dørene for deres spritnye ”Foodtruck” med salg 
af hjemmelavede økologiske burgere og kolde sandwiches!!!

Der sælges også pølser, pommes frites, is, kaffe og sødt på pladsen. 

Kl. 17.00-19.00  Fyraftens møde – her indvies det nye ”øltelt” (stadig udendørs), som vil 

forsøge at konkurrere med den kendte og elskede ølvogn.  

 Vil det nye opsæt stå distancen – eller er den klassiske ølvogn tilbage næste 

år? Vi ser frem til at hører Jeres mening. 

”Ellevild Festorkester” står for at starte Sommerfesten denne fredag udenfor ”ØlTeltet”.  

Kl. 17.00 Bankosalget slår dørene op i Molshallen – til årets store reklamebanko. 

  Sæt dig godt til rette, find brikkerne frem og gør klar til at slå ørerne ud og 
lyt så godt efter, for der er flotte præmier på spil, som er skænket af de lokale 
erhvervsdrivende fra Mols, Helgenæs, Ebeltoft og Rønde. 
Nogle af spillene afsluttes inden kl. 19.00.

Kl. 19.00  Det store bankospil starter – nu spilles der banko i Molshallen – alt imens 
startskuddet lyder til aftenens fest i teltet. 

Se den store gevinstannonce i  
Adresseavisen i uge 27.

HUSK – DET ER IKKE TILLADT AT MEDBRINGE MAD OG DRIKKEVARER PÅ  
FESTPLADSEN – EJ HELLER TIL BANKO.

DER ER RIG MULIGHED FOR AT KØBE.

HUSK!!! OVERSKUDDET GÅR UBESKÅRET TIL UNGDOMSARBEJDET PÅ MOLS.

Kl. 19.00 Entré til teltet 20 kr. 

Kl. 19.00 -22.00 Junior Disko fra 10 år.  
 Kom og hyg Jer, syng med på alle hitsene og indtag dansegulvet.  
 Baren sælger farvestrålende ”drinks” og andre lækkerier. 

Kl. 22.00 Entré til teltet 50 kr.

Kl. 22.00-02.00  DJ Kim Birk skruer op for bassen og starter årets party på Mols!!! 
Garanti for en fest – så derfor – vi ses i teltet!!! 
 DJ Kim Birk er kendt på den danske musik og DJ-scene, som en rigtig party-

maker i ordets egentlige forstand. Tidligere nomineret til ”årets mainstream 

DJ” til ”Danish DJ Awards”. Dansk sommernat, genskæret fra Knebel Vig, 

musik i højtalerne, drinks og kolde fadøl… Vi ses!!!  

Kl. 02.00 Tak for i aften og på gensyn i morgen.
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Mols
Tandklinik

Tandlægerne:
Jens Sondrup Andersen
Sophie Storm Pedersen

Telefon: 8635 1510

Knebel Bygade 44  -  DK-8420 Knebel

www.molstandklinik.dk
mail@molstandklinik.dk

Murermester

Arne Hvid Laursen ApS

Havvej 23 - 25, Vrinners

8420 Knebel

Ombygning x Tilbygning

Flisearbejde x Reparationer

Skorstensforinger x Masseovne

Telefon:

Mobil:

86 36 55 65

21 25 60 84 Fax: 86 36 55 45
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Hovedgaden 49, 8410 Rønde
v/Købmand René Povlsen, tlf.nr. 86 37 15 44

Åbningstider: Man.-fre. 8.00-20.00 Lør.-søn. 8.00-17.00
meny.dkmeny-roende.dk

Som lokal IT Supporter har vi 
gennem årene hjulpet både 
private og erhverv med at løse 
alle former for IT-problemer. 

 

Ring NU!   93 60 50 50 
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LØRDAG D. 8. JULI
Kl. 12.00 Festplads aktiviteter åbner – gratis entré.

Kl. 12.00 Optog gennem Knebel by – alle er hjertelig velkommen – start Møllevej 3.

 Der er kåring af bedste udklædning og bedste indslag. 

Kl. 12.00 Legeland åbner – dagsbillet 60 kr. – kom og gå som du vil.

DET ER IKKE TILLADT AT MEDBRINGE MAD & DRIKKEVARER PÅ FESTPLADSEN
DER ER RIG MULIGHED FOR AT KØBE.

HUSK!!! OVERSKUDDET GÅR UBESKÅRET TIL UNGDOMSARBEJDET PÅ MOLS.

Kl. 12.00-14.00 HAPPY HOUR – FADØL – KØB 2 BETAL KUN FOR 1. 

Kl. 12.00  ”Green Vibe Burger” slår igen i dag dørene op i deres ”Foodtruck” med salg af 
burgere og kolde sandwiches til folket til sent i aften.

Kl. 12.30  Ringridning v/Syddjurs Sportsrideklub – se mere på Syddjurssportsrideklub.dk.

Kl. 13.00 Udstilling v/Kolind og omegns fjerkræklub

Kl. 13.00-15.00  Morten Berntsen spiller live. Rock og syng med musik så alle kan være med!!!

Kl. 13.00-17.00 Gratis aktiviteter  
  Søspejderne skaber hygge med bål, snobrød, pandekager... Desuden vil der være 

mulighed for fodboldaktiviteter, malerværksted, ansigtsmaling m.m.

Kl. 13.00-17.00 Kræmmermarked/bagagerumsmarked – se mere på www.ifmols.net 

 – tilmelding til Pia Falkenberg på tlf.: 22996671. Stadeplads 50 kr. pr. dag. 

Kl. 13.30 Fag/firma – gade/vej fodbold – sjov med bold på Mols. 

  Tag fat i din kollega eller bank på hos din nabo – saml et hold (mindst 4, 
gerne 7). 
Tilmelding til Henrik Fjeldgaard  på tlf.: 40681538.  
Holdgebyr 100 kr.                          Se mere på www.ifmols.net.

Kl. 15.00-18.00  Live musik - ”Laursen & Laursen” tryller den sande klassiske rock frem i lyset.

Kl. 18.30  Mols’ fester med, til minde om,- og for genrejsning af alle de fede 80’er 
hits!!! – Entré til teltet 80 kr.

Kl. 18.30-20.30 Fællesspisning (det er tilladt selv at medbringe mad men IKKE DRIKKEVARER).

 For kun 300 ,- får i entré + buffet m/forret + 4 øl/cider/vand eller 1. flaske vin.   

 Se menu på ifmols.net – sommerfest.

MadExpressen leverer og serverer forudbestilt mad – JIMBALAYA underholder. 
Tilmeld og betal på konto: 9388-0001165410 Sparekassen Djursland.

Sidste frist for tilmelding er lørdag d. 1 juli. 

Dress op for fuld udblæsning for aftenens fedeste 80’er outfit giver foruden respekten fra 
folket også 5 genstandsbilletter!!!

Kl. 18.30  Årets Sommerfestambassadør  kåres -  den der har skaffet flest ”personlige   
gæster” til sit bord i festteltet, vil modtage folkets hyldest. 

Kl. 19.30-21.00  Buy booze and get loose – kunne meget vel være sloganet, når der sælges 1 fl. 
Smirnoff Vodka eller Bacardi Rom med 4 sodavand for kun 400 kr. (sælges kun i teltet). 

Kl. 20.00 Ole Laursen Prisen uddeles. 

Kl. 20.30-02.00 Live musik med ”Flashback 80’s” og ”JIMBALAYA”. 
  Flashback 80’s – DK’s bedste firserband -  leverer alle de fede gamle 80’er hits, 

danske såvel som internationale. Fest i bedste stil i selskab med Sanne, Sneakers, 
Dodo and the Dodo’s, Tina Turner, Thomas Helmig, Tøsedrengene, Ray-Dee-Ohh, 
Halberg/Larsen, N.E.W.S., Michael Jackson og mange, mange flere!!!

Kl. 02.00  Tak for i aften – og tab ikke modet, men behold fest humøret lige ved hånden for 
vi fortsætter allerede igen i morgen kl. 13.00
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Chris�an Gilsager

Telefon: 22 58 11 19
Mail : kontakt@gilsager.dk
Web: www.gilsager.dk 

CVR Nr.: 37432547

Tømrer og snedker med 15 års erfaring

Skal du bruge en dyg�g tømrer, snedker eller
blikkenslager �l at udføre arbejde af højeste 
kvalitet i Knebel, Rønde, Ebelto� eller omegn? 

Så kan vi hos GILSAGER hjælpe dig. 

Se mere på hjemmesiden:
www.gilsager.dk

HUSK et evt. overskud går til ungdomsarbejdet på Mols
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Tved Bygade 36 • 8420 Knebel
Tlf. 8635 1060 • Fax 8635 2947
Email: admin@slagter-kruse.dk

www.slagter-kruse.dk

Det er IKKE tilladt at medbringe mad og drikkevarer på festpladsen

61 67 08 92

´
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SØNDAG D. 9. JULI
Kl. 13.00 Festplads og aktiviteter åbner – gratis entré
Kl. 13.00 Legeland åbner – dagsbillet koster 60 kr. Kom og gå som du vil.

Kl. 13.00-14.00 Happy hour!!! Køb 2 fadøl – betal for 1.

HUSK – DET ER IKKE TILLADT AT MEDBRINGE MAD OG DRIKKEVARER PÅ FESTPLADSEN

DER ER RIG MULIGHED FOR AT KØBE.

HUSK!!! OVERSKUDDET GÅR UBESKÅRET TIL UNGDOMSARBEJDET PÅ MOLS.

Kl. 13.00  ”Green Vibe Burger” slår igen i dag dørene op for deres ”Foodtruck”. Tag 
godt imod drengene med deres 100% hjemmelavede økologiske burgere 
og kolde sandwiches. Trods det nye opsæt er der et par erfarne gutter fra 
restaurationsbranchen iblandt. Så løsn bæltet og gå ombord. 

Også i dag er der mulighed for at købe pølser, pommes frites, is, kaffe, og sødt på pladsen

Kl. 13.00-17.00 OK aktivitet. 
  Tag dit OK kort med til fest og vind kr. 1000,-!!! –har du ikke et endnu, kan det 

fåes på pladsen, og du er med i lodtrækningen. 
 Kl. 17.00 trækkes den heldige vinder.

Kl. 13.00-17.00 Gratis aktiviteter 
 Søspejderne med bål, snobrød, pandekager, fodboldaktiviteter, malerværksted, 
 ansigtsmaling m.m.

Kl. 13.00-17.00  Kræmmermarked eller bagagerumsmarked – kært barn har mange navne 

se mere på ifmols.net– tilmelding til Pia Falkenberg tlf.: 22996671. Stadeplads 

50 kr. pr. dag.

Kl. 13.15 ”De Flyvende Molboer”.
  Gymnaster er smidige,- og det er dem fra I.F. Mols også – kom og se 

opvisningen her!

Kl. 14.00  Firmadyst – der dystes i discipliner der ikke ses ofte og alle sejl sættes ind for 

at få sejren i land.  

 Tilmelding til Majbritt Pedersen på 2217 4587.

Kl. 14.30-15.30 Pensionistkaffe – gratis deltagelse, men tilmelding nødvendig.

 Strandvejens Konditori – sponsorere kagen til kaffen.
  Tilmelding til Søster på tlf.: 52385806. Sidste frist for tilmelding er fredag d. 7 

juli kl. 18.00.

Kl. 14.30-17.30  MP/Iversen – lokale Mads P – med følge – blæser os horisontalt ind i den lune 
sommeraften!!!

Kl. 17.30-20.00  VOLF DUO – kendt fra bl.a. Tv2-programmet ”Scenen er din”. Kendt 

og respekteret i det danske musikermiljø for deres smittende gode humør og 

elsket af publikum for altid at fyrer godt op under kedlerne – så også årets 

Sommerfest på Mols kan slutte af med et brag af en søndag aften!!! 

Kl. 20.00 Tak for i år!!! Håber vi ses igen d. 6.- 7.- og 8. juli 2018!!! God sommer.
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Mols Rengøring
20 14 18 04

Energivej 134 · 8420 Knebel 
Tlf. 86 34 22 44 
www.frisenette.dk

Entreprenør Jes Larsen
Aut. kloakmester

Alt forefaldende entreprenør arbejde.
Jord, kloak, belægning.

Træfældning, nedbrydning mv.

40 80 11 88
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Skovgårdevej 15 • Vrinners • 8420 Knebel

            Tlf. 20 68 80 99

bhlaursen@email.dk

www. bohlaursen.dk 

Tagarbejde 

Vinduer og døre 

Om- og tilbygninger 

Gulve og trapper 

Forsikringsskader 

Køkkener 

Vedligeholdelses- og rep.arbejde

bo@bohlaursen.dk

v/aut. gas- & vandmester Jan Aarslev Jensen

Vråvej 7 - Grønfeld - 8420 Knebel

Telefon 86 36 53 87 - Telefax 86 36 52 11

Rønde afd.: Smouenvej 12 - Telefon 86 37 10 40

Vestre Ringgade 61 - 8200 Aarhus N 

Hovedgaden 34 - 8410 Rønde 

Østeralle 8 - 8400 Ebeltoft

Kovsted & Skovgård Revision | Rådgivning

Hos Kovsted & Skovgård får du proaktiv, uvildig 

og nærværende sparring, effektiv økonomihånd-

tering, så du har mulighed for at koncentrere dig 
om din kerneforretning.
Kontakt os for en uforpligtende drøftelse.

Tlf.  70 22 09 99
Fax 70 23 09 99

mail@kovsted.dk
www.kovsted.dk
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PÅ MOLS HANDLER MAN I

Tved - Helgenæs
 Vrinners 
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