
Stationen  
og  

Uglev og Omegns  
Borgergruppe  

 

byder alle velkommen til en 
festlig begivenhed! 

 

TORVEDAG 

 

på arealet omkring Stationen i Uglev 

LØRDAG 26. AUGUST KL. 13:00 - 20:00 
Torvedag i Uglev er blevet afholdt gennem fem år. I år giver vi 
den en anden form. Men målet er og bliver det samme: Hyggeligt 
samvær. Kom og vær med! 
 

Foreningerne tænder grillen, så den er klar til kl. 17:00. Med-
bring selv, hvad I har lyst til at spise! Øl, vand og vin købes på stedet. 
 

Pluk fra dagens program:  

Musik: Kl. 14:00 — 16:00 spiller Daffy og Lindy 
Musik: Kl. 17:00 — 20:00 spiller ’Lydspor’, 4 mands orkester med 
delvis lokal besætning 
Indslag fra Handbjerghus 
Kagekonkurrence: Bag en kage og aflevér den inden kl. 13:00. Et 
dommerpanel vil udpege en vinder, og kagerne vil blive solgt til 
kaffen. Vinderen præmieres!  
Bagagerumsmarked med gratis stadeplads. Ingen tilmelding 
Kaffe, kage, vafler, is og drikkevarer kan købes hele dagen 
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