Kære alle i Elev og Nye.
I denne folder kan du læse om, hvilke arrangementer du kan se frem til, i løbet af de
to dage Åben By Festivalen løber af stablen.
Deltag så meget du orker – mød dine gamle og nye naboer – og vær med til at bakke
op omkring, at vores lokalområde fortsat skal boble af liv, fællesskab, aktivitet,
nærvær, initiativ og berigende samvær.
Det meste kan man blot dukke uanmeldt op til. Andet kræver tilmelding, hvilket vil
fremgå af programmet.
Tjek også vores facebookside www.facebook.com/aabenbyfestival, som løbende
bliver opdateret og stadig har plads til også din gode idé!
Vi ses derude!

Fredag den 20. september
Markedsdag på Elev skole
I skolegården kl. 14.00 – 16.00
Markedspladsen er åben for alle interesserede. Her kan der bl.a. købes loppefund,
man kan prøve kræfter med flødebollekast og give den gas med dåsekast.
Der kan ligeledes købes kaffe samt kage.
Kl. 14.30 optræder børnene fra Elev skole samt de ældste børn fra Krokodillehaven,
med ”vennesangen”.
Lystrup Bibliotek
Ved skolen/boldbanerne kl. 15.00
Hold øje med Lystrup Biblioteks lille isblå tuk-tuk og kom og få det nye samlede
biblioteksprogram for efteråret, som er fyldt med arrangementer for enhver smag.
Vi tager også gerne en snak om, hvad du kan bruge dit lokale bibliotek til.

Fyraftenskoncert med Elev Byorkester
Elev Sognehus kl. 17.00
Kom til en festlig fyraftenskoncert med Elev Byorkester.
Har du lyst til selv at spille med er du mere end velkommen.
Kontakt da Christian Flarup på: organist@elevkirke.dk

Lørdag den 21. september
Lystrup Bibliotek
Ved skolen/boldbanerne kl. 10.00
Hold øje med Lystrup Biblioteks lille isblå tuk-tuk og kom og få det nye samlede
biblioteksprogram for efteråret, som er fyldt med arrangementer for enhver smag.
Vi tager også gerne en snak om, hvad du kan bruge dit lokale bibliotek til.

Fodboldturnering for de
mindste
Boldbanerne kl. 10.00 – 12.00
Elev-Nye Idrætsforening
arrangerer turnering for
områdets yngste beboere.

Drop In Dåb
Elev kirke og Sognehus kl. 10.00 – 12.00
Det er aldrig for sent at blive døbt! Mød op i Sognehuset, hvor du vil få en kort
samtale med en præst, og bagefter blive døbt i kirken. Dåben foregår helt som vi
plejer, bare uden tilmelding.
Der vil være musik i kirkerummet, og bagefter bydes på en forfriskning og en
dåbsgave.
Er du under 18 skal du have forældre eller værge med.

Drop In Vielse
Elev kirke og Sognehus kl. 10.00 – 12.00
Et bryllup behøver ikke at være en fest til mange tusind kroner, som er planlagt flere
år i forvejen. At blive viet med sin kæreste, kræver dog at I senest 14 dage forinden
bestiller en prøvelsesattest på borger.dk, som skal medbringes.
Når I møder op i Sognehuset, vil I få en kort samtale med en præst, hvorefter I vil
blive viet i kirken.
Vielsesritualet er helt som vi plejer og bagefter bydes på en forfriskning og en gave.
Babytummel for babyer 5-10 mdr.
Bofællesskabet i Elev kl. 10.30 – 11.30
Står du og mangler inspiration til lidt tumle øvelser med dit barn, så er denne
begivenhed noget for dig.
Der vil være fokus på bærestillinger, at støtte barnets motoriske udvikling i
dagligdagen samt instruktion og forevisning af kolbøtter, øvelser på bolde med
mere.
BabyTummel varetages af børnefysioterapeut Ebbe Kristiansen fra Hornslet
Fysioterapi & Træning, der selv er bosat i Elev og far til to børn på hhv. 2 og 4 år.
For yderligere information: www.hornsletfys.dk/fysioterapi/babytummel.
Tilmelding på Ebbe@HornsletFys.dk
Babytummel for babyer 2-5 mdr.
Bofællesskabet i Elev kl. 12.00 – 13.00
Tilmelding på Ebbe@HornsletFys.dk

Loppemarked
Teltet mellem skolen og børnehaven kl. 12.00 – 15.00
Borgerforeningen arrangerer loppemarked for alle, og det er muligt at reservere
stadeplads til loppemarkedet via https://tinyurl.com/y4muf9sp.
Benyt dig af lejligheden til at få luget ud i gemmerne!

Mød Elev-Nye Seniorklub
Terrassen uden for Sognehuset kl. 12.30 – 14.30
Elev-Nye Seniorklub, er klubben, hvor man mødes og får en god snak, spiller et
brætspil eller et spil kort. Men det er også meget andet. Det er julefrokost og det er
forårsfest, og det er ekskursioner til såvel
kulturinstitutioner som virksomheder, foredrag og diskussioner.
Kom og se klubbens program for den kommende sæson 01.09.19 til 30.04.20.
Der bydes på et glas vin og en snak, og er du lokal interesseret, vil Søren meget
gerne fortælle om området.
Vil du allerede nu vide mere om klubben, er du velkommen til at skrive til
ib.bille@gmail.com

Kom og prøv orgelet!
Elev kirke kl. 13.00 – 14.00
Har du nogensinde prøvet at
spille på verdens største
instrument?
Kom og se hvad orgelet er for
en størrelse og prøv selv at
spille på det - bl.a. med
fødderne...

Den store Kagedyst
Haven/telt Koldkilde 83, Elev kl. 14.00 – 15.30
Kl. 14.00-14.30 kan alle interesserede komme med en kage.
Kl. 14.30-15.30 er der kage smagning for alle, også dem der ikke kommer med
kager!
Kl.15.30 offentliggøres vinderen af Kagedysten.
Samtidig, i haven, vil Bjarne have demo af nye cykler, især el cykler.
Elias, Lukas og Miriam sælger popcorn, fra egen maskine til 5. kr. pr. kræmmerhus.

Fodboldturnering for de største
Boldbanerne kl. 14.00 – 17.00
Oldboys mini turnering mellem, Stokbrovej, Engelstoft, Koldkilde og
Solsikkevænget. Kom og hep på din nabo!
Ølsmagning
Teltet mellem skolen og børnehaven kl. 15.00 – 18.00

Syng fra Højskolesangbogen
Fælleshuset i Nye, Jordskokkevænget 45 kl. 16.00 – 17.00
Erling Lindgren sidder ved klaveret og udvælger nogle sange, og du kan også foreslå
din egen yndlingssang.
Fællesspisning v. Borgerforeningen
Teltet mellem skolen og børnehaven kl. 18.00 – 22.00 Hold øje med mere info på
facebook og Borgerforeningens hjemmeside.

Fortællekoncert med Mathilde Falch
Elev Sognehus kl. 19.30 – 21.00
Et nærværende, musikalsk og akustisk
foredrag i selskab med sangerinden
Mathilde Falch.
Et mix mellem hendes egne sange og
personlige historie med psykiatri og
misbrug.
Der sælges drikkevarer og snacks, og
billetter til koncerten koster 125 kr. og
kan købes via følgende link:
bit.ly/2Pr8H5U

