
Skovby

Er du til sandwiches, pizza slices, 
kebab, is, pølser og brød, lokale 
smagsprøver eller middagsbuffet,  
så er der rig  
mulighed  
for at få  
noget  
godt over  
hele byen

Du kan bl.a. få noget godt at spise 
hos:
• Ishuset
• Migge’s Bageri
• Skovby Landing
• De Frivillige Brandværn
• Café Havblik, Drejet 
• Skovby Kro  

(her skal du  reservere bord på 
forhånd på tlf. 74 40 42 62)

Har du aldrig været til ringridning? Så tag familie og venner med og 
få en herlig weekend i Skovby!

Fredag den 29. juli
Ringriderfrokosten kl. 19; billetter à kr. 
180,- købes på Skovby Kro,  
tlf. 74 40 42 62, herefter dans til Tip 
Top i teltet på Ring rider pladsen – gra-
tis entré fra kl. 22

Lørdag den 30. juli
Traktorringridning (voksne) og cykelrin-
gridning (børn)  
– tilmelding kl. 12.30, start kl. 13
Eftermiddags-lotto i teltet
Pølsebord kl. 18, herefter musik og 
dans til Chasse i teltet

Søndag den 31. juli
Optog gennem byen kl. 11.30
Herefter ringridning på pladsen
Gratis sildebord kl. 13
Raffleturnering kl. 14,  
tilmelding ikke nødvendig

Nyt · Nyt · Nyt
Vi holder loppemarked på  pladsen om 
søndagen. Det er gratis at have en 
bod, så har du lyst til at være med, så 
kontakt Peter Duus på tlf. 23 72 87 54

SKOVBY BY NIGHT
Torsdag den 21. juli og 28. juli kl. 16-22

Så inviterer Skovby  
igen til BY NIGHT

Der er sjov og ballade i hele byen. Hygge for hele familien og  
mulighed for at gøre en rigtig god handel i en af de mange boder,  

hvor der sælges “lopper”, møbler, smykker, friske røgvarer,  
frugt og grønt og meget mere.

Kunst og kunsthåndværk samt kæledyr i  
Den Gamle Mølle

Brandværnet viser brandbiler og griller pølser
Udstilling af veteranbiler og motorcykler

Klappefisk
Prøv en tur på segway med Als Segways

Levende musik flere steder i byen, bl.a. fra Skovby Blues

Skovby Kro
Forret og  
kødbuffet  

kr. 170,-

Prøv en  

tur på  

segway

SKOVBY RINGRIDNING

OBS! 
Har du lyst til  at have en bod?

Så kontakt Migge’s eller Dagli’Brugsen  – det koster kun  
100 kr.


