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Hejs flaget i din have og vis fælleskabet  
i Stenlille lørdag d. 24/08 2018

8.00- Stenlille Hovedgade

10.00 Det lange morgenbord

 Nybolig sælger lotteri. Trækkes kl. 11 ved pandekagefruerne.

8.15 Stenlille Hovedgade

 Cowboykor ved det store morgenbord

 Sorø Underholdnings synger countrynumre og spirituals, så 
gaderne genlyder af flerstemmig cowboysang.

16.00 Festivalpladsen og hele bymidten

 Ankomst af køretøjer

 Masser af biler, motorcykler og knallerter besøger byen.

 Pitstop:  I bedste westernstil vil Røde Kors P-pladsen tilbyde 
forskellige muligheder for bespisning. Mød skønne saloon-piger 
og en enkelt cowboy i Café Fox’s cocktailbar, hvor der også vil 
være kaffe på kanden. På Røde Kors-pladsen vil G.I.N. servere 
helstegt pattegris m/tilbehør, og Café Fox sælger drikkevarer.  
Kom og nyd US-kød m/tilbehør i Rødhættens selskabslokaler 
eller i deres gårdhave, Hovedgaden 47. Du kan også købe mad 
hos Stenlille Pizza og Shawarma House (Hovedgaden 77) samt 
hos Efes Pizza (Hovedgaden 46), Stenlille Pizza Burger House 
(Stationsvej 4) og på Festivalpladsen ved Banevænget vil Grill-
cyklen.dk stå parat med grillede pølser samt bøf- og flæske-
stegsandwich. På Hovedgaden 61 vil Café Fox kunne tilbyde 
en lækker grillbuffet. Nyd maden i deres gård, som vil være 
omdannet til en hyggelig udendørs restaurant.

16.00- Festivalpladsen, Banevænget

21.00 Teaterforening Western Old Times Fotobox

 Bliv klædt på i western dress. Her tilbydes fotografering, hvor I 
har mulighed for at blive klædt på i ægte western-kostume og få 
et rigtig oldtimer-billede (sort/hvid) i et autentisk miljø. 

 Pris pr. foto: kr. 20,-

20.00 Den gamle Hætte, Hovedgaden 47, 4295 Stenlille

 Sherif ”Bill” Strøm åbner baren

 Den gamle hætte vil igen åbne dørene, hvor Torben Nielsen 
denne aften vil svinge ølkrusene over baren, og hvor der er rig 
mulighed for at svinge cowboystøvlerne på dansegulvet. 

 Der serveres mad i gårdhaven og i selskabslokalerne.

22.15 Festivalpladsen, Banevænget

 Fyrværkeri


