
 

 

 

 

 

            ENDELIG er der Sommerfest på Mols igen – efter 2 års corona-aflysninger.  

Den første Sommerfest på Mols blev afholdt for 48 år siden, og nu fortsætter den 
fantastiske tradition igen med en stor fælles fest for molboer, helboer og andet 
godtfolk. 

Alting er ikke helt som det plejer, da festpladsen i år skal deles med en byggeplads, 
hvor vores alle sammens nye fælleshus, Molsværket, er ved at blive bygget. Vi 
glæder os til, at det nye hus står færdigt, og vi lover at sommerfesten stadig ligner sig 
selv med et fantastisk program med masser af fest og aktivitet for store og små. 

Det er som altid I.F. mols, der afholder Sommerfesten på Mols med hjælp fra en masse 
friske frivillige. Husk at give dem et klap på skulderen og en tak for deres indsats, for 
de skaber rammerne for, at vi kan holde fest og hygge os sammen i flere dage. 

Men en god fest kræver også en masse glade gæster. Så vi håber, I har kridtet 
danseskoene og vil komme forbi med godt humør og tage jeres venner, naboer og 
familie med, så vi sammen kan holde endnu et brag af en Sommerfest på Mols. 

Overskuddet fra festen, hvis vi er så heldige at der kommer det, går til at understøtte 
idrætsforeningens mange aktiviteter for børn og unge. Rigtig mange dedikerede 
frivillige og endnu flere skønne medlemmer mødes dagligt i I.F. Mols for at dyrke en 
masse fed idræt og for at være en del af et fællesskab. Idrætsforeningen er for alle - 
ung som gammel - og vi har sikkert også et tilbud til dig, dine børn og børnebørn (eller 
også så laver vi det sammen) – så kom og vær med! 

Og kom og vær med til Sommerfest på Mols, hvor vi fejrer, at vi bor det mest 
fantastiske sted, og at vi igen kan mødes og feste og kramme hinanden. Og synge 
sammen: 

Skønne Mols, skøn i sol og sommer 
Skønne Mols, skøn når vint´ren kommer 
Skønne Mols                                 (Sangen til Mols) 

Vi ses! 
De festligste hilsner I.F. Mols 



 

                   
 
        

 
KL. 19.30 i Knebel Kirke                              
Sommerfestkoncert - Gratis adgang. 
Traditionen tro skyder vi sommerfesten på Mols i gang med en    
koncert. I år kan vi med glæde præsentere Laursen Jørgensen med deres ”Sange til Mols”. 
             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Der kan også 
støttes via 

MobilePay 51 44 79 

STØTTEKONCERT   
Sammen med Ukraine 

  
I Ukraine kæmper børn og voksne fortsat en 
umenneskelig kamp for deres liv og deres frihed. Nogle 
har i løbet af foråret fundet vej til vores lille fredelige 
plet på verdenskortet – men har måske efterladt deres 
kære i hjemlandet. På Mols og Helgenæs har gode 
kræfter de seneste måneder gjort, hvad de kunne for at 
støtte både de ukrainere, som kommer hertil som 
flygtninge og støtte de organisationer, som hjælper i 
Ukraine. 

 

PROGRAM FREDAG D. 1. JULI  
16:30:     Velkomst 
16:40:     Fællessang og Molsskolens Støttesang v.    
                 Indskolingen på Molsskolen 
17:00:     Ukrainsk sang og musik 
17:30:     Ungdomskor og afgangskor synger bl.a.       
                 Lyse Nætter v. Judith Völker 
18:00:     Kamla Marie Bluhm Duo 
18:30:     A. Fabrin og Christina Strandholdt 
19:30:     Rottejazz 
20:30:     Store Følelser 

A.Fabrin 
 

Ungdomskoret 

Rottejazz 

Strandholdt 

Kamla Marie Bluhm Duo 

TORSDAG D. 30.JUNI 

IF Mols har besluttet at 
Sommerfesten i år også skal 

rumme en støttekoncert.  
Her samles lokale og områdets 

ukrainere om musik og fællesskab.  
Og hele entreen går ubeskåret til 

Molsskolens Røde Kors-indsamling 
”Fra børn til børn”. 

 
Entré (armbånd): Minimum 100,-  

- eller valgfrit derover. 
Børn under 14 år gratis - eller valgfrit beløb.  
Flygtninge i området inviteres gratis med.       
 

  

 Fredag d. 1. juli kl. 16.30 

  



                                     

 

 
 

          FREDAG DEN 1.JULI 
 

Kl. 16.00 Festpladsen og aktiviteter åbner - gratis entré. 

Kl. 16.00 Legeland åbner - dagsbillet: 70,- kr. - kom og gå som du vil. 

Kl. 16.00 SalgsBoderne åbner – Burger & PølseBod fra ”MEJERIETS PØLSEVOGN” 

                                og mange andre lækkerier fra Restaurant Ved Vandet, der kommer med MORTENS MADVOGN.  

 Vi er også så heldige at få besøg af ISBILEN De tre søstre - de kommer med deres IsBil/KaffeVogn 

med hjemmelavet økologisk is fra Thy - og økologisk espresso kaffe fra Sydhavnskaffe i Århus. 
 

Kl. 16. 00     STORSKÆRM –Tour de France  

Vi følger rytterne, på deres enkeltstart rundt i København.   

 

Kl. 16.00 - 17.00   Happy Hour – Fadøllen strømmer fra hanen - køb 2 betal kun for 1.   
                                                 

Kl. 16.00 – 19.00   Fyraftensmøde - omkring ølvognen med LiveMusik  

 Frank spiller klassisk rock når det er bedst, og er årets første musikalske indslag på festpladsen.                                                                                                               
 

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. 17.00 Bankosalget åbner i Molshallen - til årets gigantiske reklamebanko.  

Indtag pladserne til sommerens store bankospil. Masser af flotte gevinster 

skænket af de erhvervsdrivende fra Ebeltoft, Rønde, Helgenæs og Mols. 

Nogle af spillene afsluttes inden kl. 19.00   

Se den store gevinstannonce  

i Adresseavisen uge 26. 

 

Kl. 19.00 Det store Bankospil starter - nu spilles der Banko i Molshallen – smages på Portvin i ”Gymnastiksalen”, følges med i  

Tour de France på STORSKÆRM - alt imens der er Støttekoncert i Teltet og varmes op til aftenens disko-brag. 

  

Kl. 19.00 – 21.00  Portvinssmagning  – Der smages på forskellige typer portvin     

 Pris 175,-   Max 45 deltager – der tilmeldes efter ”Først til Mølle” 

                       Tilmelding via MobilePay 28 76 34 eller ved henvendelse til 2176 7246 

                                Det er Rene Kornum der leder jer gennem aftenens gyldne dråber, og tager jer på en spændende      

                      rejse i Portvinens verden………….  Se mere på www.ifmols.net eller FB Sommerfest på Mols 
 

 

Kl. 16.00   Entré til teltet kr. 100,- (eller valgfri derover)      Børn u. 14 år gratis (eller valgfrit beløb). 

Kl. 16.30 – 21.15  Støttekoncert for Ukraine  -   Flygtninge fri entré   

Alt entré går ubeskåret til Molsskolens Røde Kors-indsamling – Der kan også støttes via MobilePay 51 44 79 

 Se hele det store program på www.ifmols.net eller FB Sommerfest på Mols  
   

Kl. 21.30    Entré til teltet kr. 100,-   Har du ”Armbånd” på fra Støttekoncerten kommer du ind for kr. 50,- 

Kl. 22.00 - 02.00  DJ Kim Birk skruer op for party musikken  

 Kim Birk er tidligere nomineret til årets mainstream DJ til Danish DJ Awards,  

og ved bedre end de fleste, hvordan man skruer et vindende soundtrack  

til årets Sommerfest på Mols sammen. 

Garanti for en fed fest – så – vi ses i teltet.   
 

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

http://www.ifmols.net/
http://www.ifmols.net/


                   

 
 

 

LØRDAG DEN 2.JULI 
Kl. 09.30     Tour de Mols – Tag med på en hyggelig tur rundt i det skønne landskab – Mols MTB viser vej. De 30 første kan nyde turen på en  
 af Syddjurs Kommunes nye seje ”BjergCykler” – Borgmester Michael Stegger Jensen beklager han ikke kan deltage. Han følger en 

anden Tour, der er på besøg i Danmark - men han ønsker alle en god tur og en rigtig god fest – og glæder sig til at deltage i 2023. 
  Læs mere om tanken bag cyklerne på www.ifmols.net eller på FB Sommerfest på Mols 
 – det er også her I finder ruten og tilmelding til ”BjergCykler” ….  

   

Kl. 11.30 Optog gennem Knebel by - Alle er hjertelig velkommen – start Møllevej 3.  
Der er kåring af bedste udklædning og bedste indslag efter optoget.   
Der uddeles stemmesedler langs ruten og på Festpladsen, så alle der har lyst, kan deltage i afgørelsen. 

 

Kl. 12.00    Festplads & aktiviteter åbner- gratis entré 
Kl. 12.00               Legeland åbner - dagsbillet: 70,- kr. - kom og gå som du vil. 
 
Kl. 12.00 SalgsBoderne åbner – Burger & PølseBod fra ”MEJERIETS PØLSEVOGN” 

                                og mange andre lækkerier fra Restaurant Ved Vandet, der kommer med MORTENS MADVOGN.  

Vi er også så heldige at få besøg af ISBILEN De tre søstre - de kommer med deres IsBil/KaffeVogn  

med hjemmelavet økologisk is fra Thy - og økologisk espresso kaffe fra Sydhavnskaffe i Århus. 

  
Kl. 12.00 - 13.00  Happy Hour - Fadøl - køb 2 betal kun for 1 
 

Kl. 12.00  STORSKÆRM – Tour de France. Følg dagens etape fra Roskilde til Nyborg – 202 km. 

 

Kl. 13.00                Ringridning på 2 eller 4 hjul – Ta´cyklen med eller lån en af de ”Prikkede” - Måske har du været med i  
optoget på havetraktoreren eller ATV’en - så er det den du deltager på – I er alle velkommen til at prøve kræfter med de små ringe. 
Se mere på www.ifmols.net eller på FB Sommerfest på Mols     

 

Kl. 13.00 Fag/firma - gade/vej fodbold - sjov bold på Mols.  
Tag fat i din kollega, kammerat eller bank på hos din nabo - saml et hold (mindst 4, gerne 7)  
Holdgebyr 200,- kr. - Tilmelding til Henrik Fjeldgaard på tlf. 4068 1538 – senest 25. juni 
Se mere på www.ifmols.net eller på FB Sommerfest på Mols     

 

Kl. 13.00 – 15.30 LiveMusik på pladsen – JP & friends, spiller ølvenlig musik af forskellige genre, lige fra 60’erne og op til i dag.  
                               Der er statsgaranti for en hyggelig eftermiddag  
 

Kl. 13.00 - 17.00  Gratis aktiviteter med bla. Søspejderne der laver snobrød og pandekager ….. 
  Derudover vil der være mulighed for mange andre hyggelige aktiviteter på pladsen. 
 

Kl. 15.30 - 17.30  LiveMusik på pladsen -  ”John Mogensen Duo” kommer forbi og synger alle de gode gamle slagere. 
 

Kl. 18.00 FestTeltet åbnes - til Sommerens fest på Mols - Entré til teltet kr. 100,- 
                              

Kl. 18.30 - 21.00  Fællesspisning – Frank står for den musikalske underholdning  
(det er tilladt selv at medbringe mad, men IKKE DRIKKEVARER) 
For kun 400,- får I Entré + Buffet + 4 øl/Cider/vand eller 1 fl. Vin 

                                Se menu på www.ifmols.net eller på FB Sommerfest på Mols 
Tilmeld og betal på konto: 9388 – 0000 96 41 82 Sparekassen Djursland  
eller Mobilepay 88 698  - HUSK !! - Skriv navn og antal ved overførsel. 
 

Entré og madbilletter udleveres på pladsen og kan afhentes I informationen fra fredag d.1. juli kl.18  
 

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

 

Kl. 20.00                Ole Laursen Prisen uddeles – i år uddeles prisen for 2020, 2021 & 2022 
                                                           

Kl. 21.00 - 02.00   LiveMusik med The Hillbillie og The Hitmen 
The Hillbillies spiller deres afskedskoncert.  
Ringen sluttes – de stopper her hvor eventyret startede, for mere end 20 år siden.    
The Hitmen – har spillet til utallige af de største fester i Danmark, og er nu klar til Sommerfest på Mols 2022. I et fem mands line up 
er bandet klar til at byde på moderne og klassiske dansehits i super velspillede versioner. Glæd jer til Thomas Helmig, Bruno Mars, 
Tobias Rahim, The Weeknd, Gnags, Michael Jackson og Earth Wind & Fire når bandet går på scenen.        
                                                                  

Kl. 02.00     Tak for i aften - ses i morgen kl. 13                                                                                      

KUN 
Voksencykler 

HUSK 

Cykelhjelm 

Se mere på FB 

eller på ifmols.net 

HUSK !! 

Reserver bord hvis I ønsker at sidde 

sammen. Oplys navn og antal på 

2176 7246 - eller reserver ved 

henvendelse i info. på Festpladsen. 

 

Sidste frist for 

tilmelding til mad 

- er d.26. juni. 

http://www.ifmols.net/
http://www.ifmols.net/


                         
 

 
 

       SØNDAG DEN 3.JULI 
Kl. 13.00     Festplads & aktiviteter åbner - gratis entré  

Kl. 13.00     Legeland åbner – dagsbillet koster 70 kr. - kom og gå som du vil. 

Kl. 13.00     SalgsBoderne åbner – Burger & PølseBod fra ”MEJERIETS PØLSEVOGN” 

                     og mange andre lækkerier fra Restaurant Ved Vandet, der kommer med MORTENS MADVOGN.  

                     Vi er også så heldige at få besøg af ISBILEN De tre søstre - de kommer med deres IsBil/KaffeVogn  

                     med hjemmelavet økologisk is fra Thy - og økologisk espresso kaffe fra Sydhavnskaffe i Århus.   
 

Kl. 13.00     STORSKÆRM – Tour de France - vi følger 3. etape fra Vejle til Sønderborg. 
 

Kl. 13.00 - 14.00  Happy Hour – køb 2 fadøl, betal for 1  
 

Kl. 13.00 - 17.00  Gratis aktiviteter med bla. Søspejderne der laver snobrød og pandekager.   

                     Derudover vil der være mulighed for mange andre hyggelige aktiviteter.  
 

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. 13.30     Molbodysten - vi dyster på forskellige sjove discipliner.  

                     Tilmeld et hold og få en forrygende eftermiddag!!!  - Gratis deltagelse 

                     Tilmelding til Majbritt Pedersen på 2217 4587 – senest d. 25. juni. 
 

Kl. 14.00 - 15.30 Pensionistkaffe – med hygge, sang og harmonikaspil – Gratis deltagelse,  

                     men tilmelding nødvendig - Strandvejens Konditori sponsorerer kagen til kaffen.  

                     Tilmelding til Søster på tlf.: 8635 2806 / 5238 5806 - senest d. 1. juli kl. 16.  

  

Kl. 15.00 - 17.00 Kom og prøv det nye udeområde med Padel- & Tennisbane. 

                     Sune står klar til at hjælpe jer til rette. 
  

Kl. 15.30 – 16.30 Musikalsk underholdning - for børn og barnlige sjæle - med Rune & Maria.   

                     Duoen Rune og Maria spiller deres egen musik, hvor fantasien udfordres i et univers af superhelte,  

                     fantastiske skabninger og fabeldyr.   

 

Kl. 16.30 – 18.00  LiveMusik på pladsen - Falck & Hvid - Det bliver næsten ikke mere lokalt - man kan måske få  

                     lidt svært ved at kalde falck'en en Molbo, men fakta er - at han i hjertet aldrig er flyttet fra Mols.  

                     De spiller vaskeægte country, Blues, Rock, 80'erhits og spillemandsmusik fra både Danmark og udlandet. 

 

Kl. 17.30     Fællesspisning - med helstegt Pattegris & Roastbeef.   
                     Vi genopliver den gamle tradition – Slagter Kruse og hans team, levere og servere kødet -  Marianne Als og   
                     hendes tro hjælpere, kreere og servere de lækreste salater og tilbehør.    Pris kr. 75,-   Børn u/8 år kr. 50,- 
                    

Kl. 18.00 – 21.00 One2Many - lukker på smukkeste vis - Sommerfesten 2022       

                     Mads Pedersen, Carsten “Sjaske” Mortensen, Allan Rosenlund –  
                     De tre gutter leverer med stor overbevisning og har rigtig god sans for, hvad publikum      
                     gerne vil høre. De spiller musik fra de sidste otte årtier, og det bliver udført med en stor   
                     spilleglæde, som smitter af på et hvert publikum.. ♫♫♫ 

Kl. 21.00     Tak for i år!!!  

Håber vi ses igen d. 7.- 8. og 9. juli 2023!!! 

God sommer :O)   

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.colourbox.dk%2Fpreview%2F2477486-418027-sort-kaffe-i-hvid-kop-vector-illustration.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.colourbox.dk%2Fvektor%2Fsort-kaffe-i-hvid-kop-vector-illustration-vektor-2477486&h=480&w=401&tbnid=J2COw6kZmi-blM%3A&zoom=1&docid=9JoD-Orj2fPFcM&ei=KiOaU_P4KOu6ygPbrILACg&tbm=isch&ved=0CHUQMyg-MD4&iact=rc&uact=3&dur=1949&page=3&start=57&ndsp=34

