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Gandrup Byfest 2019
Byfesten starter tirsdag d. 13. august

og slutter søndag d. 18. august

Torsdag

Byløbet
Fredag

Bonderøvsfest
Lørdag

Ib Grønbech



Åbningstider: Hver dag fra 07.00-21.00
Støt Spar Gandrup - de støtter GS

- vi handler lokalt!

GS hovedsponsor er

Spar Gandrup



Stae Tagdækning

Sponsorer



 

Sponsorer



Kom og oplev Onkel Rejes syrede rim og røverhistorier, 
der er både platte, politisk ukorrekte – og slet ikke til at 
stå for 

Lad bare sulfo, pli og broccoli blive derhjemme, når du 
skal til denne familiekoncert. Hyggelige, runde Onkel 
Reje kan ikke li’ at gå i bad. Han lugter og er ligeglad.

Onkel Reje er blevet børnefavorit på DR Ramasjang, 
hvor han med sin rødmossede, piberygende karakter 
optræder i absurde musikvideoer om alt fra person-
lig hygiejne til mormor. Hvis han da ikke bestyrer sin 
brevkasse eller lader sine sure sokker fortælle vittighed-
er.

Børnene vil elske at komme tæt på denne løjerlige 
antihelt, mens forældre og bedsteforældre kan smile 
af Onkel Rejes syrede rim og røverhistorier, der er både 
platte, politisk ukorrekte – og slet ikke til at stå for.

Onkel Reje Show

Mad og Drikkevarer skal købes på pladsen!



Ib Grønbech & ContainerKvartetten 
vælter ganske enkelt koncertstederne, 
dels med hans og bandets sublime 
musikalske evner, og dels med IB’s 
uforlignelige humor – manden er 
simpelthen genial, og han placerer sig 
blandt de allerstørste komikere vi har 
i Danmark. Den kombination sælger 
billetter!

Oplev Ib Grønbech & ContainerKvar-
tetten. En skøn forening af kunstner-
ens største hits fra de seneste 33 år 
leveret med masser af energi og glimt 
i øjet i kombination med nordjysk 
humor, når den er bedst.

En aften i selskab med Ib Grønbech udfordrer både stemmebåndet og lattermusklerne. Alle overgi-
ver sig til et univers af sjove sangtekster serveret på vendelbomål og iørefaldende popmelodier. Det 
hele ender ud i uundgåelig fællessang. Der bliver grinet højtlydt af den skæve og lune humor, som Ib 
Grønbech mestrer brugen af i spontanitet, improvisation og perfekt timing. Det er ikke stand-up. Det 
er heller ikke ”bare” en koncert. Det er svært at sætte ord på men mest af alt et sted, hvor musikken 
går hånd-i-hånd med komikken. Kort sagt: Musikalsk legestue med lattergaranti.

I 2018 er det 33 år siden at Ib Grønbech udgav sin første LP og hurtigt blev den nordjyske sanger & ko-
miker landskendt. Ib Grønbech har udgivet en lang række produktioner med stor succes gennem alle 
årene. I 2016 udgav Ib Grønbech opsamlings CD, idet han sammen med sit band havde genindspill-
ede alle de største Ib Grønbech hits og ligeledes skrevet nye sange. Den nye produktion blev mixet af 
Søren Bundgaard og udkom i slutningen af maj 2016 og blev en ligeledes en stor succes. Sidenhen har 
Ib Grønbech med sit band tourneret over hele Danmark og vælter mange af koncertstederne.

Derfor er der ligeledes lagt op til en landsdækkende tourné i løbet af 2019, hvor der allerede nu er 
mange koncert jobs i kalenderen. Ib Grønbech & ContainerKvartetten glæder sig til at komme rundt i 
landet og levere et brag af en koncert, hvor publikum kan synge med fra start til slut på alle de kendte 
Ib Grønbech hits.

Ib Grønbech og ContainerKvartetten

UDSOLGT

Der er desværre udsolgt til dette arrangement men hold 
dig opdateret på Gandrup Sportsklubs Facebookside hvis 

der skulle komme billetter til rådighed.

Billetpris kr. 295.-

Inkluderer mad i form af helstegt pattegris, koncert med Ib 
Grønbech og efterfølgende spiller DJ op til dans indtil kl. 

02.00



Bonderøvsfest 2019
Igen i år skal vi have bonderøvsfest, med alt hvad det in-
debærer! Traditionel dansk mad i form af stegt flæsk med 
persillesovs leveret af Gæstgivergaarden Gandrup, banke 
søm i og dans på bordene. For at komme i den rette stemning 
kickstarter vi festen med ølbanko med masser af præmier i 
form af øl/shots. Nu er der lagt op til en god gammeldags fest 
til live musik leveret af KOPIBANDET.DK.

Billetter

Tilmelding via nemtilmeld:
https://gandrup-sportsklub.nem-

tilmeld.dk

Pris kr. 150.-

Inkluderer Stegt flæsk med 
persillesovs, ølbanko og livemusik



Program

Tirsdag den 13. august

Kl. 17.30 Indskrivning til Sponsor Cykelløb

Indskrivning til cykelløb. Alle kan deltage. Har du ingen sponsorer koster det 50 kr. at være med.
Kom og hep på cyklisterne.
Gandrup Borgerforening opstiller flagallé.
Der trækkes lod om sponsorgaver på ryg nr. blandt de tilmeldte børn op til 14 år.

Kl. 18.00 Start på sponsor cykelløb

Onsdag den 14. august

Kl. 19.00 Sponsor cykelløb slutter og der er præmieoverrækkelser i teltet.

Kl. 17.00 Fodboldtræning for alle ungdomshold

Kl. 18.00 Fotografering og spis sammen

Der tages billede til årets julekalender. Husk nissehuen!
Efterfølgende er der spis sammen for alle. Menuen offentliggøres under byfesten. 

Priser:

Fodboldspillere   Gratis
Forældre, søskende eller andre 25 kr.

Kl. 19.00-22.00 Kreativ aften/indsamling af neostrik

Arrangementet koster 50 kr. alt inklusiv efter først-til-mølle-princippet. Tilmelding foregår via Nem-
tilmeld:
https://gandrup-sportsklub.nemtilmeld.dk



Program

Torsdag den 15. august

Kl. 18.00-21.00 Byløbet

Life Of Sport arrangerer halvmaraton (21km), 5 og 10 km løb.

Tilmelding sker på https://lifeofsport.nemtilmeld.dk/

Fredag den 16. august

Kl. 18.00-02.00 Bonderøvsfest 2019

Bonderøvsfest med stegt flæsk med persillesovs kartofler og rødbeder. 
Der afholdes ølbanko og der skal slås søm i. Live musik leveres af kopibandet.dk.

Pris kr. 150.- per person

Billetter købes via: https://gandrup-sportsklub.nemtilmeld.dk/



Lørdag den 17. august - Børnenes Dag

Kl. 09.00 Pladsen åbner

Kl. 09.00-14.00 Hoppeborge er åbne

Kl. 10.30 Onkel Reje Show!

Kl. 11.30 Den skaldede pædagog

Kl. 12.45 SKANSESPILLET synger Alice I Eventyrland

Kl. 14.00 Tak for i dag - Børnenes Dag

Program

Kl. 18.30 Teltet åbnes

Kl. 19.00 Fest i teltet

Kl. 21.30 Ib Grønbech går på scenen

Kl. 23.30 Efter koncerten med Ib Grønbech. DJ Spiller op til dans.

Kl. 02.00 Festen slutter

Kl. 12.30 Uddeling af Hjulmand Prisen 2019 (årets ungdomsspiller)

Den Skaldede Pedagog



Billetter
Pris kr. 50.-

Inkluderer foredrag og efterfølgende 
sildebord.

Tidligere PET-politimand. Foredrag om humor og livet hos PET.

Hugo Mortensen er specielt et kendt ansigt i forbindelse med sit virke i poli-
tikorpset i mere end 40 år i diverse afdelinger, heriblandt Fremmedpolitiet, 
Kriminalpolitiet og Politiets Efterretningstjeneste. I 2010 tog Hugo endelig 
afsked med poltiet, og har siden haft en rolig tilværelse som foredragshold-
er. Hugo får fantastiske tilbagemeldinger på sit foredrag, hvor han fortæller 
om sit liv med alt lige fra indlæringsproblemer i skolen og en mislykket 
militærkarriere til kærligheden og livet som politimand. Kendetegnet for 
Hugos foredrag er, at det er utrolig morsomt, underholdende og krydret 
med små anekdoter.

Hugo er vokset op i Aalborg i et arbejderkvarter med en far som fabriksmedarbejder og en hjem-
megående mor. I skolen havde Hugo ikke succes. Han endte i alt med at gå på tre forskellige skoler, 
men hvor ingen af dem fangede hans interesse. Slendrian og dårlige skolepapirer blev Hugos va-
remærke, hvilket resulterede i, at han ikke kunne komme ind til Søværnet, som han ønskede. Hugo 
prøvede to gange derefter at søge ind på officersskolen, men hvor han dumpede begge gange. He-
refter søgte han ansættelse ved politiet, hvor han heldigvis kom ind og fik en fantastisk karriere.

Søndag den 18. august

Kl. 11.00 Foredrag med tidligere PET-politimand Hugo Mortensen

Program

Pris kr. 50.- per person inklusiv spisning med sildebord kl. 13.00.

Kl. 16.00 Byfesten slutter

Foredrag af tidligere PET-politimand 
Hugo Mortensen

Kl. 10.00 Supersøndag

Ugens turneringskampe flyttes hvis det er muligt til denne dag. Program annonceres senere.



Nye Æresmedlemmer 2018

Margit Andersen - æresmedlem 2018
Siden Margit flyttede til byen har hun været 
frivillig i Gandrup Sportsklub. Hun gik straks ind 
i GS’s Venner. Det var dengang kiosken var åben 
på alle træningsdage, og livet omkring kiosken 
var på sit højeste. Men tiderne har ændret sig, og 
det er ikke længere kiosken der skal passes. I de 
seneste år har hun været ansvarlig for Klublotto, 
og har gjort denne opgave så nem og enkelt for de 
mange sælgere. Men det er ikke kun de officielle 
opgaver, Margit tager på sig. Man kan f.eks. altid 
være sikker på, at mor Margit, som mange senior 
fodboldspillere kender hende som, er klar med 
mad, når fodboldspillerne skal have noget at spise, 
og så er hun ikke mindst kendt for de gule ærter 
ved den årlige generalforsamling. Med andre 
ord er Margit tit en vigtig del, af det der sker bag 
kulisserne. 

Hans Jensen - æresmedlem 2018
Hans har i mange år været en fast del af festugen 
og er det stadig som formand. Hans er nu også en 
fast del af Tirsdags Holdet hvor han og resten af 
holdet vedligeholder klubhuset og de omkringlig-
gende arealer m.m. Man ser typisk Hans svinge 
dirigentstokken. Han overtog faktisk tjansen som 
dirigent på den årlige generalforsamling efter 
sin far. Hans har selv spillet fodbold og været 
træner. Han var formand for ungdomsafdelingen 
i fodbold tilbage omkring 1977 hvor han også tog 
tjansen som kampfordeler.



Hjulmand Prisen - Årets Ungdomsspiller 2018

På billedet ses fra venstre Per Pedersen, Peter 
Hjulmand Nielsen og Kasper Hjulmand. Kasper 
Hjulmand gav i 2016 foredrag i teltet. Kaspers far, 
Peter Hjulmand, har tidligere spillet fodbold i Gan-
drup Sportsklub sammen med blandt andet Per som 
her ses på billedet. Flere af de gamle holdkammerater 
var samlet denne dag for at hilse på hinanden.
Peter Hjulmand skænkede på dagen 2016 en vandre-
pokal til sportsklubben. Pokalen skal hvert år gives 
videre til en ungdomsspiller som særligt har fortjent 
den. Pokalen bliver overrakt til en ungdomsspiller 
lørdag kl. 16 under byfesten.

Tobias Ozimek Andersen (t.v.)
 - Modtager af Hjulmand Prisen 2018
Tobias er næsten altid til træning. Han er meget hurtig på banen 
og har massere af temperament. Tobias har også hjulpet til som 
hjælpetræner for de yngre hold.

På billedet ses også modtager af prisen 2017, Rasmus Høgh (t.h.).

Prisen
Kriterierne for prisen er, at spilleren i 
særlig grad i årets løb:
• Har udvist stor træningsflid.
• Have været en god kammerat.
• Gennem sit smittende humør 

været medvirkende til at sam-
menholdet i klubben styrkes.



Sponsorer

Sandens Totalservice
Tlf. 2858 9442

Udførelse af murerarbejde
Facaderenovering

Flisearbejde
Små og mellemstore opgaver

Gandrup



Sponsorer

Mamma Mia Pizzaria
Borgergade, Gandrup

9825 9716

HÅRDESIGN
Gandrup

9825 8400

VOGNMAND 

MORTEN & BJARNE 

VANGGAARD I/S
TLF: 22 18 68 44

RK Tømrer og Snedker
V. René Knudsen

Alléen 11 
9362 Gandrup

Fodterapeut
Hanne Ravn

Tlf. 2341 6239



Kreativ aften med foredrag

Boulevarden 9  9000 Aalborg

Design

98  12  07  13

Onsdag d. 14/8 19.00-22.00

Tag din nabo under armen og kom og få en 
hyggelig aften. 
Vi er værter med vin, kaffe/te og kage.
Medbring garn og strikkepinde/hæklenål eller 
dit igangværende håndarbejdsprojekt. Vil du 
gerne lære at strikke eller hækle eller er du 
løbet ind i problemer, så står ”De kreative i 
Gandrup” til rådighed med hjælp og vejled-
ning.
Aftenen indledes med et kort foredrag om 
Strik til Børn på Neonatalafdelinger af 

Lisbeth Løye Hejl (tidl. Sygplejeske)

Det neostrik, som allerede er strikket, indsamles 
og overrækkes til Lisbeth Løye Hejl.
Der vil være salg af kits og lidt forskelligt fra 
Designværkstedet.
Arrangementet koster 50kr alt inkl.
Først til mølle princippet.

Tilmelding via nemtilmeld: 
https://gandrup-sportsklub.nemtilmeld.dk
 

Med venlig hilsen
Initiativgruppen
Lis Lassen Jensen
Vibeke Jacobsen
Dorte Jensen
Rikke Olesen
Tina Basse

1000 tak til Designværkstedet for donationen 
af de 3 kg. bomuldsgarn til projektet.



10. August 2019 Kl. 15.00 
I Teglværkssøerne ved Gandrup 

Svøm 1 til 5 runder. 
Hver runde er 750 meter. 

Børne heat 

Se mere 
på www.24timerihjallerup.dk 
 
Tilmelding via hjemmesiden. 
Eller Scan QR koden: 

Arrangør: 

24 Timer I Hjallerup 

Gandrup og Omegns Borgerforening 

 

24 Timer I Hjallerup indsamler penge til fordel for Julemærkehjemmet i Hobro 

Alle kan deltage! 



Byfest 2018



Byfest 2018



Udlejning af maskiner
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LEJEPRISER PR. DAG:

Saxlifte JLG 8m  . . . . . . 390,-
Minigraver . . . . . . . . . . . 790,- 
Minilæsser . . . . . . . . . .1.090,-
Manitou MT625 . . . . .1.290,-
Manitoi MT1840  . . . .1.890,-
ekskl. moms - inkl. forsikring og miljøbidrag

MATERIAL RENTALS

26 13 61 61


