
 

Bogfestival 2014 – Ingstrup Bogby 

Lørdag den 2. august – søndag den 3. august 2014 

Program  

Alle arrangementer finder sted på torvet ved 
Ingstrup Mejeri med mindre andet står anført. 

Lørdag den 2. august                                      
Kl. 12.00 Velkomst ved formand Inger Dueholm 

Kl. 12.10 Åbning af Bogfestival 2014 ved forfatter og 
foredragsholder Bjarne Nielsen Brovst 

Kl. 13.00- 13.45 9000 ORD – oplæsning af digte ved 
Kristine Sejr, Poul Høllund og Lise Andersen 

Kl. 14.00-16.00 Byrundtur med hestevogn – 
enestående chance for at se de mange ordsprog der 
pryder husene.  

Kl. 14.00-16.00 Besøg hos billedmager Eydna Kjelnæs 
samt galleri Unique   

Kl. 14.30 – 15.30 ” Prop og Berta” på Ingstrup 
Trivselsskole – især for børn 

Kl. 17.00 Annalene genopfrisker de Gamle ordlege  

Kl. 18.00 Fælles spisning i teltet – forudbestilling 
nødvendig. Se nedenfor. Oplev festlig 
spillemandsmusik under middagen ved Gertrud Bjerg  

Kl. 19.30 Sange fra den amerikanske musical 
sangskat ved Gregers L. Mogstad – Musik 
Konservatoriet i Aalborg  

Kl. 21.00 – 21.30 Aftensang i baptistkirken arrangeret 
af folkekirken og baptistkirken i fællesskab. 

 

Søndag den 3. august                                     
Kl. 09.30 Kaffe og rundstykker Ingstrup Trivselsskole. 

Annalene læser højt for børnene på Mødestedet      
Kl. 10.00 – 10.30 Højtlæsning for de 3-6 årige               
Kl. 10.30-11.00 Højtlæsning for de 7-10 årige  

Kl. 10.00-12.00 Haiku værksted Ingstrup Trivselsskole 
ved Malene Krogh (Sjov digtning hvor alle kan være 
med) 

Menu fællesspisning: Spare Rib samt kyllingefilet 

med bagt kartoffel og salat. Pris kun kr. 69,- pr. 
kuvert. Forudbestilling senest torsdag den 31. juli 

inden kl. 20.00 til info@camping-rolighed.dk.  

Kom og vær med til et par festlige 
festivaldage på torvet i Ingstrup! 

Lørdag den 2. august er der opstillet 
markedsboder med salg af bøger, 
citatchokolade, lopperier m.v. Ligeledes kan 
der lånes bøger fra Biblioteksbussen. 

Til de småsultne er der mulighed for at købe 
lækre hotdogs fra Palles pølsevogn - de 
lækkersultne kan købe hjemmebagt kage med 
te/kaffe og til de tørstige er der øl/vand. 
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