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VELKOMMEN TIL KUNDBY DAGEN 2019  
- og velkommen til det nye layout for pro-
grammet (som ligner det gamle). Vi håber, 
at du kan finde rundt i det … læs de små 
introer om traditioner og nye tiltag og plan-
læg din helt personlige Kundby Dag med 
masser af aktiviteter. I år har vi særligt 
fokus på børn og unge med hele 2 børnefo-
restillinger og et event for de unge på 13-
18 år i samarbejde med UNG Holbæk.  
 
Kundby Lokalforum ønsker alle gæster   
RIGTIG GOD FORNØJELSE  på dagen 

Gademusikanten  
Heine Mindstrup er snart blevet en fast del 
af lydbilledet til Kundby Dagen. I år spiller 
Heine også til Morgenkaffen og vi skal 
blandt andet synge Kim Larsen og John 
Mogensen … Siden følger Heine os rundt i 
byen til Gadekæret, skolen osv.—giv Heine 
et KRAM, når du møder ham …  

Jagthorns Blæsere 

Endnu en af vores skønne traditioner 
på Kundby Dagen.  Hagested-Gisinge 
Jagthornsblæsere hører til blandt 
Vestsjællands største grupper. Oprin-
deligt blev Jagthornet brugt til kommu-
nikation mellem Jægerne. Siden gik 
der sport i at få det til at lyde ordentligt.  

 
Kundby Bagagerumsmarked 

Brugsens P-Plads forvandles til en stor markedsplads 
med mulighed for en rigtig god handel. I skrivende stund 

har vi stadig plads til flere—så spred ordet. 
Her finder du også Kundby Dagens lotteri, med dejlige 

præmier skænket af lokale erhvervsdrivende. 

Morgenmad og Café Fortov m.m. 
Kundby Forsamlingshus giver den fuld skrald 
hele dagen. Vi mødes kl. 9 til morgenkaffe og 
fælles hygge. Køb morgenmad og kaffe for 
bare 25 kr. Du kan også købe en lille skarp 
og øl/vand.  
Café Fortov åbner ca. kl. 10:30 og du kan 
købe alt hvad maven begærer til en dejlig 
frokost. Café Fortov lukker kl. 17. 
I Café Hallen kan du købe en pølse med 
brød, kaffe, kage, popcorn og diverse drikke-
varer. Café Hallen lukker ca. kl. 17.  

Toiletter 
Når man skal, så skal man. Der er toiletter 
i Forsamlingshuset og på Kundby Friskole 
(hallen og foreningslokalet).  
Går det helt galt, så bank på en dør …  

Parkering 
Du bedes stille din bil ved skolen 
eller ved Kirkens P-plads og GÅ 
rundt i Kundby, eller du kan cyk-
le. Undgå så vidt muligt at køre 
bil til lokaliteterne. TAK. 

Kundbys Gospelkor 
Glæd dig til et genhør 
med Kundby Kirkes 
helt eget kor. Koret 
holder til og øver i 
Kundby Kirke hver 
tirsdag kl. 17:30-19. 

Morgenandagt 
Som en dejlig skik mødes vi i 
Kundby Kirke før festlighederne 
går løs. Kundbys sognepræst, 
Lene Wadskær, sørger for at vi 
er i den rette stemning til endnu 
en dejlig dag.  
Børnefamilier er også mere end 
velkomne til denne skønne 
morgen tradition.  

GIV DIN PANT TIL ET GODT FORMÅL 

Støtteforeningen for Kundby Friskole 
og Børnehus vil på Kundby Dagen 
opstille pantsække centrale steder i 
byen. Så giv din pant og støt et godt 
formål og HOLD BYEN REN!
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VETERANBILER 
Det her er vi MEGA stolte af .  
Holbæk Løbet for veteranbiler 
over 35 år har faktisk 25 års 
jubilæum i år og sørme om de 
ikke har valgt at lægge en af deres 4 
poster under løbet  lige midt i vores 
festdag. Der er 100 biler  tilmeldt løbet 
og de vil komme drypvis  til posten ved 
PRÆSTEGÅRDEN . Der vil i gennem-
snit være 10 biler hele tiden. WOUW! 

TØMMERFLÅDE RALLY 
Der er hverken øjne eller bukser tørre, når der sejles på Kund-

by Gadekær kl. 12. Søren Stavnskær har sikkert lavet nye 
regler igen-igen, men det må du finde dig i.   

Du melder dig (over 10 år) til på dagen (ingen forhåndstilmelding). 
Kampene ledsages uigenkaldeligt af Jørgen Steensbjergs 

friske kommentarer. Ind imellem kan du jo lige nappe en dejlig 
SOFT ICE, som Stavnskær Eletrik altid byder generøst på.  

<Z�^�<ĂīĞ 
I år har vi inviteret en 
TUK-TUK , da vi synes at 
vores dejlige gæster 
fortjener god kaffe hele 
dagen. Mød Simon og 
KRÆS Kaffe på Brugsens 
P-plads først på dagen, måske 
flytter han et andet sted hen 
senere. HUSK altid lang KØ!  

Palle BANG BANG KLOVN 
Kl. 13 byder vi igen på Børneunderhold-
ning i særklasse og denne forestilling 
finder sted i Hallen.  
En ægte cowboy-klovn er kommet til 
Kundby, når BANG BANG står med sit 
fantastiske WESTERNSHOW! 
BANG BANG kaster med lasso og knive, 
synger sange, laver rebtricks og er rigtig 
god til at ramme balloner med sin pistol. 
Han har selvfølgelig en hest, Black Beau-
ty, der gør næsten alt hvad han siger.  
BANG BANGS livret er klapperslange og 
resten må I simpelthen opleve selv! 

VOLLEYBALL Kampe 
Tilmelding er åben til denne legendariske turnering kl. 14:30, hvor 
vi mødes bag hallen og lader gevaldigt op til Aftenfesten.  
Hvis bare I er 6, der gerne vil spille, så tøv ikke med at melde jer til 
med en mail til kundbyinfo@gmail.com NU! 
Årets dommer er: PERNILLE LUNDEGAARD STRARUP 
- naturligvis i tæt samarbejde med Benny Jensen. 
De glade vindere vil modtage Vandrepokalen med medaljer, bob-
ler og tilhørende fejring og festivitas. DET BLIVER SÅ SJOVT! 

OBS!! STAVNSKÆR ELEKTRIK OG TØMRERMESTER JAN  
ASKEDAL SPONSORERER FRISK FADØL TIL KAMPENE !!!  

 
 

DISCO GIZMO 
Og hvad er så det for en dims?  

Det er simpelthen et diskotek, hvor 
vores Brugsmand Thomas er DJ. Så vi 
kalder det DJ Brugsmand og han skal 

nok sørge for liv og glade dage til 

aftenfesten og dans hele natten. 

Fang en And i Kundby Gadekær  
I år r det Støtteforeningen for Kundby 
Friskole og Børnehus, der står for Ande-
dammen for børn. Der kan fiskes under 
(vand)-kampene i Gadekæret og alle børn 
får en lille præmie.  

HESTEVOGN 
Hop på Hestevognen med hele familien på Tour de 
Kundby  ruten med masser af hestekræfter.  Kusken 
hedder Claus og hesten hedder Thor. Nåede du det 
ikke sidste år eller forrige år, SÅ ER DET NU! 

DŽďŝů��Ăƌ 
Mobilbaren er 
tilbage med 
kolde øl og 
vand. Som no-
get nyt kan du 
bestille Take-
Away i form af 
en Flæskestegs-
sandwich og få 
den bragt ud. 
Bare ring på tlf. 

91560821  
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VOGNSERUP  
Gennem årene med Kundby Dagen, 
har Åbent Hus på Vognserup Gods 
hver gang vist sig at være en TOP 
SCORER med op til 100 besøgende. 
Alene af den grund, så åbner  
Hans Christian og Camilla igen gæst-
frit op på Kundby Dagen kl. 11.  
Har du ikke oplevet det endnu, så 
GØR DET … hvem ved, måske skal 
du holde din næste fest dér?  

 
 

UNG HOLBÆK 

Der er dømt ÆGTE street miljø kl. 11-13 for de  
13-18 årige på Multibanen sammen med de friske  

medarbejdere fra UNG Holbæk.  
Det foregår til den såkaldte DUNKE-MUSIK, så har du 

sarte ører—så tag høreværn på når du går forbi.

Kundby Idrætsforening 

-  er en fodboldklub i rivende udvikling 
efter en del års stilstand. Bag hallen kan 
du møde KIF og høre mere om deres 
hold (børn og voksne) - og du kan skyde 
en BOLD—og hvis du rammer, så får du 
sandelig også en lille præmie. Det er 
både for børn og voksne …  

Kundby Gymnastikforening 

Foreningen fylder 90 år i år og er 
STILL GOING STRONG og med på 
beatet med E-sport, Cirkeltræning og 
meget andet.  
Mød de aktive mennesker fra Gym-
nastikafdelingen i Hallen mellem 
11:30 og 12:30, hvor du kan opleve 
sjove udfordringer og aktiviteter.  

Du kan udfordre dig selv eller I 
kan være 2 eller 4 og udfordre 
hinanden.  
                               VEL MØDT 

Kundby Friskole—fjollebane og rundvisning 

Som I sikkert har bemærket, bliver der hamret og 
banket på skolen i disse tider. Derfor er skole– og 
børnehus deltagelse i Kundby Dagen også præget 
af dette … SÅ prøv en forhindringsbane med fjolle-
briller ml. 10 og 12 og få en alm. rundvisning ca. kl. 
10 eller kl. 11 og bliv samtidig oplyst om det nye 
byggeri. Mød op ved bålstedet/Fitness Parken.

Kundby Badminton Klub 

Kl. 10:30 dyster cremen af Kundbys 
Ungdom i en sveddryppende SUPER-
MATCH i Hallen. Følg med og hep på 
sidelinien, når Phillip Renard Hansen/
Mads Vesterdal Sørensen 
møder fætrene Andreas  
Gunnar Baunegaard/
Alexander Gunnar Bredahl.  
Sejren går til dem, der vinder 
og præmien er selvfølgelig  
ÆREN !! (og sikkert håneretten) 

DART 

- er MEGA SJOVT.  PÅ dagen holdes 
åbne skiver hele dagen i Foreningslo-
kalet og der udloddes fine præmier til 
dem, der også kan ramme dem :-) 

Kundby Skytteforening 

Hvorfor gå til skydning? Det er sjovt, man får nye venner og man 
styrker sin evne til at koncentrere sig og være tålmodig!  
Det kan du simpelthen teste af på dig selv i kælderen under 
skolen ml. 10 og 14, hvor Skytteforeningen byder velkommen til 
sjove konkurrencer. Her har du samtidig en enestående mulig-
hed for at få et ægte KNALD på Kundby Dagen.  
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PROP og BERTA 

Som nævnt i indledningen, så har vi sær-
lig fokus på børnene i år. Den første 
forestilling er kl. 10 i Samlingssalen på 
Kundby Friskole.  
Forestillingen er en kombination af dukke-
teater  og digitale formidlingsværktøjer 
som film, m.v. Prop og Berta universet 
med den lille tykke mand og hans ko 
handler om venskabets anatomi og vi 
håber at rigtig mange 3-8 årige med for-
ældre vil kigge forbi til denne skønne 
forestilling.  

Byvandring og Lokalhistorisk Arkiv  
Vil du deltage i noget vanvittigt populært, så skal du 
deltage i Linds Byvandring med fortællinger om Kundby 
kl. 10:15. 
Siden kan du blive MEGET klogere på hvad Kundby er 
for en størrelse, når du besøger det Lokalhistoriske arkiv 
i Forsamlingshuset, som i anledning af Kundby Dagen 
har fundet særlige billeder og historier frem om Kundby.  

Sjællands Veteranknallert Klub 

Puch Maxi, Kreidler, SCO, Yamaha, 
Honda er måske nogle af de knallert-
mærker, du kan se på Brugens P-
plads. Med tiden er det nærmest ble-
vet en ”lov” at en veteranknallert skal 
have en grøn ARLA-mælkekasse 
bagpå. SVK1984 har det hele! 

DAGLI’ BRUGSEN KUNDBY 
 Som altid giver Brugsuddeler 
Thomas den MEGA meget gas på 
dagen. Absolut et besøg værd.  

I år kan du med 3 bolde for en flad 
20-er skyde Uddeleren eller Sous-
chefen i vandet i en såkaldt ”Fald-i-
vand-maskine” - DET BLI’R SJOVT! 
Rundt om Brugsen sker der masser 
af andre ting, fx et kæmpe Blomster-
marked til gode priser og sikkert 
mere på dagen. I de 2 lotterier kan 
du vinde enten en Nexus Gasgrill til 
en værdi af 3.500 kr. eller et kro-
ophold for 2 pers.—værdi 1.600 kr. 

Kundby GF—DANCEMIX  
Når du har slugt morgenkaffen, skal du kun lige 
ud ad døren, så er der FEST og FARVER med 
Kundby GFs hold DANCEMIX, ledet af Betti og 
Vicki. Holdet viser single dans til livsglad musik– 
vals, tango, cha-cha-cha, jive osv.—man bliver 
glad af at danse og du bliver glad af at se det. 

Holdet træner normalt på mandage fra kl. 18:30—19:30.  � 

Holbæk Motorcykel Klub 

Motorcyklen er vel på en måde knal-
lertens storebror—og sandheden er, 
at flere (både mænd og kvinder) veks-
ler friværdien i boligen til en KVÆRN! 
Holbæk Motorcykel Klub har gæstet 
Kundby Dagen i adskillige år—og for 
hvert år med flottere og flottere motor-
cykler.  
Kig selv efter i mylderet på Brugsens 
P-plads (hvem ved, måske kan du 
tigge dig frem til en køretur)?  

SNOBRØD 
Bag hallen vil du fornemme den karakte-
ristiske duft af RØG, når Peter Bigaard 
tænder op i bålet til snobrød. I år gi’r 
Lokalforum gratis pølser til dit snobrød. 

 
Ansigtsmaling 

Kundby GF Teaters skønne Christiane er tilbage til glæ-
de for børnene i Kundby. I finder Christiane i nærheden 

af Brugsen og kom i god tid: DER ER ALTID KØ! 
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08:00   

08:00 Kundby Kirke Morgen Andagt, Gospel Kor og  
Jagthornsblæsere 

09:00 Forsamlingshuset Morgenmad kr. 25 
Fællessang med Heine Mindstrup  

10:00   

10:00 Brugsens P-Plads Sjællands Veteranknallert Forening 

10:00 Brugsens P-Plads Dagli’ Brugsen Kundbys mange aktiviteter   

10:00 Brugsens P-Plads Kundby Marked & Lotteri 

10:00 Brugsens P-Plads Holbæk MC—Motorcykel fremvisning 

10:00 Brugsens P-Plads KRÆS Kaffe holder dig kørende hele dagen 

10:00 Brugsens P-Plads Tour de Kundby med Hestevogn  

10:00 Forsamlingshuset Lokalhistorisk Forening om Kundby i gl. dage 

10:00 Skolens samlingssal Prop og Berta Børneforestilling 

10:00 Foreningslokalet Dartklubben Åbent Hus 

10:00 Bag Hallen Volleybanen er til fri afbenyttelse og træning 

10:00 Bag Hallen Snobrødsbagning v/Peter Bigaard  

10:00 Bag Hallen Kundby IF skyd fodbold og vind en pose slik  

10:00 Bag Hallen Café Hallen åbner  

10:00 Stavnskær Elektrik Åbent Hus med Hoppeborg, Soft Ice, mv.  

10:00 Bygaden 39  Åbent Hus Holmebos Holistiske Massage 

10:00 Kirkebakken 4 Åbent i Butik Den Himmelblå 

10:00 Kundby Friskole Kælder Skytteforeningen Åbent Hus 

10:00 Rundt i byen Mød vores Gademusikant Heine Mindstrup 

10:00 Rundt i byen  Donér din flaskepant til Støtteforeningen  

10:00 Rundt i byen  Mobilbar/Take-away Service Ring 91560821 

10:00 Præstegården Holbæk Løbet  -  100 Veteranbiler  

10:00  Kundby Friskole  Forhindringsbane med Fjollebriller  
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10:15   

10:15 Forsamlingshuset By Vandring—v/Lind 

10:15 Brugsens P-Plads KGF—Dancemix opvisning v/Betti 

Ca. 10:15 Bålsted v/Fitness Park Bestyrelsen viser rundt og informerer  

10:30   

10:30 Brugsens P-plads KGF—Ansigtsmaling v/Christiane  

10:30 Forsamlingshuset Café Fortov åbner  

10:30 Hallen Kundby Badmintonklub—Show Kamp 

11:00   

11:00 Vognserup Gods Åbent Hus og rundvisning  

11:00 Multibanen UNG HOLBÆK  - boldspil og fed musik  

11:00 Bålsted v/Fitness Park Bestyrelsen viser rundt og informerer  

11:30 Hallen Kundby GF—Aktivitetslege i lange baner  

12:00  

12:00 Gadekæret Tømmerflåde Rally 

12:00 Gadekæret Fiskekonkurrence for børn … fang en and  

13:00  

13:00 Hallen Palle BANG BANG Klovn 

14:00  

14:30 Bag Hallen Volley Turnering 

14:30 Bag Hallen  GRATIS Fadøl skænkes under kampene fra  
Stavnskær Elektrik og  Tømrermester Jan Askedal  

17:00  

17:00 Forsamlingshuset Café Fortov lukker  

18:00  

17:45 Forsamlingshuset Festen starter—Spisning og Kaffe 

20:00  STAND-UP Surprise  

20:30  DJ Brugsmand  spiller op til Dans  


