
HUI fejrer i 2022 sit 100-års jubilæum – det skal fejres med et brag, og du er inviteret! Med 
programmet nedenfor ønsker vi at sige alle nuværende og tidligere aktive medlemmer, 
trænere, instruktører og udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer et kæmpe stort TAK for jeres 
engagement i HUI. Alle aktiviteter, udover jubilæumsfesten, er gratis – og alle er velkomne, 
også nye ansigter med interesse for HUI. Vi glæder os til at fejre HUI’s 100-års jubilæum 
med alle glade gæster fra Hørup og omegn over de to dage.

Vel mødt! 
 
Program

Fredag den 20. maj 2022

12-14  Hørup Centralskole inviteres til leg og aktiviteter, inkl. en overraskelse
16-18  Børnedisko i hal 2 med DJ (Børn i 0.-3. klasse)
19-21  Ungdomsdisko i hal 2 med DJ (Unge i 4.-9. klasse)
 
Lørdag den 21. maj 2022

10-14 Aktiviteter på plænen for alle aldre
 Kom forbi til nogle timers sjov og oplevelser for hele familien.
14-16  Reception
 Kom og se udstillingen HUI igennem 100 år.
 Musik v. Mark og Christoffer, samt tale v. HUI Formand og gæstetaler.
18.30  HUI 100-års Jubilæumsfest m. 2-retters menu og musik v. Mark & Christoffer 
 og TOP SEVEN. Billetpris 250,- kr.
 
 Billetkøb via ambassadører – se bagsiden.

På vegne af Hørup Ungdoms- og Idrætsforening
HUI 100-års jubilæumsudvalg

Hørup Ungdoms- og Idrætsforening 
inviterer til 100-års jubilæum 

den 20.-21. maj 2022

2022



HUI 100-års jubilæumsfest
Lørdag den 21. maj kl. 18.30 - 01.30

(dørene åbnes kl. 17.30)

Billetter kan købes via en af vores 
ambassadører:

Christine Christensen .............2856 4436 
cfriedrichsen88@gmail.com
Søren Steen ............................5194 7448 
soren_steen@hotmail.com
Jacob Høi-Nielsen ..................2886 6330 
jhn8@hotmail.com
Lars Johansen .........................3195 1086 
larsjohansen6470@gmail.com
Henrik Rohleder .....................4035 2320 
henrikrohleder@gmail.com
Henrik Kruse...........................4160 5006 
henrik_kruse_pro@hotmail.com
Torben List ..............................2026 5988 
torbenlist@outlook.dk
Susanne Bidstrup ...................2812 2568 
susbidstrup4@gmail.com
Camilla Krogh .........................2978 6979 
mjangvej12@gmail.com
Betina Solberg Hell ................2533 0808 
botias@live.dk
Rikke Tange Hamann.............2258 4583
rikke.tange.hamann@coop.dk

Mark & Christoffer
TOP SEVEN

Spisning
Maden leveres af slagter 
Popp og består af en 
lækker forret og buffet

Billetpris:
250 kr.

2022


