
DEN GRØNNE LANDSBYEN 

En stor takk til våre annonsører og støttespillere!

Velkommen til

HØSTMARKEN
Lørdag 24. september kl. 11.00 – 15.00  

i Randaberg sentrum

24. 
HØSTMARKEN

11.00 - 15.00

Høstmarken er familiens dag i 
Randaberg sentrum. 
Bygdas bønder stiller med et bugnende torg av 
egenproduserte produkter. Du vil også kunne se 
og klappe levende dyr! 

Hele sentrum tas i bruk, så dagen blir spekket 
med lukter, smaker, opplevelser og masse un-
derholdning for både store og små! 

LØRDAG

22. 

24. 

23. 
MOTESHOW JESUS LOVES ELECTRO

18.00 - 21.00

12.00

21.00 - 22.00

Få med deg høsten og 
vinterens mote
I tillegg til et kjekt og sosialt arrangement 
kan du glede deg til underholdning og en 
rekke overraskelser. Billett kjøper du hos 
en de deltakende butikkene.

(SØR – SANDE – BUSTER – KAROLINES 
KLÆR – SPORT 1 RANDABERG – SAND 
MOTE & INTERIØR)

Grødem Runners lanserer et fl unkende 
nytt gateløp hvor start og mål er like ved 
scenen i Randaberg sentrum. Løypen er 
nøyaktig 10 kilometer og går i natur-
skjønne omgivelser, fra sentrum til Bø, 
videre til Vistvik og Vistnes til målgang 
ved torget i sentrum.

Ønsker DU å delta? Klikk deg inn på
www.pbmilå.no

TORSDAG

LØRDAG

FREDAG

PB MILÅ

23. 
LANDSBY-
TALENTER

18.00 - 21.00

Meld deg på audition og 
vis frem ditt talent
Vårt dommerpanel trekker ut 3 vinnere 
som vil delta i en fi nale lørdag 24. 
september kl. 14.00 – på scenen på torget.

Meld deg på: www.landsbytalenter.no 

FREDAG

11.25  Randaberg musikkorps spiller
11.45  Åpning ved ordfører Jarle Bø
11.50  Speaker Per Thime gir info om PB milå
12.00  Startskuddet for PB Milå
12.10  Randaberg kulturskolen opptrer
12.30  Speaker Per Thime gir oppdatering fra PB milå mens vi  
 venter spent på hvem som passerer målstreken først og  
 dermed blir historisk.
13.00  «AFTER RUN» premieutdeling i teltet bak scenen
13.50  «ÅRETS RANDABERGBU» skal kåres, en pris som årlig 
 deles ut av Bygdebladet.
14.00  Finale i Landsbytalenter
14.30  Barneløpet – sentrum rundt
15.00  Slutt

SCENE PROGRAM

BARNE
LOPPEMARKED
Alle barn er velkomne til å selge lopper i 
Sentrumsparken. Møt opp ved Frivillighetens hus 
og få tildelt bord og plass.

24. 11.00 - 15.00
LØRDAG

KORNDAG PÅ
VISTNESTUNET
Gammeltraktorens venner viser frem fl otte 
traktorer i alle slags varianter, det er høyhopping 
og åpen kafé. Hele familien kan være med på 
selvplukk av potet. La barna se hvor maten kom-
mer fra, og lag dere en meget kortreist middag 
med poteter fra Vistnestunet. Velkommen!

25. 12.00 - 16.00
SØNDAG

Landsbydrømmen og Randaberg 
menighet inviterer bygdas ungdommer til 
en magisk musikk opplevelse i teltet på 
torget. 

Arrangementet er gratis.

24. 14.30

– sentrum rundt.
Grødem Runners inviterer til et barne-
løp som er ca 500 meter rundsløyfe i 
Randaberg sentrum. Alle barn opptil 10 år 
kan delta og startnummer får du i teltet 
til Grødem Runners under høstmarken. 
Løpet sponses av Kiwi Randaberg.

LØRDAG

BARNE-
LØPET 

HARESTAD BYGG AS


