
 

         

Øster Vedsted  

Byfest 2019 
D. 4-8 september  



Forsamlingshuset, Fællesrådet, FDF Spejderne, Fritidsklubben, 
Idrætsforeningen og Byfestudvalget inviterer til årets byfest. 

Byfesten har som sædvanlig noget at byde på for alle aldre. Vi sætter rammen 
for nogle gode dage, som du kan bruge med din nabo, genbo, bagbo og de 
andre indbyggere i byen. 

ÅBNINGSTIDER I FESTTELTET:  
Torsdag: 18:00-23:00 
Fredag: 17:00-01:00 
Lørdag: 9:00-16:00 og 18:30–02:00 

ÅBNINGSTIDER HOPPEPUDER: 
Fredag: 20:00-22:00 
Lørdag: 9:00-16:00  

Vi har brug for din hjælp til praktiske opgaver.  
Tilmelding til Mona Andersen tlf. 23731172. 
Som tak for hjælpen giver vi en gratis øl/vand/kaffe efter vagten. 

Mobilepay nr. 93614  

Program 

Onsdag: 

BANKO kl 19:00 
Banko i forsamlingshuset. Dørene åbner kl 18:00. Kom og vær med. Mange 
flotte præmier. 



Torsdag: 

Æ QUERSTEENSLØB kl 18:30-21:00 
Løbskomiteen byder velkommen til et festligt motionsløb for 
HELE familien. Der er medaljer til ALLE deltagere 0-13 år 
uanset distance og resultat. Der er fine præmier til 1-2-3 pladser 
på Walk og Løb + masser af lodtrækningspræmier.  
Indskrivning fra kl 17:00.  
Familieløb 2,5 km. Walk 5,1. Løb 5,1 og 9,6 km. 
Tilmelding og yderligere information  https://www.facebook.com/quernstenen/ 

KOM OG PRØV KROLF kl 19:00 
Øster Vedsted krolfklub inviterer interesserede til at spille med. Alle er 
velkomne til et gratis prøvespil og efterfølgende socialt samvær. Der kræves 
ingen forudsætninger for at deltage. Vi ligger i klubben vægt på spilleglæde 
og socialt samvær. 

https://www.facebook.com/quernstenen/


Fredag: 

BØRNEDISKO kl 17:00-20:00 
Fritidsklubben afholder disko for 0. til 7. klasse. Der bliver spillet op 
til fest ved KGS Discopower i Forsamlingshuset. Entré ved indgang 
50 kr (inkl. 1 gratis sodavand). 

BRÆTSPILSAFTEN kl 17:00-20:00 
Nogle hyggelige timer i teltet med brætspil, rafling, kortspil og lign. 
til discoforældre og andre interesserede samt duplo til mindre søskende. 

KROLFTUNERING kl 17:00 
Vores lokale krolfspillere svinger køllen på krolfbane i 
vennematch med Lundsmark. 
 
SENIOR FODBOLD kl 17:00 
De voksne mødes til fodbolddyst. Kom og nyd en kold 
og se noget underholdende bold. 
Tilmelding senest d 23/8 til Lasse Munk tlf 22630739. 600 kr pr hold 
inkl 3 stk smørrebrød pr mand. Max 10 spillere pr hold. 

SMØRREBRØDSAFTEN kl 20:30 
Hyggeligt samvær i teltet inkl 3 stk smørrebrød. Alle er velkomne. Pris pr. 
person 60 kr.  
Tilmelding senest d. 27/8 til Anette O. Enevoldsen 29939600 / anetteolesen20@gmail.com.  
Betaling med mobilepay 93614, husk at påføre navn og “smørrebrød”. 

Lørdag: 

GRATIS MORGENMAD kl 9:00 -10:00 
Spejderne står for morgenkaffe i teltet. Kom og få en hyggelig 
start på dagen samme med din nabo, genbo, bagbo og alle de 
andre. 

BEVÆGELSE VED ANE OG DENNIS kl 10:00-11:00 
Ane og Dennis alias Mind&Movement inviterer på en times 
bevægelsesoplevelse, der løfter din energi, styrker og strækker dig.  
Vær sikker på en både seriøs, men også sjov og legende række øvelser, både individuelt og i 
par. Du behøver hverken være i kanon form eller god til at bevæge dig. Lysten driver værket. 
Medbring løstsiddende tøj, der er mulighed for omklædning. Alder 18-80 år. Sted: ved godt 
vejr ude, ved dårligt vejr i forsamlingshuset, gå efter flaget eller spørg i teltet. 

FODBOLD CUP kl 10:00-13:00 
Idrætsforeningen står for fodboldturnering. Byens fodboldbørn spiller 
turnering mod klubber fra området. Kom og hep.  

PONYRIDNING + VETERANMOTORCYKLER  kl 11:00-12:00 
Lad børnene blive trukket en tur på en sød lille pony, pris 2 
billetter á 10kr. (Ponyer fra Stald Rosengaard, rideturen er på eget ansvar og 

ejerne kan ikke drages til ansvar ved evt skade). Prøv en tur i sidevogn på 
en veteranmotorcykel (på eget ansvar), pris en billet á 10 kr. 
Fiskedam (sponsoreret af Storgaard Biler) ved teltet, pris en billet á 10 kr. 
Køb billetter i teltet. Hoppepuderne (sponsoreret af Nørgaard Anlæg og Bjarne 

Mortensen Auto & Lastvognservice, på eget ansvar) er åbne. I teltet er kaffen varm 
og fadøllen kold.  

mailto:anetteolesen20@gmail.com


CYKELRINGRIDNING kl 13:00-14:00 
For de små og større. Lad byens børn mødes og hygge sig. Flotte 
præmier på højkant. Gratis at deltage. 
Tilmelding senest til 2/9 til Mette Corydon Christensen 22748480 / 
mette@corydonchristensen.dk.  

 
HAVETRAKTORRINDRIDNING kl 14:00-15:00 
Til de voksne er der mulighed for at vise havetraktoren frem, hvis du 
er ejer af sådan en . Ellers kan det være du kan låne/dele med din 
nabo. Selvfølgelig er der også præmier til de voksne. Gratis at 
deltage. 
Tilmelding senest til 2/9 til Mette Corydon Christensen 22748480 / 
mette@corydonchristensen.dk.  

KAGE OG KAFFE / ØL OG KAGE kl 14:30-16:00 
Nyd en kop kaffe/the samt kage i teltet. Pris 25 kr. 
Vil du bidrage med noget til kagebordet? Tilmeldning senest d. 2/9 til Tommy Vonsild 
53354861 / Maja Hansen Toft 25531149. 

TELTFEST  TELTFEST  TELTFEST kl 18:30-01:30 
En fest for alle voksne. Vi håber at byens voksne vil mødes til en hyggelig 
aften. 
DJ Jub (hovedsponsor: Ib Laursen, sponsor: Bo Nissen) spiller rolig 
musik under spisningen inden han spiller op til fest og dans. 
Der vil selvfølgelig også blive spillet de “gode gamle 
kendinger”, der skaber den helt rigtige byfeststemning. 

Buffet fra Porsborg. Menuen ser således ud: 
KYLLINGER. Saftige og gode. Helstegte roterende kyllinger som har ligget et par døgn i 
marinade, serveret med skysauce. 

SPRÆNGT SVINEKAM. “Barbara Bush Style” krydret svinekam som de ville have spist den på 
den texanske prærie. 
KARTOFLER. Små råstegte kartofler med lune krydderier.En halv af de bagte kartofler med 
smeltet timiansmør. 
PERLEBYG OG ÆRTER. Perlebyg går hånd i hånd med grønne ærter, smagen af estragon og 
citronoile. 
BØNNESALAT. Både tynde, tykke, runde, flade. Herlig salat af alverdens bønner med friske 
koriander og “Jomfru i det grønne”. 
GRØN SALAT. Anrettet som “bland selv style” og selvfølgelig med Porborgs bedste Sour Cream 
dressing på siden. 
KÅL OG ÆBLER. Sommerens kål i lækker marinade med ristede græskarkerner, sprængfarlige 
æbler, et touch af chili og bredbladet persille.  
BRØD. Koldhævet brød og pisket urtesmør. 

PØLSEVOGN til natmad. 

Vi glæder os til at se dig. Pris pr. person 195 kr. Der udtrækkes sponsorgaver på 
billetnumre. 
Entré i teltet fra kl 21:00 100 kr. 
Drikkevarer skal købes i teltet. Tilmelding senest d 27/8 til Maria Lund 51206249 / 
gullberglund@live.dk. Afhentes Øster Vedsted vej 115, betaling med mobilepay ved 
afhentning.  

Søndag: 

FÆLLES OPRYDNING kl 10:00 
Vi må hjælpes ad, det er vores alles byfest. 
Ingen fest uden oprydning. Ingen arme, ingen småkager. Når man kan synge 
aftensang, kan man også synge morgensang. Har man sagt A, må man også 
sige B. Kan man være en karl om natten, kan man også være en karl om 
dagen. 
Vi ses til en hyggelig afslutning. 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        Tak for i år 


