TAK FOR I ÅR

ØSTER VEDSTED

BYFEST 2022
D. 31/8-3/9

Forsamlingshuset, Fællesrådet, FDF Spejderne, Fritidsklubben,
Idrætsforeningen og Byfestudvalget inviterer til årets byfest.
Vi glæder os til igen at kunne samles om en byfest, der som sædvanlig har
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.
FØLG OS PÅ FACEBOOK UNDER ”ØSTER VEDSTED BYFEST”
ÅBNINGSTIDER I FESTTELTET:
Torsdag: 17:00-23:00
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
Al leg på hoppepuderne er på eget ansvar.
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
Byfestudvalget:
Birgit 29789792, Cira 29605760 og Maria 51206249

Program
Onsdag:
BANKO kl 19:00
Banko i forsamlingshuset. Dørene åbner kl 18:00. Kom og vær med til en
hyggelig aften med fine præmier. Der kan købes kage,kaffe/the, øl og
vand.
Hovedpræmie: Gavekort til Pinocchio på 750kr – sponsoreret af Pinocchio

Torsdag:
Løbskomiteen byder velkommen til et festligt motionsløb
for HELE familien. Der er medaljer til ALLE deltagere 0-13
år uanset distance og resultat. Gratis T-shirts til de første 300 tilmeldte.
Der er fine præmier til 1-2-3 pladser på Walk og Løb + masser af lodtrækningspræmier.
Indskrivning og eftertilmelding fra kl 16:30-18:00.
Familieløb 2,5 km. Walk 5,1 og 9,6 km. 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.

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. Tag gerne
vennerne med!!
Entré ved indgang 50 kr (inkl. 1 gratis sodavand).

KROLFTUNERING kl 17:00
Vores lokale krolfspillere svinger køllen på krolfbane i
vennematch med Lundsmark.

SENIOR DAME OG HERRE FODBOLD kl 17:00
De voksne mødes til fodbolddyst. Kom og nyd en kold og
se noget underholdende bold. Præmier til vinderholdet
sponsoreret af Berima

TELTET ER ÅBENT FOR ALLE FRA kl. 17:00-01:00
Der er lagt op til hygge i teltet for alle der har lyst.

SMØRREBRØDSAFTEN kl 20:30
Hyggeligt samvær i teltet inkl 3 stk velsmagende smørrebrød – smurt på
lækkert brød sponsoreret af Vadehavsbageriet.
Alle er velkomne. Pris pr. person 75 kr.
Tilmelding senest d. 25/8 til Maria Lund, 51206249/gullberglund@live.dk. Betaling ved
tilmelding på mobilepay 93614, husk at påføre navn og “smørrebrød”.

Tak til vores sponsorer:

Lørdag:
GRATIS MORGENMAD kl 9:00 -10:00
Kom og få en hyggelig start på dagen i teltet sammen med din
nabo, genbo, bagbo og alle de andre. Sponsoreret af Føtex,
Kvickly og Netto.

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

HYGGE PÅ PLADSEN FOR BØRN OG BARNLIGE SJÆLE
kl 10:00 – 16.00
Spejderne står for forskellige sjove aktiviteter.
Kom og se hvor hårdt du kan sparke på mål.
Fiskedam (sponsoreret af Storgaard Biler) og Hoppepuderne
(sponsoreret af Nørgaard Anlæg, Klinkert Ribe og Bo Nissen) er åbne.
Nogle aktiviteter koster en billet á 10 kr. Billetter købes i teltet.

I teltet er kaffen varm og fadøllen kold.

RUNDBOLDTURNERING kl 12:30
Rundbold er et godt socialt spil, man med glæde kan deltage i som barn,
ung og voksen. Stil det bedste hold og vind flotte præmier.
Et hold skal bestå af 8 spillere – 3 skal være fra nuværende 9. kl og
derunder og 5 skal være ældre. Der er mulighed for udskiftning mellem
kampene, blot aldersgrænsen overholdes. Gratis at deltage.
Tilmelding senest 27/8 til Mette Corydon Christensen
22748480/mette@corydonchristensen.dk

Rundboldturneringen er arrangeret og sponsoreret af Klinik Corydon

KAGE OG KAFFE / ØL OG KAGE kl 14:30-16:00
Nyd en kop kaffe/the samt kage i teltet.

TELTFEST

TELTFEST TELTFEST

kl 18:30-01:30
En festlig aften for alle voksne.
DJ Jub (Hovedsponsor: Ib Laursen og Sponsor: Langmach Ribe)
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 Sdr. Hygum forsamlingshus:
Glaseret skinke, kalveculotte, små smørstegte kartofler, flødekartofler,
basilikumsovs og salatbar.
PØLSEVOGN til natmad. Er ikke inkluderet i prisen for teltfesten og er for egen regning.

Vi glæder os til at se dig. Pris pr. person 135 kr.
Drikkevarer skal købes i teltet. Tilmelding senest d 24/8 til Linda de la Motte på tlf.
25563219 / e-mail: lindadelamotte@gmail.com. Afhentes på Engdraget 6, betaling med
mobilepay ved afhentning.

Søndag:
FÆLLES OPRYDNING kl 10:00
Vi må hjælpes ad, det er vores alles byfest. Så vi gentager lige remsen fra
sidst….
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.

