Kjeldbjerg Byfest 2017
Byfesten arrangeres i fællesskab mellem Idrætsforeningen, Forsamlingshuset og Borgerforeningen

ONSDAG DEN 9. AUGUST
17.30: Teltopstilling - kom gerne og hjælp til
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TORSDAG DEN 10. AUGUST
18.00 - 20.00 Sponsorcykelløb NYT I ÅR: Også gang/løb
– Indskrivning på torvet fra kl. 17.00
Find dine egne sponsorer. Sponsorkontrakter kan afhentes hos Bente Harritz, Kjeldbjergvej 12,
tlf. 97 54 54 98 eller print selv fra www.kjeldbjergby.dk - Aktiviteter - Det berømte sponsorcykelløb
Alle børn der deltager får medalje + overraskelse som tak for deres indsats
Grillpølser, øl og vand kan købes på torvet
MC veteranerne fra Skive kommer på besøg igen i år på parkeringspladsen ved Trevadvej 4
Amerikanerbiler fra U.S. Star Riders, Skive på sportspladsen (aflyses i tilfælde af regn)
Fra kl. 20.00 er der quiz i teltet. Øl, vand, kaffe og kage kan købes
Ca. 20.45 Præmieoverrækkelse i teltet
FREDAG DEN 11. AUGUST
17.30 -19.30 Børnediskotek – aktiviteter for børn
18.30 Indvejning til havetraktortræk
19.30 Havetraktortræk. Køretilladelser koster kr. 50,00
18.30 - 24.00 B
 aren er åben –
grillen er tændt, pommesfritterne er sprøde og øllet er koldt
LØRDAG DEN 12. AUGUST
9.00 - 10.30 Gratis morgenbord i teltet.
ca. 9.30 O
 pvisning af Myretuen, og bagefter åbner deres flotte bod
med spændende sager
ca. 9.45 Petanque – der dystes mod spillere fra Mogenstrup
10.00-12.00 Kræmmermarked. Gratis stadeplads
10.00 - ? Kokassebingo

(koen bestemmer sluttidspunkt)
Hovedgevinst til værdi af ca. 1000 kr.
Lodder kan købes på torvet torsdag aften
og ellers i teltet fra fredag aften
11.30 G
 RATIS frokostbord
Fra kl. ca. 12.30: Forskellige familielege/spil/konkurrencer
- alle kan deltage
14.00 Den store bradepandekagebagekonkurrence
Kager indleveres senest kl. 13.45 (husk opskrift)
Efter konkurrencen, ca. kl. 14.45, sælges kaffe med
konkurrencekagerne
(Gratis kaffe/kage-billet til konkurrencedeltagerne)

HUSK
KONTANTER

Amerikansk
lotteri lørdag til
morgenbord,
frokostbord og
aftenspisning,
med mange fine
sponsorgaver

Teltboden er åben lørdag fra kl. 9.00 frem til vi lukker kl. 02.00
19.00 - 02.00 Spisning og fest i teltet.
Menuen er grillstegt gris med tilbehør.
Kuvertprisen er kr. 125,00 / børn 3-12 år kr. 25,00
Tilmelding senest torsdag aften til Birgit på 29 80 52 69 / jerry10@live.dk
eller Anne Grethe på 22 44 12 05 / sagpraest@yahoo.dk
SØNDAG DEN 13. AUGUST
11.00 Friluftsgudstjeneste - arrangeret af menighedsrådet

Justeringer i programmet kan forekomme

