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GEDVED BYFEST 2019

5. - 8. SEPTEMBER
HUSK AT GEDVED BYFEST ER FOR ALLE - STORE, SMÅ, UNGE, GAMLE, NYE
GEDVEDBORGERE SAMT DE RUTINEREDE - VI SES VED SPORTSPLADSEN!

TORSDAG

FREDAG

DEN 5. SEPTEMBER

DEN 6. SEPTEMBER

16.00 – 17.30
Indianer-børnebanko* (børn op til 9. klasse).
Ansigtsmaling fra kl. 16.00, banko kl. 16.30.
Yngre børn må gerne tage mor eller far med.

17.00 - 19.30
Børnedisco i hallen - for børn til og med 3.
klasse. Tilmelding nødvendig - scan koden:

Pris pr. barn 30 kr. som betales ved indgangen. Prisen inkluderer 1 bankoplade samt 1
pølse med brød bagefter. Der sælges snacks
m.m. fra kl. 16.
17.30 - 19.30
Cafeteriet tænder grillen og sælger
forskellige lette retter til store og små.*
19.00 - 22.00
Voksenbanko* (børn velkomne ifølge voksen).
Dørene åbnes kl 18.00. Der spilles 2 runder
med en pause imellem. Der sælges kaffe/the,
kage, snacks samt øl og vand.

KLIK
& KØB

Pris pr. barn: 50 kr.
Med i prisen er: Professionel DJ,
lege og konkurrencer samt
1 slikpose og 1 juice pr. barn.

OBS: Deltagere skal have far eller mor på
festpladsen. Der er voksenopsyn til børnedisco, men ansvaret for børnene ligger
hos forældrene.
20.00 - 22.30 * NYHED*
preTEEN Party I hallen – for 4. – 6. klasse.
Tilmelding nødvendig – scan koden:
KLIK
& KØB

Bankoplade og puljebanko: 15 kr. pr. stk.
Husk en jakke og evt. en pude til måsen.

Pris pr. deltager: 50 kr.
Med i prisen er: Professionel DJ,
gejl og overraskelser samt
godter og børnedrink.

OBS: Der er voksenopsyn, men ansvaret for
børnene ligger hos forældrene.
17.00 – 23.00
Fredagsbar med spil, hygge og meget mere.
18.00 - 19.00
Fælles aftensmad for hele familien. Menuen
består af grillet kyllingelår med stegte kartofler og salat.
Tilmelding nødvendig – scan koden:
KLIK
& KØB

Pris pr. person 50 kr.
Madbilletter til fredag bestilles
på www.gedved-if.dk** eller
scan koden her og køb straks!

19.30 * NYHED*
Vinsmagning* arrangeret I samarbejde med
Gedved Vinklub og sponsoreret af SuperBrugsen, Gedved.
19.30 * NYHED*
Åben Scene, og sing along med Musikforeningen Gedved.

*
**

Kræver ingen tilmelding
Sidste frist for tilmelding 3. september

LØRDAG

TOUR
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- DET BLIV
FEDT!

DEN 7. SEPTEMBER
09.00
Tour de Gedved starter med gratis rundstykker, kaffe/the/juice til alle.*
09.30
Boder, tombola og hoppeborg åbner.
10.00
Starten går for løbet for de mindste cykelryttere til og med 0. klasse.
10.30
Starten går for ryttere fra 1. - 3. klasse.
11.30
Starten går for ryttere fra 4. klasse og op
samt for voksne.
KLIK
& KØB

Klik og tilmeld dig med det
samme.**

Scanner du ovenstående QR-kode kan du
også læse meget mere om de 3 forskellige
løb og om ruterne samt du kan få et overblik
over hvilke veje der er spærret og hvornår.
12.30
Løbet afblæses - uddeling af gratis sodavand/øl til samtlige ryttere.
13.00
Der sælges frokost: Helstegt pattegris med
kartoffelsalat og flütes, samt hotdogs m.m.*
13.45
Overrækkelse af præmier til de ryttere, der
har kørt flest omgange, største klasse/årgang, største firmahold, sjoveste/flotteste
cykel samt spurtpræmier.
14.00
Tour de Gedved slutter - på gensyn i 2020.

11.00 - 17.00
Der vil være forskellige sjove aktiviteter på
pladsen: Grisebæbingo - nu med får!, fodbold, tovtrækning, hoppeborg, bigballeklatrebane samt cykelringridning.
Konkurrencerne i fodbold, tovtrækning og
cykelringridning foregår i blandede hold for
børn og voksne. Lav et hold på forhånd eller
hop med på et hold på dagen. Vi satser på
godt vejr, så der kan komme gang i mange
aktiviteter og konkurrencer.
Diverse mad, slik, snacks, is, sodavand, fadøl
og meget mere kan købes på pladsen.
18.00 - 01.30
Stor fest i teltet.**
Med i prisen er:
Lækker middag leveret af Café og Restaurant Schmidt + lokal kendt DJ. Drikkevarer
købes I teltet.
Kom og vær med til årets og byens fest med
dans og festligt samvær. Prik til din venner,
naboer og bekendte og få købt din billet nu.
KLIK
& KØB

Pris pr. person: 225 kr.**
Festbilletter købes senest 3. sep.
Se hvordan herunder:

• Klik ovenfor og køb online.
• Besøg gedved-if.dk og køb online.
• Overfør beløbet på MobilePay til:
27 82 48 80 (Louise Pedersen).
Ønsker man at købe kontant eller har spørgsmål - kontakt da også Louise på tlf. 27 82 48 80
Bordreservation er ikke nødvendig. Vi sørger
for hensyn til alle - til enlige, par, små og store
grupper. Kontakt os ved særlige ønsker.
Adgang efter kl. 20.00 koster 100 kr. og det
købes direkte ved indgangen.*
Husk højt humør og dansesko
- det bliver en FEST!!!

SØNDAG
DEN 8. SEPTEMBER
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10.15
Fælles oprydning.* Kom vær med. Jo flere vi
er, jo hurtigere går det og jo mere hyggeligt
bliver det. (Teltet skal ikke slåes ned).

Henvendelser og spørgsmål er altid velkommen på byfestens Facebookgruppe eller du
kan kontakte René Dalgaard på tlf. 30 53 19 39.

Der vil, som altid, være mad til alle, der hjælper med oprydningen. Kom frisk og afsæt
1-2 timer - længere tid tager det ikke.

Gedved Byfest arrangeres I tæt samarbejde
mellem Vennerne og Byfestudvalget (GIF)
med opbakning fra Gedveds andre foreninger.

BYFEST SPONSORER
1.000 TAK TIL ALLE SPONSORER TIL GEDVED BYFEST
Uden sponsorer - ingen byfest! Vi fremhæver her årets Diamant, Rubin og Safir-sponsorer:

Diamant sponsorer:

Super Brugsen, Gedved

Rubin sponsorer:

v/ Jakob Ludvigsen
Tlf. 29 17 81 84 · www.jlsbyg.dk

Safir sponsorer:

