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GEDVED BYFEST 2021

2. - 5.  SEPTEMBER

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



16.00 – 17.30 
Børnebanko* (børn op til 9. klasse).
Gode præmier og sidegevinster. Yngre  
børn må gerne medbringe en voksen.

Pris pr. barn er 30 kr. som betales ved ind-
gangen. Med i prisen er en bankoplade samt  
en pølse m. brød, der er klar efter bankospillet.

17.30
Grillen tændes og der sælges lækre pølser 
med brød på sportspladsen.* 

18.30 - 22.30       *NYHED* 
Gilde for Gedveds grå guld**. Nyt tiltag under  
byfesten!. Kom til smørrebrød, underholdning 
og fællessang i teltet. Primært for 60+’erne.

Der sælges øl, vin, vand, kaffe/the og kage.

Hiv fat i naboerne, din petanque-makker, dem 
du altid hilser på i Brugsen - ja, alle dem, du 
gerne vil mødes med til en hyggelig aften i 
teltet. Tilmelding nødvendig.

Besøg: https://gedved-events.nemtilmeld.dk/5/
Overfør beløbet på MobilePay til Martin Kopp 
på nr 26 91 64 53 - noter ”Byfest torsdag aften”.  
Ønsker du at købe kontant eller har spørgsmål 
- kontakt da også Martin på tlf. 26 91 64 53

* Kræver ingen tilmelding
** Kræver tilmelding 

    Sidste frist for tilmelding: 1. september

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

OBS: Deltagere skal have far eller mor på 
festpladsen. Der er voksenopsyn til børne-
disco, men ansvaret for børnene ligger
hos forældrene.

20.00 - 22.00      
preTEEN Party** I hallen – for 4. – 7. klasse. 
Tilmelding nødvendig – scan koden:

OBS: Der er voksenopsyn, men ansvaret for 
børn og preteens ligger hos forældrene.

17.00 – 23.00
Fredagsbar* med spil, hygge og meget mere. 

18.00 - 19.00
Fælles aftensmad* Medbring selv mad eller 
køb ved grillen: Fransk hotdog, focaccia, pøl-
sehorn, kyllingespyd, pølser, gourmet pølser, 
brød og div. salat.

19.30   
Vinsmagning* arrangeret af Gedved Byfest I 
samarbejde med Gedved Vinklub.

TORSDAG FREDAG
DEN 2. SEPTEMBER DEN 3. SEPTEMBER

•
•

•

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

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

Pris 100 kr. Med i prisen er:  
Smørrebrød og underholdning. 
Klik og tilmeld dig eller brug en af 
følgende muligheder:

KLIK 
& KØB

KLIK 
& KØB

KLIK 
& KØB

https://gedved-events.nemtilmeld.dk/5/
https://gedved-events.nemtilmeld.dk/5/
https://gedved-events.nemtilmeld.dk/8/
https://gedved-events.nemtilmeld.dk/7/


ENDELIG ER DER 

IGEN BYFEST !  

SES VI ?

TOUR 
DE GEDVED 

ARRANGERES
AF VENNERNE

LØRDAG
DEN 4. SEPTEMBER

09.00 
Tour de Gedved starter med gratis rund-
stykker, kaffe/the/juice til alle.*

09.30
Boder og hoppeborg åbner.

10.00 : Start på Miniløb  (20 minutters løb)
Starten går for løbet for de mindste  
cykelryttere til og med 0. klasse.

10.30 : Start på Mellemløb  (30 minutters løb)
Starten går for ryttere fra 1. - 3. klasse.

11.15 : Start på Storeløb  (45 minutters løb)
Starten går for ryttere fra 4. klasse og op 
samt for voksne.

TILMELDING TIL TOUR DE GEDVED:

 

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.
 
12.00 
Løbet afblæses - uddeling af gratis  
sodavand/øl til samtlige ryttere.

12.30 
Der sælges frokost: Helstegt pattegris med 
kartoffelsalat og flütes, samt hotdogs m.m.*

13.15 
Overrækkelse af præmier til største klas-
se/årgang, sjoveste/flotteste cykel samt 
spurtpræmier.

13.30 
Tour de Gedved slutter - på gensyn i 2022.
 

11.00 - 16.30
Kom og deltag i forskellige aktiviteter på 
pladsen: Fodbold, Fårebæ-bingo, hoppeborg 
med mere. Aktiviteter for alle.  
 
Diverse mad, slik, snacks, is, sodavand, fadøl 
og meget mere kan købes på pladsen. 

14.00   *NYHED* 
Fald-i-vandet-maskine. Få lokket dine  
trænere, instruktører, lærer, forældre eller 
venner i den fine maskine og nyd synet, når 
du skyder dem i vandet - hvis du kan ramme. 

15.00 - 16.00    *NYHED* 
MC træf. Ta’ din motorcykel med til lokalt 
træf - variant og årgang ingen betydning. Få 
udvekslet erfaringer, fifs og røverhistorier. 
Eller kom og kig på de fine maskiner.

18.00 - 01.30
Stor fest i teltet.** Sidste år satte coronaen 
en stopper for festlighederne - kom med og 
lad os feste for både 2020 og 2021 - SUPER 
FEDT liveband spiller op i år: Mark Hoff Band.Mark Hoff Band.

Med i prisen er:
Musik, skøn middag leveret af Restaurant 
Schmidt. Div. drikkelse 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.

På https://gedved-events.nemtilmeld.dk/9/
Overfør beløbet på MobilePay til René Dal-
gaard på 30 53 19 39 - noter ”Byfest lørdag”.  
Ønsker du at købe kontant eller har spørgs-
mål - kontakt da også René på tlf. 30 53 19 39

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 150 kr. og det
købes direkte ved indgangen.*

Husk højt humør og dansesko  
- det bliver en FEST!!! 

•
•

•

Deltagelse i Tour de Gedved  
cykelløb kræver tilmelding.  
Klik og tilmeld dig med det sam-
me.**  

Pris pr. person: 275 kr.**

Festbilletter købes senest 1. sep.
Klik og tilmeld dig eller brug en 
af følgende muligheder:

KLIK 
& KØB

KLIK 
& KØB

https://gedved-events.nemtilmeld.dk/9/
https://bit.ly/32SIRhn
https://gedved-events.nemtilmeld.dk/9/
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Rådgivende ingeniør 

SØNDAG

BYFEST SPONSORER 

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).

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

Telt-sponsorer: *Ny sponsorkategori i 2021 - teltsponsorer er byfestens hovedsponsorer

Diamant-sponsorer:

Rubin-sponsorer:

Safir-sponsorer:

Henvendelser og spørgsmål er altid velkom-
men på byfestens Facebookgruppe eller du 
kan kontakte René Dalgaard på tlf. 30 53 19 39.
 
Gedved Byfest arrangeres I tæt samarbejde
mellem Vennerne og Byfestudvalget (GIF) 
med opbakning fra Gedveds andre foreninger.

DEN 5. SEPTEMBER

1.000 TAK TIL ALLE SPONSORER TIL GEDVED BYFEST 

 


