
Sports- & Byfesten 2008
Udover byfestprogrammet, som bringes i næste udgave af Minibladet, så omtales her de
vigtigste ting, der foregår i forbindelse med byfestugen.

Fredag den 27. juni
Sidste frist for tilmelding til fodboldturnering.

Mandag den 30. juni
Billetterne til lørdag aften sælges fra Andelskassen Sydvestjylland frem til den 11. juli. Der
sælges max. 300 spisebilletter.

Torsdag den 3. juli
Sidste frist for tilmelding til Mandagscamping.

Søndag den 6. juli
Kirkekoncert i Åstrup Kirke m/visesanger Dorthe Mørup Tagmose. Gratis entre.
Arr. Åstrup Menighedsråd.

Mandag den 7. juli
Skydeteltet rejses sidst på eftermiddagen (mange håndlangere ønskes).
Mandagscamping for børn 4.-10. klasse ved skolen.
Sidste frist for tilmelding til Glejbjerg Løbet.

Tirsdag den 8. juli
Kl. 9.00: Det store telt rejses (endnu flere håndlangere ønskes!).
Byfestbanko i Glejbjerg Fritidscenter.

Onsdag den 9. juli
”Fotoløb” (bilorientering for hele familien). Pris pr. bil kr. 60,00.

Torsdag den 10. juli
Glejbjerg Løbet.
Gratis sildebord (bordbestilling i teltet samme aften). Musik v/Forklædt som Voksen.

Fredag den 11. juli
Sidste frist for køb af billetter til spisning lørdag aften (Billetkøb i Andelskassen
Sydvestjylland eller i teltet – bordbestilling v/Gertrud, tlf.: 7519 8494)
Fodboldturnering (Herrer og Oldboys/Veteraner).
Teltbal for de unge - Entré kr. 60,00.

Lørdag den 12. juli
Torvedag på festpladsen fra kl. 10.00 til kl. 14.00.
Krocketturnering, cykelringridning, hoppeborg, Sjov & Ballade – aktiviteter for børn,
mixfodbold, pokalskydning for gadehold, m.m.
Falkonéropvisning– du kan også få lov at prøve at flyve med ørn eller falk.
Teltbal m/spisning og dans. Entré kr. 200,-. Musik v/Genboerne – et udsnit af Neighbours.

Søndag den 13. juli
Optog kl. 11.30. Den sønderjydske Pigegarde går i spidsen for optoget.
Festpladsen åbner kl. 12.30, med forskellige aktiviteter, bl.a Sjov & Ballade - aktiviteter for
børn, flaglotteri, Stjerne For en Aften.

Mandag den 14. juli
Oprydning kl. 9.00 på stadion (jo flere, jo hurtigere...).

Arrangører:
Glejbjerg Borgerforening • Glejbjerg Gymnastik- & Idrætsforening • Glejbjerg Sportsforening


