Fjelstervang Byfest
Som altid alle dage i kr. himmelfartsferien
25-28.05.2022

Onsdag
Dameaften, Japansk tema
kl. 18.00.
Vi starter som altid byfesten med et brag af en
damefest. Der vil være god mad og

Karaoke

Menu asiatisk inspireret med frisk grønt.
Pris 165 kr. pr. person
Bestilling af indgangs billet på telefon el. sms på
28 94 15 32 senest d. 22-05-22.
Vi dækker op til max 80 festklare damer.
Kom gerne udklædt

Gin hygge - kl. 20.00
NYT NYT NYT

Kommenterede [F1]: Skal det ikke proklameres som et
herre event

I år prøver vi noget nyt, der vil for alle i år være
enestående mulighed for at deltage i en hyggelig
Gin smagning. Her skal vi smage på 4 x gin med
tilbehør.
Gin smagning afholdes i Klubhuset kl. 20.00. Pris
150 kr.
HUSK - Tilmelding på sms eller telefon
28 94 15 32 senest d. 22.05.22
Der er plads til 24 tilmeldinger.

Der kan købes natmad i
udeforsamlingshuset fra kl. 22.

Husk at medbringe service til alle spise events

Torsdag

Kom med FDF Fjelstervang til
middelalderen
Arrangementer:
Kasse stabling
Ridder turnering
Bål snack til børn/barnlige sjæle
9:45 Rundstykker før kirke
10:30 Gudstjeneste i
udeforsamlingshuset
13:30 Gæster fra middelalderen
17:30 Fest middag

FDF. Masser af sjov. Kom og udfordre din mor,
far, søster, bror eller nabo ved forskellige
aktiviteter for både store og små.

Tilmelding til fest middag.
Senest søndag den 22/5 til Tina på telefon:
4028 3624
Pris 95 kr. pr. næse, kan betales på mobilepay
120344.
Husk service
18:30 Bankoplade salg
19:30 Banko

Fredag
Garden tractor pulling kl.17.30
Fjelstervang garden tractor pulling arena, lægger
igen i år jord til en del af DM-serien. Pladsen
åbner kl. 17.30.
Støtteforeningen for købmanden vil stå for salg af
mad fra kl. 11.30 og resten af dagen. Så kom og
mød din nabo og lad børnene tage en god
hoppetur på de opsatte hoppeborge.
Alle inviteres til at slutte aftenen af i
udeforsamlingshuset.

Underholdning på plænen
KL. 11.00
Der vil for børn og barnlig sjæle være mulighed for
at lege på boldbanen og prøve kræfter med mini
tivoli.
SE HER – kl. 13.30 vil der i år være andeløb
gennem bækken i Fjelstervang
Der vil være flotte præmier. Salget af ænder starter
torsdag - først til mølle - så skynd dig ned i
udeforsamlingshuset og sikre dig VINDER
ANDEN.
25 kr. pr. And

Rafleturnering.
Kl. 13.00
Når der er byfest i Fjelstervang er der også
RAFLETURNERING fredag kl. 13.00 i
udeforsamlingshuset.
Der er 40 pladser og tilmelding sker til
Denis på 51 36 16 52 eller Jan på 30 11 77 92
senest d. 22.05.22.

Lørdag
FIF – kom og grin sammen
med din familie og nabo
I år står FIF klar med aktiviteter i nye højder. Der
vil være forhindringer og sjove aktiviteter for hele
familien. Vi glæder os til at byde dig velkommen
på stadion, hvor vi starter kl. 11, og slutter kl. 12.
Aktiviteterne handler om fællesskab, sammenhold
og gode grin, hvor alle, store som små, ung som
gammel kan være med.
Du må gerne iføre dig tøj med gode bevægelsesmuligheder, skiftetøj og håndklæde kan være en
fordel.
Der vil være mulighed for at købe mad på
pladsen fra kl. 11.30 til kl. 14.00, som
Støtteforeningen for Købmanden står for.
Kl. 16.00
Udeforsamlingshuset lukker og gør klar til fest.

Farmer fest kl. 17.30
Vanen tror, slutter Fjelstervang byfest af med en
BRAG af en fest lørdag aften. I år inviterer vi til
farmer fest med helstegt pattegris og lækkert
tilbehør. Kridt danseskoene og kom og vær med til
en hyggelig aften. Der som altid byder på en masse
god mad, grin og god musik
Velmødt kl. 17.30 i overalls, cowgirl kjole og
cowboyhat.
Pris 185 kr. pr. person
Bestilling af plads og bord på telefon el. sms til
28 94 15 32 senest d. 22-05-22.
Kl. 21.00 er udeforsamlingshuset åbent for alle.
Kom og dyst i at slå søm i eller skyd en rose til
konen i skydeteltet.

Husk at medbringe service til alle spise events

Der kan købes natmad i udeforsamlingshuset
fra kl. 22.
Vi glæder os i at se hele byen samlet igen efter
en lang nedlukning.
Vi ses, hilsen Festudvalget

Sponsorer
Bay Byg og Service v/Henrik Bay
BC Kontorservice v/Bente Christensen
Brunbjerg Argo v/Henrik Bjørn Kristensen
CD Auto v/Allan Melgaard Nielsen
FTM Byg v/Erik Sørensen
Herning Entreprenørforretning v/Dennis Mogensen
Jan H. Brolægning v/Jan Henningsen
Julegåsen v/Claus Vestergaard
Kims Karrosseri v/Kim Ejgod
Bjerregård/Lillelund v/Niels Erik Nilsson og Thomas Malmkjær
Murefirmaet Clausen og Jespersen v/ Claus Pilgaard Clausen og Keld Jespersen
Pro Vagt v/Janus Frøslev
Tømrermester Jørgen Bækgaard v/Jørgen Bækgaard
VSP-Vikar v/Charlotte Ågaard

