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Byfest 2017 

Kom med:
Mandag    Borbjergløbet 
Tirsdag    pladespil
Onsdag    bilorienteringsløb
Torsdag    friluftsgudstjeneste
Torsdag    familiedag
Fredag    Revy og musik
Lørdag    morgenkaffe
Lørdag    loppemarked
Lørdag    cykelløb
Lørdag    stor teltfest

Følg os på facebook
www.facebook.com/ByfestBorbjergHvam

22. - 27. maj



Byfest 2017 

Igen i år har vi forsøgt at stykke et spændende byfest-program 
sammen. Vi håber, som sædvanlig at se rigtig mange deltage i 
byfestens mange aktiviteter. 
Husk at købe dine spisebilletter til fredag og lørdag aften,      
senest torsdag d. 25. kl.18.00. 

Ingen udskænkning af alkohol til personer under 18 år.

Byfestudvalget    

Indhold:
Mandag:  Borbjergløbet    side 3
Tirsdag:  Pladespil    side 4
Onsdag:  Bilorienteringsløb   side 5
Torsdag:  Familiedag    side 6 - 7
Fredag:  Revy & fællesspisning  side 8
Lørdag:  Morgenkaffe, loppemarked & 
 cykelløb     side 9
Lørdag:  Teltfest     side 10

Side 2 Ses vi? Det tror jeg nok vi gør!



Bo
rb

je
rg

lø
be

t

Mandag d. 22.

17.00 Tilmelding til løb i teltet.      
 Forhåndstilmelding  på   
 www.kulturogfritidscenter.dk/borbjergløbet.

17.00-17.30  Tilmelding til børneløb.

17.45  Børneløb. 

18.15 Fælles opvarmning. 
 
18.30  Borbjergløbet skydes i gang.     
 Start ved byfestteltet.
  

Efter løbet er der præmieoverrækkelse i teltet.

Der er ingen tilmelding for heppekor. Bare mød op.

Side 3Det gælder om at flytte fusserneSes vi? Det tror jeg nok vi gør!
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18.30  Årets pladespil i teltet.
 
  Kaffe og kage kan købes i pausen.  
  Vi henstiller til alle, om  ikke at med - 
  bringe mad og drikkevarer i teltet.

 
Amerikansk Lotteri i pausen. 

Masser af fede præmier. 

”Banko-spil gør dig klog”
Engelsk undersøgelse afslører, at banko overgår 
både skak og bridge, når det gælder effektiv hjerne-
gymnastik.

Tirsdag d. 23.

Side 4 I aften er ”Gamle Ole” ikke en ost



Onsdag d. 24.
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Her kan du vinde ligegyldigt om du kører Porsche eller 
Opel. Tag bare hele familien med til bilorienteringsløb, 
rundt i vores skønne område. 
En dyst for både store og små. 

Pris pr. bil 50,- kr.
 
17.30   Bilorienteringsløbet starter.

19.00   -sidste chance for at starte. 
  
Turen foregår rundt på de små veje i vores skønne
område. Der er spørgsmål og praktiske opgaver
for både børn og voksne, lagt ud på ruten, som skal 
løses før man kan komme i mål. 

Præmieoverrækkelser til de dygtigste/heldigste hold vil 
foregå i teltet lige umiddelbart efter, at alle er kommet i 
mål.

Der kan bestilles ”TO GO” poser til at stille sulten med.
Se opslag i baren.

Løbsarrangør:
KFUM Spejderne Borbjerg Gruppen.

Side 5Håret tilbage, vi er dem der er kørt



Side 6

Torsdag d. 25.

I østen stiger solen op.....

10.30  Friluftsgudtjeneste i Præstegårdsparken,   
  ved Asger Petersen og Herning-Ikast FDF.   
  Menighedsrådet serverer kaffe og rund-
  stykker efter gudstjenesten.

11.30-13.00 Børnekræmmermarked. 
 
12.45  Gadedystholdene mødes foran byfestteltet
 
13.00-15.00 Årets gadedyst 

 Tilmeld dig til din gadeformand:

Fasanvej:   Mette Holmbo  28 69 35 10
Søbakken/Kirkebakken:  Lisbeth Hauge  30 23 54 56
Vibevej:   Carsten H. Nielsen  23 46 23 39 
Bukdalvej/Købmandsgade Christian Bjerrum  51 96 10 20
Hvam:     Jørgen Thuesgaard  29 25 96 80
Haretoften/Naltoftvej:  Henrik Schrøder  30 46 18 88 
Opland 1:   Jonna Nørregaard  61 46 05 17
Opland 2:   Gitte Fiedler   22 61 80 82

Der dystes i:   Bold på pind (Stigegolf)
    Bold i rør
    Bold i sand (petanque)
    Bold i hul 
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Kl. 12.30 – 14.30   Der cykles!

Ruterne:  Der cykles på 2 rundstrækninger.
   Se bagsiden

Aldersgrupper: Der køres i følgende aldersgrupper:
   Børn:   0 – 5 år
   Børn:   6 – 11 år
   Unge:   12 – 15 år
   Voksne:  16 -?? år

Hold/Par:  Et hold består af 2 voksne personer. Der er  
   billetter til teltfesten til det hold, som kører  
	 	 	 flest	penge	ind.

Præmier:  0	–	5	år:	Præmier	til	de	3,	der	kører	flest		
   penge ind, samt den der kører længst. 
	 	 	 6	–	11	år:	Præmier	til	de	3,	der	kører	flest		
   penge ind, samt den der kører længst.
	 	 	 12	–	15	år:	Præmier	til	de	3,	der	kører	flest		
   penge ind, samt den der kører længst.
	 	 	 Voksne:	Præmier	til	de	3,	der	kører	flest			
   penge ind.
 

I	alle	kategorier	er	der	desuden	mange	fine	lodtrækningspræmier.	
bl.a. et gavekort til en ny cykel fra NK Cykler i Vinderup.
For at kunne vinde gavekortet fra NK Cykler, skal man have 
cyklet mindst:
0-5 år: ca. 4 km. (6 omgange på den lille rute)
6-11 år: 12 km (3 omgange på lang rute)
12-15 år og voksne: 24 km (6 omgange på lang rute)

Som sponsor til cykelløbet har man også mulighed for at vinde 
præmier. Der vil blive trukket lod mellem sponsorer, der har ind-
betalt rettidigt, og vinderne bliver offentliggjort i Kværnen i august 
måned.

Ingen af gevinsterne kan ombyttes til kontanter.
  Riv
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Spænd hjelmen og cykel med

Riv ud



Navn:
sponsornavn: sponsoradresse:

Byfest 2017 

Flere sponsorsedler kan hentes på www.kulturogfritidscenter.dk/Byfest



Cykelsponsorløb 2017

Evt. hold:alder:
beløb pr. km.
(min 1 kr).

Flere sponsorsedler kan hentes på www.kulturogfritidscenter.dk/Byfest

Mobil nr.



Cykelsponsorløb 2017

Børn der ikke er startet i 0. kl. har muligheden for at vælge en kort 
rute langs Naltoftevej-Haretoften-Sti på sportspladsen. (Gul rute)
Forældre der følges med de små, må også gerne cykle denne 
rute. 
Alle andre kører den sædvanlige rute, der går ad Hvamvej-Bis-
gårdvej-Flengvej og retur til Borbjerg. Mod Hvam cykles på vejen, 
og mod Borbjerg på cykelstien (Rød rute). 

På begge ruter vil der være vagter til at guide.

Børnerute. ca. 700 m.

Voksenrute. ca. 4 Km.



Side 7
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Torsdag d. 25.
Her er chancen, for at vinde den store gadedyst, og 
hermed også få det eftertragtede ”Vinder af gadedy-
sten” skilt med hjem til gaden. Hvis det altså ikke er 
rustet fast, der hvor det sidder nu.

Salg af flag til flagkonkurrencen indtil kl.16.59

14.00-16.00 Ansigtsmaling i teltet.

14.00   Kagebord

15.00  Fodbold BGU serie 3 - Struer-Humlum.

17.00  Finale i årets gadedyst 
  Flagkonkurrencen.

18.00  Fællesspisning i teltet.
  Rødvinmarineret svinekam, 
	 	 flødekartofler	og	grøn	salat
  65,- for voksne og 40,- for børn. 
  Sidste chance for at købe spisebilletter  
  til fredag- og lørdag aften

Vi skal have det skilt tilbage... 
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Side 8 Vi skal lige holde op med at grine

14.30  Indsamling til loppemarked.    
  Husk: Der indsamles ikke  aviser-blade,   
	 	 flasker,	køleskabe	og	frysere.

16.00  Fodbold BGU Serie 5 vs. Tvis. 

18.30  Fællesspisning.
  Mørbrad gryde med ris og salat.
  Køb af madbillet senest torsdag kl. 18.00
 

  Mad incl. revy 70,- kr. 
  Revy uden mad 20,- kr.

20.00  Borbjerg-Hvam Revyen. 
  Uden spisebillet, adgang efter kl 19.30

  

21.00  Baren åbner.

Fredag d. 26.



Side 9
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Lørdag d. 27.

9.00 -10.00             Borbjerg Sparekasse    
   serverer morgenkaffe, rundstykker  
   og en lille skarp.

10.00   Loppemarked.
   
11.30-12.15 Tilmelding til cykelsponsorløbet   
   Tilmeldingen foregår i teltet.
   Sponsorseddel kan hentes på  
   kulturogfritidcenter.dk/byfest.

12.30 - 14.30 Cykelløb.

16.00   Teltet lukker for klargøring til  teltfest.
   Mens teltet gøres klar, skal vi lige hjem,  
   og se om lillemor har strøget skjorten,  
   og så skal vi også lige ha’ lidt vand i  
   håret og ha’støvet danseskoene af.

Vi skal bare ha’ pumpet den cykel



Vi børster ugens støv af, og er klar til årets fest. 
The Bannister’s understøtter den gode stemning 
og spiller op til dans.

18.00  Dørene åbnes.

18.30  Maden serveres.

21.00  ”Billetter uden spisning” 
  er velkomne.

Vi skråler og skåler Side 10

Lørdag d. 27.



Årets teltfest
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01.00  ”Go’ nu nat
  og gå nu lige hjem
  mens du stadig er ved dine fulde fem.
  Jeg ved godt at på din vej
  lurer fristelser på dig”

  Tak for denne gang. På gensyn i 2018.

Få hele festen for kun kr. 200,- indgang efter kl 21.00 kr. 50,-
Billetter kan købes hos Spar Borbjerg indtil torsdag d. 25. maj kl. 18.00.  
Ved du ikke hvem du skal følges med, eller ønsker du at reservere 
bord, kontakt da Henrik Schrøder 30461888
Ingen billetsalg ved indgangen. 

The Bannister’s spiller op og der danses igennem. 
Der er også mulighed for at ”orne” verdenssitiuatio-
nen, i baren. 

Side 11Vi fester til den lyse morgen



Gode minder

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, 
Byfesten 2018 er fra 7. - 13. maj.
Byfesten i Borbjerg-Hvam ligger hvert år i ugen med Kristi- him-
melfartsdag.
Der er altid aktiviteter fra mandag til lørdag.
Overskudet fra Byfesten deles mellem de medarrangerende 
klubber; HMH, BGU og KFUM spejderne. Borbjerg-Hvam Bor-
gerforening uddeler desuden en del af overskudet til projekter 
der ansøger derom.

Side 12


