Velkommen til byfest i
Vester Nebel
Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider
vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år:
torsdag den 15. juni – søndag den 18. juni 2017
Byfestprogrammet byder på såvel gamle kendte aktiviteter,
som helt nye tiltag – så nu håber festudvalget blot at vejret
arter sig fra sin bedste side, og at borgerne i Vester Nebel
Sogn vil bakke op om arrangementet.
Som noget helt nyt har vi ændret radikalt på lørdagsfesten.
Den foregår nu i teltet på boldbanerne, og er mere at
betegne som fællesspisning og hygge. Byfesten fortsætter
sådan set bare hele aftenen – ligesom den gør om
fredagen. Damefrokosten, som har været afholdt torsdag
aften har vi valgt at give en pause.
Der er en del praktisk arbejde i at stille op og pakke sammen til byfesten, så ALLE er velkomne til at hjælpe til
onsdag den 14. juni fra kl. 17.00 og igen søndag den
18. juni fra kl. 15.00 – jo flere vi er jo lettere går det…
På gensyn til byfesten…
Byfestudvalget – VNI

Torsdag den 15. juni 2017
17.00

Byfestens officielle åbning på
boldbanen ved Vester Nebel Skole
Boderne åbnes og hoppepuderne pustes op
så børnene kan boltre sig på banerne.
Under hele byfesten vil der være:
- Tombola
- Proviantbar
- Slush-Ice
- Grill
- Fadølbar
- Hoppepuder (armbånd med entre til hele
weekenden koster 25 kr.)

18.00

Fodbold U11C
18.00 Hjerting IF – Tarp B
18.35 Tarp B – NRUI/NUIF
19.10 NRUI/NUIF – Hjerting IF

19.00

BANKO i teltet
Som et nyt tiltag vil der i år blive afholdt
BANKO i teltet på sportspladsen, hvor der
vil være fine præmier at vinde.
Pris pr. plade:
3 plader:

10 kr.
25 kr.

Fredag den 16. juni 2017
17.00

Festpladsen åbner

17.15 – 18.30 Børneaktiviteter
Kom og vær med til forskellige sjove og
alternative børneaktiviteter

18.00

Fodbold U12C
Tarp B – Varde IF

18.30

Fagenes kamp
Lokale virksomheder dyster i alternative
discipliner. Kom og se på – det bliver
morsomt…
Deltagerne er:
Dansk Plast
Erik Schmidt
Alko Print
HVAMØ/HT Hydraulik

Fredag den 16. juni 2017
20.00

Fodboldturnering med strøm…
Lav dit eget hold. (vi spiller 4 mod 4).
Tilmelding til Hardy på 27502528 senest 1.
juni 2017

20.00

Poker Turnering i Sognehuset
Kom og vær med til den traditionelle Poker
turnering. Tilmelding til Thomas på sms
60669940 senest 9. juni. ”Buy in” er 100 kr.

21.00 – 22.30 Underholdning i teltet ved Sååh Dee…
Det lokale spillemandsorkester sørger for
lidt hyggemusik på sportspladsen.
23.00

Lasse Høgh solo leverer musikken

22.00 – 23.00 SPECIAL PRICES
2 Øl
35 kr.
2 Gajol
20 kr.
1 Øl + 1 Gajol 30 kr.

Lørdag den 17. juni 2017
09.00 - 10.00 Gratis morgenkaffe i Sognehuset
Sponsoreret af HT Hydraulik.
10.00 - 13.00 Børneloppemarked
Børneloppemarked i teltet. Gratis
standplads og ingen tilmelding.
11.00 – 13.00 Børneaktiviteter
Kreativ værksted… Er du lille, så tag gerne
mor eller far i hånden.
11.30

Fodbold – U10B
11.30 Spangsbjerg IF – Tarp B
12.05 Tarp B – Sønderris SK
12.40 Sønderris SK – Spangsbjerg IF

Lørdag den 17. juni 2017
15.00

Gadeturnering i rundbold
Den traditionelle gadeturnering i rundbold
er i år flyttet til lørdag eftermiddag – men
byfestudvalget håber på lige så stor
opbakning som de seneste år.
Snak sammen med dine naboer og mød op
til årets drama på boldbanerne. Deltagere
fra 7. kl.

Pulje 1
Foldgårdsvej/Lilbækvej/Ølufgårdsvej
Hygumvej/Hygum
Stokbrovej/Landsbytoften

15.00
15.00

Pulje 2
Lifstrup / Ølufvad / Gl. Nebel/ Søhale
Folevænget/Horsevænget/
Tranbergvænget/Oksevænget

15.00
15.00

15.30
15.30
15.30
15.30

16.00
16.00

Finale
16.30

16.00
16.00

UDVALGTE REGLER:

- Der spilles 2 halvlege a 10 min. Førstnævnte starter inde i
første halvleg.
- Der er lejeskifte når der er 3 døde.
- Hvis bolden gribes er den der slår død – men der må gerne
løbes på en griber
- Hvis bolden er skæv – altså rammer jorden første gang
udenfor sidelinjen, men før baglinjen er den der slår bolden
død.
- Hvis man løber på en SKÆV bold er man død

16.00

Kagekonkurrence
Vi sætter et gavekort på 500 kr. på højkant
til byfestens flotteste kage. Kom med dit
bedste hjemmebag. Kagerne skal sælges på
aktion lørdag aften.

Lørdag den 17. juni 2017
18.30

Festaften i teltet

Den traditionelle lørdagsfest er i år afløst af
fællesspisning og hygge i teltet på sportspladsen.
Menuen er ”Byfestgryde med salat”.
Vi håber I vil tage godt imod det nye koncept,
hvor byfesten sådan set bare fortsætter på
sportspladsen med fællesspisning og hyggeligt
samvær.
I teltet vil der være bord/bænke-sæt.

MENU:
Byfestgryde tilberedt af Birthe Nilsson med
support fra Landsbykokkene.
MUSIK:
Der vil være musik i teltet, hvor Kristian vil
spille lidt godt musik
UNDERHOLDNING:
JULLE som er kendt fra TV vil kigge forbi –
det bliver rigtig godt…
TILMELDING:
Senest tirsdag den 13. juni 2017 til Thomas
Haahr på 60669940.
Pris – byfestgryde 50 kr. (ens pris for alle)
Entre: Voksne 50 kr.
Børn (til og med 6. kl) gratis entre

Søndag den 18. juni 2017
09.30 - 11.00 Gratis morgenkaffe i Sognehuset
Sponsoreret af V. Nebel Brødudsalg.
10.00

Stjerneløb for børn
Kom og vær med til en spændende
børneaktivitet.

10.30

Friluftsgudstjeneste
Kom og vær med til en friluftsgudtjeneste
under åben himmel.

11.00

Fodbold – Serie 4
Tarp B - EfB

11.30 - 12.30 SPONSORLØB
VNI har i år overladt sponsorløbet til Vester
Nebel Forsamlingshus og Vester Nebel
Sogneforening. Pengene skal gå til
renovering af forsamlingshuset og en
bålhytte ved Multihuset.
11.30 - ?

Kokassebanko

14.00 Byfesten slutter – og oprydningen starter.
Kom og giv en hånd med ☺

RET TIL ÆNDRINGER I PROGRAMMET
FORBEHOLDES.

