
 
 

 

 

 

 

 
 

 

19:00 rejser vi vores nye telt  
Baren vil være åbent for de tørstige, og grillen vil også være i gang! 
 

 
 

 
 
 

17:00 Velkommen til dette års byfest 
Officiel åbning af årets byfest, 

Baren er åben, og grillen tændes. 
 

17:30 Familie løb  
Skynd jer at få jer tilmeldt, Det er GRATIS at deltage, 

tilmelding kan ske til Mie på 50 51 69 65, 

Husk at angive hvilken rute man ønsker. 
 

19:00 Fodboldkamp  
AIF – CSE 

Andrup tager imod City Sport Esbjerg på hjemmebanen. 

 
 
 

 

 
 

12:00 – 16:00 Seniorfrokost  
Der vil blive serveret en frokost i teltet, 

underholdning fra 6 seje sild fra nordsø pigerne. 
Tilmelding kan ske til Bent Hyldahl på: 20 93 92 24 

Mail: Bent@skads.dk 

Eller Ejnar Søndergaard på: 29 23 04 46 

Mail: esondergaard@gmail.com 

PRIS: 190,- 
 

17:30 AIF Cup  
Årets fodboldturnering 

Baren vil være åbent for de tørstige, og grillen er stadig i gang 
 

 

 
 

18:00 Fællesspisning  
Hjortshøj servere helstegt pattegris med alt hvad dertil hører 

Tilmelding kan ske til Dan Christensen på: 40 80 86 91 
Pris: 149,- betales via mobilpay på 32356 

Sidste frist for tilmelding er d. 27 Maj kl. 17:00 
 

18:30 Børnedisko  
Børnedisko for de små til og med 4 klasse. 

Afvikles i klubbens lokaler 

Børnebillet kan købes i baren til 50kr. og indeholder adgang til 

børnedisko, samt en masse aktiviteter gennem weekenden. 
 

21:30 Live musik  
Play it Live går på scenen,  
 

01:30 Godnat og tak for i aften  
Teltet lukker, og vi takker for i aften. 

 

 
 

 
 
 

09:00 Kassererens morgenmad  
Der serveres gratis morgenmad til de morgenfriske 
 

10:00 Børne aktiviteterne åbner  
Følg med på Facebook for mere info 
 

13:00 Pladsen lukker – tak for i år  
Baren er ved at være tom, og grillen brændt ud. 

 
 

 

Uddybende detaljer for de enkelte 
Aktiviteter kan findes på 
vores facebook side. 

 

 

d. 8 – 11 juni 
 

Onsdag d. 8 Juni Fredag d. 10 Juni 

Fredag d. 10 Juni 

Torsdag d. 9 Juni 

Lørdag d. 11 Juni 

mailto:esondergaard@gmail.com

