
 

Program ver-5       tilrettet 15-06-2017 

 

BYFEST 2017 

PROGRAM FOR FESTLIGHEDERNE!   
      

Lørdag d. 17. juni 2017 (Festpladsen bag Den Gamle Skole) 
09:00 - 12:00 G77-fodboldturnering og aktiviteter  (Sportspladsen) 
10:00 - 11:00 Fælles GRATIS morgenbord for de 200 første morgenfriske (I teltet) 
10:00 - 16:00 Loppemarked, Spejderne laver bål og har tombola, BILUDSTILLING (NYHED)  
  Mega-skakspil, Æselridning fra Dyssegården (NYHED) 
  Det muntre køkken og Pilekast (NYHED), Dåsekast og Kimsleg  
  Kagebod med kaffe (NYHED), Pølsesalg, Hønseskidning :-) 
  G77 kaproning og præmier til de hurtigste 3 kvinder og mænd! (Kl. 11-15) 
  Landsbyrådet udstiller og informerer - få en snak i de bløde stole!  
  Biblioteket laver bogstablings-konkurrence (NYHED) 
10:00 – 02:00 12-meter baren er åben: FADØL, (Tuborg, Leffe, Grimbergen) 
  Vand, vin, spiritus, kaffe med videre  -  samt pølser og LINDAs DELLER 
10:00 - 16:00 2 Hoppeborge er åbne for børnene. 
11:00 - 12:00 GUNDSØMAGLE-MOTIONSLØB (5 km) 
11:00 - 14:00 Ballonsmeden går rundt på pladsen og laver ballonfigurer til ungerne :-) 
11:00 - 15:00 Engbækgård - Segways-kørsel - tattoo og ansigtsmaling 
11:15 – 11:45 Kulturskolen v/Casper - opvisning i break dance + MTV samt moderne dans 
12:00 - 12:30 Sigrid & Asbjørn - Opvisning af Latin dans 
12:45 - 13:00 Vinderne af Gundsømagle-løbet låres v/Martin Djernaes 
13:00 - 13:30 Bokseklubben giver opvisning 
13:30 - 14:00  Heidi Dehn - opvisning Disco Dance og Show Dance 
14:00 – 15:45  2 WILD ROVERS - Irsk musik om svigefulde kvinder og mærkværdige drukture 
16:00 - 18:00  Pause  Gå en tur i baren (med liflig Leffe og god Grimbergen :-)  
18:00 - 18:30 Baren åbner for salg af vin/øl til aftensmenuen 
18:30 - 20:00 FESTMENU i teltet (I år med 3 retter mad)  (kræver SØLV armbånd) 
20:00 – 20.30 Kåring af årets borger 2017 
20:30 – 21:00 Blid musik og snak over bordene 
21:00 - 02:00 Adgang for folk med RØDT armbånd (uden garanteret siddeplads) 
21:00 – 24:00 PARTY SMOOTHIES  med sangerinden Susan Lützner i front   
24:00 – 02:00 PowerLight disco, musik og dans v/Mads 
 
Søndag d. 18. juni 2017 
11:00 - 12:00 Udendørs gudstjeneste med kirkekaffe i præstens have v/Birgitte Iversen 
 

   
 

Bemærk: Gundsømagle BYFEST er et non-profit foretagende, arrangeret af 
Landsbyrådet samt en række frivillige. Evt. overskud går til næste års BYFEST! 
 
Tak til DAGLI' Brugsen for sponsorering af T-shirts til de frivillige samt morgenmad  
kl. 10 - og TAK til Kliptomanen for sponsorering af armbånd :-) 
 
Ret til ændringer i programmet forbeholdes  - BYFESTEN støttes af Roskilde Kulturfond. 
Læs mere om BYFEST 2017 på vores hjemmeside: www.gundsoemagle-landsbyraad.dk  

 


