
BYFEST 
JEDSTED / VILSLEV 

DEN, 15/06 – 18/06 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag, den 15/06 2022 

Kl. 17:00 Pladsen åbner 

 salg af øl, vand, pølser, pommes frites mv.  

Kl. 18:30 Kongeådal Minitri, Motionsløb og Travetur,  

Deltag i en unik begivenhed, hvor man oplever den smukke natur ved 

Kongeåen og i marsken. 

Se særskilt opslag på Facebook og i DagliBrugsen Kongeådal  

Tilmelding på www.run2u.dk senest, den 13/06 2022. 

Startnumre udleveres fra kl. 16:30. 
 

Torsdag, den 16/06 2022 
Kl. 14:30 – 16:30 

    Højskole-fællessang. 

  Vi synger sommersange fra den nye højskolesangbog. Dorte   

  Grangaard og Roll Præstegaard spiller til. Hanne og Roll    

  Præstegaard vælger sange, og fortæller om deres 50 år ved  

  Kongeåen.  

 Kaffe og kage kan købes. 

Kl. 18:00 Pladsen åbner 

 salg af øl, vand, pølser, pommes frites mv. 

Kl. 19:00 Banko og Tombola i teltet på sportspladsen. 

 Mange flotte gevinster. 

 HUSK, AT MEDBRINGE BRIKKER!! 

 Kaffe og kage kan købes. 
 

Fredag, den 17/06 2022 

Kl. 18:00 Pladsen åbner  
 salg af øl, vand, pølser, pommes frites mv. 

Kl. 18:30 – 02:00 

Fællesspisning og hygge for hele familien. 

Gredstedbro Hotel serverer karbonader (200 gr.) med stuvet 

ærter/gulerødder og kartofler. Pris for voksne: kr. 100,00 

Pris for Børn fra 2 - 12 år kr. 50,00 

OBS!! Medbring selv service + bestik og glas! 

Tilmelding senest, den 10/06 2022 på listen i DagliBrugsen 

Kongeådal. 

Kl. 20:00 – 21:30 

       Party for de yngste i Åhuset.  
 Der er børnedisko for danseglade børn.  

 Slush ice og popcorn all inklusive kr. 50,00 

Kl. 02:00  Pladsen lukker. 

 

 

Lørdag, den 18/06 2022 

Kl. 09:00 Pladsen åbner 

DagliBrugsen Kongeådal og bestyrelsen, serverer rundstykker og kaffe. 

Pris kr. 20,00 pr. person.  

Grøntsagsmarked - Salg af frugt og grønt.  

Kl. 09:00   Børneloppemarked. 

Kom med det gamle legetøj eller lignende og sælg det i teltet.  

Kl. 10:00 Salg af øl, vand, pølser, pommes frites mv. 

Kl. 10:00 Ponyridning 

Kom og få en ridetur, Ridehjelm er tilgængelig ellers egen cykelhjelm – 

pris pr. tur kr. 5,00. 

Kl. 10:30 Rafleturnering i teltet. 

Tilmelding ved Eske Eskesen eller i Pølseboden.  

Pris kr. 50,00 inkl. 1 øl.  

 Kl. 11:30 Stomp kommer og underholder. 

Kom – Se - Prøv, få rytmen i kroppen, så er man klar til aftens dans!! 

- Vildt sjovt, og det er for alle. 

Kl. 12:00 - 16:00   

Vinfestival. 

Kom og smag, de lokale vinbønders vin. Se særskilt reklame derom. 

 

Kl. 13:30 Byfestens kagedyst 2022 

Vær med i årets kagedyst. Medbring din flotteste kage til byfesten og 

vær med i konkurrencen om æren for, at skabe årets vinderkage. 

 Alle kager afleveres kl. 13:30 pyntede og klar til bedømmelse af et højt 

kvalificeret dommerpanel.  

 Der er flotte præmier til 1. 2 og 3. pladsen. 

Lørdag aften er der auktion over alle kagerne til dessert. 

Tilmeld dig på listen i DagliBrugsen Kongeådal  

Kl. 14:30 Den Store dyst mellem Jedsted og Vilslev. 

Kl. 16:00  Pladsen lukker. 

For at gøre klar til Årets fest i teltet. 

Kl. 19:00 – 02:00 

ÅRETS FEST i teltet. 

Tag naboen og vennerne under armen og kom til årets fest.  

Lækker buffet fra Hjortshøj Partyservice, musik og dans, hele aftenen til 

kun kr. 275,00 pr. person.  

 

 Auktion over alle kagedystkagerne – Kom med et bud på de flotte kager 

til dessert. 

 Kaffe og is kan købes i baren. 

 Musik ved et stort festligt 4-mands orkester ”Sing IT Back” 

 

 

Praktiske oplysninger: 

 Der kan betales med Dankort og MobilePay på pladsen! 

 

Toiletter kan benyttes i Åhuset. 

 Der er hoppepude på pladsen for små og store børn fredag og lørdag. 

 Nyt hyggeligt barmiljø. Kom og byd nye tilflyttere velkomne. De er i 

baren fredag og lørdag. 

 Lørdag kan der laves snobrød og skumfiduser fra kl. 10:00 på pladsen. 

 Unge under18 år må ikke opholde sig i festteltet efter kl. 24:00 

 Tombolaen er åben fra torsdag aften. 

 Der ryddes op på pladsen søndag, den 19/06 fra kl. 10:00 kom og giv 

en hånd med.  

 

 

 

 

 

http://www.run2u.dk/

