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FAMILIEDAG
Lørdag d. 26. august 2017 

på VFB’s baner i Vaarst
- Optog

- Vaarst Games
- Boder

- Kagedyst
- Biludstilling
- Smagning

- Salg af 
rundstykker,

vin, øl og vand
- Salg af pølser

VFB/LKB
U14 piger spiller 

kamp kl. 12
VFB Serie 4
spiller kamp 

kl. 14

Griller
Borgerforeningen

tænder op 
i diverse grill kl. 17.
Det vil være muligt, 

at benytte disse 
til medbragt mad. 

Det vil også være muligt 
selv at tage en grill med. 

Drikkevarer
købes i teltet.

Arrangeret af Vaarst og Omegns Borgerforening. 
Eventuelle ændringer vil blive beskrevet på FB.

Tlf. 98 92 05 00 
Fåborgvej 5, 9220 Aalborg Ø | www.vestergaards.com

Vestergaards
Bogtrykkeri ApS

Optoget
Vi mødes ved den gamle købmand i Vaarst kl. 9.15 (det er vigtigt at man er der kl. 9.15, da sang og rytmer vil blive 
repeterest) derefter er der start kl. 9.30.
Ann Bidstrup vil komme op i børnehaven og øve sambarytmer. Alle børn er selvfølgelig velkommen til at deltage.
Optoget går ned af Vaarst Smedevej, Gudumvej, Vaarst Skolevej og Vaarstvej, herefter ankomst på VFB’s baner 
ca. kl. 10.00.
Kom og støt optoget, enten ved at være med i optoget eller stå langs ruten.
Det vil også være en mulighed, at møde op på VFB’s baner og tage imod optoget der.

Vaarst Games
- vil år indeholde fodboldgolf, sækkeløb og rundbold.
Det hele starter kl. 10.30 - 13.00. 5 - 8 deltagere på hvert hold, alder ingen betydning.
Tilmelding skal ske til borger@vaarst.dk senest d. 20. aug. Ved evt. spørgsmål kontakt gerne Theo på 61 72 34 16.

Boder
Åbner kl. 10.00. Husk det er GRATIS at have en bod.
Kan sættes op fra kl. 8.00-9.30. 
Dem der er med i Vaarst Games, kan stille op når de er færdige med dette. 
Tilmelding skal ske til Anna Karina på annakarinanielsen@gmail.com senest søndag d. 20. aug.
Husk selv at medbringe evt. borde og stole.

Kagedyst
Kom med en lækker kage. Alle deltager på lige vilkår.
Ingen tilmelding, aflever blot din kage ved dommerbordet dog senest kl. 13.30.
Kagerne dømmes på 3 faktorer, det visuelle, konsistensen og smagen.
Der gives karakter fra 1 - 5. Højest antal mulige point er 15.
Vinderkagen kåres i forbindelse med kåringen af vinderen af Vaarst Games 2017 kl. ca. 15:00.

            VFB vil stå for salg af rundstykker, pølsehorn, fransk hotdog, vin, øl og vand.

Biludstilling
Der vil være udstilling af Porscher og NSU.

Smagninger
Helverskov sælger kvalitetsvin, øl og spiritus i hele flasker.
Der vil være mulighed for smagsprøver til gunstige priser.
Dette kræver ingen ilmelding.

GRATIS 
KAFFE

GRATIS HOPPEBORG

Salg af slushice,softice og popcorn.

Lad dit barn pynte sin cykel eller barnevogn og deltag i det hyggelige optog.

Mød op kl. 10 
på VFB’s baner 

til kaffe og rundstykker 
og tag godt imod 

optoget.
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