
FAMILIEDAG
Lørdag d. 18. august 2018

Aftenspisning fra kl. 18.00-20.00 
Efter dagens strabadser på VFB’s baner, fortsætter festen i gymnastiksalen 
ved børnehaven i Vaarst.

CHRISTIAN BORUP TILBEREDER OG SERVERER LÆKKERIER.
Spisebilletter koster 100,- for voksne (se menu)
50,- for børn (se menu)
Bemærk at der kun sælges 50 styk voksenbilletter og at dette foregår efter 
først til mølle.

Man kan ikke reservere billetter men registreres først når billetten er betalt.
Betaling skal være foretaget senest d. 10. august via mobilpay nr. 71778457.
Husk at skrive navn og antal børn/voksne i forbindelse med betalingen.
DRIKKEVARER KØBES SEPERAT I BAREN SOM BESTYRES AF HELVERSKOV.

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

AFTEN
SPISNING

VED GYMNASTIKSALEN I VAARST

MENU:
Voksne:

2 - 3 slags kød 
fra grill

Salater og 
flødekartofler

Flutes.

100,-
   pr. pers.

Hvis man ikke når at sikre sig billet 
eller bare hellere vil spise hjemme, 
er man velkommen i salen efter kl. 20.00.

MENU:
Børn:

Pølser og brød
Kylling nuggets/lår

Flødekartofler/
pommes frites

Salater 
Is

50,-
   pr. pers.

Der betales 
50,- i entré

(1 fadøl er inkluderet 

i prisen).

FAMILIEDAG
Lørdag d. 18. august 2018 

Aktiviteter på VFB’s baner i Vaarst

09.30 Optog igennem byen (med start fra den gamle købmand)

10.00 Optoget ankommer til VFB’s baner i Vaarst
10.30 Vaarst Games starter
12.00 Deadline for indlevering af kager til kagedyst
12.30 Vaarst Games slutter
13.00 Dommerpanelet smager kager/vinderen kåres
13.15 Vinderen af Vaarst Games offentliggøres
14.00 Fodboldkamp på stadion

18.00 Spisning ved gymnastiksalen ved 
 børnehaven i Vaarst
 Christian Boup laver mad til de 
 som har købt billet

 Deadline for tilmelding til Vaarst Games er d. 10. august
 på vaarst.borger@gmail.com Arrangeret af Vaarst og Omegns Borgerforening. 

Eventuelle ændringer vil blive beskrevet på FB.

Man er 
velkommen til 

at mdbringe en bod 
til salg af “lopper”.
Dette kræver ikke 

tilmelding.


