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Tilmelding 
skal ske til 

borger@vaarst.dk 
senest

den 12. aug. 2015

Som optakt til årets byfest afholdes de hæderkronede 
“Vaarst Games” på VFB,s baner.
Der dystes i de legedariske dicipliner Rundbold, Høvdingebold 
og 
Fodbold. Sammensæt et slagkraftigt 6 mandshold med familien, 
vennerne eller de nye naboer og kæmp mod resten af byens 
atleter 
om super flotte præmier og den ultimative hæder og håneret 
de næste 
12 måneder.
Hvert hold skal som minimum have 3 personer under 18 år.
Det er gratis at deltage.
VFB vil stå for salg af mad, øl og vand.
Tilmelding skal ske til: borger@vaarst.dk senest onsdag den 1. 
august.
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Spisebilletter

købes hos 
“Købmanden i 
Fjellerad” fra 

d. 1. juli - d. 12. aug.
2015

Spisebilletter købes hos Land 
og Fritid fra den 1. juli - 11. 

august 2012

senest
d. 1. aug.

Kæmpe sommerfest i grusgraven.
Kom og oplev markedet og de mange boder i grusgraven som du aldrig har set 
den før.
Dagen byder på gøgl, fiskedam, hesteridning, bakken boder, bueskydning, 
amerikansk lotteri, sport og leg, helikopterflyvning og meget mere.
Boderne åbner kl. 15:00 i forlængelse af Vaarst Games og lukker kl. 20:00.
Byens foreninger vil sælge kaffe, kage, slik, snacks, frugt, øl og vand og der vil 
kl. ca. 19:00 blive serveret helstegt pattegris med kartoffelsalat og grøn salat.
Spisebilletter kan købes hos Land og Fritid fra 1/7 2012 til 11/08 2012.
Pris: Voksne kr. 125.- inkl. 1 x fadøl
Pris: Børn kr. 25.- inkl. 1 x sodavand
Ølteltet holder åbent til kl. ca. 24.00.

Lørdag d. 22. august

Blues/rock & Country bandet 

“Dobro Ekspressen” spiller 

i teltet fra kl. 21.00.
Der tages forbehold for ændringer i programmet

Arrangeret af:

Fra kl. 10.00 vil VFB være klar 

med salg af rundstykker og kaffe...

Som optakt til årets byfest afholdes de hæderkronede 
“Vaarst Games” på VFB’s baner.
Der dystes i diciplinerne Crazy Ball, fodbold, Par på prøve og skumhockey 
på græs. 
Sammensæt et slagkraftigt 6 mandshold med familien, vennerne eller 
de nye naboer og kæmp mod resten af byens atleter om den ultimative 
vandrepokal, som sidste år blev vundet af holdet “Boomshakalaka”.
Hvert hold skal som minimum have 3 personer under 18 år.
Det er gratis at deltage.
VFB vil stå for salg af mad, øl og vand.
Tilmelding skal ske til borger@vaarst.dk senest fredag den 12. august.
 
Kæmpe sommerfest på VFB’s baner.
Kom og oplev markedet og de mange boder på VFB’s baner.
Dagen byder på sport og leg og meget mere.
Boderne åbner fra kl. 10.00 og lukker kl. 16.00.
Byens foreninger vil sælge kaffe, kage, slik, snacks, frugt, øl og vand og 
der vil ca. kl. 19.00 blive serveret helstegt pattegris med kartoffelsalat og 
grøn salat.
Spisebilletter kan købes hos “Købmanden i Fjellerad” fra 
den 1. juli - 12. august.
Pris: Voksne kr. 150,- incl. 1 x fadøl
Pris: Børn (4-12 år, 0-3 år gratis) kr. 75,- incl. 1 x sodavand
Ølteltet holder åbent til kl. ca. 24.00.
 

Program:
09.30 Parade/optog starter forskellige steder i Vaarst.
 med ankomst kl. 10.00 på VFB’s baner.
10.00 Vaarst Games - VFB
10.00 Der må stilles boder op fra kl. 10.00
 (de lukker kl. 16.00)
 Alle må stille en bod op - dog må der ikke sælges mad og drikkevarer.
 Ved evt. spørgsmål kontakt Anna Karina tlf. 41 60 23 72 eller 
 på annakarinanielsen@gmail.com

14.00 Finale Vaarst Games - VFB
16.00 Hul i Hatten spiller
19.00 Der serveres helstegt pattegris
20.00 Festligt indslag
21.00 Musik i teltet

 Vi har brug for hjælp til telt og
 oprydning om søndagen.
 Kontakt gerne Michael Broust på 20 43 44 82   
 eller på unikvinduer@gmail.com

 GRATIS hoppeborg hele dagen

Skal du have ryddet op i skabe og skuffer, 

så book en bod til byfesten DET ER GRATIS,

for nærmere info kontakt Anna Karina på

41 60 23 72 eller annakarinanielsen@gmail.com 

senest d. 12. august.

Bandet “Hul i hatten” spiller 

om eftermiddagen.


