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Byrumsfest 
i Skjød

Fredag - lørdag den 17.-18. juni 2022
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Fredag 
den 17. juni
Tidsrum Program Beskrivelse

Fra kl. 
15:00

Hoppeborg Overfor Gadekæret

Fra kl. 
15:00

Salg af øl og 
sodavand i teltet 
ved Gadekæret

Forsamlingshuset vil sørge for, at der er drik-
kevarer i baren. 

En soundbox i teltet vil skabe den rette stem-
ning til festen.

Vi vil prikke jer til at hjælpe os i baren, det er 
mange timer, der skal dækkes, så sig ikke nej.

15:00 - 
15:30

Gøgler opvisning 
ved Gadekæret

15:30 - 
17:00

Gøgler workshop Kom og lær at gøgle – for alle

17:00 - 
17:30

Ildshow ved 
Gadekæret

17:30 Pizza i 
forsamlingshuset  

Kom og lav din egen pizza og få den bagt i en 
rigtig pizzaovn – pris følger

20:00-
02:00

Fredagsbar i 
teltet ved Gade-
kæret

For unge fra 7. klasse og op til 25 år. Der kan 
købes sodavand i baren og er man 18+ vil der 
også være mulighed for at købe alkohol. Der 
vil være musikanlæg, spil og hygge. 

Hele dagen Slå søm i en stub Der er salg af søm i baren ved Gadekæret
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Lørdag 
den 18. juni
Tidsrum Program Beskrivelse

09:00 Gratis 
morgenmad ved 
Gadekæret

Meningsrådet inviterer til morgenmad og 
andagt

09:30 Andagt

Fra kl. 
10:30

Ansigtsmaling ved 
Gadekæret

Få malet en sommerfugl, spidermand eller 
en tiger – Kun fantasien sætter grænser.

10:30-
11:15

Yoga ved Gade-
kæret

Kom og prøv en omgang yoga i det fri. Tag 
behageligt tøj på og medbring en måtte til at 
ligge på.

10:30-
16:00

Kano og børne- 
kajak sejlads

Igen i år vil der blive sat 4 kanoer og 4 kajak-
ker hvoraf de 3 er børnekajakker i vandet til 
fri afbenyttelse. Under sejlads skal der bæ-
res en svømmevest, som vil blive udleveret.

Fra kl. 
11:00

Tombola  Kom og køb lodder og vind mange flotte 
præmier.

13:00 Bydyst Bydysten vil foregå på gadekæret og være 
dysten mellem nord og syd.  Bygaden deler 
byen i to. Der skal findes et hold fra hver by-
del. I dagene op til konkurrencen vil kaptaj-
ner for de to hold blive udpeget. Deres op-
gave vil blive at sammensætte holdene efter 
et oplæg, som udleveres op til konkurrencen 
og sørge for at styrer holdet mod sejr
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13:30-
14:30

Kage dekorations 
konkurrence

Til en byfest hører sig en kagekonkurrence!  
Vi håber derfor byens skolebørn vil være 
med til at se hvem der bl.a. er hurtigst til at 
knuse makroner, blande en klumpfri glasur, 
hvem der kan lave den længste ubrudte 
flødeskumsguirlande og den fineste pynt. 
Undervejs lægger vi lagkagerne sammen og 
ender forhåbentlig med en række skønne 
kager - og en værdig vinder efter alle pointe-
ne er talt op! Vel mødt!

15:00 Kaffe og kage Sælges i teltet ved Gadekæret

16:00-
17:00

Flødebolle-
katapult

Der kan købes flødeboller i teltet.

17:30-
19:00

Helstegt pattegris Jagtforeningen serverer helstegt pattegris 
med salater og flødekartofler 
Kuvertpris 80 kr.

20:00 Live musik i teltet Bandet "Mini koncert" med
Michael Andersen (sang og guitar) og
Martin Schøler (trommer og kor) spiller en 
blanding af hits fra de sidste 30 år.

Gratis entre

Mere information om bandet kan findes på 
https://minikoncert.dk/

23:00 Natmad Grill selv hotdogs - der kan købes hotdogs 
og brød i baren

Hele dagen Hoppeborg Overfor Gadekæret

Hele dagen Salg af øl og soda-
vand i teltet ved 
gadekæret

Forsamlingshuset vil under hele festen sør-
ge for, at der er drikkevarer i baren. Det er 
muligt at købe kaffe samt noget til frokost. 
Forsamlingshusets cafe vil være på pletten 
med et spændende udvalg.

Vi vil prikke jer til at hjælpe os i baren, det 
er mange timer, der skal dækkes, så sig ikke 
nej.

Hele dagen Slå søm i en stub Der er salg af søm i baren ved Gadekæret


