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---------klip----------------------klip-----------------------klip------------------------------------- 
 
Mix Beachvolley for unge over 15 år og voksne (Husk tilmeldingsfrist d. 13.aug.) 
 

5 spillere pr. hold. Deltagergebyr: Gratis 
 
Holdets navn:____________________________________________________ 
 
Holdansvarlig: Navn:___________; Tlf.__________; Mail:_________________ 
 
Tilmelding kan også ske pr. mail til: 
Lise Røeder  -  mail: liseogstefan@mail.dk 
 
Der er også mulighed for at møde op ved beach-banen lørdag aften kl. 18.30, 
så sætter vi dig sammen med andre spilleglade beachvolleyspillere.   
---------klip----------------------klip-----------------------klip------------------------------------- 
 
Høvdingebold for børn og unge (Husk tilmeldingsfrist d. 13.aug.) 
 

6 spillere pr. hold. Deltagergebyr: Gratis  
 
Holdets navn:____________________________________________________  
 
Holdansvarlig: Navn:___________; Tlf.__________; Mail:_________________  
 
Tilmelding kan også ske pr. mail til:  
Brian Deichgræber - briandeichgraeber@gmail.com 
 
Der er også mulighed for at møde op ved hallen lørdag aften kl. 18.30, så sætter 
vi dig sammen med andre spilleglade høvdingebold-spillere 
---------klip----------------------klip-----------------------klip------------------------------------- 

 

Halbal fredag den 14. august (Husk tilmeldingsfrist d. 13.aug.) 

Billetter købes i Daglig’ Brugsen 150,00 kr. 

Bordreservation til ____ (antal) personer. 

Kontaktperson: Navn:_____________________________________________ 

Tlf.__________________________;  Mail:____________________________ 

Tilmelding til aktiviteter 

Tilmelding til aktiviteter samt reservation af bord til halballet kan ske 
ved at aflevere nedenstående tilmeldingsblanketter i Brugsen eller i 
postkassen som opstilles i baren under byfesten senest torsdag 
den 13 august 2015. 

  

 

Alslev 

   

 Kæmpe halbal med No.1. Danceband       
Gå tur ”Det forsvundne Alslev”   Petanque   Veteranbiler 

Byg din egen burger       Fodbold- og håndboldkampe                        
Spinning    Kagedyst     Skattejagt    Kroket                                                                                                             

Festligt børneoptog   Fællesspisning   Beachvolley                                                  
og meget andet godt                    Vi ses            

BYFEST 
13.-15. august 2015 
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Velkommen til Alslev Byfest 2015.  
 
Traditionen tro, har vi prøvet at sam-
mensætte et program hvor der er noget 
for enhver smag og for både store og 
små. 
 
I år starter byfesten med et festligt op-
tog gennem byen med deltagelse af 
alle byens børnehavebørn og SFO’en. 
 
Der bliver også mange muligheder for 
at få sig rørt - blandt andet kan næv-
nes: gåtur i ”Det  forsvundne Alslev”, 
spinning, kroket, petanque, haveræs, 
beachvolley og høvdingebold. Derud-
over vil der være en kagedyst og mu-
lighed for at drømme blandt veteranbi-
lerne. 
  
Musikalsk byder Byfesten på No.1. 
Danceband, som vil få gulvet til at gyn-
ge til årets bal. 
  
Til en god fest hører selvfølgelig også 
god mad og det er der også gode mu-
ligheder for at få: Torsdag er der fæl-
lesspisning med en børnevenlig menu 
fra Hotel Hjedding.  

Fredag fremtryller grillholdet en lækker 
grillmenu til den store fest og lørdag 
kan man bygge sin egen superburger 
leveret af Charlotte Marcussen og der-
udover er grillen naturligvis åben under 
hele byfesten.  
 
Læs mere om de mange aktiviteter her 
i bladet og på facebook  
https://da-dk.facebook.com/alslevsk 
 
Er der spørgsmål til arrangementet kan 
formand Søren Byskov kontaktes på 
telefon 41 82 60 06. 
 
OBS I 2015 er der kommet nye regler 
for brugen af telte til offentlige arrange-
menter. Det har desværre betydet, at 
teltet som vi tidligere har lejet, ikke 
kunne godkendes og det har ikke væ-
ret muligt at finde et andet egnet telt. 
Derfor bruger vi i år hallen til spisning 
mm. 
 
Vi glæder os til at se hele byen til Als-
lev Byfest 2015. 
 
Byfestudvalget - Alslev Sport & Kultur  

Alslev Byfest 2015 
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Aktiv El Vesterhavsgade 70 6700 Esbjerg 

Bravida Mådeindustrivej 29 6705 Esbjerg Ø 

Burgaard Sørensen A/S Tømrervej 8 6800 Varde 

Byens Vinduespolering Rønnebærvej 1, Alslev 6800 Varde 

Click  Sædding Centret 6710 Esbjerg V 

Dan-Diamond Forumvej 26, Alslev 6800 Varde 

Dan Grit A/S Forumvej 83 6800 Varde 

Elmkvist Autolak / LAKexperten Uglvigvej 6 6705 Esbjerg Ø 

Helsinghoff Reklame Jeppe Skovgaards Vej 6800 Varde 

Hotel Hjedding Storegade 19 6870 Ølgod 

IFV Varde Lerpøtvej  6800 Varde 

Jespers Gardiner Kirkegade 6800 Varde 

LS Brolægning Toftnæsvej 43, Alslev 6800 Varde 

Murermester Stefan Røeder Nielsen Kirkegade 31, Alslev 6800 Varde 

Nørrevold Auto Murervej 9 6800 Varde 

Naturvarme-Vest.dk Nordre Boulevard 96B 6800 Varde 

OK Benzin c/o Brugsen  

Pava Varde Borgm.Niels Jensensvej 6800 Varde 

Salon Madonna Bredgade 22 B, Alslev 6800 Varde 

Sparekassen Kronjylland Bredgade, Alslev 6800 Varde 

Varde Fitness Ndr. Boulevard 76 6800 Varde 

Varde Have- & Skovmaskiner Tømrervej 30 6800 Varde 

   

En stor tak til vores sponsorer... 
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Alslev 

Havejazzen i Vibæk runder det femte år 

Søndag den 16. august fra kl.14.00 - 16.00. 

Vibæk Jazz Band musicerer i ”Vibekehaven” Vibækvej nr. 24, og publikum syn-

ger som sædvanlig med på kendte melodier.  

 

Kom og nyd eftermiddags-kaffen/ teen og div. kager i kastanjetræernes skygge 

og/eller div. kølige drikkevarer, der kan købes i barteltet.  

 

Entréen er 25 kr. for voksne, mens børn og unge under 18 år har gratis adgang. 

 

Lige som de tidligere år går overskuddet til et lokalt projekt. Det første projekt 

var at støtte opsætningen af en ny stormflodssøjle. Derefter blev der støbt en ny 

bro på resterne af den gl. mælkerute-bro over Ålegrøften. Her i foråret er Vibæk 

Torv nu etableret  -  en fliseplads med bord og bænk. 

I tilfælde af fugtigt vejr bedes man, af hensyn til udsynet, medbringe regn-

tøj i stedet for paraply. En hynde til bænken kan også anbefales.    

 
 

Havejazz 
 

Selvom Alslev Byfest i år slutter lørdag, så       
skal I naturligvis ikke snydes for havejazz i 
”Vibekehaven”.  
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Børne Optog  
(Torsdag den 13. aug. kl. 15.30) 
Byfesten åbnes med et brag af et fest-
ligt optog for børnene i Alslev.  
Børnehaven og Huset deltager i opto-
get. Dagplejen er også velkommen. 
Optoget går fra Hedevang Børnehave 
ca. kl. 15:30, gennem byen ad Anemo-
nevej, forbi Dinnsens Skovpark og ad 
Forumvej til Byfestpladsen. 
 
Alle er velkomne til at nyde optoget på 
ruten. 
Følg optoget til Byfestens åbning på 
pladsen. 
 

Børnenes Humør-telt 
(Torsdag 16.30 - 17.30) 
Børnenes humør-telt er et tilbud til 
krudtugler og prinsesser, der vil prøve 
kræfter med spændende aktiviteter for 
de mindste. 
Ansigtsmaling, tatoveringer, dåsekast, 
det muntre køkken og meget mere. 
Billet til Humør-teltet kr. 10,- 

Skattejagt v/Alslev Sognearkiv 
(Torsdag den 13. aug. kl. 16.30) 
Gå på jagt sammen med dine forældre 
efter ”Det forsvundne Alslev”. Skatte-
kort udleveres ved start.  
 
Præmier til alle deltagere op til 12 år 
sponsoreret af  
Sparekassen Kronjylland.  
 
Start/mål ved Sparekassen.    
 

 

 

Åbent hus hos Skytterne  
(Torsdag den 13. aug. kl. 17.00) 
Skytterne holder åbent hus. Kom 
og prøv en anderledes sport, hvor 
du kan konkurrerer både mod an-
dre, men også mod dig selv.  
  
Buffet i teltet  
(Torsdag den 13. aug. kl. 17.30) 
Uden mad og drikke dur helten ikke, 
så når skatten er fundet og benene 
trænger til hvil, er der mad i hallen.  
 
Lone fra Hotel Hjedding i Ølgod serve-
rer en børnevenlig menu som selvføl-
gelig også kan nydes af voksne.  
 
Kylling i karry m. ris, bl. salat, dressing 
og flutes. 
 
Pris: kr. 60,-  Børn under 10 år: kr. 30,- 

 
”Det forsvundne Alslev”  
(Torsdag den 13. aug. kl. 18.30) 
Alslev Sognearkiv arrangerer igen i år 
en guidet tur med temaet ”Det for-
svundne Alslev”. Længde: 1,5 km.  
Varighed: 1 time. ALLE kan deltage, 
inkl. rollator-brugere. Turen er specielt 
interessant for nye tilflyttere. Start fra 
Sparekassen.  
På gensyn Alslev Sognearkiv.  

 
Senior fodboldkamp  
(Torsdag den 13. aug. kl. 19.15) 
ASK herre seniorhold spiller 
turneringskamp på stadion 
kl. 19.15. 
 

Torsdagens aktiviteter 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.geocaching.com%2Fseek%2Fcache_details.aspx%3Fguid%3D1106f205-05b1-4436-bcdd-d6c6d596711a&ei=i-d1Vd2SKoOAUa6JgvAC&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=A
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BIKER EVENT – Spinning  
(Lørdag kl. 10.30-14.00) 
Få sved på panden og støt samtidig  
den nye hal i Alslev!  
 
Vi har fået stillet spinningcykler frit til 
rådighed fra Varde Fitness og IFV med 
uddannede instruktører + musik - til 
begyndere og øvede.  
Vi kører fra kl. 11.00: 3 x 50 min inkl.  
udstrækning.  
Lej en cykel i alle 3 timer – evt. sammen 
med 1-2 venner - for kun 200 kr.  
 

Frugt og flaskevand til alle deltagere 
og hvis det er godt vejr, så foregår det 
udendørs!  
Pengene går til ny hal i Alslev 
  
OBS: Hvis man vil sikre sig en cykel i 3 
timer for 200 kr., kan den reserveres på 
forhånd ved tilmelding til Kurt Schmidt 
på ksc@sc-sound.dk.  
Ledige cykler kan lejes på dagen: 1  
time/100 kr. Mød op i god tid - 15 min. 
før opstart.  
Begrænset antal cykelsko til udlån.  

Fredagens aktiviteter 

Tilmelding se bagsiden. 
Det koster 50 kr. pr. hold at deltage, 
men så er der også flotte præmier til 
de bedste, de mest underholdende, de 
flottest udklædte eller …  

Årets bal i Alslev 
(Fredag den 14. august kl. 19.00) 
 
Igen i år vil vores be-
rømte Grillhold fremtrylle 
en kæmpe grillbuffet, 
som serveres i en festlig 
pyntet hal. Så tag din 
familie, venner og nabo-
er under armen og kom 
og spis alt hvad du kan fra den lækre 
menu. 

 
Efter spisningen spiller det populære 
live orkester - No.1. Danceband op til 
dans.  

 
Som de tidligere år bliver der også solgt 
amerikansk lotteri denne aften med en 
masse flotte præmier.  

 
 
 
Prisen for alt dette er blot 150 kr. (inkl. 
Entré, mad og musik). Ønsker I ikke 
den lækre grillbuffet, så kan I komme 
ind for blot 50 kr. (efter kl. 21.00). 

 
Billetter kan allerede nu købes i Brug-
sen og derudover torsdag aften i hallen 
samt ved indgangen. Men vent ikke for 
længe.  
 
Ønsker I at sidde en gruppe sammen 
til festen, så aflever blanketten på bag-
siden af bladet (se hvor på bagsiden af 
bladet), så sørger vi for, at der er 
reserveret pladser til jer når I kommer.  

 
 

SÅ GÅ IKKE GLIP AF ÅRETS FEST I 
ALSLEV - HANK OP I VENNER, FA-
MILIE OG NABOER OG FÅ KØBT 
BILLETTER I BRUGSEN INDEN DE 
BLIVER UDSOLGT! 

Pris for årets bal:    

Entré, mad og musik  150 kr. 
Entré og musik (efter kl. 21.00)  50 kr. 

Lørdagens aktiviteter 
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Kagedyst 
(Lørdag den 15. aug. kl. 13.30) 
”Sidste års succes gentages” 
 
Kom med jeres families yndlingskage, og 
lad os alle smage!!! 
I år bedømmes kagerne ud fra følgen-
de 3 punkter: 
Flotteste kage 
Bedste smag 
Årets sjoveste påfund 
 
Så kom med alt I kan finde på, lige fra 
cupcakes til lagkage til bradepande til 
fondantkager osv. Der vurderes ikke i 
enkelte kagekategorier,  
så alle kan være med. 
 
 
Betingelser: 
Det er gratis at deltage, 
dog skænkes kagen/-erne til byfestens 
efterfølgende kagebord. Aflever din ka-
ge, og udfyld et skilt til den, i tidsrummet 
13.30 -14.00. 
 
Tilmelding sker til: 
Tina – dyhrberg74@gmail.com - eller 
Jette – jccg.privat@live.dk – senest den 
9. august 2015, hvor du oplyser navn, 
alder og tlf.nr.  
 
Ønsker du ikke at deltage i dysten, men 
bare gerne vil bage en kage til kagebor-
det, modtager vi selvfølgelig gerne ka-
gen alligevel. Jo flere jo bedre 
 
Det efterfølgende kagebord koster 10 kr. 
pr. næse inkl. kaffe. 
Vi glæder os til at se og smage jeres 

flotte kager. 

 

Ringo 
(Lørdag den 15. aug. kl. 13.30) 
Kom og prøv Ringo! Ringo er et sjovt 

holdspil, hvor man kaster en ring over  

et højt net. 

Vi laver som udgangspunkt flere alders-

opdelinger og spillet er også rigtig po-

pulært blandt ældre, så alle kan være 

med.  

Der er ikke forhåndstilmelding – bare 

kom og vær med! 

 

”Indvielse af Alslev ny cykelrute” 

(Lørdag den 15. aug. kl. 15.30) 
Varde kommune er årets cykelkommu-

ne 2014, og Alslev Sogn har fået en 

cykelrute med hjælp fra Alslev Sogne-

arkiv og Borgerforeningen.  

Turen starter fra Dagli’Brugsen og går 

forbi bl.a. Stormflodssøjlen, Skt. Fol-

mers Kilde og Alslev Mølle. – Kort over 

ruten kan ses på: 

www.visitwestdenmark.dk. 

Lørdagens aktiviteter (fortsat) 

mailto:ksc@sc-sound.dk
mailto:dyhrberg74@gmail.com
mailto:jccg.privat@live.dk
http://www.visitwestdenmark.dk
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Generelle informationer 
OK-stand   
Der vil i lighed med tidligere år være en 
OK-stand, hvor man har mulighed for, at 
få lavet et OK-kort og på den måde være 
med til at støtte ungdomsforeningerne i 
Alslev. 
 
 
 
 
 

Overskud  

ASK har i år besluttet, at overskuddet fra 

byfesten går til en ny hal i Alslev. ASK 

har i løbet af 1. halvår 2015 fået udarbej-

det et tegningsmateriale og en præsen-

tationsfolder om ”Alslev Hallen – et nyt 

knudepunkt i byen”, og vi går nu i gang 

med at søge fonde om penge til projek-

tet. Alle i Alslev vil i løbet af den kom-

mende tid også blive inviteret til at bidra-

ge, og vi håber, at rigtig mange vil støtte 

op, så vi kan få projektet til at lykkes til 

gavn og glæde for hele byen. 

 

Frivillig hjælp 

Kunne du tænke dig at være med til at 
planlægge og gennemføre Byfesten, at 
være ansvarlig for indsamling af tombo-
lagevinster, at være træner eller noget 
helt fjerde? 
 
I ASK er der mange større og mindre 
opgaver, og jo flere vi er om at løse 
opgaverne, jo mindre er arbejdsbyrden 
for den enkelte. 
 
Var det noget for dig at hjælpe ASK, 
ved at løse en konkret opgave, så kon-
takt formand Søren Byskov på mobil  
41 82 60 06 eller mail:  
formand@alslevsk.dk 

Alslev 
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Beachhåndboldstævne 
(Lørdag den 15. aug. kl. 10.00) 
I samarbejde med JHF arrangeres der 
beachhåndboldstævne fra kl. 10.00 - 
18.30 i aldersgrupperne U10 til seniorer. 
Kom og se håndbold på en hel anden 
måde. 
 
Petanque  
(Lørdag den 15. aug kl. 12.00) 
Her er der mulighed for alle - øvede så-
vel som uøvede, for at 
prøve at spille petanque og 
vinde en præmie. 
Der startes løbende nye 
puljer, og for 25 kr. deltager 
man i 2 spil. 

 
Kroket 
(Lørdag den 15. aug kl. 12.00) 
Har du lyst til at prøve kræfter med kro-
ket, så kom og prøv. Vi har flyttet kroket 
banen ned til hallen og spiller. Alle kan 
være med - så kom og prøv. 

 
Åbent hus v. Spejderne 
(Lørdag den 15. aug kl. 12.00) 
Spejderne tænder op i bålet og er klar 
med snobrød og mange andre aktivite-
ter. Kom og vær med.  
 

Veteranbiler - og motorcykler 
(Lørdag den 15. aug. kl. 12.00 ) 
I løbet af dagen vil der være udstilling af  
veteran biler og motorcykler på parke-
ringspladsen v. hallen.  
 
 
 
 

 
 

Gymnastik-workshop 
(Lørdag den 15. aug. kl. 11.30) 
Der er forskellige opstillinger så du kan 
snuse til lidt fra gymnastikkens verden. 
Der vil være noget for både børn og 
voksne. Forhåbentlig er vejret med os, 
så du bla. kan prøve spring, sjippetove, 
powerhoop, step og styrkeøvelser.  
Måske vi også kan byde på noget 
dans. For de små under 3 år vil der 
være en lille sansebane.  
Der er ikke forhåndstilmelding –  bare 
kom og vær med! 

 
Haveræs ved Varde Have– og 
Skovmaskiner 
(Lørdag den 15. aug. kl. 14.00) 
Spas, gak og løjer ved Varde Have– 
og skovmaskiner. Mød blot og vær 
med. 
 

Kagedyst 
(Lørdag den 15.aug - se side 9) 
Indlevering fra kl. 13.30 til 14.00 
Bedømmelse  fra kl. 14.00 til 14.30 
Se mere information om kage dysten 
på side 9 
 

Byens bedste kagebord 
(Lørdag den 15. aug. kl. 14.30) 
Kagerne fra kagedysten serveres med 
kaffe.  
Entré 10 kr.   
 

Byg din egen ”burger” 
(Lørdag den 15. aug. kl. 17.30) 
Spring madlavningen over og spis et 
sundt og lækkert måltid 
sammen med 
familie og venner.  
Pris pr. burger kun 30 kr. 

Lørdagens aktiviteter (fortsat) 

http://www.ok.dk/
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Torsdag den 13. august 2015  
15.30 Optog gennem byen med Børnehaven og SFO 

16.30  Byfesten starter og hallen åbner. 

16.30 Skattejagt for børn ”Det forsvundne Alslev” 

16.30 Børnenes humør-telt  

17.00-19.00 Åbent hus ved Skytterne 

17.30 Buffet i hallen v/ Hotel Hjedding  

 Pris pr. person kr. 60,- Børn under 10 år kr. 30,- 

18.30  Vandretur ”Det forsvundne Alslev” 

19.15     Senior fodboldkamp: 

 Alslev Senior spiller turneringskamp 

22.30 Hallen lukker. 

Fredag den 14. august 2015  

18.00 Hallen åbner. 

19.00-02.00 Årets bal i Alslev. Grillholdet står som sædvanlig for  

 maden, mens musikken i år leveres af no.1. Danceband.  

 Musikken stopper kl. 01.00 og hallen lukker kl. 02.00. 

 Se bagsiden for tilmelding og pladsreservation.  

 

Program Alslev Byfest 2015 
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Lørdag den 15. august 2015 
10.00 Beach håndbold stævne 

10.00  Hallen åbner  

10.30 - 14.00 Biker event - få sved på panden 

11.30 - 13.00 Gymnastik workshop 

12.00 -> Veteranbiler - og motorcykler (i løbet af dagen) 

12.00 -> Åbent hus v. spejderne 

12.00 - 15.00  Petanque. Kom og vær med - Mød blot op 

12.00 - 15.00 Kroket. Kom og vær med - Mød blot op  

13.30 - 14.30 Ringo - Spil over net med ringe. For alle - mød blot op 

13.30 - 14.00 Kagedyst - Indlevering af kager 

14.00 Spas, gak og løjer med Varde Have og Skovmaskiner 

14.00 - 14.30 Kagedyst - Dommerne kigger på kagerne. 

14.30 - 15.30 Byens bedste kagebord med kaffe, entré 10,00 kr. 

15.30 Indvielse af Alslevs nye cykelrute 

17.30 Byg din egen ”burger”.  

 Spring madlavningen over og spis et sundt og lækkert  

 måltid sammen med familie og venner. 

 Pris pr. burger kun 30 kr. 

18.30 Mix beachvolley fra unge over 15 år og voksne 

18.30 Høvdingebold for børn og unge 

24.00  Hallen lukker og årets byfest 2015 slutter. 

 

 

Program Alslev Byfest 2015 


