
BILLINGEFESTEN
202215.juni - 19.juni 

Kom så Sparkær er i klar til fest?



Velkommen til Billingefest 2022

Så lykkedes det endnu engang at arrangere Billingefest i Sparkær. 
Denne gang er der kommet en ny folk til, så vi håber I tager rigtig 
godt imod vores nye tiltag.

På pladsen vil der hele byfesten igennem være hoppepuder,  
rodeotyr, slikbod og pølsevogn.
Baren åbner ca. 30 min før der er aktiviteter på pladsen.
Alle aktiviteter er på eget ansvar.

Vel mødt – med håbet om en god byfest.

Louise Glass 28261046
Anne Højgaard Jensen 22191980
Birgitte Bentzen 40538789
Dennis Waps 23398566
Bo Strøm 60142826

Årets eventuelle overskud går til:
Næste års byfest

Trykning af programmet er sponseret af: Flydekompagniet

Program

Søndag d. 19. juni

Kl: 10.00   Gratis rundstykker 

Kl: 11.00  Fælles oprydning - der udloddes en  
   købmandskurv til både en voksen og et barn,  
   der hjælper med oprydning

Kl: 13.00   Restemiddag - Gratis for alle, hjælper til med  
   oprydningen



Program

Onsdag d. 15. juni 

Kl: 18.30 - 20.00  Sponsorbingo
    Kom og vær med til den første aktivitet til  
    dette års byfest.
    Der er indsamlet en masse gode præmier,  
    og vi tør derfor godt garantere, at der er  
    noget for enhver smag.
    Der serveres gratis kage
    Drikkevarer kan købes

Program

Lørdag d. 18. juni

Kl: 10.00 – 11.00  Dagens overraskelse for børn og voksne
Kl: 11.00 – 12.00  Ansigtsmaling 
Kl: 12.00 – 13.00  Sponsormotion  - For yderligere information 
    se ”kontrakten” i programmet
 
Kl: 13.30 – 15.00  Gadedyst
    Tilmeld din gade – min. 4 personer pr. gade.  
    Tilmelding til Kristian Olesen 20454054  
    eller Troels Bech 20662010, senest 30 min før. 
    Der dystes i sækkeløb, fodboldgolf,  
    motionscykel, æggeløb og  
    øl/sodavands stativ.

Kl: 15.00   Præmieoverrækkelse 

Kl: 18.30   Teltbal med helstegt pattegris
    175 kr. pr. billet
    Diskotek fra SD Sound Design
    Service medbringes, eller lejes i teltet for  
    15 kr. på sæt. - Billetter, bordreservation  
    og spørgsmål til Anne Højgaard Jensen  
    22191980 eller Birgitte Bentzen 40538789

Kl: 21.00   Auktion med auktionarius

Kl: 23.00   Pølsevogn åbner 

Kl: 02.00   Tak for i aften



Program

Torsdag d. 16. juni

Kl: 17.45 – 21.00  Pølsevogn åbner
Kl: 17.30 – 18.30  Tarteletter i teltet. Pris: 30 kr. for 3 stk.
Kl: 18.30 -ca. 21.00  Havetraktortræk
    Tilmelding til Bo Strøm Andersen på  
    telefon 60142826,      
    eller på pladsen senest 30 min før start.
    Præmieoverrækkelse finder sted på banen  
    umiddelbart efter konkurrencen

Vigtigt: Specialtraktorer kræver traktorkørekort. 
OBS! I havetraktortræk konkurrencen skal børn under 16 år  

være ifølge med en voksen

Kl: 19.00 – 20.30  Heste/Pony hygge med mulighed for en  
    trække tur

Kl: 20.00 – 21.30   Fællessang i teltet med Glenn og Bue
    Der serveres småkager til arrangementet
    Drikkevarer kan købes
  
Kl: 22.30    Tak for i aften.

Program

Fredag d. 17. juni

Kl: 19.00 – 20.35  Fodbold Sparkær – Mønsted 
    Gæt på resultatet – Tipskuponer kan købes  
    i baren til 10 kr. pr. stk.
    Aflever din udfyldte tipskupon i baren  
    inden kampstart. Ved flere vindere  
    trækkes der lod om 1 gavekort på 500 kr.  
    til Min Købmand, Sparkær.

Kl: 18.45 – 20.45  Børne disco til og med 6 klasse. 
    Der vil være aktiviteter i løbet af  
    discofesten.
    Alkoholfrie drinks kan købes i baren

Kl: 21.00 – 00.00  Posefest for de unge – fra 7 kl. til max 18 år.
    Medbring drikkevarer til eget forbrug.  
    Sodavand kan købes i baren.
    Der vil være opsyn af voksne hele aftenen.



Sponsormotion
Deltag i årets ”Sponsormotion”, enten ved selv at cykle/løbe/gå eller ved at  

tegne kontrakter for andre, der deltager. Man kan tegne lige så mange  
kontrakter, man vil. Pynt dig selv /din cykel og lad os få lidt sjov i byen.

Deltagere: ALLE kan deltage — deltagelse dog på eget ansvar.

Der deltages i 2 klasser — børn / voksne.
Tidspunkt: Festpladsen: lørdag d.18 juni 2022 kl. 12.00 - 13.00

Rute: Rundstrækning på ca. 1 km.
Kontrakter: Denne kontrakt må gerne kopieres.

 Du kan få flere hos løbsledelsen i baren eller i pølsevognen.
 Kontrakterne skal være afleveret til løbsledelsen på festpladsen

 senest 1/2 time før start.
Præmier: Den deltager der cykler/løber/går flest omgange i hver klasse.

 Den deltager der cykler/løber/går flest penge ind
 Præmie til bedst udklædt / festligste indslag.

Opkrævning: Beløbene kan betales på festpladsen fra kl. 13.30
Løbsledelse:  

Birgitte Bentzen - Tlf: 40538789  
Line Lund Andersen - Tlf: 20993732  

Charlotte Horn Christensen - Tlf: 31133031

Kontrakt ”Sponsormotion” 2022

Undertegnede sponsor har indgået aftale om at  
betale det afkrydsde beløb pr. omgang.

Deltager - navn_________________________________________
Adresse: ________________________________________

Beløb pr. omgang.: ( Skal krydses af! )
2 kr.___ 5 kr.___ 10 kr.___ 25 kr.___ 50 kr.___

fast beløb:_______ kr.
Sponsor - navn _________________________________________

Adresse: ______________________________________________

Telefon, skal udfyldes:____________________________________

Underskrift sponsor _____________________________________

SIF: SIF:

MIF: MIF:

Navn Navn
Tlf: Tlf:

SIF: SIF:

MIF: MIF:

Navn Navn
Tlf: Tlf:

Tipskupon For kampen Serie 3 Tipskupon For kampen Serie 3

Tipskupon For kampen Serie 3 Tipskupon For kampen Serie 3


