Alken byfest
d. 29. august 2015

Kære Alle i Alken og omegnen af Alken
I er hermed inviteret til Byfest i Alken lørdag den 29. august fra
kl. 9.00 - ?
Vi håber rigtig mange vil komme til et brag af en fest, som bliver en
gadefest på Alkenvej fra Købmanden ned til Emborgvej.
Vi spærrer Alkenvej af fra banen og hen til Emborgvej fra middag til
næste morgen, og hele dette område centreret omkring Mejeriet bliver
fastplads med musikscene, bar og boder, konkurrencer, pølser, god
mad, vand, kolde fadøl og drinks fra baren!
Om aftenen er der spisning, musik og bal og det hele foregår udenfor i
det forhåbentlig gode vejr. (I tilfælde af regn har vi Mejeriet som
backup).

Program:
kl. 9.00: Morgenkaffe og rundstykker på Alken Mejeri.
kl. 10.00: BANKOSPIL på Mejeriet. Det traditionsrige bankospil med
masser af flotte gevinster åbner endnu engang festen!
kl. 12.00: Alkenvej lukkes for kørende trafik fra banen til Emborgvej.
kl. 13.30 Festpladsen åbner:
Bar, børnebod med fiskedam, loppemarked (ryd op i din, venners,
families garage og lofter og lav en bod) og stil din bod op på Alkenvej,
aktiviteter og konkurrencer går i gang.
Her vil bl.a. være vikingespil (kubb), petanque, bordfodbold osv.
Pølseboden åbner. (Obs! Købmanden har også åben!)
Hos ”X & Tværs” på Emborgvej 102 er der salg af is og fodbad.
Kl. 14.00: Skattejagt for børnene.
Kl. 14.30: Flamenco-workshop
kl. 15.00 BYDYST! En Skarp og medrivende dyst mellem de lokale
landsbyer i forskellige discipliner.
Kl. 17.30 Aktiviteterne på pladsen lukker.
Kl. 18.30: SPISNING.
Vi spiser ude på festpladsen og på Mejeriet – Husk eget service!
Der serveres kød med tilbehør. Pris: 70 kr. for voksne og 40 kr. for
børn.
Ca. kl. 21.00: Festbandet spiller op
Prisen for aftenfesten?
Gi’ en 20’er til musikken! - Betales I baren!

Vi glæder os til at se jer!

