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VELKOMMEN TIL  
ÅRETS FEST, 

ÅRRE BYFEST 



 

 
Opsætning og nedtagning af telt 

Teltet sættes op onsdag den 11.august kl.17.00.  

Der er grillpølser med brød til alle som hjælper med at sætte teltet op.  

Teltet tages ned søndag den 15.august kl.11.00 

Kom og giv en hjælpende hånd! 

Indlæg fra Byfestudvalget 2021 

Byfestprogrammet byder pga. situationen med COVID-19 på en del ændrin-
ger og en noget forkortet byfestuge. Intet er som det plejer at være, og vi 
har været nødt til at skrue en noget anderledes byfest sammen for at være 
sikre på vi kan holde os indenfor de forskellige restriktioner. 

Når teltet skal sættes op, vil det være lidt anderledes, da vi i år ikke har det 
store byfesttelt, som I kender det, men derimod to mindre telte. 

Byfesten starter i år torsdag i uge 32 og byder på hele tre dage. Vi håber, at 
vi i 2022 kan holde byfest, som vi plejer - i år er intet bare som det plejer, 
men hygge skal vi sku  

Vi har derfor valgt at slå flere ting sammen for at have noget for alle aldre 
på de tre dage. 

Senioraftenen foregår i år på Årre Kro, som vil stå for mad, musik og drikke-
varer. I 2022 når vi forhåbentlig i større grad kan samles indendørs er seni-
oraftenen naturligvis tilbage i byfestteltet. Så tag din nabo med under ar-
men og nyd en hyggelig aften på kroen torsdag den 12.august 2021.  

Lørdag byder i år først på torvedag, hvor der kan købes pølser fra grillen. 
Der vil være skattejagt for børnene, rafleturnering og over middag går det 
løs med femkampsdysten. Igen i år sluttes der af med helstegt pattegris 
med tilbehør – husk tilmelding. Kom og vær med til en fantastisk dag. 

I forhold til situationen med COVID-19, så følger vi naturligvis de restriktio-
ner, som er gældende til den tid.  

Vi håber, at vi får nogle rigtig gode dage sammen til Årre Byfest. 

Byfestudvalget 



 

 

Torsdag den 12.august 2021 

18.00-00.30 Senioraften på kroen 

En hyggelig aften, hvor lyd og tempo er tilpasset. Afholdes i år på kroen, 
hvor I også skal tilmelde jer. Pris 200kr 

Fredag den 13.august 2021 

18.30 Fodbold—11 mands oldboys 

18.30 Fadøl og pølser fra grillen i det lille telt 

01.45 Festpladsen lukker (der kan være COVID-19 restriktioner, som  
kan gøre, at vi skal lukke før) 

Lørdag den 14.august 2021 

10.00-14.00 Torve– og markedsdag 

Kom og oplev den hyggelige stemning på markedspladsen i Byens Rum 
og gør en god handel. Ønsker du en plads til torvedagen, skal du skrive/
ringe til Britta på 2229 3176. Pladserne fordeles efter først-til-mølle på 
dagen. Der er opsætning fra kl.9.00. 

 

10.00-12.00 Skattejagt for børnene 

 

10.00 Rafleturnering – forsvarende mester Jesper Aunbøl 

 

11.30 Kroen sælger pølser fra grillen    

 

14.00 Femkamp 

Se mere på næste side 

 

18.00 Helstegt pattegris med tilbehør—husk tilmelding! 


