2022
Åbningstider:
Fredag 3. juni: 13.00
Lørdag 4. juni: 9.00
Søndag 5. juni: 9.00
Mandag 6. juni: 13.00
PÅ SPORTSPLADSEN I OVER JERSTAL

Fredag 3. juni

Tid

Hoppeland
60 kr

13.00 22.00

60 kr. pr. dag. (Ingen to-dags-billetter), musik, leg og sjov. Indgang til
hoppeland fra sportspladsen ved byfestteltet.

Spejder for børn

16.30

Over Jerstal byfest og Spejderne i Over Jerstal / Vedsted inviterer alle børn, fra
0. klasse og opefter, til et “SPEJDER FOR EN DAG”-arrangement. Start fredag
den 3. juni kl. 16.30 på festpladsen og slut igen lørdag den 4. juni kl. 11.45.
Kom og sov i telt og prøv forskellige spejder-aktiviteter. Bl.a. natløb.
Deltagergebyr, inklusiv aftensmad, aftenhygge og morgenmad, kun kr. 50,-.
Tilmelding og betaling i festteltet.
Husk liggeunderlag, sovepose, varmt tøj, lommelygte, tandbørste, gerne
mobiltelefon og selvfølgelig en seddel med forældrekontakt. For yderligere info,
ring til Anton K. Andersen på 20 58 36 27 Håber vi ses.

16.30

Uforpligtende hyggemotionsløb/gåtur
Start og mål på sportspladsen.
Der er afmærket to ruter.
Én på ca 5 km og én på ca 10 km.
Ingen forhåndstilmelding.

Mad ved spejderne
Voksne: 40 kr
Børn: 20 kr

18.30

Spejderne laver mad over bål. Kom og spis med familien. Køb din madbillet i
baren i teltet. Kan købes i tidsrummet fredag d. 3/6 fra
kl. 15 – 20. Pris:
40 kr. for voksne. 20 kr. for børn (0-11 år)

Lørdag 4. juni

Tid

Hoppeland
60 kr

9.00 16.00

60 kr. pr. dag. (Ingen to dages billetter), musik, leg og sjov. Indgang til
hoppeland fra sportspladsen ved byfestteltet.

Håndbold-/
fodboldstævne

10.00 14.00

OJHK og Over Jerstal Fodboldklub vil spille nogle opvisningskampe. Både
normale kampe men også det sidste nye, vi tilbyder i OJHK: Five-a-side. Kom
og se og tag en snak med klubben.

Benzin i blodet

12.00 16.00

Vores lokale racerkørere Lasse Ploeg og Oscar Schröter har deres racerbiler
med på sportspladsen. Kom og få en snak med dem om, hvordan man bliver
racerkører. Derudover vil der være nogle andre seje/specielle biler, knallerter
og motorcykler som kan ses udstillet. Hvis du selv har en sej bil, en speciel
knallert eller en motorcykel, som du er stolt af – kom og vis det frem på
sportspladsen. Regnvejr kan have indflydelse på antallet af køretøjer.

Kagekonkurrence

14.00

Deltag i den årlige kagekonkurrence. I år er konkurrencen delt op i 2
kategorier: Børn op til 12 år og voksne fra 12 år. I skal møde op i teltet, en halv
time inden konkurrencen går i gang for at aflevere jeres kager, så de kan blive
stillet op. Kagerne afleveres til Kristina i teltet (ved baren). Der vil være
dommere, der bedømmer både bedste udseende og bedste smag både i
voksenkategorien og børnekategorien. Find din indre bager frem og deltag.
ALLE kan deltage. Forhåndstilmelding er dog nødvendigt. Tilmelding skal ske
til Kristina Petersen på mail kristina1201@hotmail.dk senest d. 2/6

Kaffebord

14.30 15.30

Kom og nyd en kop kaffe og det store kaffebord i teltet. Køb din billet i teltet.
Kan købes fra fredag d. 3/6 kl. 15 til lørdag d. 4/6 kl. 15.30 (eller indtil der ikke
er flere billetter) Billetten dækker over fri kaffe og fri kage. Prisen er KUN 40 kr.

50 kr

Motionsløb
Gratis

40 kr

Revy

18.30

Oplev årets revy-brag! - Premiere
Du kan opleve revyen to gange i år. Billetter til forestillingerne kan købes hos
OJ Autohandel (husk aftalte penge) eller på mobilepay:
22 15 20 59. Husk at skrive hvilke billetter du bestiller.
Du får en sms med et nummer retur, og du viser blot sms’en ved indgangen.
Lørdag: 120 kr. inklusive tre revy-snitter, som serveres efter forestillingen, og
livemusik med duoen To mand høj. (Bestilles senest 1. juni)
Uden revysnitter er prisen 100 kr.
Mandag: 100 kroner. Børn under 12 / pensionister / efterlønnere 75 kroner.

Søndag 5. juni

Tid

Fælles morgenmad

9.00 11.00

Kom og spis din morgenmad i teltet sammen med hele familien. Vi har
rundstykker, kaffe og juice klar og børnene kan gøre sig klar til den store
skattejagt med ansigtsmaling. Køb din morgenmadsbillet i baren i teltet i
tidsrummet fra fredag d. 3/6 kl. 15.00 til søndag d. 5/6 kl. 11. Med i prisen er
morgenmad og fri kaffe/juice. Prisen er 30 kr. pr. madbillet for voksne og
børn til og med 11 koster 20 kr.

9.00 11.00

Vil du males som en farlig pirat, så du er klar til vores store skattejagt, eller
vil du hellere være en klovn eller en yndig sommerfugl? Mød op i teltet og
for kun 30 kr. kan du blive malet (næsten) lige som du vil. Vi benytter
allergivenlige materialer beregnet til ansigtsmaling.

Skattejagt for børn

10.30 12.00

Kom og vær med i byens bedste Skattejagt. Vi har hørt der er gemt en skat
et sted i Over Jerstal, og vi skal derfor bruge nogle pirater og sørøvere, som
kan hjælpe os med at finde skatten. Vi mødes ved teltet. Man må MEGET
gerne klæde sig ud, så man ligner en helt ægte pirat eller sørøver. Alle kan
være med, hvis man er fyldt seks år. Og det er gratis, og der gives
naturligvis findeløn.

Kæphest

12.30 14.00

Vores lokale Hobby Horse syd – Kæphest forening afholder kæpheststævne på sportspladsen. Vil du hen og opleve, hvordan man går til
kæphest, og se hvor sjovt det er? Så mød op og se med hvordan vores helt
egen klub har det sjovt.

Rundboldturnering

13.30 16.00

Så er det tid til at samle naboer, venner og bekendte til den store
rundboldturnening. Alle, der er fyldt 15 år, eller fylder 15 år i år, kan deltage.
Saml dit dream-team og vind over dine ærkefjender og få ét
helt års håneret. Der vil være fælles opvarmning kl. 13.30-14.00, og herefter
vil vores helt egne lokale rundboldeksperter og hårde dommere holde styr
på turneringen. Du tilmelder dit helt eget hold ved
henvendelse i baren senest d. 5/6 kl. 12 eller ved henvendelse til vores
skrappeste, men også sejeste, turneringsleder Jesper Johnsen via sms på
nummer 41 22 22 30

Livemusik
(Fri entré)

16.00 18.00

Pust ud efter rundbold og saml kræfter til vores fællesspisning i teltet, og
oplev Toke Skjønnemand spille musik i teltet.

Voksne: 30 kr
Børn: 20 kr

Ansigtsmaling
30 kr

Fællesspisning m.
disco

18.30

150 kr

Efter den store rundboldturnering og musik i teltet er der lagt op til den helt
store fest i teltet. Vi serverer to forskellige slags grillet kød, to forskellige slags
kartofler og blandet salat. Derudover vil der være Amerikansk Lotteri, hvorefter
der bliver spillet op til dans ved DJ SW Event. Baren er naturligvis åben og vi
har sømblokke klar til at dyste om bedste sigte og armmuskler. Saml et
bordfuld og hyg jer i teltet til en hyggelig sjov aften. Alt dette får du for kun
150,00 kr. Billetter kan købes i baren fra fredag og frem til 18.30 søndag – køb
den, før der er udsolgt.

Mandag 6. juni

Tid

Bankospil

14.00 16.00

Kom til bankospil.
Vi spiller af 2 omgange med 6 x 1 række, 2 rækker og pladen fuld.
Der er pause mellem omgangene
Pris for 6 plader: 50 kr.

18.30

Se lørdag

50 kr
Revy

Hver dag på pladsen
Tombola:

Hver dag i teltet. Masser af fine præmier.

Baren er åben:

Øl, sodavand, pølser, slik, slushice og meget,
meget mere.

