
velkommen til byggerodsfest i egebjerg

Torsdag den 13. juni

Onsdag den 12. juni

fredag og lørdag vil der være hoppeborg for børn udenfor og legebane 
inde i hallen på eget ansvar. 

Cafeteriet vil være åbent under hele byfesten.

 

Årets byfest bliver lidt anderledes end de foregående år på 
grund af byggeriet af den nye hal. Programmet er ikke helt 
så omfattende som tidligere og forholdene er anderledes, 
men vi holder stadig fast i traditionen med bl.a. fællesspisning 
fredag aften, en masse fodboldkampe lørdag og stort familie 
bankospil søndag.

Igen i år afholder vi også et foredrag til byfesten. Vi er meget 
glade for at kunne præsentere den tidligere håndboldlands-
holdsspiller Lars Christiansen som årets foredragsholder. 

kl. 16.00 minigudstjeneste i teltet  ved hallen
Vores præst Søren Jensen kommer og laver en minigudstjeneste med børnekoret i front. 

kl. 16.30 håndboldkampe i egebjerghallen
Klubbens børne- og ungdomsspillere spiller kampe. 

kl. 19.00 foredrag med lars Christiansen
Kom og hør den tidligere håndboldlandsholdsspiller Lars Christiansen fortælle om sin store håndboldkarriere. 
Foredraget foregår i Atriumgården på Egebjergskolen, Egebjergvej 165. 

pris 100 kr. 

Dørene åbnes kl. 18.00. Inden foredraget starter, vil der være kaffe og kage som er sponseret af bki og kagehuset. 
Der er mulighed for køb af øl og vand. 

tilmelding 
   •  på www.egebjerg-if.dk. Her vil man modtage billetten på mail

   •  på mobilepay 67 200. Husk at oplyse navn og antal billetter.  
 Ved MobilePay vil der ikke blive udleveret billet, men man bliver registreret ved ankomst til foredraget. 

   •  kontant betaling i postkassen på Egesholm 44. Husk at oplyse navn og antal billetter.  
 Ved kontant betaling vil der ikke blive udleveret billet, men man bliver registreret ved ankomst til foredraget.

sidste frist for tilmelding er tirsdag den 11. juni

De seneste år har vi med stor succes afholdt et forhindrings-
løb til byfesten. I år er dette løb erstattet af et hal-sponsorløb, 
som har til formål at samle penge ind til inventaret til den nye 
hal. Det er borgernes mulighed for at bidrage til den nye hal, 
og vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af denne mulighed, 
så vi kan have en fuldt udstyret hal klar til brug i januar 2020.

Vi håber, at alle vil vise hensyn og forståelse overfor de 
anderledes vilkår byfesten i år bliver afholdt under. Vi op-
fordrer på det kraftigste alle til at lade bilen stå og gå eller 
cykle til hallen, for antallet af parkeringspladser er meget 
begrænset.

Byfesten arrangeres af Egebjerg IF, Støtteforeningen og Ung-
domsskolen og igen i år har der været stor opbakning fra 
sponsorer og frivillige, hvilket vi er meget taknemmelige for. 
uden dem ingen byfest.

Vi glæder os til at se jer til årets byfest/byggerodsfest. 

FEStEn Er I DAgEnE FrA DEn 12. JUnI tIL DEn 16. JUnI.



kl. 17.30 - 20.00 fællesspisning i teltet ved hallen
grillen er tændt fra kl. 17.30 - 20.00.  Køb og sammensæt 
din egen grillede burger eller køb mad i cafeteriet. 

kl. 18.30 - 21.30 bØrnedisko
I klubhuset for børn til og med 5. klasse -  Entré 10 kr.

kl. 19.00 - 23.00 alkoholfri-diskotek
I ungdomsskolen for 5. klasse og opefter - Entré 10 kr. 
Der vil være kaffe på kanden til de forældre, der 
lægger vejen forbi.

kl. 19.00 egebjergmesterskab i høvdingebold
Hvem skal have titlen som Årets Egebjergmester i 
høvdingebold. Kampene foregår inde i hallen. 

kl. 20.00 - 23.00 musik i teltet
Copyman spiller og synger i teltet  Han vil skabe den helt 
rigtige stemning med mange af de gode gamle sange.

Fredag den 14. juni

Lørdag den 15. juni

Søndag den 16. juni

salg af amerikansk lotteri starter kl. 18.30 
Der kan købes amerikansk lotteri, hvor der er mulighed for 
at vinde mange flotte præmier, bl.a. et gavekort til Djurs 
Sommerland på 1.000 kr, citygavekort og mange andre flotte 
præmier. 

hovedgevinsterne er: 
• 1 gavekort på 3.000 kr. sponseret af madbixen

• 1 årskort til en værdi af 3.100 kr.                               
sponseret af fit & sund

• 1 oppustelig SUP (surfbræt) til en værdi af 4.799 kr.      
sponseret af skatepro

• gode gevinster til en samlet værdi af 5.000 kr.                                             
sponseret af roesgaard & partner 

• En Ipad og andre gode gevinster til en samlet værdi     
af 5.000 kr. sponseret af egebjerg bakke

kl. 9.00  - 10.30 morgenmad i teltet
Start dagen i teltet med morgenmad. 
Spis hvad du kan fra det store morgenbord, som er sponseret 
af bki, kagehuset, rema og 3-stjernet. 
Børn 10 kr. og voksne 20 kr.

kl. 9.30 fodbold dag 
Kom ned og se mange af EIF’s fodboldhold i kamp.
 
kl. 10.00 ungdomsskolen ved hallen
Horsens Brand og redning kommer med en brandbil, hvor du 
kan afprøve dine evner som brandmand. Brandbilen er der 
fra kl. 10 til 13 (dog med forbehold for udrykning). 
Der vil være gratis popcorn til alle børn.

kl. 11.30 grillen er tændt 
Der kan købes grillpølser og kartoffelsalat

kl. 11.30 - 13.30 sponsorløb
Borgere i Egebjerg-Hansted og omegn har nu mulighed for 
at støtte op om den nye hal. Den nye hal bliver overleveret 
til Egebjerg IF uden inventar og vi skal derfor selv skaffe en 
masse penge til alt det inventar, der hører til i sådan en hal. 
Det håber vi blandt andet at gøre ved hal-sponsorløbet i for-
bindelse med årets byfest. 

Hallen er til gavn for hele byen, idrætsforeningen, skolen og 
SFO’en, og den bliver brugt af folk i alle aldre, så vi håber at 
rigtig mange vil støtte op om løbet.

kl. 13.00 - 15.00 funballz 
Der er mulighed for at spille Funballz i hallen.

kl. 13.00 kæmpe bankospil i egebjerghallen

egebjerg If og støtteforeningen afholder det store familie 
bankospil og amerikansk lotteri. Der er salg af spilleplader 
kl. 12.00

Der er salg af amerikansk lotteri i pausen og uddeling af 
gevinster efter banko.

Der er rigtig mange flotte gevinster, bl.a. gavekort til Lego-
House, citygavekort og mange flere.

hovedgevinsterne er: 
• 1 vaskemaskine sponseret af egebjerg el

• gavekort til givskud Zoo, oplevelsesgavekort og Lego til 
en samlet værdi af 3.000 kr. sponseret af lrp advokater

• En Ipad og andre gode gevinster til en samlet værdi af 
5.000 kr. sponseret af egebjerg bakke

• 1 gavekort på 5.000 kr. til mad ud af huset sponseret af 
værten i egebjerg-hansted forsamlIngshus



foredrag
Lars Christiansen
”når sandheden 
skaL frem”
hvornår: torsdag den 13. juni kl. 19.00

hvor: atriumgården på egebjergskolen

tiLmeLding: 
www.egebjerg-if. her vil man modtage billetten 
på mail.

mobiLePay 67 200. husk at oplyse navn og antal 
billetter. ved mobilePay vil der ikke blive udleveret 
billet, men man bliver registreret ved ankomst til 
foredraget.

kontant betaLing i postkassen på egesholm 44. 
husk at oplyse navn og antal billetter.  ved kontant 
betaling vil der ikke blive udleveret billet, men man 
bliver registreret ved ankomst til foredraget.

biLLet: 
100,-

dørene åbnes 
kL. 18.00
hvor der vil være kaffe 
og kage sponseret af 
bki og kagehuset

sidste tiLmeLding: 
11. juni 2019

et foredrag med udgangspunkt i Lars Christiansens bog ”når sandheden skal frem”, hvor han åbent 
og ærligt fortæller om de sejre og nederlag hans liv har budt på. Lars’ liste af rekorder opnået som 
håndboldspiller er lang, men trods sin enorme succes har Lars alligevel kæmpet med angst og stress. i 
foredraget går han helt tæt på den angst han fik i slutningen af sin aktive karriere. Han fortæller om 
årsagen, og om hvordan han efterfølgende har formået at rejse sig igen. trods det seriøse og åben-
hjertige indhold, så opleves foredraget som positivt, fordi Lars i sine historier har masser af sjove og 
inspirerende anekdoter, der vækker grin hos publikum, uden alvoren dog går tabt.



www.fysiodanmarkodder.dkwww.fysiodanmarkodder.dk


