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i Oksenvad 

 
torsdag d. 14. juni – lørdag d. 16. juni 

 
 

 

 
      

 

Program 2007 
 

                       
 

 Masser af aktiviteter for børn og voksne … 
 tag din mand, kone, børn, tante, bedste, venner og nabo med! 
  
 
 
 



Velkommen til sommerfesten 2007 
Oksenvad Idrætsforening har igen i år mange fodboldspillere i 
gang på banerne i Oksenvad. Heraf flere end 75 børnespillere, og 
alle skal naturligvis spille fodbold i sommerfestugen. 
Alt dette koster penge i form af tilmeldingsgebyr, dommere, 
bolde, udstyr og meget andet. 
Derfor er det vigtigt, at sommerfesten giver et økonomisk godt 
udbytte. 
Men det er lige så vigtigt at alle deltagere får nogle gode 
oplevelser. Med dette sommerfestprogram – den 37. i rækken -
håber bestyrelsen og alle hjælpere, at vi sammen får nogle gode og 
sjove sommerfestdage. 
 
Vi ses til sommerfesten i Oksenvad. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen for OIF 
Jan Henriksen, Susanne Krogh, Johannes Petersen, Tom Henriksen,  
Alice Timmerman 

 
Torsdag 14. juni 
Kl. 18.00 børnefodbold-turneringskamp 
Kl. 18.00 damefodbold 
Kl. 19.00 oldboys fodbold Oksenvad/Hjerndrup                                      
                                                                                                           

                                                                     
(billede: poderne 2006)               
 
Alle andre aktiviteter er åbne hver dag: vi har en stor rutsjebane 
på 7 meter ! airtrack, tombola, pølser, slik, slush ice, øl og vand. 



Fredag 15. juni 
 
Kl. 19.00             krolf-turnering 
                           (tilmelding via hjemmeside www.oksenvad.dk 
                            eller Jan Henriksen på tlf. 61 74 22 57) 
 
kl. 18.30 - 20.00 børnediskotek for børn ifølge med en voksen 
            
kl. 20.00 - 23.00 børnediskotek for børn over 10 år 
 
 

    
(fra sidste års rundboldturnering: Mølby holdet) 

 
 



 
Lørdag 16. juni 
 
Fra kl. 10.00      børnefodbold 
 
TRE-KAMP: gaderundbold*petanque*vikingespil  
 
Kl. 12.00-14.30 gaderundbold (max. 12 pers. pr. hold) 
 
Kl. 15.00-18.00 petanque- og vikingespil-turnering 
 
Kl. 18.00- ?       fællesspisning i teltet 
 

Menu: helstegt pattegris, salatbar, kartoffelsalat og flutes 
Pris: KUN 50,- pr. voksen og 30,- pr. barn (under 14 år) 

              BINDENDE TILMELDING 
 
Tilmeldingsfrist tirsdag d. 12. juni  tilmelding hos: 
 
Jan Henriksen  tlf. 78 78 30 24 / 61 74 22 57 
Susanne Krogh  tlf. 78 78 16 54 / 26 42 88 61 
Johannes Petersen tlf. 74 55 12 46 / 29 67 83 39 
Tom Henriksen  tlf. 78 78 07 30 / 40 30 51 25 
Alice Timmerman tlf. 74 84 63 93 / 51 34 34 93  
 

 


