
 
 
 

Program høstfest 2004. 

 
Torsdag den 2. september. 

 
KL. 19.00 Bankospil i opvarmet telt. Der spilles om et væld af flotte 

gevinster. 2 x spilles der om en kontant gevinst på 500 kr. 
 Gratis kaffe. Kage, øl og vand samt is kan købes. 

 
Fredag den 3. september. 

 
KL. 17.30 Mini-græsvolleyturnering. 

Christiansfeld motionsvolley skal forsvarer sidste års 
sejr. 

 
KL. 19.00 ”Stjerne for en aften”. Efterfulgt af superflot 

sodavandsdiskotek til klokken 24.00. 
 

Lørdag den 4. september. 
 
Kl. 10.00 Ørsted Boldklub er vært for kaffe og rundstykker. 
   
KL. 11.00 Cykel-ringridning for børn. 

Præmier til de 3 bedst pyntede cykler. Præmier til 
vinderne. 

   
KL. 12.00- Havetraktor-ringridning for voksne.  
 
KL. 13.00 Desserter til konkurrencen skal være dommerkomiteen i 

hænde. Dessertkonkurrencen er fri men skal dog bestå 
af 8 kuverter. Desserterne kan smages af alle til høstfest. 

 
KL. 14.00 Vinderen af dessertkonkurrencen kåres. 
  
KL. 19.00 HØSTFEST. 

 
Der vil alle dage være mulighed for at købe pølser, sandwich, is, chips, 
sodavand og øl i teltet, ligesom der vil være en oppustet hoppepude på 
plænen. NU OGSÅ SLUSH-ICE. 

 
 

Lørdag den 4. september klokken 19.00 
er teltet dækket op til rigtig høstfest med følgende program. 

 
Menu: 

Stor buffet med bl.a. Grillet kalkunbryst, eksotisk marineret nakkesteg, 
græske frikadeller, krydderkartofler, flødekartofler og kæmpe salatbar. 

Til dessert smager vi på eftermiddagens konkurrencedesserter. 
Efter middagen spiller et 4 mands orkester op til dans. 
Gymnastiksalen er åben med aktiviteter for børnene. 

 
Pris for hele aftenen pr. kuvert: 

 
   Voksne        kr. 125,- 

 
Børn 3-14 år kr. 40,- for børnemenu. 

0-3 år gratis. 
 

Drikkevarer, chips, is og kaffe købes i baren. 
 

Vi kommer rundt lørdag og søndag den 21. og 22. august og 
 28. august og 29. august.  

for at modtage din/jeres tilmelding og betaling. 
I er også mere end velkomne til at ringe til følgende for tilmelding: 

 
Gitte Paaske    74 55 24 96 
Hanne Christensen  74 50 48 45 
Carsten Oehlenschlæger 74 55 33 77  


