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Opfordring!
Mandag den 08.08.2022
kl. 13.00-17.00: Oprydning af Byfestpladsen 
Fra kl. 18.30: nedtagning af telte m.m. på 
byfestpladsen.
Kl. 18.30: Nedtagning og bortkørelse af 
borde og stole, Sted: Hallen 

Husk at bidrage med hjælp til og med  
oprydningen efter en god byfest!

Flagning
Vi opfordrer alle i Smidstrup til at hejse 
flaget i byfestugen.

En speciel tak til  

John H. Mølgaard  
fra Rødmose Foto 

for de flotte billeder  

både til hjemmesiden  

og Byfest Tidende. 

Min mormor pillede kartofler i kilovis. 
Sammen med andre kvinder fra Smidstrup og omegn sørgede hun nemlig for store mæng-
der kartoffelsalat ved årets byfest i Smidstrup. Den første af sin slags. 

Det er nu et halvt århundrede siden. Min mormor fylder snart 90 år, og Smidstrup Byfest er 
desværre for længst forbi for hende og mine øvrige bedsteforældre, som alle var en aktiv 
del af byfesten de første mange år. 

Men nye kræfter og nye generationer har heldigvis løbende afløst de gamle. I dag har jeg 
en fætter, en tante og en gammel klassekammerat i byfestudvalget, mens min søster netop 
har overtaget ansvaret for malerteltet. Friske hænder tager fat, hvor slidte hænder slipper. 
Sådan skal det blive ved med at være, hvis Smidstrup Byfest også skal være en del af 
fremtiden. 

Og det håber jeg, at den vil være. For Smidstrup Byfest er noget særligt og kan noget 
særligt. Det er her, jeg har vundet ringridning og festet med mine bedste venner. Det er her, 
jeg kan skabe smil hos børn med lidt maling og glimmer, tale om nutiden og fremtiden med 
gamle klassekammerater, og dele en kande øl med onkler og tanter. Det var også til Smid-
strup Byfest, at jeg for otte år siden mødte ham, der i dag er far til vores to små børn. 

Selvom vi i dag bor lidt uden for sognet, skal vi selvfølgelig til Smidstrup Byfest i år. Og jeg 
håber, at mine drenge med tiden kommer til at mærke den helt specielle byfestmagi, der er 
i Smidstrup hvert år i uge 31. Også i mange år frem. 

God byfest til alle – og et særligt skulderklap til alle jer, der holder byfesthjulene i gang. 
Louise Mandrup 

Mange tak! 
En stor tak til sponsorer, leverandører, hjælpere og 
alle fremmødte, som har muliggjort denne byfest.

Vi ses til byfest i 2023!

Med venlig hilsen
Byfestudvalget

Mobil 2810 5790   |   www.roedmose-foto.dk
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Tid: Tirsdag d. 2. august kl. 18:30 - 24:00
Sted:  Byfestpladsen

Byfesten åbner med flaghejsning, tale og sang
Mød op på Byfestpladsen og vær med til at sætte  
festlighederne i gang. I forlængelse heraf afholdes Børnegames 2022

Smidstrup børnegames 2022
I år inviteres alle børn, fra kommende 0.-5. klasser, til at komme og 
sparke, kaste, løbe, løfte og slå byfesten i gang, når nogle af de frivil-
lige trænere fra SSIF’s ungdomshold arrangerer børnegames 2022!
Børnene bliver inddelt i forskellige grupper på tværs af alder, og 
roterer derefter rundt til forskellige aktiviteter. Festtøjet skal gemmes 
til senere på ugen, da man godt kan forvente at blive beskidt i løbet af 
aftenen. Alle deltagerne skal møde op kl. 18.45 på byfestpladsen til 
hold inddeling. Kommer man senere, vil vi forsøge at finde en plads 
på et af holdene, men der er ingen garanti.

Kom og være med til hyggelig aften med leg på tværs af alders-
grupperne og se hvilke aktiviteter/lege trænerene har fundet på!

Find skatten
For de mindste vil der 
være mulighed for at 
lege i sandkasse, med 
legetøj fra Smidstrup byfest.
Og hvis man graver dybt nok, er der  
måske guld? 

Ps.: Eventuelle spørgsmål rettes til  
Peter Gundtoft - 28 89 75 96

Pedro tryller
I år kommer den 
farverige, skøre og sjove 
klovn Pedro! 
Han laver et fantastisk  
trylleshow, og ballondyr.

 #Tid: kl. 19:00 – ca. 21:00
 J Sted: Byfestpladsen

 Kom og leg med  de andre børn
VI LAVER EN 

MASSE SJOV

Så er vi klar igen 
- og inden du kaster dig spændt over bladet, 
vil byfest udvalget sende en stor tak til alle 
der bidrager til byens årlige fest. Vi takker 
alle både dem der sponsorerer med gaver, 
materialer og kontante sponsorater. Ikke 
mindst takker vi alle de frivillige hænder, der 
hjælper hele året op til byfesten, og alle der 
hjælper til i uge 31.

Det er alles fest og alles ansvar, at det bliver 
en god fest, - og det ville ikke blive til uden 
samtlige bidrag, der kommer.

Vi gør opmærksom på, at der som vanlig 
tages billeder hele ugen, så vi kan nyde 
festen hver gang vi genser billederne på 
hjemmesiden. 

Vi gør også opmærksom på, at der ikke 
må medbringes drikkevarer og madvarer til 
byfestens arrangementer.

Vi ønsker at passe på vores børn og unge, 
og der vil ikke blive udskænket alkohol til 
unge under 18 – så når der er tvivl, og der 
bedes om billede-id, beder vi jer tage det 
med et smil.

Af hensyn til naboer, samt vores alkoholbe-
villinger, skal vi bede byfestens gæster om 
at respektere, at barer og udskænkning slut-
ter kl. 00.00 i hverdagene på byfestpladsen. 
Byfestens arrangement afsluttes samtidigt 
med at barer og udskænkninger lukker, 
men alle er velkomne til at blive siddende 
på området. Strømmen på byfestpladsen 
slukkes kl. 01.00.

Skulle uheldet være ude, eller er du blevet 
stukket af en bi, vil der være førstehjælps-
kasse til rådighed i infovognen på byfest-
pladsen. 

Vi henstiller til respekt for hinanden og 
byen, og glæder os til festen og håber årets 
ændringer modtages i den normale gode 
byfestånd. Byfestudvalget er til for at starte 
en super god byfest, ikke for at lukke festen 
ned. Men vi skal overholde de regler vi ar-
bejder under for at bevare vores fantastiske 
byfest i mange år fremover.

Vi håber alle får en fantastisk Byfest 2022.
Byfestudvalget

|   www.smidstrupbyfest.dk 54
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PRÆMIEWHIST
Tid: Tirsdag d. 2. august kl. 18:30 - 23:00
Sted:  Forsamlingshus (kun for voksne)

Der vil også være amerikansk lotteri med fine gevinster.  
Trækning af disse vil foregå i pausen.

Vi spiller gammeldaws whist, dvs. der er 4 meldinger - solo, gran, nolo og pas. 
Alle, der har prøvet at spille lidt kort, kan spille whist. Kunne I tænke jer at prøve det, er der 
mange, der er klar til at hjælpe. Så kære koner & mænd, kom op af stolen og ta’ til kortspil 
tirsdag aften.

1. Præmie: 1000,00 fra Vognmandsfirmaet Alfred Nielsen, Smidstrup.
2. Præmie: 500,00 fra Preben From A/S.
3. Præmie: 400,00 fra Smidstruphallens Cafeteria.
4. Præmie: 300,00 fra Trekantens Rustfri
5. Præmie: 100,00 fra Trekantens Rustfri

Reglerne: Hver spiller betaler et indskud 
på 80 kr. og får et kortnummer, som er 
spillerens hele aftenen. Herefter trækker 
spilleren et bordnummer.
Der spilles 24 spil - 8 med 3 makkere. Når 
disse så er færdige, er 1. halvleg slut og 
summen af point afleveres.
Vi har her tid til en kop kaffe, og det er 
muligt at købe brød til.
Til 2. halvleg trækkes igen nye makkere til 
de sidste 24 spil. Point fra 1. og  

2. halvleg lægges sammen, og vi får vind-
erne af spillet. Kortene får den spiller, der 
har flest point ved bordet i 2. halvleg.
Så kom til et spil whist tirsdag d. 30. juli i 
Smidstrup Hallen og få nogle gode timer 
sammen med andre. Du kan tage konen 
- kæresten - manden - vennen og/eller 
naboen med.

Hilsen Whist Klubben - Smidstrup

7
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Tid: Tirsdag d. 2. august kl. 18:45 - 22:00
Sted:  Byfestpladsen

BEACH VOLLEY

Er du klar på en gang beach-
volley
Tilmeld et hold på 2-5 personer. Deltagerne 
skal være minimum 15 år.
Igen i år er der præmier på spil fra trofaste 
sponsorer, så ud over æren er der lidt at 
spille for. 
Det er ikke tilladt at medbringe egne drik-
kevarer, men der er rig mulighed 
for at købe drikkevarer ved 
banerne. 

 #Tid: kl. 18:45 – ca. 22:00
 J Sted: Byfestpladsen

Tilmelding senest fredag den 29. juli til  
Peter Gundtoft på 28 89 75 96 eller  
peter.gundtoft@gmail.com. Der kan max 
deltage 10 hold og der plejer at være rift  
om pladserne så skynd jer at tilmelde jer.  
Hav et holdnavn klar ved tilmeldingen. 

SMIDSTRUP
BEACHVOLLY

CUP

RESTAURANT

SKÆRUP
kongelunden

Nederbyvej 15, Skærup, 7080 Børkop

www.restaurantkongelunden.dk

Følg Kongelundens Kokkeskole på vores 
hjemmeside for inspiration og opskrifter

REDNING DANMARK  
FREDERICIA A/S
Danmarks Bedste Autohjælp

med mere end 35 års erfaring

Akut brug for autohjælp
Døgnservice 70 666 24 7

Nu også  
abonnement 
til private.

Se mere på : 
www.dkvejhjaelp.dk

Pjedstedvej 93, 7000 Fredericia  
www.redningdanmark.dk

Har du lyttet til dig selv i dag? 

Life coaching hjælper mennesker med at finde svar. 

Frigøre dig fra de tanker og livsmønstrer,  

der hæmmer fuld livsudfoldelse. 

Føler du dig lammet i visse situationer? 

Har du følelsen af ikke at slå til? 

Har du problemer i dit parforhold? 

Føler du dig stresset? 

Kan du ikke finde ro i dig selv? 

Mangler du retning i livet? 

... 
 
Kan du svare JA til et eller flere af disse spørgsmål,  
er der endnu et: 
 
Tør du gøre noget ved det? 
 
ID life coach og facilitatoy 
Anna-Lise Fladstrand Sørensen 
Tlf. Nr. 2262 3453 
Mail: annalisefladstrand@gmail.com 

Minder fra 
2019

 #Tid: kl. 19.00
 #Sted: Byfestpladsen

”Klar - parat - start”
Sjov og ballade
Drop umulige forventninger om at flytte målstregen...
Krav for deltagelse: INGEN, men dette hjælper: 

* Godt humør
* Åbent sind og gå på mod
*God energi, vilje & Lyst

Start byfesten med et godt grin og små udfordrende opgaver
ALLE VOKSNE både med og uden sportstøj kan deltage
Kom som du er

|   www.smidstrupbyfest.dk 98
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SMIDSTRUP PARKEN
Tid: Onsdag d. 3. august kl. 14:30
Sted:  Smidstrupparken

 

Frifeltvej 13, Håstrup  |  DK 7000 Fredericia  |  Tlf: +45  6175 1244

Vi ønsker alle en RIGTIG GOD BYFEST

Sang og stemning med Robin Sørensen
Robin Sørensen kommer og underholder med god og poplær 
musik på Smidstrup Parken. Et stjernenavn blandt de nye 
dansktopsangere.

 #Tid: Onsdag kl. 14:30
 J Sted: Smidstrupparken

Robin Sørensen har gennem mange års erfaring et godt solidt 
tag i publikum og ved hvad der skal til for at skabe stemning, 
fest og glæde. 
Det bliver sidste gang Robin underholder på Smidstrupparken i 
byfest ugen, da Smidstrupparken lukker ned i 2023, så kom og 
vær med!

 

 

Entreprenør Jan D. Larsen ApS 
    Vi udfører kloakarbejde, jordarbejde, støbearbejde og      

    belægningsopgaver. Både store og små opgaver. 

 

    Vi leverer altid kvalitetsarbejde til konkurrencedygtige priser,  

    og sørger altid for at overholde alle aftalte betingelser samt            

    leveringstider. 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

Jan D. Larsen Aps 

Bøgeskovvej 41 - 7000 Frederica - Tlf: 4019 8580 - Fax: 7586 0068 

mail: jan@jandlarsen.dk – http://www.jandlarsen.dk 

Der serveres  kaffe  & lagkage til arrangementet

|   www.smidstrupbyfest.dk 1110
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SMIDSTRUPGAMES
Tid: Onsdag d. 3. august kl. 19:00 - 24:00
Sted:  Byfestpladsen

Den lokale Olympiade
Kom og vær med til sjove, skøre, udford-
rende, samarbejdskrævende og måske  
lidt vilde opgaver. Saml et hold af kammera-
ter eller naboer på vejen og kæmp  
med om mesterskabet. 
Deltagelsen er ganske  
gratis og på eget ansvar. 

HUSK et stort heppekor!
Mød op på byfestpladsen kl. 19.00 onsdag 
aften den 3. august.
Maks 5 deltagere pr. hold – alle deltagere 
skal være over 15 år.
Tilmelding af deltagende hold sker til Flem-
ming Knudsen på mobil nr. 21 77 87 46
(al info behandles naturligvis fortroligt). 
.

www.lisbethspandekager.dk

PANDEKAGERPANDEKAGER
- ikke bare for sjov!

Vi laver gerne pandekagerne 
til dit arrangement

• Åbent hus
• Jubilæum

• Reception
• Fødselsdage

• Traktortræk
• og meget mere

Lisbeth Christoffersen
Dalgasvej 3, Ny Højen
7100 Vejle
Mail@lisbethspandekager.dk

Tlf. 22 51 11 82

Lisbeths Pandekager 2x70 - pandekager ikke bare for sjov.indd   1 15-09-2014   11:55:59

Anvendelse af FYRVÆRKERI  ER IKKE 
TILLADT

Det er IKKE 

tilladt at medbringe 

egne drikkevarer – 

hverken som tilskuer 

eller deltager

|   www.smidstrupbyfest.dk 1312
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Tid: Torsdag d. 4. august kl. 19:00
Sted:  Smidstruphallen

BYFEST BANKO

Prøv Smidstrup KÆMPE BANKO!  

Gamle Ole, glade mennesker, mange fine købmandskurve  
& gavekort

 #Tid: Dørene åbnes kl. 17:30
 J Sted: Smidstruphallen 

Gevinster: 
1 rk. = kr. 200  
2 rk. = kr. 300 
3 rk.= kr. 400  
(begge halvlege)

HOVEDGEVINST!!
GAVEKORT: VÆRDI KR. 3000,-
Sponsor: Daglig Brugsen + Byfesten

 Dennis’ Murerforretning      
                                    
                                                      
 

 

 

 

Alt murerarbejde udføres - Støt din lokale håndværker 

Dennis S. Nielsen  
Håstrupvej 105, 7000 Fredericia 

Mobilnr. 21 26 53 43	

PULJESPIL JACKPOT 
AMERIKANSK LOTTERI PRØV LYKKEN  PLOVMAND

Desuden spilles om:
70 gennemgående gevinster
7 ekstra numre og sidegevinster

Der er to salgssteder. 
Stor tak til alle vore sponsorer!
 Ę Gevinsterne kan ikke byttes.

Middelfart Sparekasse 
i Vejle ønsker god 
byfest til alle 

Toldbodvej 2 · 7100 Vejle
midspar.dk/vejle

Besøg os på Toldbodvej 
og få rådgivning 
i øjenhøjde.

|   www.smidstrupbyfest.dk 1514
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Tid: Torsdag d. 4. august kl. 19:00
Sted:  Forsamlingshuset

ØLSMAGNING

Så er det tid til endnu en  
smagning med halvenglænderen 
Torben Mathews. 
Glem alt om en smagning med øl, du tidligere har 
smagt. Glem ligeledes alt om kedelige oprems-
ninger af humlesorter og biokemiske formler bag 
øllets tilblivelse. 

Har du derimod lyst til at grine lidt her efter flere 
års trøstesløshed og smage på innovative, pro-
vokerende og undertiden beroligende dråber af 
allerhøjeste kvalitet, fundet af aftenens ”instruk-
tør” i bl.a. Norge, Polen og Portugal, så er denne 
smagning i metropolen Smidstrup noget for dig!

Bordopstillingen er fast pga.  
øl-serveringen. Billetter sælges i Brugsen  
fra lørdag i uge 30.

 #Tid: kl. 19:00 
 J Sted: Forsamlingshuset
 ŀ Pris: kr. 200,-

Kunsten er god stil Følg os på FB Galleri Design/Instagram @butikgalleridesign

-  Livsstils butik... mere end bare lækkert tøj
 - butikken med mange brands
 - tøj, accessories og bruskunst

Ny Boder 5, 7080 Børkop - Åbningstider: Mandag-Torsdag 11.00-17.30 • Fredag 11.00-18.00 • Lørdag 10.00-13.00 

Du kan betale med  

kontanter og mobilepay

|   www.smidstrupbyfest.dk 1716
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Tid: Torsdag d. 4. august kl. 19:00 - 24:00
Sted:  Byfestpladsen

KARLEKAMMERET

Er du til noget torsdag aften? 
Så kom forbi Karlekammeret 

Kom og nyd en kold øl med naboen, få et 
slag kort, rafle, slå søm i og meget mere. 
Vi holder åbent fra kl. 19. 
Baren lukkes kl. 24 og lyset slukkes kl 01. 

Der sælges pølser ved grillen 
fra kl. 21.00-23.00
.

Aldersgrænse:  
Du skal minimum være 18 år 

 #Tid: kl. 19:00 - 24:00
 J Sted: Byfestpladsen
 ŀ Pris: kr. 50,- i indgang.

Vi er så meget i gang med opvarmningen

Smidstrup Museum sommeren 2022

Nye udstillinger i 2022 
Pengeinstitutter der har været i Smidstrup gennem tiden.

Man kan også se en spændende udstilling med gamle og nyere sparegrise, 
og sparebøsser.

Vi fortæller og viser historien om de 2  
andelsmejerier der var i Smidstrup.

I år er det 140 år siden det første  
andelsmejeri blev oprettet i Danmark.

Som tidligere år, har vi fundet gamle  
skolebilleder frem.

I det lille loppemarked ved indgangsdøren er 
der mulighed for en god handel, til fordel for 
museum/arkiv.

Et besøg værd, midt i byfesten.

I Byfestugen er museet åbent 
Lørdag 6. august kl. 11 - 17
Søndag 7. august kl. 11 - 17

Kom og besøg vore udstillinger.
Lørdag d. 6. august kl. 13 -15 er der mulighed for at 
besøge Nørrevang 101 og se museets gamle land-
brugsredskaber. (ikke høstdag).

Der er 50 års jubilæum (for byfesten) så vi laver også 
en udstilling om Byfesten gennem 50 år.

Du kan betale med  kontanter og mobilepay
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NIELSEN & THAU
Tid: Torsdag d. 4. august kl. 22:00 – 00:00
Sted:  Byfestpladsen

Nielsen og Thau – en akustisk duo
Nielsen og Thau er en akustisk duo der 
primært spiller cover musik af Allan Olsen, 
Kim Larsen og Johnny Madsen krydret med 
lune historier.

Charmen ved en akustisk duo som Nielsen-
ogThau er noget helt unikt. Alt er intimt og 
man kan tydelig mærke glæden og hyggen 
igennem deres koncerter. De brænder for at 
spille musik, nyder hver koncert og sikre al-
tid gæsterne får en oplevelse. Koncerterne 
er fyldt med personlighed, høj kvalitet og et 
bredt repertoire. 

Nielsen og Thau spiller alle de bedste 
danske, irske, og udenlandske fællessange 
til dans og fest, men også en god intim 
koncert krydret med gode historier, lækker 
guitarspil og en musikalsk oplevelse.
 

 #Tid: kl. 22:00 - 00:00
 J Sted: Byfestpladsen

PETER ANKERSBORG
Tlf. 75 33 61 15

– skaber forenklinger og besparelser 

for danske produktions- og handels-

virksomheder

Mere end bare teltudlejning
Mangler du rammerne til din fest/arrangement, står vi klar til 
en uforpligtende snak.
Vi tilbyder alt lige fra udlejning af telte til komplette fest løsninger der inkludere 
alt hvad du kunne tænke dig og mangler til din fest.
Vi kan også tilbyde at stå for musikken til enhver lejlighed, uanset anledning. 
Vores dygtige DJ’s har flere års erfaring og ønsker du et fyldt dansegulv til din 
fest, er det os du skal kontakte! 
Vi er glade og stolte over at Smidstrup Byfest har valgt netop os til udlejning af 
telte, bord/bænke sæt samt hoppe borge til dette års byfest.

De bedste hilsner
SBO Teltudlejning v/Kristian, Jeppe & Anders.

Følg os på facebook

SBO Teltudlejning

|   www.smidstrupbyfest.dk 2120
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Se vores rejser på  
riisrejser.dk 

Eller ring efter  
katalog på 70 11 47 11

...ønsker alle en god byfest

Rødmosevej 107 . Tiufkær . Rustfrit.dk  
Brian Stagelund Nielsen

Tid: Fredag d. 5. august kl. 19:00 - 23:00
Sted:  Fløj D  v/skolen (Alkoholfrit)

BØRNEDISKO

For kommende 3.-7. klasser
 #Tid: kl. 19:00-23:00
 J Sted: Fløj D ved skolen
 ŀ Pris: Èntre kr. 30,-

Vær med til en sjov og festlig aften med dans og diskotek i fløj D.  
Kom – hyg jer, dans, nyd de eksotiske alkoholfrie drinks.  
Musikken leveres af KSc Event – det bliver stort! 
Alle børn må være der fra kl. 19:00 - 23:00.

Opfordring 
Vi søger nogen, som vil bage en kage til byfest ugen.

Hvis du kunne tænke dig, at være behjælpelig med 
ovennævnte kontakt venligst  
Birgitte Gundtoft og tlf nr er: 27 24 75 23

Opfordring
BAG EN 
KAGE

Vi har små FAVORABLE PRISER

Minder fra 
2019
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Oplev 

SPRAYPARKEN 
Sjov for hele  

familien

www.ssbad.dk

BØLGEGANG?
 KLAR TIL AT NYDE LIDT

SlotssøBadet, Dronning Dorotheas Badstue og 
Sct. Jørgens Gaard er altid klar til at gøre lidt 

ekstra, så du kan nyde svømmehallen, 
spabadet eller festen. Vi ses... 

Tid: Fredag d. 5. august kl. 19:00 - 21.00
Sted:  Start fra Smidstrup Museum

GÅTUR TIL RHINENS KNÆ

Smidstrup Byfest indviterer på Walk til Rhinens Knæ
Motion, hygge og fælleskab. 
Gå afsted på tur i fællesskab med andre
Vi går 6 km får motion, frisk luft og hygge er 
mottoet. 
Vi går fra P-pladsen ved Smidstrup Museum 
ud til Rhinens Knæ – her bliver et lille stop, 
hvorefter vi går tilbage. Kom med på en  
hyggelig og frisk motionstur.

Rhinens Knæ er en lille lokal naturperle midt 
inde i Smidstrup Nederskov hvor åen buk-
ker sig som Rhinens Knæ. 
Et sted hvor man som lokal borger altid har 
taget til, hvis ro ønskes eller tankemyller 
skulle ud. 

Efter turen er man velkommen til at nyde 
sin medbragte aftenskaffe som byfest-
kaffe-picnic.

Medbring:
*Væske til turen
*Kaffe mv, tæppe, stol til efter turen 
 
Alle er velkommen 
-Turen er naturligvis gratis-

 #Tid: kl. 19:00 - 21.00
 J Sted: P pladsen 

Smidstrup Museum (Ved byfesten)
Præstegårdsvej, Smidstrup 
7000 Fredericia
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Tid: Fredag d. 5. august kl. 21:30 
Sted:  Festteltet, Byfestpladsen

BRO

Bag kunstnernavnet Bro står  
Kevin Andreasen fra Rødovre 

I starten af 2018 udgav Bro “Sydpå”, som er titelsangen til 
den 14. sæson af Paradise Hotel. Derudover blev det den 
mest streamede sang samme år. Bro er også kendt for 
“Hvor er du Bro?” og “Døgnrytme”. 

 #Tid: kl. 21:30
 J Sted: Festteltet, Byfestpladsen

Tid: Fredag d. 5. august kl. 20:00 - 01:00
Sted:  Festteltet, Byfestpladsen

FREDAGSFESTEN

Turen går sydpå 
Vi trækker troperne til Smidstrup. Fredags-
festen vil i år få smag af sol og sommer, og 
der vil selvfølgelig blive serveret farverige 
sommercocktails – lige til at blive kølet 
ned i varmen.

KSC Diskotek & Event står for at starte 
festen på dansegulvet og Café 60 står klar 
med udskænkning af øl, breezers, soda-
vand og mad.

Ingen udskænkning af alkohol til personer 
under 18 år. Du skal kunne fremvise bil-
ledlegitimation ved indgangen. Der må ikke 
medbringes drikkevarer på pladsen. Der vil 
være kontrollører på pladsen.

Aldersgrænse:
Fra kommende 8. klasse til max. 30 år.

Der vil blive udlovet en lækker præmie til 
den bedst udklædte. Så hop i din fedeste 
Hawaii-skjorte eller et hulaskørt med swing 
i, og vær med til at skråle løs, når Bro tager 
os med sydpå.
Aloha!

 #Tid: kl. 20:00
 J Sted: Festteltet, Byfestpladsen
 ŀ Entré: 100 kr.

 
FREDAGSFESTEN 

PRÆSENTERER 

Bro kl. 21.30
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Tid: Lørdag d. 6. august kl. 9:00 - 11:00
Sted:  Byfestpladsen

MORGENKAFFE

I tilfælde af regn flyttes 
arrangementet til teltet  

Gratis morgenkaffe  
Bakkesangerinderne kommer og underholderfra kl. 09:00 -11:00.
Du kan få gratis kaffe og morgenmad fra kl. 9:00 - 11:00, der vil dog blive 
opkrævet normal entre for indgang på Byfestpladsen:
Fra 12-17 år koster 25 kr. / 18-100 år koster 50 kr. 
Børn under 12 år er gratis.
Der må ikke medbringes egne drikkevarer på Byfestpladsen.

Morgenbordet sponsoreres af:
Home: Rundstykker
Dansk Redning: Rundstykker
Smidstrup Forsamlingshus: Smør og ost 
K.V.Markussen: Juice/Marmelade/cacao

 #Tid: kl. 09:00
 J Sted: Byfestpladsen
 ŀ Entré: 25 kr. ( 12-17 år) 50 kr. (18-100 år)
 Ę Ingen kørsel på pladsen lørdag efter kl. 10
 Ę Byfestpladsen lukker kl. 02.00

Bakkesangerinder er garanti for 
højt humør og god stemning 
De ægte bakkesangerinder fra Bakkens Hvile i 
deres flotte kostumer synger alle de gode viser 
og sange med humor, pikant charme og smit-
tende vitalitet.

Bakkesangerinderne er et forrygende godt 
indslag til enhver fest. De ved stadig, hvordan 
man sørger for, at gæsterne morer sig.

Bakkesangerinderne er kendt fra ” Fællessang 
på Bakken” og Musikbutikken.
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BYFESTPROGRAM    
Søndag den 31.07.2022
Start Kl. 13.00  Opstilling af telte på Byfestpladsen

Mandag den 01.08.2022
Start Kl. 18.30  Opstilling af borde og stole i hallen samt opstilling af borde, bænke og 
 parasoller på Byfestpladsen

Tirsdag den 02.08.2022
Kl. 18.30  Velkomst samt flaghejsning ved spejderne  J Byfestpladsen
 Tale og sang
Kl. 19.00-ca. 21.30  Børnedag 2022 J Byfestpladsen
Kl. 18.30  Volley stævne – opstart efter velkomst J Byfestpladsen
Kl. 19.00  Klar - parat - start v/Kirsten Terkelsen. J Byfestpladsen
Kl. 19.00-23.00  Præmiewhist                                                 J Smidstrup Forsamlingshus
Kl. 24.00  Ølboder/boder lukker

Onsdag den 03.08.2022
Kl. 14.30  Sang med Robin Sørensen  J Smidstrupparken
Kl. 19.00  Smidstrup Games  J Byfestpladsen
Kl. 24.00  Ølboder/boder lukker

Torsdag den 04.08.2022
Kl. 14.00-17.00  Museet er åbent J Smidstrup Museum
Kl. 19.00  Kæmpe Byfest Banko (dørene åbnes Kl. 17.30) J Hallen
Kl. 19.00  Ølsmagning J Forsamlingshuset
Kl. 19.00-24.00  Karlekammeret er åbent. Alder: 18+. J Byfestpladsen
Kl. 22.00-24.00  Nielsen & Thau spiller J Byfestpladsen

Fredag den 05.08.2022
Kl. 19.00-23.00  Børnediskotek v/KSC-diskotek & Event (ALKOHOLDFRIT) 
 Èntre: kr. 30,- J Skolens Fløj D

Kl. 20.00-01.00  Fredagsfesten v/KSC-diskotek & Event J Teltet Byfestpladsen
 Pris: 100 kr. 
Kl. 21.30  BRO leverer musikken 
Kl. 19.00-24.00  Cafe 60 er åben

1. AUGUST - 8. AUGUST 2022
Lørdag den 06.08.2022
Kl. 09.00-11.00  Fælles morgenkaffe og rundstykker med Bakkesangerinderne  
 som underholdning  J Byfestpladsen
 Pris: 50,- for voksne, 25,- for 12 til 17 år. 0-11 er gratis
Kl. 10.00  Boder åbner
Kl. 10.00-17.00  Kaffebar med Smidstrup Skærup lokalråd J Byfestpladsen
Kl. 11.00-17.00  Helikopter rundflyvning  J Tuesensvænget
 Pris: 350,- pr. person 
Kl. 11.00-17.00  Smidstrup Museum holder åbent
Kl. 13.00-14.00  Status Who underholder med musik J Byfestpladsen
Kl. 13.00-15.00  Smidstrup Museum har Høst udstilling  J Nørrevang 101
Kl. 15.00  Dukketeater med ”Bedstemors Kyllinger” J Byfestpladsen
Kl. 17.00-19.00  Shubi.dk underholder med musik J Byfestpladsen
Kl. 19.15  Fællesspisning i teltet med spisebillet
Kl. 21.30-23.30  Nostalgi underholder med musik  J Byfestpladsen
Kl. 22.00-00.30  Pølsesalg
Kl. 01.00  Udskænkningen lukker ned
Kl. 02.00  Byfestpladsen lukker

Søndag den 07.08.2022
Kl. 11.00  Byfestpladsen åbner  J Byfestpladsen
 Pris: 50,- for voksne, 25,- for 12 til 17 år. 0-11 er gratis.
Kl. 11.00-17.00  Smidstrup Museum holder åbent
Kl. 11.00-13.00  Rattle Snakes underholder med musik J Byfestpladsen
Kl. 13.00  Dukketeater med ”Bedstemors Kyllinger” J Byfestpladsen
Kl. 14.00-15.30  Lars Gustav på slap line J Byfestpladsen
Kl. 14.30-16.30  John Mogensen Jam underholder med musik J Byfestpladsen
Kl. 16.30  Afprøvning af nøgler
Kl. 17.00  Byfesten slutter
Kl. 20.30  Kirkekoncert med Simone Egeriis Sahin J Smidstrup Kirke
Kl. 21.30  Fakkeloptog fra mejeribyen kl. 21.30 / fra kirken kl. 21.45
Kl. 22.00  Festfyrværkeri J Sportspladsen 

Mandag den 08.08.2022
Kl. 13.00-17.00  Oprydning af Byfestpladsen J Byfestpladsen
Fra Kl. 18.30  Nedtagning af telte m.m.
Kl. 18.30  Nedtagning og bortkørelse af borde og stole J Hallen

Vi henstiller til at der ikke køres eller parkeres på Byfestpladsen i åbningstiden. 
Husk at bidrage med hjælp til og med oprydningen efter en god byfest! 
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Minder fra 2019 Tid: Lørdag d. 6. aug. kl. 15:00
Sted:  Malerteltet

DUKKETEATER

Krolf - Åbent hus
Kom og vær med - alle kan prøve - helt gratis ! 

 #Tid: lørdag d. 6.8. kl. 15. / søndag d. 7.8. kl. 15 
 J Sted: ved den store flagstang på byfestpladsen. 

 
Hvad er krolf spørger mange: Det er 1/2 kroket og 1/2 
golf og ganske sjovt. Krolfkølle og -kugle kan lånes, - 
og så spiller man noget, der ligner golf efter  
KROLFUNIONENS regler. 
En ordinær krolfbane har 12 huller,  
- men denne dag spilles ca 6 huller. 
Smidstrup Krolfklub.

”Bedstemors Kyllinger”
For de mindste er der igen i år dukketeater i 
teltet på byfestpladsen.
Forældre og bedsteforældre er naturligvis 
også velkomne - så kom og vær med!

 #Tid: Lørdag kl. 15:00 / søndag kl. 13:00
 J Sted: Malerteltet

Kaffe og kage til alle spillende 
deltagere disse 2 dage
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Rødmose Træpiller 
	

	

	

	

	

	

Vi	er	blevet	lokal	områdets	forhandler	af	Scanbio	produkter	og	har	i	
den	forbindelse	udvidet	vores	varesortiment.	Vi	tilbyder	nu	

• 6	mm.	Træpiller		
• 8	mm	Træpiller	
• Briketter	
• Palletårne	med	løvtræ	

Vi	kan	levere	med	mobil	truck	hvor	du	ønsker	pallerne	placeret	og	
pillerne	tilbydes	desuden	blæst	i	silo.	

Priserne	vil	løbende	blive	opdateret	på	vores	hjemmeside.	

	Herudover	tilbydes	stadig	hegnsklipning	med	slagleklipper	

Startgebyr:	375,-	+	moms		

Hegnsklipning:	650,-	+	moms	pr.	
time.	

Brian:	22578606	

www.rm-træpiller.dk		

Tid: Lørdag d. 6. august kl. 10:00 - 17:00
Sted:  Byfestpladsen

KAFFEBAR

Kom og hør om projekter der foregår 
i dit lokalområde.  
Her kan blandt andet nævnes:
• Seneste nyt omkring fjernvarme i Smidstrup Skærup
• Opførelse af mere skov
• Nyt stiområde med sø
• Nye byggegrunde
• Nyt kulturhus
Lokalrådet vil gerne høre jeres mening mht hvad i 
forventer et lokaltid bruger sin tid på og evt. om i ligger 
inde med gode ideer, der kan gøre vores område endnu 
mere attraktiv eller som måske kan bidrage til socialt 
samvær.

Hilsen
Smidstrup Skærup Lokalråd

 #Tid: kl. 10:00 - 17:00
 J Sted: Byfestpladsen

KIG FORBI

vi byder på kaffe  

og lidt sødt
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Blomster til glæde og sorg
Dekorationer, gavekurve m.v.
Ring og bestil til afhentning eller levering.
Vi leverer til kirker, plejehjem, firmaer 
og private i Fredericia, Børkop og Vejle området.

v/Torben Møller | Fredericiavej 432 Skærup | 7080 Børkop
floridorblomster@gmail.com | butikfloridor.dk

Åbningstider:
Man- til fredag Kl. 12 - 17

Lørdag Kl. 09 - 14
Eller efter aftale.

Floridor Blomster
& Brugskunst

bestil på
2136 0285

 

Vestre Ringvej 96, DK7000 Fredericia      Tel. +45 75 91 00 00Vestre Ringvej 96, DK7000 Fredericia      Tel. +45 75 91 00 00
info@hotel-fredericia.dk      www.hotelfredericia.dkinfo@hotel-fredericia.dk      www.hotelfredericia.dk

 
Bordreservation

Tlf.: 40 99 53 35 eller mail: info@hotel-fredericia.dk

Restaurant Ryes

Bestil bord allerede nu, så du er sikret plads til en 
fantastisk madoplevelse

Nyd en aften på Restaurant Ryes i selskab med venner og familie

A la carte Frokost Selskaber Jubilæer Fødselsdage

HELIKOPTERTUR
Tid: Lørdag d. 6. august kl. 11:00 - 17:00
Sted:  Tuesensvænget

Helikopter rundflyvning
Helikopteren starter og lander på den nye 
udstykning på Tiufkærvej. Her vil det være 
muligt at vælge forskellige ruter, med mulig-
hed for at se sit eget hus fra oven. 

Der er garanti for en stor oplevelse og fan-
tastisk udsigt - så husk kamera. 
Booking er ikke nødvendig, blot mød op  
ved helikopteren. 
 
For yderligere info:  
www.simahelikopter.dk

 #Tid: kl. 11:00 - 17:00
 J Sted: Tuesensvænget
 ŀ Pris: Fra 350 kr pr. pers.

Står du og mangler borde, bænke, stole m.m, så er  
det muligt at leje disse af byfestens venner. 

 

Kontakt CC på 2118 6668  
for nærmere info

Udlejning af borde, stole m.m
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Minder fra 
2019

Tel.:  75 86 08 82
service@lejrskovrengoering.dk 

www.lejrskovrengoering.dk

STATUS WHO
Tid: Lørdag d. 6. august kl. 13:00 - 14:00
Sted:  Byfestpladsen

STATUS WHO – med energi og indlevelse
Status Quo - er det ikke bare tre akkorders 
shuffle-rock hele aftenen? Nej, Status Quo 
er et rockband med et helt unikt drive og en 
ganske særlig rytmik. 
De har solgt mere end 100 millioner albums 
og haft mere end 30 hitsingler. De har en 
karakteristisk stil, med rod i 70’erne, men 
der er både ballader, 80’er pop, blues og 
pågående guitarrock. 

Status Who? er fire yderst erfarne folk, der 
leverer en varieret sætliste med de største 
hits og mindre kendte, men knivskarpe 
album tracks. Alt hentet fra Status Quos 
karriere på godt fem årtier og alt leveret 
med energi og indlevelse.   
 

 #Tid: kl. 13:00 - 14:00
 J Sted: Byfestpladsen

|   www.smidstrupbyfest.dk 3938



1. august - 8. august 2022  |

SHUBI.DK
Tid: Lørdag d. 6. august kl. 17:00 - 19:00
Sted:  ByfestpladsenENTREPRENØRARBEJDE

• TV inspektion, og spuling af kloaker

• Forsikringsskader/rotteskader

• Slamsugning / spuling

• Separering af regn- og spildevand 
på privat grund 

• Støbning af fundamenter ved 
ny- og tilbygninger

• Omfangsdræn ved kælderbygninger

• Pile- og minirensningsanlæg

• Nedgravning af jordvarmeslange

• Udføres af autoriseret kloakmester

H.H. Entreprenørforretning 
Tiufkærvej 120 · 7000 Fredericia · Telefon: 75 86 03 66

www.hhentreprenør.dk

Vi udfører alt i

SHUBI.DK er Danmarks nye Shu-Bi-Dua hyldestorkester.
Repertoiret hentes hovedsageligt fra ”Shub-
bernes” storhedstid op igennem 1970’erne,
dog med enkelte afstikkere til 80’erne og 
90’erne. 

Musikken spilles med energi, nerve og 
kærlighed til originalerne samtidig med, at 
SHUBI.DK fører de gamle sange ind i det 
nye årtusind - de leverer en live-sound, som 
nænsomt blander lyden af 70’erne med 
lyden af i dag.

SHUBI.DK er kompetente og engageret, og 
bandet gør en dyd ud af gengive detaljerne i 
de originale arrangementer og genskabe de 
klangflader, som var med til at gøre Shu-Bi-
Dua så folkelige og langtidsholdbare.

De helt rigtige guitar-licks affyres uden 
rysten på hænderne; de leveres på en sprød 
bund af trommer, bas og keys, alt imens 
forsangerens varme, runde og maskuline 
bas-røst solidt bakkes op af de øvrige 
musikeres luftige og kordrenge-agtige 
englestemmer!
 

 #Tid: kl. 17:00 - 19:00
 J Sted: Byfestpladsen
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 Rosastegt kalv med rosmarin
 Stegt kyllingebryst
 Indbagt svinemørbrad med bacon og svampe
	 2	slags	kartofler
 3 dejlige salater med årstidens grønt
 Rødvinssauce
 Brød og smør

TELTFESTFÆLLESSPISNING I TELTET
Tid: Lørdag d. 6. august kl. 19:15 - 01:00
Sted:  Byfestpladsen

Tid: Lørdag d. 6. august kl. 19:15 
Sted:  Byfestpladsen

Nostalgi – Live-musik i særklasse
Nostalgi er et rutineret 5 mands fest-orke-
ster, der spiller de hits du kender. Bandets 
varemærke er en sprudlende energi og en 
ægte spilleglæde, der uundgåeligt smitter 
af på publikum.
 
Festen styres med sikker hånd af Claus 
Hassing, forsanger i det kendte Bryan 
Adams Tribute, og så en kvindelig forsan-
ger, Anne-Marie Østergaard, som spænder 

bredt fra Dolly Parton og  
Tina Turner. 

Bandet spiller over 3 omgange hvoraf det 
midterste sæt kun består af 80’er musik, og 
der er DJ i alle pauser og under spisningen.
 

 #Tid: kl. 21:30 - 23:30
 J Sted: Byfestpladsen

MADENLEVERES AFKokkekompaniet

Med Hovedretsbuffeten samler vi al opmærksomheden omkring gode, varme  
hovedretter med godt kød og skønt tilbehør. Vi har sammensat hovedretsbuffeten 
af 3 forskellige slags kød fulgt af kartofler, sauce, salater og godt brød – så den 
har bred appel til alle såvel mænd, kvinder, børn, unge og ældre.

MED 3 SLAGS KØD

Spisebilletten kan købes i Brugsen fra den 02.07.2022 til 175 kr. - sidste frist er den 31.07.2022
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Tid: Søndag d. 7. august kl. 11:00 - 13:00
Sted:  Byfestpladsen

FROKOSTMUSIK

Oplev en forrygende koncert med RattleSnakes 
RattleSnakes har holdt sammen i 31 år, og 
det er vi stolte af!

Historien startede egentlig 1988 i Legoland 
- Billund, hvor Peter Stub  
dannede orkestret, for at spille countrymu-
sik for turister i Legoredo Town.

I dag er Peter stadig i front for Rattles-
nakes, og den eneste tilbage af den  
oprindelige besætning, men med Tommy 
Rasmussen - keyboards og vokal,
Flemming Rothmann - bas og vokal samt 
Mark Wolters – trommer og vokal,

er vi en rutineret og stærk enhed – både 
som musikere og venner.

Stilen er country/folk/rock-pop, vi elsker at 
spille, og glæder os over de
mange musikalske oplevelser sammen 
med vores publikum.  

 #Tid: kl. 11:00 - 13:00
 J Sted: Byfestpladsen

Minder fra 2019

L&H Service
ANLÆGSARBEJDE OG VEDLIGEHOLD
Højvangen 106, 6052 Viuf   |   Tlf 61348958 - www.lhservice.dk
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besøg din dagpleje på www.dagplejen.vejle.dk

Tid: Søndag d. 7. august kl. 14.00 - 15:30
Sted:  Malerteltet

LARS GUSTAV

Cirkus workshop med klovnen Lars Gustav
Klovnen Lars Gustav stiller op med alle 
sine sjove cirkusting at lege med stylter, 
hulahop, tallerkener på pind, diabolos, 
devilsticks, en kæmpe ballancebold, vip-
pebrædt, vimpler, bolde og sandsække,  
sjippetov og jonglerkegler - og kæpheste
Først viser han kort hvordan tingene bruges 
og derefter leger og øver alle -og måske 
nogen vil vise hvad de kan til sidst - stuur 
nummer...En aktivitet hvor både små børn, 

unge som voksne kan blive udfordret. 
Han spiller musik over anlæg og medbrin-
ger egen lyd.

 #Tid: kl. 14:00
 J Sted: Malerteltet

Lars Gustav på slap line

Minder fra 2019
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Aktiviteter og boder: 

SPEJDERNE
- er på pladsen med forskellige aktiviteter.

CROSSER
Få fart i blodet og kør en tur på crosser.

TOMBOLA
Pigerne har igen i år mange flotte gevinster. Først til mølle....

MALERTELT
De maler ansigter og sætter perler i håret.

BØRNEKARRUSEL
Traditionen tro kører Benny’s Karrusel igen i år.

HOPPEBORGE TIL SMÅ OG STORE
Sponsoreret af byfesten.

FRU PIND’S EFTF.
Står for saft, slush ice, is, softice, popcorn, kage, tobak 
og gratis kaffe.

SKYDETELT
Pokalskydning og blomsterskydning.

RINGRIDDER PØLSER
Kom og smag egnens bedste (og eneste) ringridderpølser. 

PANTBOD
På festpladsen vil der være en bemandet pantbod. 

PANDEKAGEBOD
Byfestens bedste pandekager.

ØRREDBOD
En fast tradition - der serveres friskrøget ørred lørdag og søndag.

STADEPLADS
Stadeplads for voksne 100,- kr. og børn 50,- kr. for begge dage. 
Kontakt på tlf. 2010 2943 el. Jens Ejner Pedersen fredag på pladsen.

DARTTELTET
Dartturnering med fine præmier. Der serveres rosé- og portvin.

GIN BAR 
kig forbi Gin baren lørdag og søndag og smag diverse gin cocktails.
  

CAFE 60
 #Fredag fra kl. 20-23
 #Lørdag fra kl. 10-18
 #Søndag fra kl.11-17

Traditionen tro, byder Café 60 igen i år velkommen til en bod fyldt 
med god musik og højt humør. På menuen vil der i år selvfølgelig 
være øl, alm burgere, pommes frites, barbeque ben, pølser m/brød 
samt pulled pork burgere. 
OG naturligvis serverer vi igen masser af lækre special øl.

Nøglesalg 
Der udloddes i alt 18 kasser Tuborg 
+ 4 kasser vand som trøste-præmie.

 #Tirsdag d. 30. juli: salg af nøgler starter
 #Søndag d. 4. aug. ca. kl. 16.30: Udtrækning af nøgler

Skal du sikre dig én eller flere nøgler, må du være hurtig 
ude.
Hvis øl/sodavand ej er afhentet i Dag`li Brugsen 14 dage 
efter byfestens afslutning, tilfalder de uafhentede kasser 
byfesten. 

Køb et tal
Køb et tal for kr. 20,00 og vind kr. 400,00.

 J Købes i Dartteltet

9 kasser Tuborg

1.
 P

RÆ
MI

E

6 kasser Tuborg

2.
 P

RÆ
MI

E

3 kasser Tuborg

3.
 P

RÆ
MI

E

1 nøgle  ........25,00 kr. 

5 nøgler  .......100,00 kr. 

NATURLIGVISMasser af lækre SPECIAL ØL
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Aut. El-installatør v/Thomas Pedersen & Gert Pedersen
Stationsvej 46 Pjedsted  · 7000 fredericia

Tlf. 7595 4343  · elg@elg7000.dk.

ykelhuset

Reperation af cykel, 
knallert og scooter. 

Salg af nye cykler og 
scootere.  

Cykelhuset Smidstrup 
Vellingvej 36B 
7000 Fredericia 
Tlf: 28105673 
www.chbh.dk 
Bjørn H. Jensen

Scooter - Salg - Service

Tid: Søndag d. 7. august kl. 14:30 - 16:30
Sted:  Byfestpladsen

JOHN MOGENSEN JAM

John Mogensen Jam –  
med de største slagere.
”Med mere end 1000 jobs i bagagen, spiller 
John Mogensen Jam de største af John 
Mogensens slagere. Her går de røde seler 
og det flotte skæg op i en højere endhed 
når der spilles op til at synge med på sange 
som: ”to mennesker på en stand” - ”ensom-
hedensgade nr. 9” - Så længe jeg lever” og 
mange flere”

 #Tid: kl. 14:30 - 16:30
 J Sted: Byfestpladsen

GINBAR...
Lørdag og søndag har byfesten en ginbar på pladsen. Her er 
pænt udvalg af diverse gin og gin cocktails - naturligvis også 

Gin Hass. 
Som noget nyt i år kan også købes hvid Sangria.

 Lørdag åben fra 11 til 17
søndag åben fra 13 til 17.

Kig forbi, vi glæder os til at se jer.
 På gensyn

John Mogensen Jam

Minder fra 
2019

Åben alle dage kl. 8.00 - 20.00
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Tid: Lørdag d. 4. august kl. 11:00 - 14:00
Sted:  Byfestpladsen

• Sand/Sten/Muld
• Asfaltgranulat til grusveje
Sælges og leveres

Tip- og Kranbiler

Minder fra 
2019
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TLF. 7583 3355
WWW.VEJLETRAPPEN.DK

VejleTrappen 
VEJLETRAPPEN • JLH TRAPPER

Fra det skræddersyede 
og exceptionelle

til det ukomplicerede 
og populære

TRAPPER TIL 
ETHVERT FORMÅL 

TLF. 7583 3355
WWW.OVEJENSENAS.DK

OVE JENSEN a/s

ALT I TØMRER- OG 
SNEDKERARBEJDE

Bygger på relationer

 

 

 

 

 

  

 

Vil igen i år være på byfestpladsen med aktiviteter til børn og unge. 
Kom og vær med! 
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Tid: Søndag d. 7. august kl. 20:30
Sted:  Smidstrup Kirke

KIRKEKONCERT

Byfestkoncert med Simone og Mads i Smidstrup kirke
Simone synger koncert i Smidstrup kirke 
akkompagneret af pianist Mads Granum.
Siden Simones sejr i talentshowet “Sce-
nen er din” (2004) er det gået stærkt for 
den dengang 12-årig pige. Hun har høstet 
adskillige guld- og platinplader for sine 
cd-udgivelser, deltaget i Dansk Melodi 
Grand Prix (2010, 2013 og 2016), hvor hun 
igen imponerede med en overbevisende 
vokalpræstation. Hun har stået på scenen 
med symfoniorkestre og optrådt sammen 
med store navne som Sissel Kyrkjebø, Stig 
Rossen og Bent Fabricius-Bjerre.
Simone Egeriis Sahin er en popsangerinde, 
men hendes stil går på tværs af genrer som 
popballader, musical, gospel og jazz

Simone synger en times koncert og bagef-
ter er det muligt at følge fakkeloptoget til 
sportspladsen hvor byfesten bliver afsluttet 
med fyrværkeri.

Smidstrup – Skærup Menighedsråd

 #Tid: kl. 20:30
 #Sted: Smidstrup kirke

 ŀ Entré 30 kr.  
som ubeskåret går til byfesten.

Minder fra 2019
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Tid: Søndag d. 7. august kl. 21:45
Sted:  Mejeribyen

FAKKELOPTOG

Fakkeloptog fra Mejeribyen
Vi går fra Mejeribyen (Håstrupvej 54) 
til Sportspladsen, hvor Fyrværkerigården 
står klar til at tænde.

 #Tid: kl. 21:45
 J Sted: Mejeribyen

Fyrværkeri 
Fyrværkeri på sportspladsen efterfølgende 
og hermed slut på årets byfest. 
Traditionen tro vil vi opfordre alle til at 
møde op og deltage i den flotte afslutning 
af årets byfest.

Skjolds Værksted
Dit lokale autoværksted

TIUFKÆRVEJ 8, SMIDSTRUP • 75860986 / 23278327 • skjolds.com

• Alt i dæk og fælge

• Bevar fabriksgarantien

• Service på alle bilmærker
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Byfestudvalg 2022
Hans Christian Bohnsen – Gert Rexen  – Jens Ejner Pedersen  

Annika Thomsen – Jakob Sørensen – Daisy Sørensen
Søren Panduro – Michael Runge – Peter Gundtoft – Frederik Sørensen

Birgitte Gundtoft

SÆT           i kalenderen
til årets sjoveste  
julefrokost!
Den første lørdag i december
kl. 18.00 i Smidstrup Hallen

STOR lækker julebuffet

Kr. 295,- pr. kuvert

Arrangør:
Smidstruphallens venner

KÆMPE JULEBAL I SMIDSTRUP


