
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsamlingshuset danner igen i år rammen om den 
festlige kulmination på byfestdagene i Birkende, når der 
lørdag den 25. juni spilles op til fest og dans. Igen i år 
gentager vi succesen med Byfesten i forsamlingshuset. I 
stil med sidste år vil forsamlingshuset servere god mad og 
musikken vil i år blive leveret af bandet ”En lille pose støj”, 
navnet på et yderst velspillende band fra Odense, som 
hylder den folkekære musiksmed – Kim Larsen   

--------------------Alt det vigtige--------------------- 

Festen starter kl 18.30 og der vil som altid blive serveret 
forfriskninger i baren til rimelige priser. Prisen for dette 
fantastiske arrangement med live musik, en lækker buffet 
og en festelig aften med dine naboer, er kun 225 kr. og 
tilmelding skal ske senest den 23 juni til Kirsten Lorenzen 
på e-mail Kirsten@birkende.dk eller pr. tlf. 60633371. 

mailto:Kirsten@birkende.dk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle byens foreninger er gået sammen om at arrangere 

nogle fantastiske byfestdage, hvor formålet er at skabe 

større sammenhold og fællesskab i byen.  

Byfestdagene forventes at være en fast tilbagevendende 

begivenhed i byen til sankthansaften samt torsdag-søndag i 

år er det i uge 25. En begivenhed, der forhåbentlig vil 

udvikle sig for hvert år, der kommer.  

Samlingspunktet til de fleste arrangementer vil være bold-

klubbens festplads med tombola, skydning, lykkehjul, 

andedam, præmiedart, ”slå søm i” samt gratis hoppeborge. 

Hvis du har spørgsmål, gode ideer, gerne vil hjælpe, eller måske har et arrangement 

du gerne vil afholde næste år, så hører vi meget gerne fra dig. Hvis vi er mange, 

bliver byen endnu mere levende.  
 

Har du lyst til at være en del af foreningerne, noget du gerne vil gå til eller høre 

mere om, så er du meget velkommen til at kontakte os. 

 

 

Kontaktoplysninger: 

Birkende Boldklub web.birkendeboldklub@gmail.com 

Birkende Borgerforening info@birkendeborgerforening.dk 

Birkende forsamlingshus info@birkendeforsamlingshus.dk 

Birkende amatørteater julierknudsen@hotmail.com 

Sognepræst Niels Overgaard   nbo@km.dk 

Hans Tausenscentret htcenter@langeskov.dk 

Legepladsgruppen Brittalist@hotmail.com 

Byfestdagene generelt anja.v@lindemosegaard.dk 

Beach-håndbold mr.sandmand@icloud.com 

Hundetræning kl.design@mail.dk 

 

Tilmelding til kreation af sankthans-hekse  

Vær opmærksom på, at byens børn kan mødes på hvedevænget 6, 

onsdag d. 22.6 kl. 15.30, hvor de kan kreere hekse, der skal brændes 

på bålet sankthansaften. Vi har det hele til din egen heks, så kom blot 

med dit gode humør. 

Tilmelding skal ske til Helen Folleraas på e-mail 

helen.folleraas@stofanet.dk eller på tlf. 22337214 

Tilmelding til garage- og bagagerumsmarked 

Kunne du tænke dig at få ryddet op i gemmerne og få solgt ud af dine 

sager? Så har du chancen NU!  

I forbindelse med byfestdagene i Birkende afholder vi i år på 

boldbanen et bagagerumsmarked – så kom og vær med, få nogle 

hyggelige timer samtidig med at du tjener en skilling.  

En stand koster sølle 25 kr.  

Tilmelding skal ske til Jeanette Sjøstrand på e-mail sjostrand@live.dk 

eller på tlf. 51897262 

Tilmelding til kagedyst  

Tilmelding skal ske til Inger Z. på e-mail: inger.tage@stofanet.dk eller 

pr. tlf. 65951508 senest torsdag den 18. juni. 

Regler til kagedysten 

Reglerne er simple: Bag den kage, du bedst kan lide, og pynt den til 

den store guldmedalje. Tre dommere vil finde en vinder i 

kombinationerne smag og udseende. Publikum vil finde deres favorit i 

udseende. Der er præmier til begge vindere. Efter bålet vil kagerne gå 

til kagesultne borgere i Birkende, hvorfor du ikke må forvente at få 

kagen med hjem igen.  
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11.00-16.00 Boderne åbner og hoppepuderne tændes
11.00-15.00 Garage- og baggagerumssalg 

 Kunne du tænke dig at få ryddet op i gemmerne, så fyld bilen, 
find din indre kræmmer frem og tjen en skilling 

 Bemærk, at tilmelding er nødvendig. Se nærmere herom på 
infosiden   

11.30-12.30 BR66 Airtrack 
11.30 Gratis ansigtsmaling for børn 

 Henvend dig ved andedamsboden 
13.00-15.00 Rundboldturnering for gaderne 

 Spil rundbold for dit vænge med og ikke mindst imod dine 
naboer  

 Vind håneretten og hæderen til dit vænge 
18.30 Byfest  

 Kom og hyg dig med dine naboer, venner og familie 

 Kim Larsens kammersjukker fra ”En Lille Pose Støj” 
kommer og spiller op til dans med live musik 

 Mere info om pris og menu på bagsiden 
 

11.00-12.45 Tarzanbane i gymnastiksalen 

 Alle børn er velkomne  
13.00-14.00 Temagudstjeneste 

(Kast en papirhelikopter ud fra kirketårnet) 

 Byfestgudstjenesten i Birkende kirke vil igen i år dreje sig om 
betydningen og vigtigheden af sammenhold og fællesskab. 

 Efter gudstjenesten kan du lære at fremstille en 
papirhelikopter. På denne ene dag i året er det nemlig tilladt at 
kaste papirhelikoptere ud fra kirketårnet. 

 Grib chancen og nyd udsigten! 
14.00 Banko i forsamlingshuset 

 Som i de forgangne år afholdes den traditionsrige byfest-banko 
i forsamlingshuset, så kom og vind de fine kødpræmier samt de 
2 ekstra numre, som er sat i spil 

 1 plade til 6 kr. // 6 plader til 30 kr. //Puljebanko, amerikansk 

lotteri, 1 lod for 5 kr.  

 Og så er der endda gratis kaffe og kage i pausen 

 

 

 

15.30–16.30 Heksebygning

 Byens børn mødes hos Helen Folleraas, Hvedevænget 6 og 
kreerer årets hekse, der skal med i paraden og brændes på 
bålet sankthansaften 

 Tilmelding er nødvendig til: helen.folleraas@stofanet.dk eller 
pr. tlf. på 22337214 

16. 30 Heksens hus - holder åbent hus 

 Den uhyggelige heks holder åbent hus 

 Er du modig nok til at gå ind ?? 

 Dette sker i laden på Lindemosegaard, Hans Tausensgade 39 

 

Støt op om fællesskabet i byen, tag din nabo 

under armen og oplev blandt andet hekseparade, 

kage-konkurrencer, anderledes gudstjeneste, 

udsigten fra kirketårnet, fodboldkamp, æggekager, 

grillmad, banko, stor byfest lørdag aften og meget 

mere. 
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14.00-18.00 Hans Tausencentret holder åbent hus 

 Kom ind og se, hvad der foregår i centeret 

 Gør et godt køb i butikken  

 Se maleriudstilling af lokale kunstnere 
14.00-18.00 Fremstil dit eget legetøj i Hans Tausenscentret 

 Alle børn er velkomne 

 Kom og lav dit unikke stykke legetøj  
17.30 Boderne åbner og hoppepuderne tændes 
18.00 Grillen tændes i BB 

 Spis hvad du kan for 70 kr.  

 Børn spiser for 30 kr.  
18.00 Kagedyst udstilling og afstemning 

 Aftenens flotte og lækre kager udstilles  

 Vær med til at bedømme og vurder, hvilken kage, der er 
din favorit 

18.45 Gratis snobrød 
20.00 Kaj Paaske holder båltale og synger for 
20.15 Hekseparade 

 March fra forsamlingshusets parkeringsplads til bålplads 

 Onsdag den 22. juni kan alle børn kreere hekse. Se 
programmet for onsdag vedr. tilmeldingsoplysninger 

20.30 Bålet tændes 
21.00 Vinder af kagedyst 

 Vinder af årets kagedyst kåres, og den lækreste, flotteste 
og mest velsmagende kage bliver udvalgt  

 Se, om din favorit vinder og ikke mindst, få lov til at smage 
på byens lækreste kager 

21.05 Gratis kaffe og kage 
 

16.00 Beach Håndbold 

 Se, hvordan man spiller beach håndbold og hør, hvordan man 
kan få to mål med ét skud 

 Beach håndbold er det hurtige spil fra håndbold krydret med 
reglerne fra basket. 

 Kom op og prøv at være med – det er rigtig sjovt! 

 Alle kan være med både børn, unge og ældre. 
17.30 Boderne åbner og hoppepuderne tændes 
18.00 Hundeshow 

 Herligt hundeshow med vores allesammens firbenede 
venner 

 Den lille afdeling fra Dansk Kennel Klub, som hver onsdag 
aften pryder Birkende Boldklubs baner, viser os alle lidt 
om, hvad hundesport er, og hvad der undervises i på 
træningsaftener  

 Både nybegyndere og mere garvede kursister laver dejligt 
show fra Rally-, lydigheds- og LP-holdet 

18.30 Fodboldkamp 

 Birkende Boldklubs aldrende stjerner på oldboys holdet 
tager imod klubbens seniorhold i en yderst betydningsfuld 
opvisningskamp  

18.30 Harley-udstilling 

 Dette arrangement kræver godt vejr, så dette er med 
forbehold 

 Kom og se de flotte maskiner, som er fantastiske mht. 
udseende og lyd 

19.00-20.30 Æggekage 

 Spis, hvad du kan for kr. 65,- 

 Børn under 12 år: kr. 35,- 

19.00-19.30 Gratis pølse med brød til børnene 
  
 


