Den 31. maj - 5. juni 2022
Byfestkoncert - Kroketstævne - Menneske-bordfodbold
Bankospil - Bevæg dig for livet - Bob-turnering - Tegne-udstilling
Børnehjørnet - DC9 flysimulator - Sæbekasserally
Børnebanko - Lokaldyst - Havetraktortræk - Helstegt-dyr-aften
Byfestgudstjeneste - AndeRace - Rundboldkamp
og masser af tiltrængt hygge på festpladsen!

Velkommen til årets byfest!
Tirsdag den 31. maj

Torsdag 2. juni

19.00

17.00 - 23.00 Festteltet og festpladsen er åben.
Kaffe- og ølbar med salg af mad og drikkevarer,
tombola og skydevogn. Slikvognen lukker klokken 21.00.

Byfestkoncert, Sinding Kirke. Velkommen til en
festlig aften med god musik og højt humør med
Good Time Gospel Choir under ledelse af Henrik Tjagvad.
Menighedsrådet byder efter koncerten på lidt
godt til ganen i kirkehuset.

Onsdag den 1. juni
08.00 - 15.15 Kroketstævne.
17.30

Stort bankospil i Sinding Forsamlingshus.
Der spilles 26 spil med forhøjede gevinster samt
sidegevinster.
Dørene åbnes klokken 17.30, og der kan købes
pølser med brød og drikkevarer i festteltet

17.30 - 18.15 Menneske-bordfodbold. Endnu en gang udfordrer menighedsrådet ved Ørre-Sinding kirker
skolens ældste elever til en omgang menneskebordfodboldkamp på Stadion. Kom og få et godt
grin. Bord-fodbold-banen er til fri afbenyttelse
under resten af æ Sinding daw.

17.30 - 19.30 ”Bevæg dig for livet” – Lokaldysten.
Vi går, løber og cykler sammen – ung som gammel.
Vi dyster mod andre landsbyer og lokalsamfund
i Herning Kommune.
Hvor mange kan vi få med ud at gå, løbe eller
cykle?
Hvem løber med titlen som Herning Kommunes
mest aktive lokalsamfund?
Sådan gør vi!
Vi tilbagelægger flest mulige km inden for 2
timer. Det samlede tilbagelagte km antal
divideres med indbyggertallet. Jo flere deltagere
jo flere kilometer. De cyklede kilometer halveres. Alt regnearbejdet med at tælle kilometer
sammen i forhold til antal indbyggere står DGI
og Herning Kommune for.
Der er ingen tilmelding – bare mød op – flyvende start. Skift mellem disciplinerne, som man vil.
Det gælder om at nå så mange runder som overhovedet muligt. Ruterne er lavet på en måde, så
alle kan deltage – også i barnevogn eller med rollator. Kom og vær med til at sætte Sinding-Ørre
på det kommunale landkort.

18.30 - 19.15 Børnebanko i Sportscafeen. Forældre er velkomne til at hjælpe de yngste. Der serveres
saftevand og kaffe.
19.00

Stort bankospil i Sinding Forsamlingshus. Der
spilles 26 spil med forhøjede gevinster og sidegevinster.

18.30

æ Sinding daw bob-turnering. For deltagelse
inklusiv kaffebord er prisen 75.- kr.
Tilmelding senest den 29. maj på mail:
bob@sindinggif.dk
eller til Karl Åge mobil: 21151402.

Fredag 3. juni

10.00

Tegneholdet udstiller i den lille sal.

10.00

Test dine evner som pilot. Prøv hvordan det er at
flyve en 60 tons DC9. Simulatoren er klar til nye
udfordringer.

13.00

Der afholdes igen ”Sinding-Ørre Lokal Dyst”.
Du har muligheden for virkelig at score nogle
point i naboens, børnenes, konens og mandens
øjne.
Hold på 8 personer fra for eksempel vej/gade/
boligområde eller landområder, kort sagt de der
har lyst til at have en god times sjov tid sammen.
Dystens aktiviteter oplyses ikke på forhånd, der
skal nemlig ikke være mulighed for at træne,
men vil både bestå af opgaver, der kræver viden,
teknik og styrke.
Netop derfor er det en god idé at blande holdene af personer med forskellige kvalifikationer.
Til hver dyst skal holdet stille med 4-6 personer –
så der vil altid være oversiddere, hvorfor diverse
fysiske skavanker ikke bør være en hindring for
at være på hold.
Der kæmpes om en vandrepokal – og ”håneretten” det næste år.
Du/I kan tilmelde hold ved at kontakte Philip
Nielsen på mail: philip@lillebjerg.com.

17.00 - 01.00 Festteltet og festpladsen er åben.
Kaffe- og ølbar med salg af mad og drikkevarer,
tombola og skydevogn. Slikvognen lukker klokken 21.00.
16.30

17.00

Test dine evner som pilot. Prøv hvordan det er at
flyve en 60 tons DC9. Simulatoren er klar til nye
udfordringer.

Sæbekasse-rally med forhindringer i skolegården. Reglerne kan læses på sindingbyfest.dk.
Tilmelding til Line 30117133 senest onsdag den
3. juni.

21.00 - 24.00 Orkesteret,”Colourblind” spiller op til fest og
dans i festteltet.

Lørdag 4. juni
10.00 - 01.00 Festteltet og festpladsen er åben.
Kaffe- og ølbar med salg af mad og drikkevarer,
tombola og skydevogn. Slikvognen lukker klokken 21.00.
10.00 - 12.00 Børnehjørnet – i teltet mellem Skoletoften og
Stadion. Støtteforeningen for Sinding-Ørre
Midtpunkt står klar med Surprise Party med
masser af fede aktiviteter for børn.

Søndag den 5. juni
9.30

ca. 10.15

15.00

18.00

Havetraktortræk. Kom med din havetraktor og
deltag i traktortræk, så denne fornøjelige tradition igen kan blive et hyggeligt og sjovt indslag i
æ Sinding daw. Tilmelding i baren.

”Helstegt-dyr” og hyggeaften på festpladsen og i
teltet.
Menupris: Voksne 120 kr. og børn under konfirmationsalderen 60 kr. Køb spisebilletter på
www.sindinggif.dk senest lørdag den 4. juni
klokken 12.00.

20.00 - 01.00 Alle unge mellem 13-23 år er hjertelig velkommen i forsamlingshusets store sal, hvor der vil
være lidt mere ungdommelig musik og plads til
hygge. Al udskænkning foregår fra baren i byfestteltet. Vi stiller nogle bløde møbler op og lidt
snacks, og derudover kan I skabe Jeres egen fest.

Byfestgudstjeneste. Byfestens sidste dag begynder med en friluftsgudstjeneste i SØ-Grillen,
hvor Frederik Svinth prædiker. Bagefter er der
gratis formiddagskaffe i Sinding Forsamlingshus .
Gratis formiddagskaffe og foredrag med Frederik Svinth om temaet ensomhed og fællesskab.

10.00 - 15.30 Festteltet og festpladsen er åben.
Kaffe- og ølbar med salg af mad og drikkevarer,
tombola, skydevogn og slikvogn.
10.00

Tegneholdet udstiller i den lille sal.

12.00

Test dine evner som pilot. Prøv hvordan det er at
flyve en 60 tons DC9. Simulatoren er klar til nye
udfordringer.

13.30

AndeRace klar med start og mål ved Sinding Bro.
Ænderne kan købes i baren under hele byfesten.

14.30

Rundboldkamp mellem Sinding og Ørre. Det
bliver spændende, hvem der løber med sejren
og kan kalde sig Sinding-Ørre mestre det
kommende år.

15.30

Auktion over overskudseffekter.
Offentliggørelse af vinder af AndeRace og Rundboldkamp.

Tak for dette års byfest og på gensyn til næste års æ Sinding daw fra den 1. til den 6. juni 2023.
Se også hjemmesiden for æ Sinding daw: www.sindingbyfest.dk.

Vi ses til æ Sinding daw!
Byfestarrangørerne

