Kl. 13.00

Damefrokost ”70’er Fest”

Søndag 3/8

Kl. 10.00
Kl. 10.00‐16.00
Kl. 11.00‐16.00
Kl. 12.30
Kl. 13.00‐15.00
Kl. 10.00‐15.00
Kl. 19.00

Petanque klubmesterskab
Kræmmermarked
Ungdomsfodbold
Kroket turnering
Spinning‐konkurrence
Klatretårn
Bankospil – Teltet åbnes kl. 18.00

Mandag 4/8

Kl. 19.00

Foredrag med Anders Bircow
Teltet åbnes kl. 18.00

Tirsdag 5/8

Kl. 18.00

Vorgod/Barde mo onsløb ‐
inkl. HALVMARATHON

Onsdag 6/8

Kl. 11.00 ‐ ca. 14.00
Kl. 18.30
Kl. 19.30
Kl. 20.30

Fisketur
Fællesspisning
Gudstjeneste
Kaﬀe og is ved menighedsrådet

Torsdag 7/8

Kl. 13.00 ‐ 16.00
Kl. 17.30
Kl. 17.30
Kl. 18.30
Kl. 18:30
Kl. 18.45
Kl. 19.00
Kl. 21.00

Hoppeborge i hallen
Foldbold ‐ Damer
Fodbold ‐ Serie 6 Herrer
Cykelløb ved Vorgod/Barde pedalklub
Petanque for alle
Fodbold ‐ serie 4 Herrer
Fodbold ‐ Oldboys mod Skjern
Rafling og Lykkehjul – spil om prisen på
øl/shots

Fredag 8/8

Kl. 14.30 ‐ 17.30
Kl. 15.00 ‐ 17.00
Kl. 17.30
Kl. 19.00
Kl. 19.00 ‐ 21.00

Pigerake en
Hoppeborge i hallen
Familiegrill
Hedens Harmonikaklub Herning spiller
Hoppeborge i hallen

Lørdag 9/8

Kl. 10.00
Kl. 13.00
Kl. 17.30
Kl. 18.00

Gra s ‐ Generalprøve på revy
Fodbold ‐ Damer mod Oldgirls
Revy festa en
Kåring af årets borger

PROGRAM

Lørdag 2/8

Kl. 10:00 ‐ Petanque klubmesterskab

Gå i gemmerne og find din indre diskotøs frem – der skal dan‐
ses l Saturday Night Fever, Abba og Queen, så kom i et pas‐
sende ou it og lbring dagen sammen med en flok festlige
kvinder.
Vi starter med at spise frokost og i løbet af dagen vil der være
underholdning. Prisen er 150 kr., som betales på dagen.
Tilmelding skal ske l Nataschia Christensen (28837331) eller
Jannie Alstrup (30310337) senest mandag den 28. juli.

SØNDAG D. 3. AUGUST

Nu er det endnu engang blevet damernes tur l at åbne
sportsugen og de e gør vi ved at holde et brag af en 70´er‐
fest.

LØRDAG D. 2. AUGUST

. 13.00 ‐ Damefrokost
Kl.

Der er kugler i lu en og kampånden er fundet
frem, så kom og følg årets dyst om klubmester‐
skabet 2014.

Kl. 11:00 ‐ ca. 16:00 ‐ Ungdomsfodbold
Fodbold Ungdom a older igen i år fodboldstævne – i år for alle
drenge ungdomsholdene i foreningen.
Søndag, den 3. August 2014 fra kl. 11.00 er der lagt op l lokal‐
opgør, hvor drengene dyster om hæderen og ikke mindst æren.
Vi håber, at forældre, søskende og andre fodboldinteresserede
vil komme og bakke vores drenge op og have en hyggelig e er‐
middag i fodboldens tegn.

Kl. 10:00 ‐ 15:00 ‐ Klatretårn
Kom og prøv kræ er med det 12 meter
høje klatretårn.

Jørgensen Engros A/S
Hunnerupvej 3
DK 6920 Videbæk
Tlf.: (+45) 9717 5599
Fax (+45) 9717 5600

Anker Buchholtz står klar l at hjælpe
dig helt l tops i det udfordrende tårn!
Alle børn (+8 år) og unge er velkomne l
at komme og udfordre sig selv og få prø‐
vet nogle grænser af.

Kl. 10:00 ‐ 16:00 ‐ Kræmmermarked

Kl. 12:30 ‐ Kroket turnering

Kl. 13:00 ‐ 15:00 ‐ Spinning‐konkurrence
Nu har I mulighed for at give den gas på en spinningcykel!!

SØNDAG D. 3. AUGUST

Tilmeldingen skal ske l Knud Aagaard på tlf.
40187558 senest torsdag den 24. juli.

SØNDAG D. 3. AUGUST

Vorgod‐Barde Kroketklub vil igen i år arrangere
kroke urnering i Sportsugen. Der er plads l
både nybegyndere og øvede.
Prisen er 25 kr., og der er præmie på hver bane.

Vorgod‐Barde Borgerforening a older kræmmermarked,
hvor der er mulighed for:
‐ salg fra bagagerum
‐ opsæ e stand l salg af nye ng
Altså at gøre en fantas sk god handel, og sam dig har udval‐
get bag dagen fundet ekstra gode stande, hvor der er arbej‐
dende og salg af ng.
Ved bes lling af stande henvendelse l:
Anja mobil nr. 28 44 22 99 eller
Niels mobil nr. 41 68 20 11

Lav et hold:
Kvinder: 2 på hvert hold. Pris pr. hold 100,‐ kr.
Mænd: 4 på hvert hold. Pris pr. hold 200,‐ kr.

Stand pris er 75,‐ kr. for 3x3 m og derover 100,‐ kr.

E er indvejningen springer hele holdet på cyklerne og giver
den fuld gas i 10 min.
Here er ligges holdets km. sammen og det hold som har kørt
flest km. vinder.

Kl.10:00 ‐ 14:00 ‐ Brandbil

E er anstrengelserne vil der være en velfortjent øl/sodavand
l alle deltagere.

INGEN DYR TAK

Vores helt store nummer på dagen, bliver når Videbæk Brand‐
væsen kommer og underholder/fortæller om, hvordan en
brandbil fungerer og virker, så husk evt. badetøj!!
Der tages forbehold for evt. udrykning.

Der vil udover æren være fine præmier l vinderholdene.
Tilmelding l 61606920 senest lørdag d. 2. august kl. 15.00

Følg med i omtale i de lokale aviser om hvad der mere vil ske.

Med venlig hilsen Fitness og Pedalklubben

Med venlig hilsen
Udvalget bag Kræmmerdagen.

MANDAG D. 4. AUGUST

Vi har støvet pladerne af og er igen klar med bankospil.
Tag familien og naboerne med i teltet, så vi kan få hele pladen
fuld.
Der spilles 2x10 spil, med kaﬀe pause og amerikansk lo eri
midtvejs.
Rækkegevinster: kaﬀe
Pladegevinster: 100,‐ kr. (deles hvis der er flere ‐ dog min. 50
kr.)
Pris pr. plade:
12 kr.
6 plader for:
60 kr.
Amerikansk lo eri:
1 stk. 3 kr. og 8 stk. 20 kr.

Kl. 19.00 ‐ Foredrag med Anders Bircow

SØNDAG D. 3 AUGUST

Kl. 19.00 ‐ Bankospil
Teltet åbnes kl. 18.00

Tradi onen tro er mandag a en afsat l årets foredragshol‐
der. I år er vi stolte af at kunne præsentere selveste Anders
Bircow!
Anders vil fortælle om sin d i og omkring Vorgod‐Barde, og
derudover dele ud af fortællinger fra sine mange år som den
ene tredjedel af Linie 3. Anders medbringer også sin guitar, så
vi kan med garan se frem l en underholdende a en i tel‐
tet!

Prisen pr. billet er 100,‐
Der kan købes kaﬀe og kage l kr. 25,‐
Spørgsmål re es l: Torben Jensen tlf. nr. 23210196

Din Tøjmand, tlf. 97171015 og Sportigan, tlf. 97173915

TIRSDAG D. 5 AUGUST

Kl. 18.00 ‐ Vorgod‐Barde løbet
I år a oldes Vorgod‐Barde Løbet for 25. gang!
Er du konkurrencemenneske? Mo onsmenneske? Eller har du
bare lyst l en lille hyggetur.
Vi har plads l alle i Vorgod‐Barde løbet. Vi har ruter i alle ka‐
tegorier.
Ruterne vil føre dig rundt i landskabet i og omkring Vorgod‐
Barde. Du vil på din vej både møde grus‐, mark‐ og asfaltveje.
Ligeledes vil du støde på bakkede landskaber, således alle bli‐
ver udfordret.
Der er i år 4 ruter at vælge i mellem:
Se ruterne på:
4,4 km
iform.dk/ruteplanner/videbaek/43‐vb
7,4 km
iform.dk/ruteplanner/videbaek/744‐vb‐test
11,5 km
iform.dk/ruteplanner/videbaek/1149‐vb‐test
21,2 km
iform.dk/ruteplanner/videbaek/test‐1‐halvmarathon
Der skelnes mellem flg. aldersgrupper.
Til og med 15 år ( piger )
Til og med 15 år ( drenge )
16 år og ope er ( damer )
16 år og ope er ( herre )
Der vil være præmie l den første på hver af ruterne.

Programmet for a en
Kl. 18:00 Start halvmaraton ( 21,2 km )
Kl. 18:45 Fælles opvarmning
Kl. 19:00 De resterende ruter starter
Kl. 20:30 Tidtagning stopper – løbere på ruterne udgår
Kl. 20:45 Præmieoverrækkelse samt lodtrækning på start
numre starter
Priser
4,4 km
7,4 km
11,5 km
21,2 km

Før På løbsdagen
50,‐
50,‐
50,‐
65,‐
50,‐
65,‐
70,‐
85,‐

Spørgsmål re es l: Kennet Andersen 22 12 88 07
E er løbet er der is l alle deltagende børn.
Løbet er sponsoreret af

TIRSDAG D. 5 AUGUST

Tilmelding
Forhånds lmelding foregår via h p://www.vorgodbarde.dk/
senest fredag 1/8‐2014. Betaling pr. kreditkort.
Tilmelding kan også foretages på løbsdagen,
halvmarathon senest kl. 17:30 ‐ ”korte” ruter senest kl. 18:20

ONSDAG D. 6. AUGUST

Kl. 11.00 ‐ ca. 14.00 Fisketur for børn
Sportsugen vil gerne invitere
alle børn på gra s fisketur ved
Pradsgaards fiskedam, Nør‐
lundvej 9. Eurospar i Kibæk vil
sørge for forplejning på turen,
mens fiskestang, grej og mad‐
ding selv medbringes. Vi mødes ved teltet kl. 11.00 og går sam‐
men ned l søen.
Børn under 10 år: kun ifølge med voksen.
Medbring gerne redningsvest.

Tradi onen tro er der fuldt hus l hyggelig fællesspisning i tel‐
tet. Prisen er 60 kr. for voksne og 30 kr. for børn.

Kl 19.30 ‐ Gudstjeneste
Gudstjenesten a oldes igen i år midt i Sportsugen ‐ alle er vel‐
kommen. Når gudstjenesten er forbi, er menighedsrådet vært
med kaﬀe og is.

ONSDAG D. 6. AUGUST

Kl. 18.30 ‐ Fællesspisning

Vel mødt

EDC Videbæk Ejendomskontor
Bredgade 39, 6920 Videbæk
97 17 12 99

TORSDAG D. 7. AUGUST

Nr. Viumvej 42
6920 Videbæk
Tlf. 33 68 71 87

Kl. 18:30 ‐ Cykelløb ved Vorgod‐Barde Pedalklub
Vorgod‐Barde Pedalklub arrangerer cykelløb
for cyklister i alle aldre og på alle niveauer.
Ruten for tempocykellisterne er 59 km lang.
Prisen er 100 kr.
Der bliver også arrangeret to familieture: en på 10‐15 km og
en på 15‐20 km.
Prisen er 50 kr.
Der er en frankfurter og en øl/vand l alle deltagere e er tu‐
ren.
Tilmelding på dagen fra kl. 17.30 l 18.15 så kom i god d.
Cykelløbet er sponsoreret af:

Kl. 18:30 ‐ Petanque for alle
Kom og prøv det hyggelige franske spil med
stålkuglerne. Der vil være god instruk on
og masser af frisk lu .
Alle er velkomne.

Så skal der spilles. Kast terningerne eller drej hjulet.
Fra kl. 21‐22 rafler vi øl prisen, og dere er spiller vi om
prisen på ice‐shots fra kl. 22:00‐22:30.
Baren lukker kl. 01:00.

Kl. 13:00‐16:00 ‐ Hoppeborge i hallen!
Så er hoppeborgene klar l brug. Entréen
er 20 kr. og gælder kun denne dag.
Det vil være muligt at købe slik og soda‐
vand i hallen.

Alt indenfor autoreparationer

VESTJYSK AUTO Aps
Frede Ø. Madsen & Preben Christensen
Tlf. 97171271

FREDAG D. 8. AUGUST

Kl. 22:00 ‐ 22:30 ‐ Lykkehjul om prisen på ice‐shots

TORSDAG D. 7. AUGUST

Kl. 21:00 ‐ 22:00 ‐ Rafling om prisen på øl

Kl. 17:30 ‐ Familiegrill
Ingen Sportsuge uden den al d hyggelige familie grilla en. Vi
har gjort grillen klar, og så skal I medbringe mad og service.
Mens børnene er hopper på
hoppeborge i hallen, spiller
Hedens Harmonikaklub Her‐
ning teltet op med en række
hyggelige numre.
Kom og vær med l en rig g
hyggelig a en denne fredag i
sportsugen!

Kl. 15‐17 OG 19‐21 ‐ Hoppeborge i hallen!
Så er hoppeborgene igen klar i hallen. Entré‐
en er 20 kr. og gælder for begge perioder.
Det vil være muligt at købe slik og sodavand
i hallen.

Pigerake en flyver hele landet
rundt og giver piger mulighed for
blandt andet at spille fodbold på
Saturn, øve skudtræning på Mars og
prøve mange andre sjove fodboldlege.
DBU’s populære pigeak vitet har fået tunet sin motor og byder i år
på et anderledes koncept, hvor pigerne først skal på rumrejse på
forskellige planeter, hvore er de deltager i en mere tradi onel
fodboldtræning i klubben.
Vorgod‐Barde mo on og fri ds trænere og ledere vil agere rum‐
væsner på dagen, og DBU’s astronaut er klar l at tage imod alle
interesserede piger, der på sjov og uforpligtende vis får mulighed
for at prøve at spille fodbold.
Det er gra s at deltage, og hverken lmelding eller fodbolderfaring
er nødvendigt. Alle piger er velkomne.
For at deltage i ak viteten skal pigerne være med fra starten kl.
14.30 l klokken 17.30, og de må meget gerne tage veninder med.
DBU’s Pigeraket har fløjet siden 1997 og har ha mere end 90.000
piger med på rumrejse. Der er med andre ord tale om en succes‐
fuld ak vitet, der har ha afgørende betydning for det s gende
antal pigespillere i Danmark.

LØRDAG D. 9. AUGUST

Nu har alle 5‐11‐årige piger mulig‐
hed for at få en fodboldoplevelse
udover det sædvanlige, når DBU’s
Pigeraket besøger Vorgod‐Barde.

FREDAG D. 8. AUGUST

Kl. 14:30 ‐ 17:30 ‐ Pigerake en

Kl. 10.00 ‐ Gra s ‐ Generalprøve på Revyen

Kl. 17.30 ‐ Revy Festa en
Så er vi nået l ugens højdepunkt:
ÅRETS SPORTSUGE FESTAFTEN
E er velkomsten kårer vi Årets borger i Vorgod‐Barde, og der‐
e er er Fruehøj Slagter klar med årets menu.
Menuen består i år af tre forskellige slags kød med tre forskel‐
lige slags kartofler. Der l følger en kæmpe salatbar samt møl‐
lehjul.
Når stemningen er ved at være i top, giver revyholdet den på
slap line på scenen. I år er det Irene Lund Pedersen, der med
sit hold står for de e års festlige indslag!
Igen i år har vi fornøjelsen af kunne præsentere VOLF BAND,
der vil sørge for god musik og fantas sk stemning i teltet.
Volf Band (Volf Duo) er bl.a. kendt fra Scenen er Din og deres
store hit ”Det er Morgen”.
Pris for mad:
Pris for revy og dans:
Entré e er revyen:

kr. 125,‐
kr. 125,‐
kr. 75,‐
Forsæ es….

Torben Jensen
Ole Høgh

tlf.
tlf.

97191194
96945640

el. 23210196
el. 20166713

Husk at det er jeres fest, så pas godt på den. Vi glæder os l
at se jer alle i rig gt danse‐ og festhumør.

LØRDAG D. 9. AUGUST

Der kan være 320 i teltet l spisning, så lmeldingen er e er
først l mølle princippet. Vi skal have jeres bindende lmel‐
ding senest rsdag den 5. august l:

v/André Knudsen
Nørregade 23, 7570 Vemb, Tlf: 97481041

Baren lukker kl. 01:30

Sportsugeudvalget

v/Torben Jensen
Sandfeldparken 16, 6933 Kibæk

Har du spørgsmål, ris/ros eller andre kommentarer i forbin‐
delse med Sportsugen, er du meget velkommen l at kontak‐
te os:
Nataschia Christensen
28837331
Jesper Overgaard
61745951
Ole Høgh
96945640
Torben Jensen
23210196
Jannie Alstrup
30310337
Kennet Andersen
22128807
Thomas Nørgaard
61402951

Vi vil gerne takke alle vores sponsorer
samt alle frivillige, der yder et stort
stykke arbejde i Vorgod‐Barde Mo on!

STØT SPONSORERNE
DE STØTTER OS

