Byfesten i Skals – Program oversigt
Lørdag den 18. August:
11.00: Torvet i Skals: Opstart og præsentation af program for ”Byfesten i Skals”
-

Styregruppen vil præsentere programmet for Byfesten i Skals i samarbejde med
o Revisorerne i Skals serverer ”Gratis softice”
o KFUM Spejderne i Skals (Pølsesalg, opbygning af talerstol i rafter)
o Torvecafeen (Billetsalg til arrangementer)
o Skals Kro sælger øl og sodavand på torvet
o Fællessang (Skals sangen eller anden relevant sang)
o Og meget andet sjov og ballade...!!☺

17:00: LAN Party (Ultimate Gaming Party!) i ”Skals Hallen” for alle piger og drenge fra 1. klasse til 9. klasse
-

-

LAN-party for alle piger og drenge fra 1. klasse – 9. klasse. Kom og spil dine yndlingsspil på PC, XBox og
PlayStation mv. Husk PC/bærbar eller Playstation/XBox, madras, tandbørste og sovepose mv. Pris. 100,- kr.
pr. barn. Prisen er inkl. aftensmad og morgenmad.
LAN Party (Ultimate Gaming Party!) slutter søndag morgen klokken 09.00
Tilmelding uddybende info på Facebook-siden: Skals Byfest

Søndag den 19. August:
19.00: Byvandring i Skals, Fri Entré
-

Skals Seniorklub og Skals Lokalhistorisk Arkiv har udarbejdet byvandring i Skals
o Start ved Torvet i Skals klokken 19.00.
o Slut cirka 20.30

Mandag den 20. August:
19:00: Offentlig høring omkring nyt rensningsanlæg i Skals Hallen

Tirsdag den 21. August:
18.00: Tamilsk Madaften i Skals Forsamlingshus (Husk tilmelding til Kandeepan på mail:
kandee15@hotmail.com eller på telefon 42 57 11 86)
-

Kom til fantastisk aften med Tamilsk Mad, hvor der er plads til alle. Vegetarer som kødelskere!
o Pris 100 Kroner/kuvert

20.00: Eksklusiv Ginsmagning på Skals Kro/John Wayne med Vin&Vin i Viborg (Billetter købes i Spar)
-

Kom til fantastisk Gin Smagning, hvor alle Ginnens finurligheder afdækkes og smages.
o Der smages på minimum 8 fantastiske Gin.
o Mulighed for køb af Gin som er blevet præsenteret under Gin Smagning.
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Onsdag den 22. August: (Opstilling af det store festtelt på P-Pladsen ved hallen)
19:00: Skals Mesterskaber i Minigolf på den nye minigolfbane i Skals.
-

Der skal kåres en Junior og en senior ”Skals Mester” i minigolf
o Junior klassen op til og med 7 klasse
o Senior klassen 8 klasse og opefter
o Der er præmier til 1, 2 og 3 pladsen i begge rækker
o Der vil være mulighed for køb af øl, vand og pølser + brød

17:30: Aquaparty for børn fra 0 til 3 klasse i Skals Svømmehal
-

Pris 50 Kr. Der er ikke tilmelding

19:30: Aquaparty for børn fra 4 og opefter i Skals Svømmehal
-

Pris 50 Kr. Der er ikke tilmelding

19:30: Sommerkoncert i Skals Kirke med COHEN, Fri Entré
-

Oplev store sange og prægtig poesi ved SOMMERKONCERT med COHEN

Torsdag den 23. August:
17:00: Cykelløb i Skals og omegn
-

Der vil være 3 ruter at gennemføre, som alle er opdelt på alder eller tema
o Børne rute (3x3 km) er gratis, dog skal sidste runde skal være påbegyndt senest 17.30
o Motions rute (64 km) Kr. 50,- per deltager
o Familie rute (20 km) Kr. 20,- per deltager
o Der vil være mulighed for køb af øl, vand og pølser + brød i Fest Teltet

19:00: Bankospil i Skals Hallen med mange flotte præmier
-

Dørene åbnes klokken 18.15
o 19:00 Bankospil starter
o Kaffe, øl og vand kan købes på i hallen

Fredag den 24. August:
18:00: Fed Fredag Fyraftens Fest (4xF) Husk at købe billet! (Billetter købes i Spar)
-

Kom til hovedfesten under Byfesten i Skals i teltet på P-Pladsen ved Hallen (husk at købe billet!!)
Kommer du efter 21:00 koster det 100,- kroner i entré, som betales i teltdøren.
o Helstegt Pattegris med tilbehør
o 18:00 – 20:00: ”Bibi og Snif” spiller op til dans.
o 21:00 – 24:00: ”Di 2 Synger” Spiller op til fest og dans
o 23:00 Natmad fra Skals Hallens Cafeteria (ikke inkluderet i adgangsbillet)
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Lørdag den 25. August:
09:00-10:00 - Den Jyske Sparekasse - Morgenkaffe i teltet på P-Pladsen, Fri Entré
10:00-13:00 - Aktiviteter på P-Pladsen ved Hallen
-

Børnedyrskue
Ansigts maling
Sandkasse
Maskinudstilling
Børneloppemarked

10:00-17:00 - Bagagerumsmarked åbner på p-pladsen ved hallen
10:00-11:00 - Dyrskue for børn og voksne på P-Pladsen. Klovbærende dyr og fjerkræ er velkomne i år
11:00-13:00 - SGF aktiviteter i Hal 2 kl.11-13. Alle er velkomne
10:00-14:00 - Skals Skytteforening åbner 15 meter banen
15:00-20:00 - Skalsmænd forbereder Damefrokost i fest teltet ved P-Pladsen (Billetter købes i Spar)
17:30 Skals damer møder op til Damefrokost (Billetter købes i Spar)
20:00 Damefrokost slutter og teltet er åbent for lørdagshygge
-

Der vil være DJ i teltet under damefrokost og til teltet lukker lørdag aften

Søndag den 26. August:
10:00 - ?? – Oprydning og nedtagning af telt. Vi få besøg af de velkendte Bulldozer team. Ingen går sultne
derfra, som det hedder sig og bør være. Vel mødt!

Der tages forbehold for trykfejl, samt ændringer i byfest-programmet

