Kom til en hyggelig byfest
16., 17. og 18. juni 2022
på Tiset Stadion
– Kom og oplev fællesspisning med
Dansemusik, Revy og god mad
– Grillen er tændt alle dage
– Tombola m. mange fine gevinster
– Sommer for sjov, aktiviteter for børn
og barnlige sjæle
– Hoppeborg til børnene alle 3 dage (gratis)
Vi glæder os til at se jer alle sammen.

Fællesspisning kl. 19.00
Der bliver som altid spillet musik under spisning,
og derefter bydes der op til dans.
Musikken leveres og spilles af Ole Vallentin.
Årets menu:
- Helstegt Pattegris
- Smørstegte kartofler
- Pasta salat
- Broccoli salat
- Bønne salat
- Vandmelon salat
- Flutes og smør

Tilmeld dig/jer gerne nu, eller
senest den 14. juni på: 2151 2195.
Du må meget gerne selv medbringe dit eget bestik, tallerken m.m.
Hvis du ikke gør det, så har vi engangs service.

19.00 Familie Cykeltur.
Når vi mødes og ser hvor mange vi er, så bliver vi enige om
hvilken rute vi skal køre.
Der vil være mulighed for en forfriskning undervejs på ruten.
Bagefter mødes vi i teltet, hvor grillen er tændt.

Efter maden vil der blive opført lokal underholdning,
som med garanti vil få gang i lattermusklerne.
Alt dette får du/I for:
Voksne 195 kr.
Børn 7-14 år 75 kr.
Børn op til 7 år er gratis.
Fat træbenet og naboen, kom til en festlig aften i
gode og festlige omgivelser.
Venlig hilsen Bestyrelsen TBI.

Diverse:
09.30 – 10.30 Gratis morgenbord.
Rundstykker sponsoreret af Min Købmand i Arnum.

10.00 – 15.00 Bagagerums marked.
Ryd dit pulterkammer og mød op og sælg det du ikke har brug for mere:
Legetøj, Tøj og sko, Nips-ting, eller alt muligt andet.
For både børn og voksne. Standstørrelse: maks. 4 m. bred.
Tilmelding er nødvendigt på: 31 65 66 13 senest 16. juni
Det er gratis at deltage.

11.00 Sommer for sjov.
Aktiviteter for børn og barnlige sjæle. Alle er velkomne.
- Cykelringridning for både børn og voksne.
Der er præmie til den flottest pyntede cykel.
- Guldgravning.
- Diverse andre spil og lege.

13.00 Petanque turnering.
Alle kan deltage. Tilmelding senest den 11. juni 2022 til
Dagmar Skov på: 20 93 24 36.
Der er kaffebord til petanque spillere kl.15.30

14.45 Årets bedste kager.

Alle kan deltage

Er du en knag til at bage, så mød gerne op med dit bud på Tiset’s
bedste kage. Tre dommere vil udvælge årets kage 2022.
Der bedømmes i følgende kategorier:
Tørkage, flødekage og gærdej/kringle.
NYT NYT Der vil også blive afholdt en Børne-bage-konkurrence,
hvor alle børn på maks. 14 år kan deltage.
Der er ingen kage-kategorier i børnekonkurrencen.
Unge fra 15 år og opefter deltager i voksen konkurrencen.
Bemærk at alle kager skal være indleveret senest kl. 13.45

15.30 Kaffebord.
17.30 Grillen er tændt.
Medbring gerne egen mad og grill den på vores grill.
Der er også mulighed for at købe pølser og kartoffelsalat.
Egne drikkevarer må ikke medbringes, men kan købes i teltet.

Slut på årets byfest.

Præmiespil:
Hvis du endnu ikke har købt et præmiespils-lod, eller du
gerne vil have ét mere, så kontakt én fra bestyrelsen, det er
ikke for sent endnu.
Vi udtrækker gevinster for hver måned.
Medlemskort:
Vi er undervejs rundt for at sælge medlemskort til
foreningen, hvis vi ikke har været så heldige at træffe dig
endnu, så kan du også købe dit medlemskort under byfesten.
Frivillig medhjælp:
Vi har hvert år forskellige arrangementer, hvor vi godt kan
bruge nogle frivillige hjælpere.
Det kunne f.eks. være til arrangementer på Gram Slot, hvor
vi bliver aflønnet på timebasis.
Hen over året udfører vi forskellige praktiske opgaver i Tiset,
her kunne vi også godt bruge lidt frivillige hjælpere.
Kunne du godt tænke dig at hjælpe os lidt en gang imellem,
så kontakt én fra bestyrelsen for at få mere information.
De 3 ovenstående aktiviteter samt en hel del flere som ikke
er nævnt her, udgør en vigtig indtægtskilde for vores lille
forening. Det er indtægtskilder som disse der gør det muligt
for os at afholde bl.a. Byfest hvert år. Ligeledes giver det os
mulighed for at etablere og vedligeholde de grønne områder i
byen, heriblandt Eigils Plads og Mindepladsen henne ved den
gamle skole.
Det ville glæde os at høre fra dig.
Bestyrelsen i TBI

