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ODDER BYFEST, med mange gode frivillige kræfter bag!

En kreds af de mange frivillige foreninger 
i Odder Kommune invitere igen til Odder 
byfest, under temaet LET’S RETINK.
Odder byfest og kræmmermarked har 
forsøgt, i et vist omfang at forny sig. 
Vores mange gæster skal nyde mad og 
drikke i foreningernes telte, så de kan 
oplever de nyet tiltag med mad, musik og 
underholdning.

Odder byfest har alle Odder kommunes 
borgere mulighed for at møde og HYGGE 
sig med hinanden.

Musik under bøgen er i det nye opsæt 
kommet for at blive, og her HYGGER 
hele familien sig og man må gerne tage 
madkurven (ikke drikkevarer) med.
madkurven uden bøgene ved Skovbakken.

Tirsdag er der foredrag i Kirkecentret,  
ons dag er der Cykelløbet Hads Herred 
rundt, torsdag er der Musik under bøgen, 
fredag starter Odder byfest optoget, og 
samtidig åbner alle de frivilliges øltelte 
med musik, duft af grill og dejlig musik.

Det Store kræmmermarked lørdag  
tiltrækker kunder fra nær og fjern, og 
trængslen er stor lige fra morgen stunden. 
Alle telte har naturligvis åbent fra  
morgenstunden til sen nat hvor tørsten 
kan slukkes, og sulten stilles, hvor man 
kan sidde og HYGGE sig i teltene.

De frivillige ligger et stort arbejde i Odder 
byfest. Hele overskuddet går til forenings-
arbejde i Odder Kommune. Overskuddet 
blive brugt til aktiviteter for børn og unge, 
samt ælder og andre udsatte i alle aldre.
Med ønsket om at I alle vil få en fantas-
tisk byfest i 2017, og glæd jer allerede nu 
til uge 31 i 2018 hvor Odder Byfest har 
30 års jubilæum. 

Venlig hilsen
Talsmand for Odder Byfest 
Regnar Arboe

Odder Byfest
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Carsten Holvad
Foredrag:  
”Min bedstemor og andre fyrtårne“ 

Tirsdag den 1. august 
Kl. 19.30 i Kirkecentret

I foredraget fortæller Carsten 
Holvad om at blive til nogen, om 
værdier og nøglepersoner/fyrtårne 
i sit liv.
Desuden lidt om Rude Strand  
Højskole....og skiftet fra en  
velfungerende efterskole.

Carsten Holvad fra Rude Strand Højskole

Billetsalg: 
Sparekassen Kronjylland, Rathlousgade 6 
Kvickly, Nørregade 6
Bog & Idé, Rosensgade 8

DUI Leg & Virke og Gymnastik Odder

Tak til vore trofaste sponsorer

Billetpris 70 kr./stk. Kaffe/the + kage ad libitum 
kr. 20,- 
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Cykelløbet Hads Herred rundt
Onsdag den 2. august 
Start fra Torvet kl. 18.30

Hads Herred Rundt er et rigtigt familiecykelløb, som bringer cyklisterne rundt 
på nogle af de smukkeste veje i Hads Herred. En herlig naturoplevelse, både for 
lokale og turister.
Ruterne er meget børnevenlige og særligt 10-km ruten er familievenlig. 
For de øvede er der mulighed for at cykle 20, 30 eller 50 km.

Tilmelding
Hads Herred rundt
Tilmelding senest 2. august i Kvickly Odder eller på www.oddercykelklub.dk 
Pris: voksen kr. 75,- Børn 0–12 år gratis.
Tilmelding kan også ske på løbsdagen dog med tillægsgebyr på 25 kr.

Tilmelding:
www.oddercykelklub.dk Kvickly Odder,eller på løbsdagen fra kl. 17.00 på Odder Torv

Hads Herred Rundt 2/8 2017

Odder Byfest
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Musik under Bøgen
Torsdag den 3. august

18.00  Pladsen åbner
18.00 - 19.00 Veteranbiler & gymnastikopvisning
19.00 - 20.00 Mig & Rasmus - Musik for hele familien
20.30 Back to Back

Billetsalg:
Kvickly Odder
Stark Odder
Legekæden Odder
Superkiosken
Bog & Idé
Eine Kleine Bier Bar
Odderbilletten.dk

Pandekagebilen 
fra Ørting

Pølser 
med brød

    PRIS

50,-
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Shopping
 

Shopping i Odders butikker 

Når du besøger Odder, vil du hurtigt opdage, 
at du er kommet til en af de bedste og  
hyggeligste handelsbyer i Østjylland. Vi  
har mange supermarkeder og masser af  
specialbutikker til hele familien, fyldt med 
mode og design, sport, bøger, isenkram, 
møbler, legetøj, skønhedspleje og meget 
andet, bl.a. i vores hyggelige gågade.

I Odder går du ikke forgæves, og du kan 
parkere gratis lige ved døren.
Bliver du sulten, uanset om du vil fylde 
køleskabet, snuppe en bid på farten, eller 
slå dig ned og nyde en hyggelig frokost eller 
god middag, har vi noget lækkert til dig.
Odder er tryg og rolig, og vi har god tid til 
dig i butikkerne. Husk at stikke hovedet ind, 
og sig hej, når du kommer forbi.
Vi glæder os til at se dig!
Se mere på: www.kobodder.dk

 

Odder Byfest

Når Odder holder  byfest skal der  festes – men Odder  er også kendt  som et godt sted  at handle.
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Optog
Fredag kl. 17.00
Byfesten indledes med et 
optog gennem byen med masser 
af kreativt udklædte mennesker, 
der afspejler årets tema:  
Let’s Rethink. 

Optoget starter fra Boulevarden.
Kl. ca. 17.30 på Torvet er der 
kåring af optogets flotteste 
udklædning og teltenes bedste 
udsmykning.

Teltene åbner
Stort udvalg af spisesteder 
under byfesten. 
De mange spisesteder under 
byfesten finder du rundt 
omkring i byens telte.

– Se de spændende spise steder, 
der byder på lækker 
og spændende mad. 

Priser på drikkevarer i teltene
Øl 0,4 l   kr.   40,-
Øl 0,4 l, 3 stk  kr.  100,-
Sommersby/Garage  kr.   40,-
Shots pr. stk.  kr.   25,-
Shots 5 stk.  kr. 100,-
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Østjyllands største 
kræmmermarked
Lørdag 
Besøg de mere end 200 boder 
og gør en god handel.

Markedet finder sted i nogle af byens 
centrale gader - Boulevarden, 
Rathlousgade og Gerdorffsgade - der på dagen er stopfyldt med mennesker.

Bestilling af bod:
Annie Rejmer Lund
Odder Kræmmermarked
Booking via oddermarked@gmail.com

Odder Byfest
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Old Timer-turen 2017 
Lørdag den 5. august 
Så er feltet på 45 køretøjer klar til 
afgang fra Ålykkecentret kl. 9.00, 
og ved paraden på gågaden er der 
mulighed for at komme helt tæt på 
køretøjerne, og få en snak med ejerne. 
Der er også mulighed for at vinde 
et par præmier, hvis du afleverer 
stemmesedlen. Det er altid festligt på 
gågaden med mange interesserede.

Program:
8.00 - 9.00 mødetid og indskrivning på Ålykkecentret, hvor der er mulighed for  
at se bilerne inden afgang.
9.00 Afgang Ca. 13.00-14.00 Parade i gågaden i Rosensgade 

Ruten:  
Etape 1: Odder - Ørting - Oldrup - Hadrup - Hovedgård - Kattrup - Brørup - Hylke - 
Båstrup - Torrild-Fensholt - Snærild - Balle - Odder.
Etape 2: Paradetur i byen
Køhlsvej - Nørregade - Snærildvej - Vennelundsvej - Vestermarken - Snærildvej -  
Nørregade - Rådhusgade - Banegårdsgade - Sønderbakken - Holsteinsgade -  
Raupachsgade - Rosensgade.
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Odder Byfest
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Hop Ind

Fredag - irsk aften
18.00 – 23.00 Ireren Denis McLaughlin  
Ægte irsk til maden: Denis McLaughlin klanen. 
Som sædvanligt med et uudtømmeligt lager af  
ballader og instrumentale melodier og med  
spændende irske instrumenter.

23.00 – 02.00  Hyggelig musik til det  
gode ØL ved DJ Møller

    

Lørdag   
18.00 – 20.00 Musik til maden

21.00 – 00.00  The Odder Ones  
ER SAMLET IGEN

The Other Ones er et lokalt Odder-band,  
som startede som et gymnasieband for  
over 30 år siden. De indspillede en  
støttesingle for byens lokalradio og  
den lå som nr. 1 i flere uger på den  
lokale liste. De genopstår nu i næsten  
den oprindelige besætning her i  
Hop-Ind og de lover masser af god musik  
og velkendte hits, som gæsterne kan  
danse til og synge med på.  

00.00 – 02.00  Hyggelig musik til det  
gode ØL ved DJ Møller

NY TELT

INDRETNING  

– KOM OG KIK
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Hop Ind

Menu
GO STREET FOOD
Pulled pork burger fra Bondes mad    kr.  50,00

Den store grill
Oksesteak     kr. 125,00
Revelsben     kr. 125,00
Kyllingeschnitzel    kr.  85,00
Frankfurter    kr.  50,00
Alt med flødekartofler eller kartoffelsalat, frisk salat og flutes fra Gertz
- Køb en menu fra den store grill og deltag i lodtrækningen om to gavekort  
til Fru Møller á 500 kroner, vindere offentliggøres på Odder byfest hjemmeside.

Den lille grill
2 grillpølser med brød   kr.  30,00
Frankfurter med brød   kr.  30,00
Fransk hotdog   kr.  25,00

Drikkevarer
Hvidvin/rødvin pr. flaske   kr.  125,00
Hvidvin/rødvin pr. glas   kr.  25,00
Rødvin (den gode) pr. flaske   kr. 200,00
Fadøl, pr. stk.    kr.  40,00
Fadøl 3 stk.    kr. 100,00
Sodavand       kr.  10,00
Kildevæld på flaske                        kr.  15,00
Mulighed for at købe mange forskellige typer frisk kaffe  
og kage lørdag eftermiddag.   

Odder Byfest telte

De populære udenlandske øl fra TUBORG serveres igen i år bl. a.  Guinness, Leffe, Grimberger, Hoegaarden og  mange flere.

NYT TELT
NYHED

Program 2017.indd   13 22/06/2017   17.08



14

Fredag den 4. august
14.00 - 17.00 Fest teltet på Torvet åbner med live musik
16.00  Teltet åbner – Tandhjulet
17.00  Byfestoptog starter på Torvet
17.30 - 19.00 Munch & Broderskabet – Fest teltet
17.45 Koncert med Playlisten – Sydens Perle
18.00 - 19.00  Odder Garden – Odder Garden
18.00  Koncert med Tailors – Nordens Perle
18.00 - 22.00  Bøf på grillen – Tandhjulet
18.00 - 23.00 Ireren Denis McLaughlin – Hop Ind 
19.00 - 20.00  Underholdning & musik – Fest teltet
19.00 - 22.00  SwingerKlubben – Odder Garden
20.00 - 22.00  Munch & Broderskabet – Fest teltet
22.00   Koncert med Party Planet – Sydens Perle
22.00 - 23.00  Musik i natte – Odder Garden
22.00 - 02.00  Festen – glad & dansevenlig musik – Fest teltet
22.30   Koncert med Nice Try – Nordens Perle
23.00 - 02.00 Hyggelig musik til det gode ØL – Hop Ind

Ovenstående programtider er anført med  
forbehold og er vejledende.  
Der kan forekomme ændringer.
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Lørdag den 5. august
08.30 - 09.15 Old Timer løbet køretøjerne er ved Ålykkecentret 
09.00 - 15.00  Aktivitetsdag for hele familien – Rådhus’ parkeringsplads (DUI)
09.00 - 17.00  Besøg Løvens Hule – Lions Club
09.00 - 18.00  Kræmmermarked på Boulevarden
09.00  Fest teltet åbner 
10.00  Børnekoncert / event med Æsken – Sydens Perle
10.00   Koncert med De Folkelige – Nordens Perle
11.00 - 14.00  Munch & Broderskabet – Fest teltet
12.00 - 15.00 Herrefrokost – Tandhjulet
12.00 - 13.30  Odder Harmoni Orkester – Odder Garden 
13.00   Koncert med Irish 5 – Nordens Perle
Ca. 13.00 - 14.00 Parade med bilerne fra Old Timer-turen i gågaden
13.30   Koncert med CowboysDK – Sydens Perle
13.30 - 15.00  Barrel House Jazz – Odder Garden
14.00 - 17.00  Malle & Møller – Fest teltet 
16.00 - 17.30  Orkester & Trommekorps – Odder Garden
17.00 - 20.00 Ladies Night – Nordens Perle
17.00 - 21.00 Herre Aften – De Folkelige – Fest teltet
17.30   Koncert med Heine Hot Allstars – Sydens Perle
18.00 - 21.00  John Mogensen Live – Odder Garden
18.00 - 20.30  Servering af byfestens lækreste byfest-menu – Sydens Perle
18.00 - 22.00  Bøf på grillen – Tandhjulet
20.30  Koncert med Anders Thorlund Solo – Nordens Perle
21.00 - 23.00  M.C. Group DJ – Odder Garden
21.00 - 00.00  The Odder Ones ER SAMLET IGEN – Hop Ind
21.00 - 02.00  90’er festen – Fest teltet
22.00  Koncert med Four Snacks – Nordens Perle
22.00  Koncert med Balløverne – Sydens Perle
00.00 - 02.00 Hyggelig musik til det gode ØL – Hop Ind
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Sydens Perle 
Fredag den 4. august 2017
Kl. 17:45 – Koncert med Playlisten
Playlisten er en powertrio med hang til 
velsmurt dansevenlig pop. 
Playlisten har aftalt med deres gamle 
venner, bl.a. Rick Astley, George Michael, 
Thomas Helmig, Justin Timberlake, Peter 
Gabriel, Danseorkesteret, Katy Perry og 
Michael Jackson, at bandet kun spiller disse 
kunstneres bedste numre.

Kl. 22:00 – Koncert med Party Planet
Party Planet er orkesteret, som kort sagt  
kan lave fest ALLE steder! 
Orkesteret spiller en god blanding af pop og 
rock, både de nyeste hits, men også de hits, 
du havde glemt, du var helt vild med. Det 
allervigtigste er dog, at orkesteret holder 
en kæmpefest, musikken og spilleglæden 
kommer langt ud over scenekanten, og det 
smitter! Man står simpelthen ikke stille når 
PARTYPLANET går på scenen.

Lørdag den 5. august 2017
Kl. 10:00  
Børnekoncert / event med Æsken
Børnemusikgruppen ÆSKEN spiller en sjov, 
fortryllende og inddragende koncert med en 
blanding af egne og kendte børnesange og i 
flere genrer for børn og familier. 
Det er ikke bare en koncert man skal lytte 
til, da der bruges forskellige ting for at 
stimulere flere sanser på én gang. 

Kl. 13:30 – Koncert med CowboysDK
Cowboys DK spiller akustisk melodisk ROCK 
fra dengang – kom og syng med.
3 akustiske guitarer, 1 mundharpe, sprøde 
stemmer og en masse lækre rocknumre.
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Sydens Perle 
Kl. 17:30
Koncert med Heine Hot Allstars
Jazz på den fede måde… Alle de gode 
gamle Jazz-numre i kender.
Sød musik til øregangen – der kan få den 
bedste stemning frem.

Kl. 18:00 – 20:30   
Servering af byfestens lækreste byfest-menu
Super mør helstegt pattegris, spændende 
grøn salat, lækker hjemmelavet kartoffel-
salat og brød. (billetter sælges både i forsalg  
og under byfesten)

Kl. 22:00 – Koncert med Balløverne
Et stykke af vores alle sammens musikalske 
fortid når det er allerbedst. Det er fantas-
tiske sange og ikke mindst smil på læben.
Og du får det det hele i en retromoderne  
indpakning i form af Balløverne – seks 
glade gutter, der med lige dele kærlighed  
til musikken og alt for meget overskuds–
energi knalder flere dusin af de suveræne 
klassikere af.

Odder Byfest telte

Kr. 125,-

Vi ses i Sydens Perle – Stedet hvor der festes!

Hos Sydens Perle har vi:
• Legeområde til børnene
• Lækkert musik hele byfesten
•  Stort udendørs område med borde / bænke
•  Specialbar med Vin / Bobler bemandet af professionel vinmand.
•  Madbod med sandwich, pølser, pommes frites m.m.
•  Pandekage bilen sælger lækre pandekager til både forret, hovedret og dessert.
•  2 store barer med lækre drinks og rigelig med kolde øl, Sommerby, Garage og vand m.m.
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Tandhjulet
Fredag  
16.00 – Teltet åbner 
18.00 – 22.00 Vi tænder grillen, og serverer  
lækre bøffer med delikat tilbehør og gode vine til.

Lørdag
12.00 – 15.00 Herrefrokost
  I år har vi større telt, og plads til 149 mænd  

– det største antal nogensinde      
18.00 – 22.00  Grillen er tændt, og bøfferne klar til at blive 

serveret af erfarne rotarymedlemmer

Spisning fredag og lørdag
Vi kan i år byde velkommen i vores store telt med masser af 
både ude- og indendørs siddepladser. Menuen leveres fra  
Montra Odder Parkhotel og serveres med gode udvalgte vine
med mulighed for efterfølgende køb af kaffe og kage.  
Servering leveres af medlemmer fra Odder Rotary.
Der vil være mulighed for besøg i VIP lounge, hvor der kan 
købes gode udvalgte Rom og Gin i hyggelige
omgivelser.

Overskuddet går i år til: Projekt i Ghana opførelse af sygehus 
ovn - Ungdomsrådet, musikfestival - Lejrophold til Syriske 
flygtningebørn i Odder - OIGF Børnefoldbold klub turnering  
- Ebola bekæmpelse - Polio plus.

Besøg vores nye VIP Lounge:
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Besøg

Løvens Hule
på nederste del af Boulevarden

Kom og få 
en hyggelig  
stund med  
løverne
Lørdag kl. 09:00 – 17:00

Her vil vi hygge om ”trætte” 
kræmmergæster.

Kaffe med kage, øl, vand, 
vin, pølser m.v.

Lions Odder
Overskud går til humanitære formål.  
0% til administration

Prøv vores CampBola med  mange flotte  præmier.

Odder Byfest
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Nordens Perle
Fredag den 4. august 2017 
Kl. 18:00 – Koncert med Tailors
Tailors er en trio med mere.
Repertoiret spænder fra Smokie til  
Springsteen, fra Michael Jackson til Medina 
og fra Laban til Mads Langer. Den brede 
appel er vigtig for Tailors. Det samme er 
det at optræde, så publikum ikke bare hører 
musikken, men også mærker orkestrets  
glæde ved at spille den.

Kl. 22:30 – Koncert med Nice Try
Kick-ass hardrock fra dengang der var dømt 
langt hår, læder, nitter, make-up, og ikke 
mindst headbanging. Repertoiret består af 
et bredt udsnit af klassiske hardrock numre 
fra bands som Twisted Sister, Guns N’ Roses, 
Def Leppard, GorkyPark og Europe, og mange 
flere. De lokale drenge giver den max gas.

Lørdag den 5. august 2017 
Kl. 10:00 – Koncert med De Folkelige
Velkendte hits, som indbyder til  
fællessang og danseglade fødder.
De Folkelige er afslappet, uformel  
underholdning med et smil på læben.

Kl. 13:00 – Koncert med Irish 5
Irish 5 er Østjyllands suveræne bud på en 
flok velspillende og velsyngende fortolkere  
af det bedste fra den irske, skotske, engelske 
og amerikanske folkemusiktradition.
Musikerne har baggrund i folkbands, der  
har præget det østjyske musikliv i årtier  
f. eks. Toast, Tømmermænd, Punkt 22,  
Mac P’sens, Tradish, Bayous m. fl.
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Nordens Perle
Kl. 17:00 – 20:00 Ladies Night 
(kun for kvinder med billet, teltet  
er lukket for offentligheden)  
NYHED: 
Fantastisk mad og lækker musik!
Du finder ikke et sjovere sted at være! 
Mad fra Dinesens og servering af byens  
fodboldhelte. Super underholdning fra 
scenen fra bl.a. Jan Kolling (Roger and Over)

Det bliver en fantastisk  
aften i Nordens Perle…
Kl. 20:30 – Koncert med Anders Thorlund Solo 
Et: “One Man Show”, hvor Anders Thorlund 
leverer de største hits med sin dejlige sang-
stemme og guitar. Thorlund Solo spænder 
vidt og har repertoiret til de hyggelige 
stunder og den vildeste “syng med” fest.

Kl. 22:00 – Koncert med Four Snacks
Med inspiration fra Rock ’n’ Roll’en der prægede 
musikkulturen i 50’erne og 60’erne, drager  
Four Snacks fra første tone, tankerne tilbage på  
datidens store kunstnere og bandets frem-
træden er ligeledes med til at skabe en kom-
plet og original oplevelse. ”Musik fra dengang 
farfar havde sine egne tænder!”

kr. 185,-inkl. mad, velkomstdrink  og underholdning

Hos Nordens Perle har vi:
• Byfestens nyeste telt – midt på torvet
•  Ladies Night (kun for kvinder med billet, teltet er lukket for offentligheden)
•  Lækkert musik hele byfesten
•  Udendørs område med borde/bænke og sofaer.
•  Grillen klar med pølser m.m.
• 2 barer med lækre drinks og rigelig med kolde øl, Sommersby, Garage og vand m.m

Vi ses i Nordens Perle – Stedet hvor der igen festes!
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Garden Party Musikprogram

Fredag:

18.00-19.00 Odder Garden    
 musik til middagen

19.00-22.00 SwingerKlubben  
 4 dygtige DJs der deler ud  
 af deres kærlighed til swing  
 og lokker folk på dansegulvet  
 med perler fra 20erne  
 og 30ernes natklubber. 
 Med dansere fra  
 Århus Lindy Hoppers. 

22.00-23.00 Musik i natten

Lørdag:

12.00-13.30 Odder Harmoni Orkester   

13.30-15.00 Barrel House Jazz  

16.00-17.30 Odder Garden  
 Orkester & Trommekorps

18.00-21.00 John Mogensen Live  
 Mogensens elskede sange

21.00-23.00 M.C. Group  
 DJ hyggemusik
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Odder Byfest

Fredag aften kl. 17.00 – 21.00
Danmarksmesterens grillmedister  
m. brød, hjemmelavet ketchup og sennep .......................... kr. 35,00

Skiver af krogmodnet oksehøjreb  
m. bearnaisecreme og bagt kartoffel m. smør og salat ......... kr. 98,00

Grillet Øko nakkefilet med BBQ  
Hertil bagt kartoffel m. smør og salat ............................... kr. 78,00

 
Lørdag frokost kl. 11.00 – 16.00
Danmarksmesterens grillmedister  
m. brød, hjemmelavet ketchup og sennep .......................... kr. 35,00

Tartelet “de luxe” m. høns og sommergrønt ..............2 stk. kr. 45,00 
...........................................................................3 stk. kr. 60,00

Smørrebrød fra bunden m. kyllingesalat og bacon  
eller roastbeef m. det hele ......................................1 stk. kr. 40,00 
...........................................................................2 stk. kr. 65,00

 
Lørdag aften: kl. 17.00 – 22.00
Danmarksmesterens grillmedister  
m. brød, hjemmelavet ketchup og sennep .......................... kr. 35,00

Skiver af krogmodnet oksehøjreb  
m. bearnaisecreme og bagt kartoffel m. smør og salat ......... kr. 98,00

Grillet Øko nakkefilet med BBQ  
Hertil bagt kartoffel m. smør og salat ............................... kr. 78,00

Hotwings af hopballemølle kyllinger i BBQ 
Hertil bagt kartoffel m. smør og salat ............................... kr. 78,00

Menu – I år tilbyder vi lækre retter fra:
Madhimlen
Håndlavede madoplevelser

Program 2017.indd   25 22/06/2017   17.08



26

Byfest for hele familien
AKTIVITETSDAG & BØRNELOPPEMARKED
Lørdag kl. 9.00 – 15.00 

AKTIVITETER
• Hoppeborg
• Fiskedam
• Diverse spil

KAFFEBOD
• Kaffe + The
• Sodavand + kildevand
• Slush-ice
• Popcorn
• Kage + boller
• Pølsehorn

BØRNELOPPEMARKED
Lørdag kl. 9.00 – 15.00 
Alle børn indbydes til at sælge/bytte deres ”lopper”.
• Det er et børnearrangement, men mindre børn  

kan medbringe en voksen
• Alle boder skal bemandes af børn
• Alle effekter i boderne skal være børneting
• Prisen er 50 kr. som opkræves på dagen
• Boderne vil være på p-pladserne ved Rådhusets parkeringsplads

Tilmelding til børneloppemarked: 
Aage Rothmann: 
Aage@Rothmann.nu

DUI-LEG og VIRKE

NYT – NYT – NYTVi flytter til Rådhusets  parkeringsplads.

Bemærk!Der er spærret  for biler i området itidsrummet  kl. 9-15.
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Odder Byfest

Program 2017.indd   27 22/06/2017   17.08



28

Byfest hos Anne’s med levende musik
Fredag og lørdag 

(hele dagen)
Varmrøget laks
Årstidens salat,  
urtedressing og  
friskbagt brød
115,- pr. pers.

Fra kl. 17.00
Rosastegt  

kalvemørbrad
Jordbærsalat  

og  
flødekartofler 

135,- pr. pers.

Vi har også vores lækre salater, sandwich, kolde øl, 
gode vine og kaffe fra Nespresso.

Åbningstider i byfesten  
tors. 7.00-20.00 · fre. 7.00-22.00 
lør. 9.30-22.00 · søn. 10.00-19.00

www.annes-mad.dk - mail@annes-mad.dk
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Oplevelser for  
børn i alle aldre
Hent ActiveKid folderen ved Turist I-spots i 
Odder eller find den online på ActiveKid.dk

Vejl. Pris 50,- 

Find salgssteder på VisitOdder.dk

Tag afsted på  
cykel ud i det blå
18 skønne ruter i Østjylland
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Odder Stadtfest 
2. august - 5. august 2017. Thema: Let’s Rethink
Östjütlands grössten Flohmarkt – Rock/Live-Musik – Speise- und Bierzelte  
– Stadtrennen – Fahrradrennen in die Gemeinde Odder – Oldtimer-Parade und vieles mehr…

In Zusammenhang mit dem alljährlichen Odder Stadtfest verwandelt sich Samstag 
das gesamte Städtchen Odder in Ostjütlands grössten Flohmarkt mit über 200 
Ständen. Dazu Speise- und Bierzelte mit Live-Musik. Samstags können Sie darüber 
hinaus die schönen alten Motorräder und Oldtimer in der Parade durch die  
Fussgängerzone und beim Ålykkecenter bewundern.
Aber Schon 
Mittwoch: Hads Herred Rundt - fahrradlauf.
Donnerstag: Musik unter der Buche
Freitag: Eröffnung des Stadtfestes mit dem Thema „Let’s Rethink“  
mit Parade durch die Stadt. Speise- und Bierzelte - Live-Musik. 
Samstag: Das grosse Flohmarkt im ganzen Innenstadt. 
Speise- und Bierzelte - Live-Musik. 
Alle sind herzlich Willkommen. Wir sehen uns. 

Odder Town Fête
August 2 – August 5 2017. Theme: Let’s Rethink
East Jutland’s largest traders’ market – Rock/Live-Music – Food and beer tents  
– The Odder City run – Family bicycle race – veterans parade and much more….

In connection with the annual town fête, the entire town of Odder will be 
transformed into East Jutland’s largest traders’ market with more than 200 traders 
participating. Pick up a bargain among flea market finds, ceramics, antiques, paper 
cuttings, foods, toys, technical items, and much more! On Saturday you can also 
feast your eyes on old motorcycles and vintage cars in the parade which will pass 
through the pedestrianised street and by the ‘Ålykkecentret’.
Wednesday: The ’Tour of Hads Herred’ family bicycle race.
Thursday: Music under the beeches 
Friday: Official opening of the Town Fête under the theme „Let’s Rethink“.  
Parade through the town. Food and beer tents with live music.
Saturday: Popular Danish music. 
Food and beer tents with live music. 
Everybody is welcome. – See you at the Odder Town Fête. 
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Sponsorer 
 

christensen & kjær
statsautoriseret revisionsaktieselskab
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