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HOLD FEST, – OG STØT DET FRIVILLIGE ARBEJDE
”Byfesten skal være genkendelig, hyggelig og den skal rumme noget for hele
familien. Der skal være god mad, musik
og fadøl. Og det skal være til at betale –
for alle”. Siger Thomas Tikjøb, formand
for Odder Byfest Komité, som samler
alle aktiviteterne.
Og mange af aktiviteterne under byfest
nummer 31 er genkendelige. Det store
kræmmermarked vil også i år fylde hele
Boulevarden og sidegaderne lørdag.
Cykelløbet ”Hads Herred Rundt” bliver
igen afviklet onsdag aften, og torsdag
aften vil der igen være Musik under
Bøgen. Sidste år lød reggae-musik fra
højtalerne. I år kommer ”På Slaget
12” med de sange, der er kendt af alle
– ”Hjem til Århus” og ”Ud på det blå
ocean” for bare at nævne et par af dem
Anne-Mette Elten med garanti vil synge.
Aftenen er en skovtur for hele familien,
hvor madkurven kan tages med hjemmefra eller maden kan købes på pladsen.
”At så mange aktiviteter gentages, er
absolut ikke tegn på en træt byfest”,
siger Thomas Tikjøb. ”Men tegn på at vi
udvikler. Hvert år evaluerer vi det hele,
og så forsøger vi at gøre de enkelte
aktiviteter endnu bedre næste gang. For
der er altid plads til forbedringer. Også
når det går rigtig godt”.
ENDNU STØRRE TELT
Fredag bliver byfesten åbnet officielt
og teltene lukkes op. Det vil sige
Odder Gymnastik krydser fingre og tæer
for godt vejr – for i år vil ”Hop Ind”
være åben himmel. De andre telte vil
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være som ”de plejer” - dog vil Sydens
Perle-teltet i år være endnu større, men
der vil som sædvanligt være masser af
musik, god mad og drikke. Og lørdag vil
der – som sidste år – være underholdning også for børnene. Om aftenen
byder en del af teltet på ”Ladies Night”
hvor den del bliver lukket af, men kl. 20
bliver hele teltet igen åbnet for alle. Der
vil også mulighed for at spise Byfestmenuen. Den helstegte pattegris vil
være over gløderne det meste af dagen
og sende liflige dufte ud over pladsen.
Begge dele kræver billet, som skal købes
på forhånd på www.odderbilletten.dk
INGEN BYFEST UDEN FRIVILLGE
Hver gang du køber mad og drikke under
byfesten, støtter du den lokale sport
eller socialt arbejde. Også to af byens
værtshuse yder tilskud. Det er Eine
Kleine Bier Bar på Torvet og Kælderen
på Åbygade.
At der overhovedet kan holdes en
byfest, skyldes de mange frivillige, der
over måneder bruger deres fritid på
at organisere den, for på den måde at
skaffe penge til foreningernes arbejde.
”Byfesten er en begivenhed, der samler
hele kommunen. Byen og oplandet står
sammen. Og foreningerne kan lære af
hinanden ved at arbejde sammen. Og
så skal man ikke et øjeblik glemme, at
det giver gode penge til alt det frivillige
arbejde”, siger Thomas Tikjøb.
Af: Marianne Hansen, Lokalposten
– historier fra Ørting og omegn
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Ladies Night
- den vildeste fest i
Sydens Perle
Lørdag den 3. august

Kl. 17:00-20:00 – Ladies’ Night
(kun for kvinder med billet,
teltet er lukket for offentligheden)
FANTASTISK MAD OG LÆKKER MUSIK!
Du finder ikke et sjovere sted at være.
* Lækker mad
* Servering af byens fodboldhelte
* Super underholdning fra Kolling brødrene
- med en gang uhøjtidelig intim musikalsk underholdning, tilsat et stænk næsvished,
spas og humor.
Køb af billetter, Bordpakker og meget mere - klares her: www.odderbilletten.dk

Koncert med
Jan & Claus Kolling
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odderbilletten.dk

Cykelløbet Hads Herred rundt
Onsdag den 31. juli
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 30. juli 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.

Hads Herred
Rundt 31/7 20
19

Tilmelding:

www.oddercy
kelklub.dk
Kvickly Odder,
eller på løbs
dagen fra kl.
17.00 på Odd

er Torv

29. juli - 3. august
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Musik under Bøgen
Torsdag den 1. august
18.00
19.00
20.30
22:30

Pladsen åbner. Tag gerne madkurven med
- drikkevarer skal købes i vores barer.
Der kan også købes mad fra Pandekagebilen og Green Vibe Burger.
Julie Berthelsen med band
På Slaget 12
Tak for i aften

Billetsalg:
Køb din billet på
odderbilletten.dk,
i udvalgte butikker,
eller ved indgangen.

Mad kan
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også køb
n
s
d
på pla e
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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

29. juli - 3. august
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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:
Nordisk uge
Optoget starter fra Boulevarden
og ender på Torvet, hvor der
Kl. ca. 17.30 er der kåring af de
bedste idéer til optoget samt
kåring af bedste idéer i byfestteltene.
Kåringen foretages af Odder
Byfest VIP Komité

Teltene åbner
Stort udvalg af forskelligt mad
under byfesten.
De mange spisesteder under byfesten finder du rundt omkring i
byens telte.
HUSK, når du køber mad i
teltene, så støtter du
foreningslivet.
Priser på drikkevarer i teltene
Øl 0,4 l
kr. 40,Øl 0,4 l, 3 stk.
kr. 100,Tempt Cider/Mokai
kr. 40,Tempt Cider/Mokai, 3 stk. kr. 100,Shots
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:
Carsten Risager
Odder Kræmmermarked
Booking via oddermarked@gmail.com

29. juli - 3. august
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Invitation til Old Timer-turen 2019
Lørdag den 3. august
I forbindelse med byfesten i Odder, vil der
i lighed med tidligere år blive arrangeret et
åbent løb / køretur for køretøjer over 30 år.
Motorcykler og biler under 3500 kg totalvægt,
af alle mærker deltager, og køretøjet skal være
fyldt 30 år og indregistreret.
Turen starter fra Ålykkecentret i Odder. Der
er indskrivning fra kl. 8.00, så der kan være
afgang kl. 9.00.
Turen er på 2 etaper: 1. etape tur i omegnen
ca. 65 km. 2 etape efter frokost er en tur ca.
10 km. Vi returnerer til gågaden ca. kl. 13.00,
hvor der vil være parade indtil kl. ca.14.00.
Publikum kan få lejlighed til at se nærmere
på køretøjerne. Der vil tillige være publikumskonkurrence om et par gode præmier.
Læs mere om om veteranlauget på hjemmeside:
http://veteranlauget.balshave.dk.
Her vil der også være yderligere info samt rutebeskrivelse.
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Odder Byfest
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Tandhjulet
Fredag
16.00
Teltet åbner med salg af fadøl.
18.00 – 22.00 Grillen er tændt og vi serverer grillbøffer
eller kyllingspyd med tilbehør, og serverer
hertil gode vine.
18.00 – 24.00 VIP-loungen er åben.
Vi serverer drinks med gin og rom.
Lørdag
12.00 – 15.00 Herrefrokost – Succesen fra tidligere år
fortsætter, men menuen er ny med sild +
Wienersnitzel med tilbehør. Det er muligt at
tilmelde sig på 20 46 53 17.
15.30 – 24.00 Telt og VIP-lounge er åben.
18.00 – 20.00 Grillen er klar til en ny omgang servering.
Spisning fredag og lørdag
Vi kan igen i år byde velkommen i vores store telt med
både ude- og indeservering. Menuen leveres igen i år fra
Odder Parkhotel. Hertil serveres udsøgte vine fra
Megavin.dk / Kvickly Odder.
Efter middagen serveres der kaffe og æblekage.
Der vil også begge aftener være mulighed for at hygge sig
i VIP-loungen med diverse drinks med gin og rom.
Som altid er det medlemmerne af Odder Rotary Klub,
som står for servering m.v.
Overskuddet i år går til:
Natteravnene Odder – tilskud til indkøb af gule jakker,
Frivillig demensteam Odder – tilskud til udflugt med demente ældre,
Boulstrup Forsamlingshus – tilskud til indkøb af hjertestarter,
Motorcross Odder – tilskud til vedligeholdelse af klubbens bil,
Shelterbox – tilskud til køb af hjælpepakker til udsendelse til katastrofeområder og
hjælpeprojekt i uland i samarbejde med Rotary International.

Besøg vores VIP Lounge: Rom & Gin BAR
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Hop Ind

- kom og hyg jer i Hop Ind

Fredag 17.00-01.00
Lørdag 10.00-01.00
Bondes mad er klar med lækkerier
Fredag 17-22 og lørdag 11-22

Lørdag 14
Kom og sm -16:
ag J
hindbærs yttes
nitt
og nyd de er
m til
kaffen

BONDE’S STREET FOOD BOD

Slushice . . . . . . . . . . . . .  15 kr.
Fransk hotdog  . . . . . . . .  25 kr.
2 pølser med brød  . . . . . .  30 kr.
Frankfurt m. brød  . . . . . .  30 kr.
Kartoffelsalat m. frikadeller 50 kr.
Pulled pork burger  . . . . .  60 kr.
Grillet kyllingebryst
med valgfri salat . . . . . . .  80 kr.
Bondes mad er klar med lækkerier
Grillet hakkebøf
Fredag 17-22 og lørdag 11-22
med valgfri salat . . . . . . . 80 kr.
BONDE’S mad serveres på tallerken og med bestik

Drikkevarer

Sodavand . . . . . . . . . . . .  10 kr.
Vand  . . . . . . . . . . . . . . .  15 kr.
Kaffe og kage . . . . . . . . .  35 kr.
#specialøl: . . . . . . . . . . .  45 kr.
Royal pilsner . . . . . . . . . .  40 kr.
Royal økologisk classic  . .  40 kr.
1 kande alm. øl  . . . . . . . 200 kr.
(refill 175 kr.)
3x almindelige øl  . . . . . . 100 kr.
3x specialøl  . . . . . . . . . . 125 kr.

29. juli - 3. august

Drikkevarer

Tempt  . . . . . . . . . . . . . .  40 kr.
Shots  . . . . . . . . . . . . . .  25 kr.
5x shots  . . . . . . . . . . . . 100 kr.
1 fl. rød- og hvidvin  . . . . 160 kr.
1 glas  . . . . . . . . . . . . . .  40 kr.

#s
Albani 185pecial øl:
IPA, Sch 9, Schiøtz Gylden
Newcastle iøtz Mørk Mumme,
Irish Stou Brown Ale, Murphy
t, Edelweis
’s
s Snowfrec
h
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Program
Onsdag den 31. juli

18:30 Cykelløbet Hads Herred rundt

Torsdag den 1. august

18:00 – 22:30 Musik Under Bøgen

Fredag den 2. august

17.00 Byfestoptog starter - ender på Torvet
17.00 - 19.00 Odder Garden – Garden Party
17.30 Officiel åbning af Odder Byfest
17.30 - 18.30 Munch & Broderskabet
– Fest teltet
17.30 – 20:30 Koncert med Playlisten
– Sydens Perle
18:00 The Odder Ones – Kælderen Bar &
Bodega
18:00 – 22:00 Grillen er tændt – Tandhjulet
18:00 - 24:00 VIP-loungen er åben
– Tandhjulet
18:30 – 21:00 Bare Os – Fest teltet
19.00 - 20.00 Odder Marimbas
– Garden Party
19.00 - 22.00 John Mogensen Live
– Garden Party
21.00 - 23.00 Munch & Broderskabet
– Fest teltet
22.00 - 00:30 Koncert med Nice Try
– Sydens Perle

22:00 Rockbandet – Kælderen Bar & Bodega
23.00 - 02.00 Kom tilbage nu – Fest Teltet
00:30 - 02:00 De største hits – Sydens Perle
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Lørdag den 3. august

08.00 - 09.00 Old Timer løbet
– køretøjerne er ved Ålykkecentret
09:00 - 18:00 Østjyllands største
kræmmermarked
09.00 - 17.00 Løvens Hule er åben
– Lions Club Odder
09:00 Musik og underholdning – Fest teltet
09:00 - 15:00 DUI - Aktivitetsdag & Børne
loppemarked
– Rådhusets parkeringsplads
10.00 - 12:00 Børnekoncert med Morten
Kolonihavehus – Sydens Perle
11.00 - 14.00 Munch & Broderskabet
– Fest teltet

12:00 - 15:00 Herrefrokost (med billet)
– Tandhjulet
12.00 - 13.30 Odder Harmoni Orkester
– Garden Party
13:00 – 15:30 Koncert med Cowboys DK
– Sydens Perle
13.00 - 14.00 Parade med bilerne fra Old
Timer-turen i gågaden

13:30 - 14:00 Odder Garden Stump
– Garden Party
14.00 - 16.00 Odder Garden med Marimbaband – Garden Party
14:00 – 17:00 Bare Os – Fest teltet
15:00 Rockio – Kælderen Bar & Bodega
15:30 - 24:00 Telt og VIP Lounge er åben
– Tandhjulet

13:30 - 14:00 Odder Garden Stump
– Garden Party
14.00 - 16.00 Odder Garden med Marimbaband – Garden Party
17.00 - 20.00 Ladies Night (kun med billet)
– Sydens Perle

20.00 - 22:00 Koncert med Sannes Bedste
– Sydens Perle

20:00 - 23:00 Fede 80´ere – Fest teltet

17:00 - 20:00 Tom og Henry – fest teltet
18:00 Rockhounds
– Kælderen Bar & Bodega
18:00 - 20:00 80ér festens byfest menu
– Fest teltet
18:00 - 20:00 Grillen er klar til en ny
omgang – Tandhjulet
18.00 - 20.00 Servering af Helstegt
pattegris - byfestens lækreste
– Sydens Perle

19.00 - 22.00 Blue Minds – Garden Party

22.45 - 01.00 Koncert med Balløverne
– Sydens Perle

23.00 - 02.00 90’er festen – Fest teltet
23:00 Blues Buddies
– Kælderen Bar & Bodega
01:00 - 02:00 De største hits
– Sydens Perle

Programtider er anført med forbehold
og er vejledende.
Der kan forekomme ændringer.

29. juli - 3. august

15

Aktivitetsoversigt Odder Byfest
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Sydens Perle
Fredag den 2. august
Kl. 17:30 – Koncert med Playlisten
Playlisten sparker for alvor byfesten igang i
Sydens Perle Teltet.
Playlisten er en powertrio med hang til
velsmurt dansevenlig pop. De tre medlemmer har alle mange års erfaring med at spille
festmusik, og ved derfor, hvad der kræves
for at sikre den optimale musik til festen….
hver gang.
Bandet er ikke som de fleste andre festbands,
da trioen har allieret sig med en maskine.
En maskine, der kan betegnes som bandets
fjerde medlem. Med hjælp fra den, er det
muligt at få tre personer til at lyde af meget
mere, end man skulle tro muligt… lyt til
demomaterialet, og døm selv!

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 Nice Try
Sydens Perle´s gode venner Nice Try spiller
kick-ass hardrock og de lokale drenge giver
den max gas.
Bandet spiller musik 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
Nice Try spiller melodisk hardrock med kanon
power og fede guitar-rifs.
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Nice Try består af:
Borg: Bas
Sim: Trummer
Thom: Vokal
Troel: Guitar

Sydens Perle
Lørdag den 3. august
Kl. 10:00 – Koncert med
Mortens Kolonihavehus
Live musik og sjov for børn og barnlige sjæle.
Mortens Kolonihavehus er en nyt koncept af
den lokale entrepreneur Morten Sand.
Mortens har altid ønsket at spille for børnene
og har med glimt i øjet og håret højt på strå
lavet et lærerigt og indlevende liveshow.
Det skal både ses og høres – så kom og syng
med – og lær måske lidt om den populær og
folkelige musik.

Kl. 13:00 – Koncert med Cowboys DK
Cowboys DK spiller akustisk melodisk ROCK
fra dengang – kom og syng med.
3 akustiske guitarer, 1 mundharpe, sprøde
stemmer og en masse lækre rocknumre.
Hør bl.a numre fra:
Bon Jovi, Guns N’ Roses, U2, AC/DC, Aerosmith, Bob Dylan, Pearl Jam, Sandmen, Live,
Bad Company, Alanis Morrisette, Green Day,
DAD, Counting Crowes, Eurythmichs, Soul
Asylum, Black Crowes, Europe, Bryan Adams,
Mr. Big, Poison m.fl.
Krydret med sjov og spas & anekdoter.
Kom og skrål med!
Se mere her:
www.facebook.com/CowboysDK
Kom og syng med!

Cowboys DK består af:
Rasmus Pedersen: Vokal, Guitar
& Mundharpe
Thomas Tikjøb: Vokal & Guitar
Mikkel Pedersen: Guitar & Kor

Vi ses i Sydens Perle – Stedet hvor der festes!
29. juli - 3. august
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Sydens Perle
Ladies Night
- den vildeste fest i byen
Koncert med
Jan & Claus Kolling
Lørdag den 3. august

Kl. 17:00-20:00 – Ladies’ Night
(kun for kvinder med billet, teltet er lukket for
offentligheden)
FANTASTISK MAD OG LÆKKER MUSIK!
Du finder ikke et sjovere sted at være.
* Lækker mad
* Servering af byens fodboldhelte
* Super underholdning fra Kolling brødrene.
- med en gang uhøjtidelig intim musikalsk
underholdning, tilsat et stænk næsvished, spas
og humor.
Køb af billetter, Bordpakker
og meget mere - klares her:
https://www.odderbilletten.dk
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Kl. 18:00 – 20:00
Servering af Byfestmenu 2019
Helstegt pattegris med lækkert tilbehør
Billetpris

FANTASTISK MAD OG LÆKKER STEMNING!
Menuen består af:
Super mør helstegt pattegris
Spændende grøn salat
Lækker hjemmelavet kartoffelsalat
og dejligt brød.

k.
Pris for byfest-menuen: kr. 130,- Kan købes st
på
Kan købes på odderbilletten.dk odderbilletten.dk
og under byfesten i Sydens Perle
Der er rigeligt med Royal Classic, som
passer perfekt til maden.

Sydens Perle har
• Stort legeområde til børnene
• Lækker musik under hele byfesten
• Stort udendørs område med borde / bænke
• Specialbar med Vin/Bobler og Special-øl
bemandet af professionel vinmand

• Madbod med pølser, pommes frites m.m.
• Green Vibe Burger og Pandekagebilen
sælger lækkerier på pladsen
• F lere barer med lækre drinks og rigelig med kolde
øl, vand og m.m.
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130 kr./

Sydens Perle

SANNES BEDSTE

- koncert 3. august kl. 20:00
Sydens Perle er stolte over igen at kunne
præsentere: Sannes Bedste
En hyldest til hele Danmarks RockMama: Sanne
Salomonsen.
De spiller de bedste af de bedste – fra
”Sui-Sui” og de tidlige år i Sneakers over
”Kærligheden kalder” til helt nye hits som
”Overgi’r mig langsomt”.
Sannes Bedste er 8 professionelle, super
dygtige musikere, som alle har spillet i et hav
af sammenhænge og nu er fundet sammen
i fælles kærlighed til Danmarks Rock-Mama.
Frontfigur i SANNES BEDSTE er den karismatiske sangerinde Rikke Egholm Ravn, som
løfter den svære opgave med at fortolke
Sannes numre på en energisk og rocket måde.

Hun bliver bakket op af en flok erfarne
musikere med rødder i Esbjerg og Århus,
som formår at levere musikken langt ud
over scenekanten.
Er du vild med Sanne? Så vil du ELSKE
at skråle med, når SANNES BEDSTE går
på scenen! De sætter en ære i altid at
have hele pakken med -> Og de leverer
altid et FEDT show!

BALLØVERNE

- årets vildeste koncert kl. 22:45
Sydens Perle er stolte over igen at kunne
præsentere vores gode venner: Balløverne
Den bekymringsløse tid hvor solen skinnede
hele sommeren og snemændene stod på række
hele vinteren har aldrig eksisteret – men
fænomener som Keld Heick, Gustav Winckler,
Birte Kjær, Dorthe Kollo og Otto Brandenburg
er benhårde facts som vi hverken kan eller vil
komme udenom.
Ja, faktisk ville de fleste af os have en del af
disse navne vores livs soundtrack, for det er
meget mere end kitsch og dårlig smag – det er
fantastiske sange, den gode mavefornemmelse,
og ikke mindst smil på læben.
Og nu kan du få det hele i en retromoderne
indpakning i form af Balløverne – seks glade
gutter, der med lige dele kærlighed til musik-

29. juli - 3. august

ken og alt for meget overskuds-energi
knalder flere dusin af disse suveræne
klassikere af – måske på en bar i
nærheden af dig.
Balløverne består af:
Kasper Holm, Rasmus Pedersen, Anders
Gisselmann, Christoffer Harding, Nicolas
Breschel og Peter Clausen.
Se mere på:
https://www.facebook.com/balloverne/
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Kælderen Bar & Bodega
Musikprogram
Under hele Byfesten vil der blive
serveret iskolde FadBamser samt
et stort sæt op af Live Musik
Musik Program Odder Byfest
1/8 Big Kahuna Kl. 22.30
Efter Musik Under Bøgen
2/8 Toch of shadow Kl. 14.00
2/8 The Odder Ones Kl. 18.00
2/8 Rockbandet Kl. 22.00
3/8 Rockio Kl. 15.00
3/8 RockHounds Kl. 18.00
3/8 Blues Buddies Kl. 22.00
Vi ses til et brag af en Byfest!
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Live m
og iskousik
fadbam lde
ser

Besøg

Løvens Hule

på nederste del af Boulevarden

Kom og få
en hyggelig
stund med
løverne

Prøv
Camp vores
Bo
mang la med
e flot
te
præm
ier.

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.
29. juli - 3. august
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Garden Party Musikprogram

Fredag:
17.00-19.00

Odder Garden 
musik til middagen

19.00-22.00

John Mogensen Live
Mogensens elskede sange

Lørdag:
12.00-13.30

Odder Harmoni Orkester

13.30-14.00

Odder Garden Stomp nummer

14.00-16.00

Odder Garden med marimbaband

16.00-17.00

FDF Horsens Musik

17.00-19.00

BarrelHouse Jazzband

19.00-22.00

Blue Minds
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Classic Jazz, New Orleans & Swing

Menu

I år tilbyder vi lækre retter fra:

Madhimlen
Håndlavede madoplevelser

Fredag aften kl. 17.00 – 21.00
Danmarksmesterens grillmedister
m. brød, hjemmelavet ketchup og sennep......................................kr. 35,00
Skiver af krogmodnet oksehøjreb
m. bearnaisecreme, bagt kartoffel m. øko-smør og salat........ kr. 125,00
Sparreribs fra Guldrummet i røget BBQ
Hertil bagt kartoffel m. øko-smør og salat.................................... kr. 115,00

Lørdag frokost kl. 11.00 – 16.00
Danmarksmesterens grillmedister
m. brød, hjemmelavet ketchup og sennep......................................kr. 35,00
3 Tarteletter m. Hopballemølle kylling og Samsø rødder........ kr. 60,00
2 stk. lune frikadeller af glad gris
Serveret med kartoffelsalat med radiser & karse...........................kr. 75,00

Lørdag aften: kl. 17.00 – 22.00
Danmarksmesterens grillmedister
m. brød, hjemmelavet ketchup og sennep......................................kr. 35,00
Skiver af krogmodnet oksehøjreb
m. bearnaisecreme, bagt kartoffel m. øko-smør og salat........ kr. 125,00
Sparreribs fra Guldrummet i røget BBQ
Hertil bagt kartoffel m. øko-smør og salat.................................... kr. 115,00
3 Tarteletter m. Hopballemølle kylling og Samsø rødder........ kr. 60,00
29. juli - 3. august
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Aktiviteter for hele familien
AKTIVITETSDAG & BØRNELOPPEMARKED
Lørdag kl. 9.00 – 15.00

100 år

AKTIVITETER
• Hoppeborg
• Fiskedam
• Diverse spil

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

DUI-LEG og VIRKE

Du find
er os
Rådhus på
parkerin ets
gsplads
.

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:
Foretages via mail til DUI.BYFEST@gmail.com
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Bemærk
!
Der er sp
æ
for bile rret
r
områd i
tidsrumet i
m
kl. 9-15 et
.

Odder Byfest

29. juli - 3. august
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Byfest hos Anne’s med levende musik
Fredag og lørdag
(hele dagen)
Varmrøget laks på
salatbund med urtedressing
og friskbagt brød
120,- pr. pers.

Fra kl. 17.00
Rosastegt
kalvemørbrad,
hvidkålssalat
og flødekartofler
145,- 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 -18.30

www.annes-mad.dk - mail@annes-mad.dk
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Tag afsted på
cykel ud i det blå
18 skønne ruter i Østjylland

Vejl. Pris 50,Find salgssteder på VisitOdder.dk

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

29. juli - 3. august
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Odder Stadtfest

Thema: Nordic
Östjütlands grössten Flohmarkt – Rock/Live-Musik – Speise- und Bierzelte
– 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. Aber Schon
Mittwoch: Hads Herred Rundt - Fahrradrennen.
Donnerstag: Musik unter der Buche - Konzert im Freien
Freitag: Eröffnung des Stadtfestes mit dem Thema „1980s“
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 festival

Theme: Nordic
East Jutland’s largest flea market – Rock/Live-Music – Food and beer tents
–Family bicycle race – veterans parade and much more….
In connection with the annual town festival, the entire town of Odder will be
transformed into East Jutland’s largest flea market with more than 200 traders
participating. Pick up a bargain among flea market finds, ceramics, antiques, paper
cuttings, toys, technical items, and much more!
On Saturday you can also feast your eyes on vintage cars in the parade which will
pass through the pedestrianised streets
Wednesday: The ’Tour of Hads Herred’ family bicycle race.
Thursday: Music under the beeches
Friday: Official opening of the Town festival under the theme „1980s “.
Parade through the town. Food and beer tents with live music.
Saturday: East Jutland’s largest flea market.
Food and beer tents with live music.
Everybody is welcome. – See you at Odder Town Festival.
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