STUDSGÅRD BYFEST
OG
KRÆMMERMARKED.

2019

MANDAG DEN 27. MAJ — SØNDAG DEN 2. JUNI

(Opsætning af telt)

NYHEDER I PROGRAMMET
• Onsdag: Cykelløbet ”Tour de Studsgård” ny sponsor!
• Torsdag: Festlige optog med alle børnene og hestevogn.
• Efter turen kan børnene blive fotograferet sammen med
LUPUS fra FCM, hvorefter der bliver afviklet mange
fodboldkampe
• Torsdag: Asiatisk Temafest kom gerne udklædt.
• Fredag: Karatetræning og demonstration v/Jack Grønbæk
• Lørdag: Gratis baggagerumsmarked for Studsgårdborgere.
• Lørdag: Kraftprøve med bold.
• Lørdag: Gladiatorkamp.
• Lørdag: Beer Pong konkurrence.
• Lørdag aften: Festmiddag, underholdning og dans. Husk at
reserver plads i teltet, så I kommer til at sidde samlet.
• Søndag: Brandbil på pladsen.
• Og meget, meget mere. Se næste side!
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30. april 2019 FK

Studsgård
Byfest og kræmmermarked 2019

Programoversigt for hele ugen.
OBS! Mandag Kl. 17.00
Telte rejses, alle i byen der kan afse tid, giver en hjælpende hånd. Jo flere
desto sjovere. Bagefter giver vi en pølse og en øl/vand.
Onsdag fra kl. 17.30:
Kl. 17.30 Fællesspisning i teltet. Husk tilmelding
Kl. 18.30 Tour de Studsgård: Stort cykelløb rund i byen og lokalområdet.
Torsdag Kristi himmelfarts dag:
Kl. 10.00 Optog rundt i byen, De udklædte børn fra Kernehuset fører an
rundt i byen. Deltag i dette festlige optog. Hestevogn til de allermindste.
Kl. 10.30 Boderne åbner og vi starter hoppeborgene.
Kl. 10.30 – 11.30 LUPUS underholder, og der er gratis kaffe og kage.
Fra kl. 11.00 Fodboldstævne, Pige- og drengehold.
Kl.18.30: Asiatisk Temafest, med asiatisk inspireret menu.
Fredag fra kl. 17.00:
Kl. 17.00 Hoppeborge og boderne åbner.
Kl. 18.30 Karate Jack Grønbæk vil demonstrere træning og øvelser.
Kl. 20.00 Bob turnering. Årets legendariske og traditionsrige turnering.
Lørdag fra kl. 8.00:
Fra 8.00 - 9.30 Gratis morgenkaffe.
Hele dagen Stort Kræmmermarked.
Kl. 9.30 - 16.00 Gratis Børneloppemarked.
Kl. 10.00 - 16.00 Gratis bagagerum marked for Studsgårdborgere.
Kl. 10.30 - 13.30 Ansigtsmaling.
Kl. 11.00 - 15.00 Kraftprøve med bold.
Kl. 11.00 – 15.00 Gladiatorkonkurrence.
Kl. 13.00 Beer Pong konkurrence. Husk tilmelding se side 5.
Kl. 18.00: Festmiddag, Underholdning, konkurrencer og dans. Husk først til
mølle tilmelding.
Søndag fra kl. 8.00:
Fra 8.00 til 9.30 Gratis morgenkaffe.
Kl. 9.30 Familiegudstjeneste.
Kl. 10.00 Stort Kræmmermarked.
Kl. 10.00 – 12.00 Brandbil på pladsen.
Kl. 10.30 til 12.00 Veteranbilklubben er inviteret! Afhænger af vejret.
Kl. 14.00 Fælles kaffebord, skattekisten bliver åbnet og vinderen udråbes.
Kl. 14.30 Årets Studs afsløres.
Kl. 15.00 Afslutning: Vi hjælpes ad med at rydde pladsen, hvorefter vi giver en
øl/vand og aftensmad.
Ret til ændring forbeholdes
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Mandag, onsdag og torsdag
Mandag.
Kl. 17.00 teltene rejses:
Kom og hjælp med at rejse telte, jo flere vi er, jo sjovere er det.
Der er pølser og øl/sodavand til hjælperne, når vi er færdige.

Onsdag.
Kl. 17.30 Fællesspisning. (Hvis det er koldt, varmer vi teltet op).
Vi starter med fællesspisning i teltet, opslag bliver udsendt ca. 14 dage før.
Kl.18.30 ”Tour de Studsgård” Cykelløb (ny sponsor ”BikPro”)
Cykelklubber og andre fra det meste af Midtjylland stiller op med de bedste
amatørcykelryttere til et spændende cykelløb om ”Tour de Studsgård”
pokalen. Der er fine præmier til de 3 hurtigste cykelryttere. Efter cykelløbet
kan der købes øl/vand og pølser på pladsen.

Torsdag.
Kl.10.00 Byfesten starter officielt: Kristi Himmelfarts dag.
Børn og forældre går i optoget gennem byen, med start fra festpladsen.
Børnene opfordres til at være udklædt, som børnene fra ”Kernehuset” det er
så festligt. Forældre og andre må også gerne komme udklædt, Frank vil føre
an i hestevogn, for de mindste.
Også ikke udklædte er velkomne, til at deltage i dette festlige optog.
Når børnene kommer tilbage vil LUPUS tage imod og underholde samt stille
op til fotografering, sammen med børnene, indtil kl. 11.30.
Der vil være gratis kaffe og kage på pladsen til kl. 11.30
Kl.10.30 Boderne lukker op.
Fra 12.00 Fodbold: en del lokalopgør. Se bagsiden.
Kom og nyd god fodbold og hep på vores drenge og piger.
Kl.18.30 Asiatisk Temafest
En aften med asiatisk inspireret menu og en asiatisk drink til 75, kr., indtil der er
udsolgt så kom i god tid. Vi spiller musik (ikke kun asiatisk). Jo der er lagt op til en
rigtig asiatisk aften, hvor vi dog taler dansk.

Kl. 23.00 Teltet lukker – Tak for i dag.
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fredag
Kl. 17.00 Salgsstederne og Hoppeborgene åbner.
Hoppeborgene er gratis, men på eget ansvar, så forældre til mindre
børn skal være i nærheden hele tiden.
Kl. 18.30 Karateopvisning
Jack Grønbæk vil demonstrere træning og øvelser, kom og vær med.
Jack skriver:
Hejsa allesammen Vi har fået den store ære at komme og vise en træning frem til jeres
byfest i Studsgård. Og det er jeg meget glade for. I er alle velkommen til at være med. Vi
har vores egen lille karate klub ude i Kibæk som hedder KIF karate (tidligere Aaskov
karateklub). Vi træner den stilart der hedder Koshinkan karate. Karate er en sport for alle
aldersgrupper. Og som styrker motorikken, styrker krop og sjæl, lære at vise respekten, få
disciplin, styrker selvtilliden, komme i form og lærer at forsvare sig selv, men karate er også
den sport hvor men får brugt alle muskler i kroppen. Det er en individuel sport, hvor der er
fokus på personlig udvikling og fremgang, man bliver ikke målt op med andre, kun hvis
man vælger at gå videre til konkurrence plan. Det jeg godt kan li ved karate er at der er
plads til alle, i sær det at arbejde med børn, er virkelig fedt, se hvordan de svageste bliver
store kæmper, og virkelig vokser og pludselig tror på sig selv samt se de lidt vildere børn
ændre sig til at de finder en indre ro, samt hviler i sig selv. Lidt om mig selv.

Kl. 20.00 Bobturnering om ”Årets Bobmesterskab 2019”. (Se side 9)
Hver vej stiller med 10 personer. Veje kan slå sig sammen, hvis en vej
ikke kan stille et helt hold. Alle veje kommer til at spille mod hinanden
og til slut kårer vi Studsgårdmestre 2019.
Til vinderholdet er der et flot vejskilt, der bliver monteret på
vejnavneskiltet, så det bliver synligt for enhver at netop denne vej, har
særlige talenter udi det ædle bobspil.
Deltagelse er gratis.
Holdlederen tilmelder holdet til Lene og Kent Jacobsen.
tlf. 61 30 41 08, eller på mail: lenenielsen1@gmail.com
senest den 23. maj 2018
Efter Bob! Teltet lukker – Tak for i dag.
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Lørdag
Kl. 8.00-9.30 Gratis kaffe og rundstykker,
Kaffe og rundstykker er sponseret af Menighedsrådet.
Salgsstederne, Kræmmermarked Flødebollekastemaskine og
Hoppeborgene åbner. Se side 8 mulighederne for opstilling af
kræmmerbod.
Kl. 9.30 Børneboderne stilles op.
Alle børn kan gratis opstille en salgsbod. Se side 8
10.00 -16.00 Bagagerum marked.
Studsgårdborgere kan fylde bilen med ting og sager og få en plads
stillet til rådighed ganske gratis. Se side 8.
11.00 -15.00 Kraftprøve med bold.
Hvem kan sparke kraftigst.
11.00 -15.00 Gladiatorkonkurrencer.
Vi har udskiftet de drabelige slebne sværd med lidt mindre
dødbringende våben. Lidt sjovere og knap så farlig, men ikke mindre
spændende. Hvem bliver årets Gladiator?
Kl. 10.30-13.30 Ansigtsmaling:
Kom og blive smukt ansigtsmalet Det er gratis.
kl. 13.00 Beer Pong:
Her gælder det først og fremmet at deltage, og more sig. Det bliver
virkeligt sjovt. Aldersgrænsen er fra 18 år og opefter.
Tilmeld hold af 2 deltagere til:
Jesper Bonde på 22 54 10 95 eller mail Jesper.bonde@hotmail.com
Senest fredag aften.
Kl. 16.00 Teltet lukkes for klargøring til aftenens arrangement:
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Lørdag aften
Kl. 18.00 Teltet åbnes:
Det store festprogram, starter med festmenu, der i år består af helstegt
pattegrise som Anna og Svend Erik Hinrichsen har sponseret. ”Salatholdet”,
vil igen i år levere det overdådige salatbord, med friskbagt brød, og Madsen
m.fl. vil sikre at grisen bliver grille på allerbedste vis.
Øl vand og vin m.m. kan købes i baren. Pris m.m. se nedenfor.
Kl. 20.00 Forskellige aktiviteter
Underholdning, hvad har de fundet på?? Friskolens Venner vil traditionen tro
afholde Amerikansk Lotteri, med som sædvanlig mange fine præmier,
Kl. 21.00 Dans til ”Trolle@Thorbjørnsen”.
I år har vi fået Trolle og Thorbjørnsen, som vi jo kender, til at komme og spille til
dansen. De spiller alle de gode gamle danse hits, og I er velkommen til at spørge til
egne favoritnumre.
Tag naboerne med og vær med til at gøre dette til en rigtig god aften, sammen med
gode venner.
De sidste år har vi haft fuldt hus til aftenfesten, så vær i god tid med at købe
billetter.
For de nattesultne, vil der være mulighed for at købe grillpølser og brød, i løbet af
aftenen.
KL. 1.00: Det begynder at lysne og festen slutter.

BESTILLING

AF PLADS I TELTET TIL

LØRDAG

AFTEN:

OBS: Nye tilflyttere til Studsgård (Flyttet ind efter juni 2018) kan gratis få
udleveret 2 billetter til hele festaftenen ved henvendelse til Finn Kronbo. (send en mail
eller ring, se adresse nedenfor).
Menu: Grillstegt pattegrise, og som tidligere vil Vera og Lars, Lene og Kent m.fl. sørge
for det store lækre salatbord med hjemmebagt brød.
I baren kan købes kaffe, øl, vand, rødvin, hvidvin. små skarpe, m.m.
Entre pr. person: Sang, menu, og dans: 150,- kr.
Børn under 13 år: 25,-kr. billet købes sammen med forældrebilletten
Entre efter spisning er 75,- kr.
Adgang til lørdag aften, gerne gruppevis, kan bestilles i baren eller ved:
Finn Kronbo tlf. 30 61 86 90, finnkronbo10@hotmail.com, Eller ved Vivi Kristensen
51 36 56 96, vivi@fibermail.dk senest torsdag d. 30. maj, kl. 20.00.
OBS! Køb evt. billetterne på forhånd ved Finn eller Vivi og reducer kødannelsen.
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søndag
Kl. 8.00-9.30 Gratis kaffe og rundstykker,
Sponseret af Menighedsrådet.
Kl. 9.30 Familiegudstjeneste i teltet.
Ved sognepræst?
Kl. 10.00 Kræmmermarked og Hoppeborgene åbner.
Kl. 10.00 til 12.00 Brandbil.
Brand og redning kommer med en af de imponerende brandbiler.
kl. 11.00 til 13.00 Veteranbil udstilling
De stolte ejere af en veteranbil vil evt. lægge søndagsturen omkring
Studsgård Byfest og præsenterer de smukke og imponerende biler. Er
afhængig af godt vejr.
Kl. 14.00 Fælles kaffebord i teltet.
Kaffe med hjemmebag: Kun 20,- kr. (Der serveres saftevand til børnene.)
Til slut vil Årets Studs 2019 blive udpeget.
Her møder alle Studsgårdborgere op og hylder den eller de, der har gjort
en særlig indsat for byen, på den ene eller anden måde. Se side 9.
.
Kl. 15.00 Byfesten slutter - Tak for i år og på gensyn.
Vi hjælpes alle ad med at rydde pladsen, hvorefter vi spiser rester.
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Generelt
Studsgård Kræmmermarked.
Fredag d. 31. maj 2019 fra kl. 15.00 til søndag d. 2. juni 2019 15.00.
Opstilling kan ske fra fredag kl. 9.00.
Gratis morgenbord både lørdag og søndag, i teltet.
Mulighed for tilkøb af billig madbillet til, det store tag-selv-bord, i teltet lørdag aften.
Menuen er helstegt pattegris.
Igen i år koster det kun 35 kr. pr. facade meter. Ønskes der el, er prisen 75,00 kr. for
alle dagene.
Tilmelding skal ske via følgende mail: studsgaardmarked@gmail.com
I forbindelse med tilmeldingen bedes der opgives følgende:
• Navn, adresse, postnummer-by, tlf. nr.
• Antal facade meter (7 m i dybden)
• Ønskes der el
• Hvad der handles med
Hvis der er ønsker til beliggenhed, eller andet. Så må i meget gerne tilføje dette.
Betalingen kan ske via: Mobil Pay, bank overførsel. Informationer følger efter
tilmelding.
Skulle der være yderlige spørgsmål, kan de rettes til: Dan Østergaard,
Tanderupkærvej 4, 7400 Herning, tlf.: 28 35 82 48
Læg en besked hvis jeg ikke tager den, så ringer jeg tilbage.
Vi håber at se jer, til en hyggelig weekend, med gode handler, fest og glade dage, under
vores By- sportsfest og kræmmermarked.
Med venlig hilsen
Studsgård Kræmmermarked
Børnenes loppemarked lørdag fra kl. 9.30
Børn kan gratis, få stillet plads til rådighed for salg af legetøj m.m. på festpladsen
Det forudsættes at alle udstillinger og børnenes salgssteder opbygges af børn og forældre. Hver
udstiller og bod får tildelt et areal, så medbring selv det udstyr der skal bruges, f.eks. Borde og
stole.

Bagagerum marked lørdag fra kl. 10.00 til Kl.16.00
Studsgårdborgere kan gratis, få stillet plads til rådighed for salg af ting og sager.
Pladserne bliver tildelt i den rækkefølge man møder op og vil fortrinsvis komme til at ligge i
forlængelse af kræmmermarkedet.
Hver udstiller får tildelt en plads til bilen, så medbring selv det udstyr der skal bruges, f.eks.
Borde og stole.
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Husk at stemme på Årets Studs 2019
Årets ”STUDS” -gård borger vil i år blive kåret søndag, ved det store
kaffebord.
Stemmesedlerne og stemmeboksen forefindes i baren i det store telt.
Afstemningen slutter søndag den 3. juni kl. 11.00.
Husk din ”stemme” i stemmeboksen!
2001 Yvonne Thomsen,
2009 Ella Jensen
2002 Niels Lyngskov
2010 Jan Hammer,
Kristensen,
2011 Poul Mortensen,
2003 Torben Halkjær,
2012 Dan Østergaard
2004 Vivi Kristensen,
2013 Lene Nielsen
2005 Henning Larsen,
2014 Gunnar Jensen
Årets Studs 2019?
2006 Henning Madsen
2015 Anita Pedersen
2007 Finn Kronbo,
2016 Søren Hvid
2008 Vera og Lars
2017 Søren Eriksen
Lauersen,
2018 Brian Johansen

Studsgård Bob mesterskab 2019
Alle byens veje deltager i denne festlige aften omkring 10 bobborde. Der bliver
udkæmpet drabelige dyster, godmodige drillerier fyger på tværs af bordene,
Det hele styres myndigt af Studsgårds egen bobeksperter Kent Jacobsen, og
Lene Nielsen holder styr på data.
Det er en aften hvor byens borgere hygger sig i god stemning. Men tag ikke
fejl, der bliver kæmpet om hver en brik, der står meget på spil. Først og
fremmes æren, derudover det synlige bevis i form af et vejskilt, der hele det
efterfølgende år tydelig tilkendegiver at netop denne vej kæmpede sig til
sejren. Der har været spillet om Studsgårdmesterskabet i Bob siden 2003 med
nedenstående vindere:
Vardevej 2003, 2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2016,2017
Voldsgårdvej, 2004, 2006, 2010.- Hagelskærvej, 2005, 2009.
Megelsigvej/Bjerggårdvej 2011.- Tanderupkærvej Land 2015,2018
Er det din vej der skal være Bobmester 2019?
Hver vej eller sammenslutningen af flere veje, vælger en Bobformand der
tilmelder sit hold på 10 personer, alle kan deltage.
Deltagelse er gratis. Holdlederen tilmelder holdet til Lene og Kent Jacobsen
tlf. 61 30 41 08, eller på mail: lenenielsen1@gmail.com
senest den 23. maj 2019
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BYFEST 2019
At Studsgård Byfest og Kræmmermarked, år efter år kan betegnes som en succes, er
først og fremmest begrundet i at næsten alle borgere i Studsgård på en eller anden måde
er med i festen. Alle tager ejerskab for byfesten og er derved også en slags vært for
hinanden og de mange gæster der kommer til byen. Det er ligegyldigt om man har været
med i forberedelsen eller man tager sin tørn under byfesten. Alle giver udtryk for at det
er ”Vores byfest”. Der er mere en 100 personer ud af vores bys vel omkring 400 voksne
der er direkte involveret på en eller anden måde.
Det skal understreges, at uden den store velvilje og hjælpsomhed fra alle sider, ville det
ikke være muligt at gennemføre så stort et arrangement i så lille en by som vores.
Festudvalget vil gerne takke for de mange ”ja” vi får, når vi beder om hjælp. Vi møder
aldrig et ”nej”. Det betyder at vi år efter år, kan overkomme at arrangere byfesten.
Alle er naturligvis velkommen, uanset deltagelse i de praktiske gøremål. Det er vigtigt for
hele byfesten at der møder rigtig mange op, og derved støtter arrangementet. Det er
vigtigt, både for sammenholdet i byen og for ungdomsarbejdet i byen, der jo de sidste år
har modtaget et pænt beløb fra byfesten til det vigtige arbejde der udføres for byens
ungdom.
Heldigvis kommer der også mange gæster udefra, nok mest for at besøge
kræmmermarkedet som det heldigvis indtil nu har været muligt at fastholde. Ikke mindst
på grund af det store arbejde kræmmergruppen udfører.

Byfestudvalget.
Telefon
Mail

Navn
Vivi Kristensen, Kassemester
Gunnar Jensen, Teknik
Finn Kronbo, Koordinator.
Dan Østergaard, Kræmmere
Brian Johansen Kræmmere
Kasper Frederiksen El installationer
Casper Rex
El installationer
Klaus Hvid
Søren Hvid
Jesper Bonde
Kasper H Pedersen

51 36 56 96
60 89 01 19
30 61 86 90
24 79 73 30
25 32 57 12
48 51 83 94
51 26 12 19
60 15 65 42
28 86 23 09
22 54 10 95
18 96 93 20

vivi@fibermail.dk
gujen@fiberpost.dk
finnkronbo10@hotmail.com
studsgaardmarked@gmail.com

klausphvid@gmail.com
hvid@hotmail.dk
Jesper.bonde@hotmail.com
kasper@fiberfart.dk

Formændene for de tre foreninger.
Jan Henschke, Borgerforeningen
Torben Halkjær, SGIF

26 23 52 91
97 16 40 99

studsgaard.borgerforening@gmail.com
torben.halkjaer@gmail.com

Gitte Andersen, Støtteforeningen

22 31 76 36

gitte.andersen@fiberpost.dk

På festligt gensyn
Byfestudvalget 2019
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Billeder fra tidligere Byfester
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Fodboldkampe:
Torsdag den 30. maj fra kl. 10.30
Kampprogram
Kl. 10.30 til 11.30 Alle de små børn sammen med
LUPUS
Kl. 11.00 til 12.00: U 13 Piger
Kl. 14.00 til 15.00: U 17 Drenge
Kl. 16.00 til 17.30 Seniorkamp
Mød op og vær med til at heppe på
fodboldspillerne, det gør kampene meget bedre.
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