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Program for 

Hjerm Byfest 2022

Festudvalget ønsker alle 
en rigtig god byfest!

Onsdag d. 1. juni Byfestløb og skattejagt rundt på ruten 17.00         
 Salg af sportsboller på pladsen 
      
Torsdag d. 2. juni Børne banko i teltet  16.00
 Salg af ”kylling i karry med ris” 17.15                                            
 Voksen banko i teltet 19.00

Fredag d. 3. juni Krocket turnering 10.00-12.00
 Senior hygge m/spisning og musik 12.00-15.00
 Grillen tændes og der kan købes pølser m.m. 17.00 
 Cykel løb  17.30-19.30
 Fodboldkamp Serie 4 Herrer – Lidenlund B 19.30
 Børne disko med DJ (i halvdelen af teltet) 19.30-21.30

Lørdag d. 4. juni Fodboldkamp U16 drenge – Thisted FC 10.30
 Optog gennem Hjerm ”Eventyr” 12.00
 Festpladsen åbner med mange aktiviteter 13.00
 Rodeotyren er klar 13.30-14.30
 Human bord fodbold starter incl. finale  13.30-16.00         
 ”Eventyr” Sommerfest i teltet  18.30
 Sommerfesten slutter  01.00

Søndag d. 5. juni Byfest gudstjeneste i Vestre kirke 9.00
 Byfest gudstjeneste i Østre kirke 10.30
 Baren åbner 12.00
 Gratis Tarteletter til alle 12.30 
 Børne kræmmermarked  13.00
 VIND en ROBOTPLÆNEKLIPPER 13.00 
 Offentliggørelse af vinder af byfestløbet, cykelløb,  
 optog og Human bord fodbold. 14.30
 Byfesten 2022 slutter
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ByfestudvalgetByfestudvalget
vil gerne ønske alle 

en rigtig en god byfest.

 

1000 tak til alle de frivillige 
der har givet en hånd med, 

for at få det hele til at lykkes Å

God byfest!
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I I   ONSDAG DEN 1. JUNI KL. 17.00   I I

Onsdag den 1. juni 2022. kl.17.00 lyder startskuddet til årets byfestløb  
som arrangeres af Hjerm FIF gymnastikudvalg.

Løbet er velegnet både for den seriøse motions løber og i særdeleshed  
også som hyggelig motionstur for hele familien  

hvad enten man gerne vil løbe eller gå en tur rundt i Hjerm.   
Der er 3 ruter: ca. 3,5 km – 7 km – 10,5 km (1, 2 eller 3 omgange).  

Der vil være præmier, som uddeles ved lodtrækning.

Starten går fra p-pladsen ved Hjerm Hallen.  
Kom og vær med ONSDAG D. 1. JUNI 2022 KL. 17.00

Pris for løb:  
30,- kr. pr. person – Familie 60,- kr. 

Mange løbe hilsner  
fra Hjerm FIF gymnastikudvalg

BYFEST LØBBYFEST LØB
Hjerm rundt  

på løbe- eller gåben
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I I   ONSDAG DEN 1. JUNI KL. 17.00   I I

Efter løbet vil der være mulighed  
for at købe øl og sodavand  

samt frisksmurte sportsboller.

(25 kr. pr. stk. – 2 stk. for 40 kr.) 

 
FDF Hjerm laver i år en spændende familie  

skattejagt rundt på løbe ruten.
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Ud over kampe fredag og lørdag forsøger  
vi at få planlagt flere kampe på stadion mandag-tirsdag- 

onsdag aften i byfestugen. Da der i turneringsregi for f.eks. 
Serie 5 og U11 er ombrydninger i maj, er disse  

desværre ikke programsat endnu.  

Vi ser frem til hyggelige fodbolddage,  
”Match Days” 

– kig over og hep på vores hold

/ HJERM FIF FODBOLD

HJEMMEKAMPE PÅ HJERM STADION

FODBOLDKAMPEFODBOLDKAMPE
I I   MANDAG-ONSDAG DEN 30. MAJ - 1. JUNI   I I
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I I   TORSDAG-LØRDAG DEN 2. JUNI TIL 4. JUNI    I I

Kom og støt vores tur til 
Bornholm. 

 
De glade, unge mennesker fra 5. klasse 
er klar til at gentage succesen fra de 
sidste år med et væld af lækre kager, 

kaffe og andre lækkerier. 

Kom og smag på de mange forskellige 
varianter vi har på menuen i år. 

 

Vi glæder os til at se jer og vi lover, at I 
ikke bliver skuffet. 

5. klasse sælger kage og kaffe i 
byfestdagene til banko, seniorfrokost, 

cykelløb og lørdag efter optoget. 
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I teltet

Traditionen tro vil der igen i år blive spillet børnebanko  
i teltet, med mange fine gevinster.

Hvem mon bliver de heldige vindere  
af de mange flotte gevinster?

Hvem får først banko? Hvem har de bedste plader  
og hvem løber af med de fleste præmier?

Alt dette kan du kun finde ud af, hvis du møder op.

Vi ses V

I I   TORSDAG D. 2. JUNI KL. 16.00   I I
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I I   TORSDAG D. 2. JUNI KL. 17.15   I I

Også i år kan du købe kylling i karry med ris i teltet 
efter børnebanko og inden voksen banko  

Pris kr. 35,-

KYLLING I KARRY KYLLING I KARRY 
MED RISMED RIS

 I BYFESTTELTET I BYFESTTELTET

 HUSK AT MEDBRINGE BESTIK!
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Traditionen tro vil der igen i år blive spillet banko i teltet  
med mange fine gevinster 

Hvem får først banko?                    

Hvem har de bedste plader og hvem løber af  
med de fleste præmier? Alt dette kan du kun finde ud af,  

hvis du møder op.

Der spilles som altid amerikansk lotteri,  
for det gælder jo, om at vinde mest muligt denne aften.

Kaffe og kage kan købes af 5. klasse i teltet.

VOKSEN BANKOVOKSEN BANKO
I I   TORSDAG DEN 2. JUNI KL. 19.00   I I
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I I   FREDAG DEN 3. JUNI KL. 10.00-12.00   I I

Tilmelding/yderlig info hos Arne Nørskov,  
mobil 6179 4645. 

Krocket er kendt som et havespil for voksne og børn  
og ofte synonym med dansk hygge.  

Det er et taktisk spil med masser af sjov, strategi  
og spænding. 

Mød op ved byfestteltet og få udfordring  
og fællesskab i det fri!

KROCKET KROCKET 
TURNERINGTURNERING
På sportspladsen
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Kommer og underholder til frokost  
og hygge i teltet.

En lækker platte, 1 øl og god musik til 95,- kr.
 

(Tilmelding/køb af billet hos Tina Jensen 2845 8110 senest 30/5-22)

HUSORKESTRETHUSORKESTRET
I I   FREDAG DEN 3. JUNI KL. 12.00-15.00   I I

Hvorfor dette navn? Vi startede for mange år siden 
med at spille/underholde til arrangementer på senior-
centret i Tarm. Der fik vi dette navn. Vi har spillet og 
sunget primært for et modent publikum til alle former 
for fester, syng med arrangementer og gennem alle 
årerne til det årlige marked i Tarm. 
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I I   FREDAG DEN 3. JUNI KL. 17.00   I I

Tag hele familien med til byfest fredag aften  
og køb jeres aftensmad,  

mens I kikker på fodbold eller deltager i cykelløb.

Grillen bliver tændt og der sælges lækre grillpølser,  
kylling, pastasalat og pommes frites.

HYGGE OG GRILLMAD HYGGE OG GRILLMAD 
INDEN CYKELLØBINDEN CYKELLØB
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I I   FREDAG DEN 3. JUNI KL. 17.30-19.00   I I

CYKEL-CYKEL-
SPONSORLØB SPONSORLØB 

Så er det igen i år tid til cykelsponsorløb, der som vanligt starter foran hallen,  
Fredag d. 3. juni 2022 kl. 17.30-19.00

Tilmelding starter kl. 16.45 på pladsen foran Hallen, hvor der også er løbsstart.

Bemærk at vi kun har ruter i Hjerm by og på stisystemer, så der er gode 
 chancer for at følge alle ryttere løbet igennem.  

Vi vil kraftigt opfordre alle vores idrætsudvalg og deltagere i cykelløbet at gi’ 
den gas, så det bliver en rigtig festlig oplevelse for alle i år.  

Med venlig hilsen
Hovedbestyrelsen
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I fredagens sponsorcykelløb deltager fodboldspillere og måske 
deres familier.

Støt med sponsorat til en fodboldspiller / spillers familie

Formålet er at samle penge ind til holdaktiviteter, bl.a. til 
 stævnet Verona Cup 2022 i oktober, andre stævner og sociale 
arrangementer i løbet af sæsonen.
Pengene går udelukkende til det fodboldhold, der er skrevet 
på deltagerens tilmeldingsseddel.

Tid og ruter, se opslag for sponsorcykelløb.

Deltagere:
Skriv fuldt navn på tilmeldingssedlen, som deles ud til jer på en 
træningsaften – eller find ekstra i hallens cafeteria. 
Vigtigt: Ud for feltet udvalg, skriv tydeligt fodbold og
holdnavn, f.eks. ”Fodbold U14 piger”.

/ HJERM FIF FODBOLD

Fodboldhold cykler

CYKELLØBCYKELLØB
I I   FREDAG DEN 3. JUNI KL. 17.30-19.00   I I
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Hvordan kan man støtte Fodbold?
  Give et nap med i ny og næ – meld dig til klubben  
som frivillig for fællesskabet & medlemmerne

 Sponsorere cykelryttere fra fodbold til Byfest-cykelløbet

 Køb via vores partner FCM Klubsamarbejdet:

➤ FCM Målaktier 
 Vi får 1 ud af 3 kr. 
 på abonnement & 
 du kan vinde gevinster

➤ Fordelsklubben 
 Vi får 25 kr. af 75 kr.
 pr. solgt kampbillet – 
 og du kommer til kamp 

➤ Skrabelodder 
 Vi får 7,5 kr. af 25 kr.
 pr. solgt lod – 
 og du kan vinde gevinster 

Hvad går økonomisk støtte til?
  Sociale arrangementer – samlinger og udflugter

  Stævner – både lokalt, indland og evt. udland

Tak for jeres støtte / HJERM FIF FODBOLD

STØT STØT 
FODBOLDFODBOLD

I I   ALLE DAGE   I I
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For at komme ind køber man et armbånd til 25 kr.,  
hvor man så kan få 5 x 1 lille pose slik, 1 kop popcorn eller 

chips eller 1 glas saftevand.  
Man kan købe alle de armbånd man vil ?

Succesen fra de sidste år gentages.  
Børnediskoteket kommer til byfesten!

Fredag d. 3. juni 2022 kl. 19.30 til 21.30

Er du barn på skolen, så kom og fest med din klasse  
og alle de andre klasser.

Vi har slik, popcorn, chips, saftevand og god musik ?

Børnediskoteket er for alle børn på skolen og i førskolen. 

Vi ses til ”Eventyr diskoteket”!

I I   FREDAG DEN 3. JUNI KL. 19.30-21.30   I I

BØRNEDISKOTEKBØRNEDISKOTEK
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Serie 4 Herrer skal forsvare de grønne farver

I eventyrerne kæmper de gode mod de onde, og de gode 
 vinder for det meste. De unge ”riddere” skal op imod den 

”onde” stribede, sort/hvide Lemvig-drage denne aften. Så kom 
over på stadion og hep på de ”gode” i håbets farve ? 

/ Hjerm FIF Fodbold

FREDAG 3. JUNI KL. 19.30 
HJEMMEKAMP PÅ HJERM STADION

Serie 4 Herrer 
– Lidenlund B

FODBOLDKAMPFODBOLDKAMP
I I   FREDAG DEN 3. JUNI KL. 19.30   I I
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Glimt fra Glimt fra 
sidste års byfestsidste års byfest

… vi kan gøre det lige 
så festlig i år… 
 Vi ses!
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Kom og støt op om vores U16-hold  
lørdag middag!

Tag vennerne og naboen med – og evt. en kop kaffe  
eller andet på vejen fra teltet  

– og støt dem til sejr over de blå-hvide ? 

/ Hjerm FIF Fodbold

LØRDAG 4. JUNI KL. 10.30 
HJEMMEKAMP PÅ HJERM STADION

U16 drenge 
– Thisted FC

FODBOLDKAMPFODBOLDKAMP
I I   LØRDAG DEN 4. JUNI KL. 10.30   I I
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Vi ønsker stadig at puste endnu mere liv i optoget, og vi vil gerne have 
flere vogne, flere deltagere og flere tilskuere. Derfor har vi også i år de nye 
tiltag.

Traditionen tro kan man vinde vandrepokalen for:   
Årets mest kreative vogn

Vi vil give hver vogn i optoget et nummer, og der vil være  
lodtrækningspræmier blandt de der deltager. 
Derudover kårer vi også Den bedste enkelt-udklædning.

Læg hovedet i blød og lad kreativiteten blomstre. Alle kan deltage i 
 optoget, og det kræver ingen forhåndstilmelding. Det skaber liv og glade 
dage til byfesten. 

Temaet er: ”EVENTYR”

I I   LØRDAG DEN 4. JUNI KL. 12.00   I I

Vinder af vandrepokalen 2019, 
hvem vinder den i år?

Optoget starter fra ”Den 
røde plads” (Bjerregårds-
parken), og går gennem 
Bjerregårdsparken, Linde-
vænget, Jernbanevej, 
Østre Hovedgade, Engvej, 
Østervang, Lindeborgvej, 
Østre Hovedgade, Vestre 
Hovedgade, og slutter på 
 P-pladsen ved Hjerm Hallen.

Optog gennem byen Optog gennem byen 
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Find en flok venner, kolleger, naboer eller andre, 5 i alt,  
og meld et hold til.

Turneringen bliver afholdt lørdag eftermiddag  
på festpladsen i en speciel bane.

Det er gratis at deltage.

Der spilles om den meget flotte pokal   

Sidste frist for tilmelding er fredag 3. juni 2022.

Tilmelding kan ske til: 
Frank Andersen 

Mobil 23 32 70 79 – E-mail: frank_29@live.dk

Så er det blevet tid til igen at finde holdene frem  
til den sjove bordfodboldturnering ”Human Fodbold”

HUMAN FOOTBALL HUMAN FOOTBALL 

I I   LØRDAG DEN 4. JUNI KL. 13.30-16.30   I ILørdag den 1. juni kl. 14.00-16.30 
 

BUMPER BALL  
 

Så er det blevet tid til igen at finde holdene frem til den sjove 
fodboldturnering "BUMPER BALL" 

 

 
 

Find en flok venner, kolleger, naboer eller andre, 5 i alt, og 
meld et hold til (aldersgrænse 6. klasse) 

 
Turneringen bliver afholdt lørdag eftermiddag på 

festpladsen. 
 

Det er gratis at deltage. 
 

Der spilles om mange flotte præmier og den meget flotte 
vandrepokal  

 
Sidste frist for tilmelding er torsdag 30. maj 2019 

 
Tilmelding kan ske til: 

Frank Andersen 
Mobil 23 32 70 79 E-mail: frank_29@live.dk 
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I I   LØRDAG DEN 4. JUNI KL. 13.30   I I

  Rodeotyren    

Mød op på byfestpladsen lørdag kl. 13.30  

og tag kampen op mod den ”vilde tyr”.  

Man bliver delt ind i årgange, så alle har en fair chance JJ 

Både sjov for rodeorytteren og ikke mindst tilskuerne, kom og prøv 
kræfter med den ”vilde tyr” og sæt din udholdenhed, styrke og 

balance på prøve.  

Hvem kan blive længst på rodeotyren og blive  

”Hjerms bedste rodeorytter” 
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LØRDAG 4. JUNI

Brug DBUs pannabane til frit spil om lørdagen

Dyst imod holdkammerat, klassekammerat  
eller ven/veninde 

/ Hjerm FIF Fodbold

I I   LØRDAG DEN 4. JUNI   I I

PANNABANEPANNABANE

PANNABANE REGLER:
•  2 spillere spiller kamp på 2 minutter

•  Hver spiller forsvarer et mål 

•  Vind på enten flest mål, lav en panna på modstanderen eller hvis 
modspiller skyder bolden direkte ud over banen

•  En panna: En spiller skyder bolden mellem benene på modstanderen 
(tunnel) OG får fat på bolden bagefter

•  En panna eller bold ud af bane afgør kampen øjeblikkelig
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Vi er på byfestpladsen både lørdag og 
søndag. 

Den store karrusel er klar til en ordentlig 
omgang for både modige børn og voksne 
☺ 
Bag pandekager og lav popcorn over bål. 

Kom og hav det sjovt med os ☺ 

 

 

I I   LØRDAG DEN 4. JUNI – SØNDAG DEN 5. JUNI   I I

Vi er på byfestpladsen både lørdag og 
søndag.

Den store karrusel er klar til en  
ordentlig omgang for både modige  
børn og voksne V

Bag pandekager og lav popcorn over bål.

Kom og hav det sjovt med os V

HJERM BYFEST 2022 25



ÅRETS SOMMERFESTÅRETS SOMMERFEST    
i byfesttelteti byfestteltet

I I   LØRDAG DEN 4. JUNI KL. 18.30-01.00   I I

HELSTEGT PATTEGRIS AD LIBITUM
2 slags kartofter

Lækker sauce
3 spændende salater, brød og dressing

Drikkevarer SKAL købes i baren.  
Baren er velforsynet med øl, vand, vin  

og eventyrlige drinks.

De seneste år er der mange, der har valgt at komme udklædte,  
og de bedste udklædte som ”Eventyr” vil vi gerne belønne  

med en flaske ”Pure”. 

HUSK det er helt frivilligt om man kommer udklædt V

Også i år giver vi studierabat til studerende (mod fore visning 
af studiekort) og lærlinge på billetten til lørdag aften.  

SÆRPRIS for studerende: kun 150 kr.  
Efter spisning kl. 20.30 – 50 kr.  

(Vi serverer ikke alkohol for unge under 18 år) 

BILLETTERNE KAN KØBES VED:
Tina Jensen mobil nr. 2845 8110 eller
i byfestteltet fra torsdag den 2. juni.

Billetterne skal betales ved afhentning!

HUSK:
BESTIK & 

TALLERKENER

Lørdag den 4. juni kl. 18.30 til 01.00

Indgangs-
billet  

m/mad 
225,-
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I I   LØRDAG D. 4. JUNI KL. 18.30-01.00   I I

DJ Michael ”Highlight”  
styrer musikken hele aftenen

 
Der vil komme musik for enhver smag.
Så kridt danseskoene – det bliver godt!

HUSK at spørge naboer, venner  
og nye Hjermboere om de vil med,  

det gør en kæmpe forskel.

Jo flere der deltager – jo sjovere bliver det!

Eventuelle ønsker, om at sidde ved et bestemt bord,  
så kontakt Tina Jensen 2845 8110.

Har du/i ikke noget bord, så tag det bare helt roligt.  
Der er masser af plads og vi finder selvfølgelig  

et godt bord til alle.

Sommerfest i teltet
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GRATISGRATIS
TARTELETTERTARTELETTER

I I   SØNDAG D. 5. JUNI KL. 12.30   I I

Tarteletterne er sponsoreret af:

HUMLUM BRØD,  
MIN KØBMAND OG AUSUMGAARD

Vi gentager de sidste års store succes   

med gratis tarteletter i Byfest teltet    

Gå ikke glip af denne chance for fællesskab i teltet

HUSK BESTIK!!!
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I I   ALLE DAGE   I I

Køb et flag og vind  

en Robotplæneklipper før din nabo. 

 
Gardena robotplæneklipper med originalt hus. 

Sælges hos  på tilbud til 5995,00 kr. 

Sidste flag som ikke er kørt over, vinder 
robotplæneklipperen. 

Køb dit flag i byfestteltet senest søndag kl. 
13.00, og se hvem der vinder derefter. 

Konkurrence i samarbejde: 
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I I   SØNDAG D. 5. JUNI KL. 13.00   I I

KRÆMMER-KRÆMMER-
marked

Marked med hygge for alle!

Mød op og sælg dine brugte legesager,  
gamle ejendele og husflidsprodukter  

fra pulterkammer, garage, kælder og loft. 

Gå på opdagelse og oplev den hyggelige stemning.  
Måske gør du et fund blandt de mange  

spændende ting.
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Glimt fra Glimt fra 
sidste års byfestsidste års byfest

… vi kan gøre det lige 
så festlig i år… 
 Vi ses!
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I I   SØNDAG D. 5. JUNI KL. 14.30   I I

OFFENTLIGGØRELSE OFFENTLIGGØRELSE 
AF VINDEREAF VINDERE
Søndag kl. 14.30 offentliggør

vi vinderne af: (optoget)
– ÅRETS MEST KREATIVE VOGN
– BEDSTE ENKELTUDKLÆDNING

– LODTRÆKNINGSPRÆMIER

Der offentliggøres desuden  
vinderne af:
– CYKELLØBET

og vinderne af:
– HUMAN BORDFODBOLD TURNERING

og vinder af:
– ROBOTPLÆNEKLIPPER

og vinderne af:
– BYFESTLØBET

Lige efter spændingen er udløst, vil vi meget gerne have så mange 
som mulig til at hjælpe med at pakke sammen efter byfesten.  

Hvis mange giver en hånd med tager det ikke ret lang tid.
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