
- ET GLÆDELIGT GENSYN 



Kærer læser 

 

Støt venligst vores  

annoncører,  

da de støtter os. 

 

Tak!     

Udgivet af Viaduktfestbestyrelsen 2022.  

Der tages forbehold for fejl og mangler. 

SPAR 00% 
Navn på vare eller serviceydelse 

Udløbsdato: 00-00-00 

Beskriv adressen ud fra seværdighed eller område. 
Tlf.: 555 555 5555 

Firmanavn 

TILBUD 



 

  Fredag aften underholder 

 Jesper Iversen  

  i teltet fra kl 20.00 -23.45 

 

 

 

Her vil det være muligt at købe aftensmad, i 

form af kamsteg med kartoffelsalat og salat. 

Vi vil også have lækre sandwich klar. 



Viaduktmarch 2022 

Hjerteforeningen har igen arrangerer en march på  

Filskovs hjertestier under viaduktfesten. 

Det løber af staben  

Onsdag d. 8. juni kl. 18.30 ved multihuset.  

Efter viaduktmarchen mødes vi ved multihuset.  

Her er der pølser og brød til alle, samt mulighed for 

at købe øl og sodavandvand. 

Hilsen Hjertesti udvalget 





Viaduktrevyen 2022 
Medvirkende: Lisbeth Christensen, Mathilde Bertelsen,  

Annette Nissen, Thora Kastberg, Kim Rahbek, Kenneth Rahbek  

og Peter Jørgensen.  

Musik: Andreas Andersen, Mads Andersen, Johan Andersen  

og John Skou.  

Sufflør: Regitse Brorsbøl. 

Lys & Lyd: Emil Rahbek og Martin Rosenberg. 

Regissør: Poul Kjærsgaard og Mikkel Arvad. 

 



Viaduktrevyen 2022 – Filskovs DNA 

Efter 3 års pause er der igen Viaduktrevy – denne gang med titlen: 

Filskov DNA. Helt hvad denne titel henviser til, skal ikke røbes her, og 

det kan således være flere af numrene, der henvises til.  

Også i år har revyholdet, ufrivilligt og godt hjulpet af lokale borgers 

gøren og laden det sidste års tid, sammensat et program, som spæn-

der vidt – lige fra affaldssortering på genbrugspladsen til ny  

halinspektør i Viadukthallen. Derudover er der også hints til Filskovs 

foretagsomhed, en læges afgang og meget andet -  alt sammen  

bundet sammen af lidt sjov med de helt almindelige mennesker, som 

også bor i Filskov. Også i år vi der lyde både sange, rap og mon ikke 

også der bliver lidt grimt at se på.  

Alt i alt ”ligesom det plejer at være ” – og dog så helt forskelligt fra 

plejer, som det kan være. 

Rundbold  

Fat om battet og driv naboen ud af huset, for nu er 

det tid til gadeturneringen i rundbold.  

Vi starter fredag kl. 18.00 på festpladsen, så kom frisk 

og få rørt stængeren og løb med sejren (hvis I kan). 

Regler er som de ”plejer” dog tæller børns point dob-

belt. 

På glædelig gensyn  



Ide kasse 

Vi i Viaduktfest bestyrelsen vil gerne tænke i nye/anderledes tiltag til 

de kommende års Viaduktfest.  

Derfor vil vi i de dage festen løber af staben i år, opsætte en  

idekasse, hvor I kan komme med Ris/Ros og nye ideer.  

Kassen vil stå ved slikboden. 

 

 

Vi er åbne overfor alle typer af tiltag, og hvis der sidder nogen af jer 

og brænder for at lave noget under byfesten skal I endelig ikke holde 

jer tilbage.  

 

Viaduktfest Bestyrelsen 

 



Viaduktfest 2022 optog 

 

Ved viaduktfesten er der igen i år optog på programmet. Som noget 

nyt er det ikke gadevis. I må selv bestemme, hvem I vil lave et festligt 

indslag til optoget med. 

Vi vil gerne have Jeres tilmelding senest den 5 juni 2022, så vi ved 

hvor mange der deltager i optoget. 

Tilmeldingen skal ske til Lise Sønderby Pedersen, kasseren i Filskov If 

på mail: kasserer.filskovif@gmail.com. 

 

Vi håber på, at I vil deltage, så vi kan få et festligt og  

farverigt optog. Der er præmier til de 3 bedste indslag. 

 

Mødetid foran kroen søndag den 12 juni 2022 kl 12.30, hvor der  

bliver udleveret numre til alle indslag. 

 

Denne dag gælder Færdselsloven stadigvæk. 

 

Med venlig hilsen 

Filskov IF 

mailto:kasserer.filskovif@gmail.com


ONSDAG d. 8. juni 
18.30 Viaduktmarch  
  Start ved FDF Multihusets bålplads. Vi går en tur på Hjertestien  
  og af ved bålpladsen med pølser, brød, snobrød og vand til alle. 
 

TORSDAG d. 9. juni 
19.30 Revy i Viadukthallen  
  Der sælges vand, øl, is & slik. 
 

FREDAG d. 10. juni 
18.00 Festpladsen åbner 
18.00 Ølteltet åbner 
18.00-20.15 Rundbold  
  Gadeturnering og alle er velkommen. 

20.15-20.30 Præmieoverrækkelse 
20.00-24.00 Musik i ølteltet  
  Jesper Iversen spiller i ølteltet. Der kan købes grillstegt  
  kamsteg med mixed salat og kartoffelsalat.  

24.00 Festpladsen lukker 
 

LØRDAG d. 11. juni 
08.00-10.00 Morgenkaffe  
  Serveres i teltet på festpladsen. 

09.15-10.00 Fri Gudstjeneste i festteltet  
  v/præst Karin Rahbek-Engmarksgaard  
  med spirekoret. 

10.00-12.00 Bagagerumsmarked  
  I skolegården ved Filskov Friskole.  
  Det er tilladt at stille op fra kl 9. 

 



LØRDAG d. 11. juni - forsat 

13.00 Festpladsen åbner  
13.00-15.00 Fodbold 
16.00 Festpladsen lukker 
 
18.00-01.45 Lørdag aften arrangement 
18.00-18.30 Velkomst & forret 
18.30-20.00 Revy 
20.15-22.00 Servering af hovedret 
21.00-01.45 Musik ved  bandet Den magiske musik maskine 
  Billetter á 325,00 kr. kan købes hos Min Købmand  
  v/Peter Junge tlf. 75348021, fra  
  fredag d. 27 Maj til Mandag d. 6. juni. 
  Efter kl. 22.00 lørdag aften er der fri entre.  
 

SØNDAG d. 12. juni 
13.00 Festpladsen åbner 
13.00 Optog gennem byen  
  Start ved kroen og anført af Vardegarden. 

14.00-14.30 Tattoo  
  Vardegarden laver et flot tattoo på pladsen. 

15.00-15.30 Den store tryllekunstner og hans kanin  
  Underholdning for børn (og voksne).  

16.15 Præmiering  
  Uddeling af præmier til bedste indslag i optoget. 

17.00 Viaduktfesten er slut - Tak for i år 
 
Vi glæder os til at se jer alle, og håber at vi sammen kan skabe den  
helt rette stemning omkring vores viaduktfest. 
 





Viaduktfestrevyen 2022 
Igen i år er Min Købmand villige til at sælge biletter til  

revyen lørdag d. 11 Juni. Biletterne kan købes fra fredag  

d. 27 Maj til senest mandag d. 6. juni.  Så hvis I ønsker at 

være med SKAL billetten købes i dette tidsrum. 

Menuen i år kommer fra Filskov Kro, så vi er garanteret 

lækkert lokalt tilberedt mad.  

Musikken leveres også med lokal islæt, da en af Filskovs 

egne drenge er med i bandet Den magiske musik maskine, 

som spiller op til dans efter revyen. 

Loppemarked 

Har du lopper der  

hopper af lyst til  

at blive solgt.  

Så er det muligt i  

skolegården på Filskov  

Friskole lørdag d. 11 juni 

fra kl 10.00-12.00. 

Der må stilles op fra kl 9.00 

Vel mødt! 



Gudstjeneste i det fri 

Lørdag morgen kl 8.00 er der 

gratis morgenkaffe med  

rundstykker, sponsoreret af  

Sdr. Omme bageri.  

Kl. 9.15 er der gudstjeneste ved 

Karin Rahbek-Ingmarksgaard.  

 

 

 

 





Søndags underholdning for børn  

Søndag d. 12 Juni kl 15.00 får vi besøg af Den store trylle-

kunstner og hans kanin. Her er der gode chancer for at bli-

ve underholdt, lige meget om man er barn eller ej. Vi skal 

se hvilke strabadser den store tryllekunstner skal igennem, 

for at kunne trylle, uden indblanding fra kaninen. Den yn-

der nemlig at afslører lidt for  

meget, når det kommer til diverse tryllerier.  

Vi glæder os til at få rørt lattermusklerne, sammen med 

byens børn og også gerne de voksne. 









Tusinde tak! 
Som mange af jer nok allerede har hørt, har vi med hjælp, 

indkøbt et markedstelt som skal udgøre vores boder til 

næste års byfest. Derfor skylder vi en stor tak til  

Landdistrikts rådet og Vestjysk bank for at give os  

midlerne til at skabe denne fornyelse. 

 

 

Landdistriktsrådet Billund Kommune 

 

 
 

 

 

 

Vi sætter de gamle boder op for sidste gang i år, og glæder 

os over at næsteårs opsætning vil være mindre  

tidskrævende og forhåbentlig meget nemmere.  

Tak 


