
Byfesten genopstår i Rødkærsbro 
Den 2., 3. og 4. juni holder Rødkærsbro en stor, fælles byfest med masser af aktiviteter, gode tilbud og fest. 

På initiativ af Rødkærsbro Borger- og Handelsstandsforening er forretninger, foreninger, institutioner, 

hallen og tænketanken gået sammen og holder én årlig begivenhed frem for flere små. 

”Ved at samle kræfterne får vi mulighed for at lave et større arrangement end vi kunne hver for sig” siger 

Kurt Madsen, formand for Borger- og Handelsstandsforeningen, og fortsætter: ”I en by af Rødkærsbros 

størrelse er det vigtigt at samarbejde på tværs, for at kunne konkurrere med alle de andre tilbud om 

byfester, koncerter m.v.” 

Byfesten genopliver et par gamle traditioner som børnedyreskue, gade fodbold og kagekonkurrence. Der 

bliver et stort Børne-lykke-legeland hele lørdagen, tur i sportsvogne, skattejagt, gættekonkurrencer og 

meget mere. Det hele slutter med et stort halbal lørdag aften med live musik. 

”Det er især de gode erfaringer omkring Lokaldysten, vi bygger videre på. Vi oplevede en stor tilslutning og 

mange ville gerne være aktive sammen med familie og venner, så Lokaldysten er naturligvis en del af 

byfesten”, udtaler Karen Friis, formand for RIF. Hun lægger vægt på at der skal være noget for alle. 

Torsdag er aktiviteterne lagt i bymidten og det er primært byens forretninger, der står for aktiviteterne. ”Vi 

håber selvfølgelig at kunne gøre en god handel”, siger John Pedersen, leder af Dagli’Brugsen, men mener 

også, at det handler om at skabe aktivitet i byen og give borgene en god oplevelse i deres lokalsamfund. 

”På den måde fastholder vi handlen lokalt og det er vigtigt for at kunne ”overleve” som butik i 

Rødkærsbro”, fortsætter han.  

Arbejdsgruppen bag byfesten forventer stor tilslutning til arrangementet og opfordrer alle til at sætte et 

stort kryds i kalenderen allerede nu. Det er simpelthen årets begivenhed og den må man ikke gå glip af. Der 

kommer et husstandsomdelt program i maj måned. 

 


