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Rynkeby og Føtex i Ribe sponsorer Børnedagen
I anledning af Ribes 1300 års jubilæum arrangeres en stor Folkefest i Ribe
fra den 16.-19. juni. Børnedagen er startskuddet på Folkefesten og Rynkeby og Føtex sponsorerer juice, boller og frugt til børnene.
Alle børn fra Esbjerg Kommune til og med 5. klasse er via børnehaver,
vuggestuer, dagplejere og skoler inviteret til at deltage i Børnedagen i
Ribe onsdag den 16. juni.
Første del af programmet består af et stort historisk optog gennem Ribes
gader fra kl. 10.00-11.15. Der er tilmeldt over 1800 børn til optoget og
alle deltagere vil så vidt muligt være udklædte i forskellige historiske
dragter.
Projektkoordinator Christina Balslev Saers Jespersen oplyser, at daginstitutionerne og skolerne i høj grad bakker op om Børnedagen, og udklædningen viser forskellige historiske perioder og temaer. Således vil der
komme børn udklædt i dragter fra bl.a. vikingetiden, middelalderen og
renæssancen.
Forrest i det historiske optog kører Veteranbrandbilen fra Ribe Brandstation og musisk ledsages optoget af sambagrupper fra Valdemarskolen og
Vittenbergskolen i Ribe. Gøglerne fra Circus Aroma vil også følge med
optoget rundt.
Det historiske optog går gennem Ribe ad følgende rute: Parkeringspladsen ved Ribe Jernindustri - Saltgade – Gågaden – Torvet - Stenbogade –
Dagmarsgade – Vedels Anlæg – Festivalpladsen
Under optoget vil Saltgade, Stenbogade og Dagmarsgade være midlertidigt spærret af Politihjemmeværnet.
Efter optoget vil der for de tilmeldte børn være forskellige aktiviteter i
Vedels Anlæg og på Festivalpladsen. Det er bl.a. gøgleri ved Cirkus Aroma, vikingeaktiviteter fra Ribe VikingeCenter, rollespils aktiviteter ved De
Danske Lejesvende og Alslev Rollespilsforening samt ansigtsmaling og
tatoes.
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Alle disse aktiviteter giver en god appetit, og derfor er der mange børn,
som vil sætte pris på det flotte sponsorat fra Rynkeby og Føtex i Ribe.
”Vi har hele tiden ønsket at støtte et arrangement i forbindelse med 1300
års jubilæet, og helst for børn. Det glæder mig derfor, at vi kan være
med til at give børnene i kommunen en god oplevelse” siger Henrik
Tank-Baaskjær fra Føtex i Ribe.
Rynkeby og Føtex i Ribe bidrager til dagen med at tilbyde gratis juice,
friskbagte boller og frisk frugt til alle børn på Børnedagen.
Børnedagen får en rigtig flot afslutning med underholdning ved Sigurd
Barrett, Nikolaj Hansen og Esbjerg Ungdomssymfoniorkester.
Klokken 13.30 er det slut på en spændende og oplevelsesrig Børnedag,
der forhåbentlig også har været begunstiget af godt vejr.

Ved spørgsmål kontakt venligst projektkoordinator på Ribes 1300 års jubilæum Christina Balslev Saers Jespersen på telefon 76 16 18 67, mobil 27 74
14 99 eller e-mail cbj@esbjergkommune.dk
Med venlig hilsen
Christina Balslev Saers Jespersen
Projektkoordinator
Ribes 1300 års jubilæum

Programmet for Børnedagen
Kl. 09.30: Samling på p-pladsen ved Ribe Jernindustri mellem
Kvickly og Føtex
Kl. 10.00: Historisk optog gennem Ribe ad følgende rute: Parkeringspladsen ved Ribe Jernindustri - Saltgade – Gågaden – Torvet
- Stenbogade – Dagmarsgade – Vedels Anlæg - Festivalpladsen
Kl. 11.30: Forskellige aktiviteter/underholdning og spisning af
medbragte madpakker samt frugt, boller og juice sponsoreret af
Føtex i Ribe og Rynkeby
Kl. 12.30: Underholdning ved Sigurd Barrett, Nikolaj Hansen og
Esbjerg Ungdomssymfoniorkester
Kl. 13.30: Slut på Børnedagen
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