
 

I år er det FISCHERS der spiller op til dans efter spisningen 

 

 

Mød op og få en hyggelig dag med dine medborgere i Vejrum 

Sogn. Der er noget for alle, både store og små. 

Der forbeholdes ret til ændringer samt trykfejl i programmet. 

Hold øje med hjemmesiden www.vejrum.net  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.vejrum.net/


Program: 

Kl. 8.30 Stort Morgenbord i Vejrum Fritidscenter, 
Åbningstaler: Borgmester Mads Jakobsen 
Der vil være livemusik til maden 

                    Voksne kr. 30,-    Børn 3-12 år kr. 15,- 
 

Kl. 9.45 Pladsen og boderne åbner                          
Tombola                                          
Hoppeborg 
NYHED Super jumper/pyramide                      
NYHED Asger Jorn 100 år malerværksted 

Børn og voksne kan male 
efterligninger af Asger Jorn 

NYHED Lidenlund Veteranbiler udstiller 
Loppemarked                    
Børneboder      
Spejdere fra Langhøj KFUM&K er på pladsen. 

Der laves bål m.m.                   
Segways 
Historiegruppen udstiller 
NYHED Tøris Rengøring viser lidt om deres  

produkter 
På pladsen kan der købes øl/vand, pølser, brød, 
slik og is. 
 

Kl.10.00 Vejrumløbet 2014 – Ruten er på ca. 3. km Fælles 
opvarmning på pladsen. 

Løbet er for hele familien og alle kan deltage. Det 
gælder ikke om at komme først, men om at have 
en hyggelig gå eller løbetur sammen. Der trækkes 
lod blandt deltagerne om gode gevinster. 

Kl.11.00 Børnefodboldkamp U6-7 årgang 08 
Linde vs. Hjerm 
På Lindeholdet spiller flere børn fra Vejrum. Kom 
og hep på dem! Muligvis deltager et 3. hold. 
 

Kl.12.00 Gratis frokost i Fritidscentret.                    
Sildebord sponseret af Hjerm Købmandsgård og 
spegepølser sponseret af Ausumgaard 

Hele dagen Tøris Rengøring, lokal virksomhed, viser lidt om 
deres produkter. 

Kl.14.00 En morsom og lærerig familieforestilling v/ Hans 
Jørn Østerby. Oplev bibelfortælling, trylleri, 
bugtale, sang og musik i en skøn 
sammenblanding. 

Kl.17.30 Dørene åbnes til Vejrumfesten i fritidscentret 

Kl. 18.00 Spisning                                                                
Menu: Helstegt pattegris med tilbehør 

Årets band er Fishers 

Voksne kr. 150,-   Børn 3-12 år kr. 50,-              
Prisen er inkl. natmad  

 Billetter købes ved indgangen 

KAGEKONKURRENCE under festen om aftenen. Kom med din 
flotte og lækre kage. Der er en præmie til vinderen. 

Kl. 00.00 Natmad  

Tak for i år og på gensyn i 2015 

Husk stort lotteri med flotte gevinster. 


