
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejrum Borger- & Gymnastikforening arrangerer 

en festlig og aktivitetsrig dag 

  



Program: 

Kl. 8.45 Stort Morgenbord i Vejrum Fritidscenter,  

Musik til morgenkaffen: Kim Jensen på Hamonika Årets 
Taler.: Sognepræst Heidi Røn Preem       Pris: 30 kr Børn 
indtil 12 år: 15 kr 

Kl. 9.45 Pladsen og boderne åbner. 

Loppemarked – salgsboder: Har du noget du vil sælge 
eller donere kan du kontakte Kirsten Nielsen herom på 
tlf. 9785 5452 

Stort hoppe–lege område fra Hop & Rul. Kom og prøv 
Danmarks største mobile klatretårn eller én af 
hoppeborgene.  

Arrangeret af ungdomsklubben 

Spejderne fra Langhøj KFUM&K er på pladsen. Der laves 
bål m.m.   

Kl.10.00 Udstilling af Amerikaner Biler fra Van-Nuys i Holstebro 

Kl.10.15 Vejrum-løbet 2012. – Ruten er på ca. 3. km 

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



Kl.11.15 Årets Fodboldkamp i Vejrum  

Kom og støt dit favorithold 

Kl.13.00 Gratis Sildebord i Fritidscentret.                         
Sponsoreret af Hjerm Købmandshandel 

Kl.13.45 Underholdning med Ole Gas som ligner og synger, så man 
skulle tro det var Kim Larsen selv. Se presse meddelelse 
på bagsiden 

Kl.15.15 Dukketeater og eventyr for børn. Fri entre. 

Vejrum Festen I Centret – Dørene åbnes kl. 17:30 

Kl.18.00 EM-Kamp mellem Danmark – Holland vises i lokale ved 
siden af salen 

Kl. 18.45 Årets Menu.: Helstegt pattegris m. bagekartofler og salat 

OK Duo spiller op til dans.  

Pris.:Voksne kr. 125,- Børn indtil 12 år kr. 50,-  

 Billetter købes ved indgangen 

Kl. 01.00 Tak for i år og på gensyn i 2013 

 

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 i programmet.              
Hold øje med hjemmesiden 



Ole Gas 

Ole Gas er en vaskeægte spillemand og entertainer som ikke kun har 

hjertet på det rette sted, men som også er en af de allerbedste Kim 

Larsen fortolkere vi har i dette land. 

Ole Gas ikke bare spiller og lyder som Kim Larsen, han ligner ham 

også til forveksling. Når man oplever Ole Gas for første gang, er 

mange i tvivl om det er Hr. Larsen selv der står på scenen – og som 

mange publikummer og arrangører har udtalt. ”Han er entertainer af 

storformat” 

Ole Gas er også frontfigur i det populære Ole Gas Band. Her spiller 

han sammen med 4 musikalske og kompetente musikere fra det 

Ålborgensiske musikmiljø, og sammen udgør de et af Danmarks mest 

populære Kim Larsen jam bands. En aften i Ole Gas Bands selskab vil 

man sent glemme. 

Når man som publikum oplever Ole Gas, der altid spiller og synger 

100% live, så bliver man helt nostalgisk og kommer altid i godt 

humør, for her går alt op i an højere enhed når det ene gode Hr. 

Larsen hit efter det andet bliver serveret fra det store danske 

sangkatalog. 

Som pressen tit har skrevet om Ole Gas: Herfra kan vi kun sige, at Ole 

Gas er en sand fornøjelse, både øje og øre skal opleve ham live. 

 


