Sports- og byfest i Vammen 2014
7. - 9. august

TORSDAG DEN 7. AUGUST
Kl. 14.00 Bankospil i teltet. Der spilles banko i teltet om
gode præmier. Midtvejs i spillet holdes der pause
hvor der kan købes kaffe/the og kage samt øl/
vand.
Kl. 17.00 Festpladsen åbner.
Kl.17.00 Torsdagsmiddag fra kroen kan købes i teltet.
Vammen Kro vil i år sørge for fælles aftensmad i
teltet inden gadeløbet skydes i gang. Pris: 50 kr.
pr. person. Børn under 12 år 25 kr. Børn under 3
år er gratis. Sponseret af Vammen Kro og Foulum
Fodboldgolf v/Tonny Hoberg.
Kl. 18.30 Gadeløb. Det traditionsrige gadeløb rundt i
Vammen, plejer at trække mange løbere til fra
nær og fjern. Selvom der kommer mange eliteløbere, er der også plads til de lokale løbere, og
vi ved at rigtigt mange i Vammen løber og er
rigtigt aktive på løberuterne rundt om Vammen.
Vi håber derfor at mange voksne og børn har lyst
til at tage udfordringen op, og deltage i det 33.
gadeløb i Vammen. Se mere om tilmelding og
mødetid på www.vammenby.dk.
Kl. 20.00 Præmieuddeling i teltet. Der er uddeling af
præmier til de bedste løbere m.fl.
Kl. 20.30 Familie 5 kamp. Tag dysten op mod de andre
familier i Vammen. Hvem løber med æren som
Vammens klogeste, snedigste eller måske stærkeste familie 2014? En familie konkurrence for både
børn og voksne.
Krav: Min. 3 deltagere pr. hold, men gerne flere.
Det er gratis at deltage i konkurrencen. Af hensyn til planlægning skal hold tilmelding ske til
Lone Jensen på tlf. 26 82 81 06, senest fredag den
1. august. Arrangør og Sponsor for arrangementet er Vammen Kro og Foulum Fodboldgolf v/
Tonny Hoberg.
Kl. 21.00 Happy Hour i teltet. Baren holder Happy Hour
og der er mulighed for at købe to genstande
for éns pris. Der sælges også Irish Coffee i baren
denne aften.
Kl. 22.00 Teltet lukker.
FREDAG DEN 8. AUGUST
Kl. 19.00 Spisning og revy i teltet. Vammen Kro serverer
en lækker Revy Menu før aftenens revyhold går
på scenen. Sponseret af Vammen Kro og Foulum
Fodboldgolf v/Tonny Hoberg.
Kl. 20.00 Revy. Kim Fagerlin, Birgit Pluszek, Brit Vibe Smidt
samt Hanne Birk Madsen vil give os et indblik i
årets gang i Vammen og omegn. Så spænd lattermusklerne og bered jer på et godt grin og en
sang eller to. Musik før, under og efter spisning
og revy leveres af Morten Simonsen.
Bordbestilling og køb af billetter skal ske ved
Min Købmand i Vammen i perioden 21. juli
til den 7. august. Pris: 180 kr. Tilmelding efter
denne dag, skal ske i teltet og prisen er derefter
220 kr. Prisen er inkl. mad, musik og revy.
Kl. 02.00 Teltet lukker.

LØRDAG DEN 9. AUGUST
Kl. 12.00 Pladsen åbner.
Kl. 13.00 Fodboldturnering. Søren Bay vil som tidligere
stå for afviklingen af diverse fodbold kampe på
Vammen Stadion. Mon Vammen Oldboys stadig
kan sparke til en bold?
Kl. 13.00 Børnedyrskue. Dyrene skal igen i år fremvises i
ringen som på et rigtigt dyreskue.
Der er rossetter til alle udstillerne samt en lille
præmie. Sponsor Vammen- Ørum Dyrlægerne
v/Jens Kirkegaard.
Kl. 13.00 Old mobil/transportmiddel udstilling m.m.
Der er mulighed for at alle kan møde op på
pladsen og fremvise deres store passion. Der er
mange folk i Vammen og omegn, der har en særlig passion for gamle biler, traktorer, knallerter,
hestevogne eller evt. cykler, og det er nu de skal
vises frem for andre. Mød op på pladsen med dit
køretøj og vær med til at skabe rammerne for en
hyggelig eftermiddag med mulighed for masser
af snak om ”gamle dage”.
Kl. 15.00 Kaffe og kage i teltet.
Kl. 15.00 Aktiviteter på pladsen for børn. Der er lagt op
til en hyggelig eftermiddag på festpladsen for
børn og barnlige sjæle. Der er tændt op i bålstedet til snobrød. Desuden mange forskellige aktiviteter man kan hygge sig med.
Kl. 18.30 Fællesspisning i teltet. Svend Bjørn og Martin
Krogh steger kødet og pølserne og Helle Bay står
for salatbaren. Pris 60 kr. for voksne og 30 kr. for
børn. Børn under 3 år gratis.
Sponseret af DLG Tjele.
Kl. 21.00 Udtrækning af vinderne i ”Vammen Lotteriet”.
Kl. 22.00 Teltet lukker. Tak for i år.

På festligt gensyn alle dage!
Årets Festudvalg: Kjeld Gregersen, Annemarie Duus,
Nancy Knudsen, Michael Linhus, Edith Meldgaard, Thomas Meldgaard,
Jytte Bjørn, Hanne Hviid, Carsten Abrahamsen og Lone Jensen.
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