31. maj - 5. juni 2022

Følg os på Facebook
– så er du altid opdateret på alle aktiviteter.

tirsdag den 31. maj 2022

Motorcykler og linedance på
Den Grønne Kile

Fra kl. 19:00 - 21:00

Program:
Kl. 19:00-21:00
Støtteforeningen for Langsø Friskole og Børnehus sælger grillpølser, øl og vand.
Kl. 19:00
Kom og se Linedance-klubben Lucky Boots danse.
Se mere om Lucky Boots på www.luckyboots.com
Kl. 20:30
Kom og se de mange flotte
motorcykler, når MC-klubben ”De halvgamle” mødes
på Den Grønne Kile.
Læs mere om klubben på
www.dehalvgamle.dk

onsdag den 1. juni 2022
Vammendysten
Fra kl. 17:30 - 20:30

NYT - NYT - NYT

Aftensmad til fordel for Forsamlingshuset
Program:
Kl. 17.30-18:30 Vammendysten skydes i gang v/ Forsamlingshuset
HUSK alle voksne og børn at få et deltagernummer
Der er 4 gå/løbe ruter
Rute 1: 1,1 km - Rute 2: 4,4 km - Rute 3: 6,0 km - Rute 4: 6,9 km
KL.18:00
Forsamlingshuset åbner for salg af aftensmad
Frikadeller & kartoffelsalat og 1 øl/vand
Pris: Voksne 50,- kr. - børn 25,- kr.
KL. 20:00

Udtrækkes gevinsterne på de voksnes deltagernummer

Der er 4 stk. OK-gavekort på 500,- kr.
Der er gevinster til ALLE børn, de udleveres i Forsamlingshuset.
Alle er velkomne til at deltage – selvom man ikke går ruterne
Kan man grundet gangbesvær eller lign. ikke deltage i dysten, vil der for disse personer være
en separat lodtrækning om et “Vi er Viborg” gavekort på 500,- kr. skænket af Boligselskabet
Sct. Jørgen. Lodder vil i dette tilfælde blive uddelt i forbindelse med udlevering af mad.
så kom og spis med.

KORT over de fire ruter

Rute 1: 1,1 km, Forsamlingshus, Haugårdsvej, Norupvej, Grøndalsvej og Nørregade til Forsamlingshus.
Rute 2: 4,4 km, Forsamlingshus, Haugårdsvej, drej ved Skovdalgård til Tinghøjvej og hjem til
Forsamlingshus.
Rute 3: 6.0 km, Forsamlingshus, Haugårdsvej forbi Havgård drej ved skilt til Tingdalgård og
følg Tinghøjvej hjem.
Rute 4: 6,9 km, Forsamlingshus, Haugårdsvej til Sødalskov hjem forbi Tingdalgård og følg
Tinghøjvej hjem
Alle ruter er ca. mål. I bestemmer selv hvilken vej i vil gå.

torsdag den 2. juni 2022

Åben skole og børnehus

Fra kl.17:30 - 20:30 v/Støtteforeningen og Løbeklubben

Torsdag d. 2. juni inviterer Langsø Friskole & Børnehus til “Åben Skole & Børnehus”
På programmet er der bl.a. Sponsorcykelløb og fælles
sommerhygge med fællesspisning.
Der vil også være mulighed for at komme rundt både
i Børnehuset og på skolen og se små udstillinger som
er lavet af børnene/eleverne.
Tilstede vil der også være personale fra begge huse
som man kan få rundvisning og flere oplysninger om
Langsø Friskole & Børnehus.
Vi starter med Sponsorcykelløb rundt i byen. Hold øje med Facebook-siden for at se ruterne
og tidsplanen. Ønsker du at støtte eleverne med et sponsorat, skal du kontakte Anne Faber
på mail: anne@langsoe-friskole.dk eller tlf. 87999301
Derefter sælger Støtteforeningen for Langsø
Friskole & Børnehus pølser med kartoffelsalat og grøn salat, samt sodavand og øl.
Man er meget velkommen til at medbringe
egen madkurv, vi sørger for siddepladser og
godt selskab.
Elever fra Friskolen sælger i løbet af aftenen
kage og kaffe, hvor pengene går til deres
studietur.

fredag den 3. juni 2022

Brætspil ved Vammen Paplaug

Kl. 14:30 - 17:00 Brætspil for børn og voksne

Vammen Paplaug indbyder til brætspil i Forsamlingshuset - der vil være fokus på
spil, der er sjove for både børn (fra ca. 10-års alderen) og voksne, og der vil være
kyndig regelforklaring undervejs. Kom og prøv spil som Ticket to Ride, Kingdomino og Whirling Witchcraft.
Der vil også være en konkurrence sponsoreret af Hyggeonkel, og der er gratis te og
kaffe, samt sodavand for en skilling.

Kl. 19:30 - 23:59 Brætspil for voksne

Fredag aften finder vi det lidt tungere skyts frem – spil, der ikke egner sig for de
mindste, men som til gengæld kan vise, at brætspil i allerhøjeste grad også er for
voksne. Igen vil der være kyndig regelforklaring til dem, der har brug for det, og
der vil være mulighed for at prøve flere spændende spil – eksempelvis om mystiske
hændelser ombord på et krydstogtskib, om at samle fugle til sit fuglereservat eller
måske bygge det flotteste slot til den gale kong Ludvig
Også her vil der være te og kaffe, samt mulighed for at købe en sodavand eller øl.
Og igen er Hyggeonkel sponsor for en lille konkurrence.
Kom frisk!
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lørdag den 4. juni 2022

Den store festdag

Kl. 09:30 - 01:00

Kl. 9:30 Morgenkaffe
i Forsamlingshuset
Kl. 10:00 Banko i Forsamlingshuset
v/ Støtteforeningen og Pensionist- & Efterlønsforeningen
Bankoplader koster 10 kr. pr. stk. Der er sidegevinst ved fuld plade og
rækkegevinster. I pausen sælges der lodder til
Amerikansk lotteri til 10 kr. for 5 lodder, 20 kr. for 10 lodder.
Mød op til en hyggelig formiddag med gode gevinster!

Kl. 10:30 - 13:00 Børnesjov i hallen
Find det gode humør frem – vi holder børnefest
Hvem: Børnehavebørn (ifølge en voksen) og skolebørn til og med 5. klasse.
Hvad: Alverdens sjove aktiviteter:
Redskabsbane, ballon-lege, ansigtsmaling, sjippelege, bordfodbold/bordtennis, mini-hockey/fodbold, MGP-dans. Frokost, is, snacks og drikkevarer inkluderet i entré.
Hvor: Langsø Hallen i Vammen.
Tilmelding: Entré 20 kr (også voksne) betales til MobilePay Box 9594DL - Box navn:
“Børnesjov” (Charlotte Nielsen) senest 31/5. Husk at angive navn på deltagere!

Vi glæder os til at se Jer –
Idrætsforeningen, VUIF

lørdag den 4. juni 2022
Pinsebal

Kl. 18:30 - den lyse morgen

Så er der
pinsebal i
Vammen
Lørdag d 4/6

Dørene åber kl 18.30 i forsamlingshuset
Menuen er en overraskelse.
Kl. 20:00 spiller Kaptajnen og Smisk op til dans.
Pris for hele arrangementet kr. 225
betales ved tilmelding.
Tilmelding senest onsdag den 25. maj til:
Ghita Rasmussen
Tlf.: 28680399
Ved hurtig tilmelding er man med i lodtrækningen om
et gavekort til algebehandling v/Protectos.
Sponsor til musikken er:
Vammen El, Gunnar Andersen, Fastrup maskinstation,
Højvang Tømrer, Vesters Grusgrav, EN motorservice.

søndag den 5. juni 2022

Pinsedag

kl. 10:30 Pinsegudstjeneste i det fri

Friluftsgudstjeneste pinsedag den 5. juni kl. 10.30 på den
grønne kile. Der bliver hjemmebagt brød til nadveren og
bagefter kirkekaffe i det nye madpakkehus. Tag en pude med
til træbænken og måske et tæppe, hvis det blæser.

Kl. 14:00 - 16:00 Rundbold på den grønne kile
Tag familie og naboer med til et slag rundbold på den grønne kile. Alle kan
være med, både store og små.
Vi mødes ved højen.
Kom og vær med.
Venlig hilsen - Charlotte og Bruno

Kl. 18:00 Mad på Vammen Kro

Slut byfestugen af med spisning på Vammen Kro, der disker op med buffet med
lette retter – også børnevenlig mad.
Priser
Voksne
Børn		

145 kr. pr. pers.
75 kr. pr. pers.

Stor tak til alle vores sponsorer
EN Motorservice
Højvang Tømreren
Vammen El
Fastrup Maskinstation
Vesters Grusgrav
Gunnar Andersen
Rema 1000
JN Gulvservice
OK Benzin
Hyggeonkel
Boligselskabet Sct. Jørgen
Andelskassen
Partay
Protectos

Sponsorer til banko bliver nævnt inden start

Ændringer kan forekomme. Der tages forbehold for trykfejl

