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Vejrumbro Borgerforening inviterer: 

 Alle er velkomne til de kommende arrangementer i Nørreåhuset! 

JANUAR-JUNI 2016  

To. 7. jan. kl. 19  Kuvertbanko 

To. 21. jan.kl. 19  Gerda og Ebbe Jepsen, Vejrumbro, kommer og  
  fortæller om deres rejser til USA - bl.a. har de rejst fra                                                                               
l                            Miami til Los Angeles på motorcykel.  
                             
To. 4. feb.kl. 19 Kuvertbanko 

Ti. 9.feb.kl. 19 Generalforsamling 

Ti. 8.mar.kl. 19 Kuvertbanko 
 
Lø.19.mar.  
kl.10-14  Køb – Salg – Byttedag. 
  Lej et bord (50 kr.) og åbn en biks. 

Kom og gør en god handel! 
  
To.7.apr.kl. 19 Kuvertbanko 
 
To. 23.jun.   Sct. Hans arrangement i teltet bag Nørreåhuset 

 
Lø. 25.jun. Hærvejsmarch med salgsbod ved Nørreåhuset 
 

Alle arrangementer bliver annonceret nærmere ved Nørreåhuset og 
 hos købmanden i Vejrumbro. 

 
Med venlig hilsen Vejrumbro og Omegns Borgerforening af 1998 
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Foreningen står for udlejning, vedligeholdelse m.v. af Nørreåhuset og har derfor 

også ansvaret for økonomien her.  

Vi har brug for din hjælp og støtte til at videreføre dette arbejde. Du støtter os ved at 

blive medlem af borgerforeningen og ved at deltage i vore arrangementer. Du kan 

desuden leje Nørreåhuset til private arrangementer, få opstillet flagallé eller 

overnatte i vore shelters ved åen. 

Udover arrangementerne, der er nævnt på bagsiden af dette ark spilles der i 

sommerhalvåret petanque på det grønne område, og i vinterhalvåret er der 

hyggeligt samvær, Aktivklub, for de ældre hver anden torsdag formiddag.  

Datoerne for Aktivklub er i forårssæsonen 2016: 

14. og 28. januar, 11. og 25. februar, 10. marts, 7. og 21. april 

Hver gang fra kl. 9.30 – 11.30   Alle er velkomne! 

Kontakt Aktivklub: Kristian 86654357     Jens 86654246     Knud Erik 86654129 

Kontakt til borgerforeningen:  

Formand: Thorsten Olesen  86654348     

Næstformand: Knud Erik Bødker 86654129 

Kasserer: Kirsten Antonsen 86654053  

Udlejning Nørreåhus: Irma Therkildsen 26550876 

 Aase Kjelde 86654234                                         

 
Medlemsfordele: 

Som medlem af borgerforeningen får du 100 kr. i rabat ved leje af Nørreåhuset 

en hel dag.  

 


