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kl. 13.00 – 17.00:
• Nostalgitrip for børn og voksne i alle aldre
• Kagemand, saftevand og kaffe
• Rundtur i fremtidens fritids- og kulturcenter
• Spændende lege for børn og voksne
• Jubilæumstale
• Afsløring af Hammerum Hallens nye navn og logo

Kl. 18.00 – 01.00
• Alletiders jubilæumsfest
• Jubilæumsbuffet fra Bone’s
• Fællessang
• Dans til Party musik

Se det udførlige program på de næste sider…



Nostalgitrip for børn og voksne 
i alle aldre
Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn viser 
film og billeder fra Hallens 50 første leveår.
Se film fra indvielsen og fra udbygningen i 1992. 
Se brochurer, invitationer og billeder, der beskriver 
livet i og omkring hallen i de 50 år, der er gået.

Kagemand, saftevand og kaffe
- og det er HELT gratis!

Gjellerup Sdr., Gjellerup KFUM, 
Hammerum IF, Hauge GIF og Sport 
92 viser udstyr, scrapbøger, posters, billeder og 
andet spændende. 
Måske kan du finde dig selv i en yngre udgave??

Kom og gå en tur ned ad ”
Memory Lane”. 

Rundtur i fremtidens fritids- og kulturcenter
Følg minestrimlen rundt i det nye fritids- og kul-
turcenter. Se de nyrenoverede omklædningsrum, 
den nye kultursal, den nye springsal og den nye 
idrætshal. Og tag et kig på de nye kunststofbaner.

Legeonklerne fra Gerlev Legepark
3  legestationer i hal 1:
1.  Traditionelle lege for små børn og deres forældre
2. Klassiske og sjove lege til skolegården og fritiden
3. Udfordrende fysisk aktive spil med strategi og  
 samarbejde.

af Hammerum Hallens nye navn og logo. Så 
udløses spændingen! Hammerum Hallens 
fremtidige navn og logo afsløres!

Jubilæumstale
Johs. Poulsen, som om nogen har været Hallens 
kommunale samarbejdspartner i de seneste mange 
år, holder jubilæumstalen.



Eftermiddag: 
Kl. 13.30 Velkomst v/ Torben Løvdal, bestyrelsesformand, 
  Hammerum Hallen
Kl. 13.45 – 16.00 Memory Lane er åben og bemandet
Kl. 14.00 – 15.30 Spændende lege for børn, unge og voksne i Hal 1
Kl. 14.00 – 15.30 Rundtur i fremtidens fritids- og kulturcenter
Kl. 14.30 – 16.00 Saftevand, kaffe og kagemand
Kl. 16.00 Jubilæumstale v/ Johs. Poulsen
Kl. 16.15 Hammerum Hallens nye navn og logo afsløres

GRATIS ADGANG hele eftermiddgen

Aften:
Kl. 18.00 Alletiders jubilæums- 
 fest i Hal 2 
 Velkomstdrink 
 og små hapsere

Kl. 18.30 Jubilæumsbuffet fra  
 Bones. Fællessang og  
 hygge. Jubilæumstale 
 v/ Torben Løvdal

Kl. ?? – 01.00 Trioen PARTY spiller  
 op til dans

Entre: KUN 200,- PR. PERSON 
- TILMELDING NØDVENDIG!
Øl, vand, vin m.m. kan købes til 
attraktive priser.

Jubilæumsbuffet fra Bones
• Kylling
• Oksesteg 
• Bones Ben 
• Bagekartofler m. smør
• Valgfri sauce
• Salat m. dressing 

Trioen PARTY
Kom og sving træbenet til de hits, som 
igennem årtier har fyldt dansegulvet.

Kom, og væ’r med. Få et grin og bliv rørt!

Dagens program:



KUN 200 KRONER pr. person
TILMELDING: senest fredag den 24. maj 
på www.alletiders.nu/fest eller 
tlf. 28 35 28 00 – Klaus Køster Jacobsen

Bestem selv, hvem du vil dele bord med 
– og hvad bordet skal hedde:
Bestil sammen med: 
• Kortklubben
• Naboerne
• Vennerne
• Familien
• Gaden
• Holdkammeraterne
• Arbejdskammeraterne

Ved fælles bordbestilling får I 
en flaske vin eller en kande øl 

med i købet for hver 10 
personer I tilmelder!

DET BLIVER

FEST

Er børnene flyttet væk fra Hammerum-Gjellerup området? BESTIL ET FAMILIEBORD
Invitér ungerne hjem til Jubilæumsfest og giv dem lejlighed til at møde gode venner, 
som de har brugt timer sammen med i Hammerum Hallen! 


