
Vodskovs musikalske foreninger.   

Vodskovs aktivitets foreninger. 

Vodskovs idræts foreninger. 

Vodskovs øvrige foreninger. 

 
Kære Vodskov borger, bruger og godtfolk.  

 

Som lovet, ved vores generalforsamling sender vi en reminder ud vedr. den kommende byfest/event og 

som alle ved, er tankerne, at Vodskov by skal stå sammen om, at lave en stor kulturoplevelse for alle 

borgere.  

 

 Eventen skal afholdes d. 30.-31. august og 1. september 2018. 

 

Vodskov Erhvervsforening vil om torsdagen bidrage med Open By Night.  

Fredagen er tænkt, at der afholdes fest for de mindste, hvor forældre evt. kan købe lidt godter. 

Lørdag afholder Vodskovs venner en stor afslutningsfest, hvor der vil være levende musik.  

 

Vi, Vodskovs Venners foreningsudvalg, har tidligere ønsket at få en tilbagemelding fra jer, om I vil 

deltage men kun få, har meldt tilbage. Vodskov skole vil evt. lave åbenhus, Vodskov gymnastikforening 

har også noget i tankerne og VKI har også meldt, at de vil være med. Vodskovs Runners har også meldt 

de vil lave et løb, men mangler tilbagemeldinger fra alle dem som tidligere har tilkendegivet deres ønske 

om at deltagelse.   

 

Som tidligere nævnt er det kun fantasi der er en begrænsning. I skal forstille jer, at Vodskov skal sprudle 

af liv i disse 3 dage. 3 dage, ingen vil gå glip af, da der sker så meget Vodskov. 

 

Vi har brug for jeres hjælp til at realisere byfesten. Vodskov Venners foreningsudvalg står for 

koordineringen, men har brug for at vide om I deltager og vil være med til at lave en god fest som kan 

være med til at samle folkene i Vodskov  

Dette er en fantastisk mulighed, for at profilerer jeres klub eller forening, men også en god mulighed for 

nye relationer på tværs af klubber/foreninger. Hvad kan I byder ind med? 

 

 

Vi vil meget gerne høre fra jer, også selvom I ikke syntes jeres klub/forening har noget at byde ind med.  

 

Kontakt os og måske har vi en idé til jeres arrangement.  

 

Jo flere vi er, jo bedre byfest.  

  

Kontakt evt. Lars Morell via Morell@stofanet.dk eller mobil. 40464736 senest 25 april. 2018 

 

 

 

Mvh. Vodskov venners foreningsudvalg. 
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