Voldum byder på kaffe og sightseeing
Er der nogen der byder på kaffe? Ja, det er der i Voldum søndag 2. juni. Hele landsbyen er på
stikkerne for at tage godt imod dem, der kommer til Åben Landsby. Selv om det er en søndag vil
der også være gang i både skolen og børnehaven.
Voldum Lokalråd har sat kampagnen Åben Landsby på skinner og har undervejs i forberedelserne
fået hjælp af mange gode kræfter i byen. Det er blevet til flere og flere, og på dagen vil man
sandsynligvis kunne se en sværm af Voldum-borgere, der venter på at tage godt imod gæsterne. De
lokale vil være let genkendelige, idet de vil bære t-shirts påtrykt logoet ”Voldum – hele pakken,
hele livet”.
Voldum Lokalråd og de mange hjælpere har gjort alt, hvad de kan for at gøre opmærksom på Åben
Landsby. Der er blevet lavet ny hjemmeside, annonceret, sat plakater op, uddelt flyers, skrevet
pressemeddelelser med mere. Voldum-borgerne kan nu kun krydse fingre for, at det virker.
”Vi håber bare, at det kommer til at myldre ved Voldumhallen, hvor vi tager imod gæsterne”, lyder
det fra en spændt Holger Bjerregaard, formand for Voldum Lokalråd.
Gæsterne vil blive budt på kaffe og forfriskninger i hallen, og her vil man også kunne finde stande
med repræsentanter for foreningslivet og virksomhederne i byen og oplandet. Der vil være kort og
plancher, hvor de tilbud, byen kan byde på, vil være afmærket. Det er blandt andet skolen,
børnehaven, lægehuset, købmanden, forsamlingshuset, museet og ældrecentret. Og så står der ellers
guider klar til at vise rundt i byen også. Udenfor hver ’station’ vil der være en tydelig markering af,
hvad det er, man finder her.
Ved Voldumhallen vil der i øvrigt også være hoppeborg.
Gæsterne kan blive kørt i hestevogn, eller de kan få en lokal guide med på rundtur i bilen.
Som nævnt vil der være aktivitet i både skolen og børnehaven. Ældrecentret tager også gerne imod
gæster, ligesom der i kirken vil være folk til at tage imod. Menighedsrådet har endda fået fat i en
pølsevogn, så gæsterne også kan få stillet den fysiske sult ved kirken.
Det grønne område vil være fyldt med børn og unge, i byparken vil der være tændt bål i bålhuset,
fodboldbanerne og motionscentret vil være fyldt med aktive sportsfolk, købmanden har allieret sig
med musikere og er også leveringsdygtig i andre aktiviteter.
Sidst men ikke mindst, så er der en plan over, hvilke udstykninger der er lige nu, og hvilke der er på
ønskesedlen.
Læs evt. mere på Læs evt. mere på www.voldumnet.dk og www.facebook.com/voldumby

