
Virum-Sorgenfri Dagene 2021
”Byen vågner” 26-29 august

Vi trængerVi trænger alle til fest og farver

Vi trænger allesammen til fest og farver

Lad os derfor i fællesskab åbne byen og skabe en række 
arrangementer sammen.

I august er ferierne ved at være overstået –
skoler og gymnasiet er startet igen

Butikkerne er i fuld gang  - Foreningerne er startet

Vi håber på at byen igen er ved at være ”normal”,  
så nu skal der være fest i gaden.

Dette fælles store arrangement kan planlægges, så der tages 
højde for situationen,  alt efter hvor mange der må samles,
men vi tror på en nogenlunde normal hverdag til august.

Læs mere om mulighederne 

Sæt X i kalenderen allerede nu



Virum-Sorgenfri Dagene 2021
”Byen vågner”    26-29 august

Der er masser af muligheder – her er nogle forslag

Butikkerne:
Gode tilbud – torvedag – musik på torvene – præsentation gennem
leverandører.
Smagsprøver på torvene
Skattejagt for børnene
underholdning til børn og voksne
Koncert – overdækket .f.eks. Ved ny parkeringsoverdækning ved 
Føtex/Rema 1000

Skoler / institutioner
arrangement i skolegården eller på skolen.
Præsentation af skolen – konkurrencer mellem skolerne – udstillinger
Præsentation af skolens musik og kor

Gymnasiet
Koncert – udstilling – Udendørs – biograf – sportsturnering
Foredrag m.m.

Sportsforeninger
Turneringer – åbent hus  -- sjove kampe med  f.eks. Tidligere kendisser
eller klubberne i mellem. Motionsture
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Spejdere og FDF
Snobrød – åben lejr – kanosejlads – orienteringsløb – skattejagt

Foreninger generelt eller privat
Gode og spændende ideer er altid velkomne – bare der er offentlig 
adgang evt. mod betaling.

Kunstforeninger
Udstillinger – f.eks. I  butikkerne eller bibliotek, Virumhallerne eller på 
torvene

Kirkerne
Festgudstjenester, koncerter, foredrag

Generelt
Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening og Virum-Sorgenfri Avis er
Koordinator på  arrangementet, som vi håber rigtig mange vil bakke op 
om.
De enkelte aktører planlægger selv deres arrangement, som så koordi-
neres så vi får et stort og flot arrangement i de 4 dage.
For at være med, vil der være en fast omkostning på 200,- kr. pr. enhed, 
der dækker administration og annoncering for arrangementet.
Du vil kunne finde mere under siden: www.virumby.dk

Tlf. 60 66 76 26   - post@virumby.dk



Kan vi gøre det igen…………
Vi har før kunne feste i Virum og Sorgenfri
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