
(skal ligge på hjemmesiden) 

Åben Klyngedag Ramme – Lomborg  

 

INSTITUTIONER 

• Lomborg Børnehus, Lomborgvej 84 

Tante Andante og én af hendes venner underholder med sommersjov til Åben Klynge 

Fra kl. 13:00 – 14:00 

 

• Gå på opdagelse på Ramme Skole og SFO.  

Find gamle billeder fra skolens historie i ”Fotorum”. Madkundskabs holdene har bagt 

småkager til smagsprøver. Musik (ikke live) og hygge på biblioteket. Kom og prøv den 

mobile cykelbane (medbring egen cykel). Der er stikbold eller bordtennis i ”Grøften” (den 

gamle gymnastiksal). Kreativt projekt i skolens SFO. Du kan låne SFO´ens 

mooncar/banancykel til en tur rundt foran Ramme Hallen. 

 

• Døgnrehabilitering & Dagcenter, ALPARKEN, Algade 36.  

Her vil vi fortælle og vise alle de forskellige aktiviteter som sker her. I Dagcenteret kan du 

købe Kaffe og Bolle til kr. 15,- mellem kl. 10 – 12. Pølse med Brød til kr. 20,- mellem kl. 12 – 

15. 

 

• Ramme Hallen, Rammegårdvej 8. 

Hallen vil være åben. 

 

• Dybe – Ramme Lokalhistoriske Arkiv. Algade 34 i kælderen.  

Kom og kik på billeder. Døren er åben 

 

• Lomborg-Rom Lokalhistoriske arkiv, Lomborgvej 84 

Kom og kig på billeder. Døren er åben.  

 

• Dybe-Ramme spejderne, Jespersens plads, Strøggade  

Aktiviteter hele dagen. Frokosten kan købes her.  

 

• Lomborg-Rom spejderne, Missionshuset, Lomborgvej 97 

Aktiviteter hele dagen. Frokosten kan købes her.   

 

• Ramme Borger- & Håndværkerforening, Algade 4.  

Kom og se vores nye Mødested og Kaffestue for frivillige Landsby Pedeller mv., samt vores 

nye offentlige handicaptoilet. Kom og tal med nogen af de mange frivillige, og se om det er 

noget for dig at blive frivillig i Ramme-Lomborg. 

 



• Lomborg Kirke, Lomborgvej 120  

Her er der kaffe på kanden – og mennesker at tale med indtil kl. 15:00. Der er mulighed for 

at tænde et lys for den eller dem, man tænker på. For børnene er der en quiz, som skal 

løses -og med mulighed for at vinde en gevinst. Organisten spiller fra kl. 10:30 – 11:30. Kl. 

14.00 – 14:15 vil præsten sammen med dukken Benny fortælle om kirken. 

 

• Ramme Kirke, Algade 49.  

Her er der kaffe på kanden – og mennesker at tale med indtil kl. 15:00. Der er mulighed for 

at tænde et lys for den eller dem, man tænker på. For børnene er der quiz, som skal løses – 

og med mulighed for at vinde en gevinst. Organisten spiller fra kl. 10:00 – 10:30. Kl. 14:30 – 

14:45 vil præsten samen med dukken Benny fortælle om kirken. 

 

 

VIRKSOMHEDER 

• Min Købmand, Algade 4.  

Hoppeborg for børn, slushice og ekstraordinære tilbud hele dagen.  

 

• BOZZ.dk (Retro gaming) på Hedegårdvej 35.  

Kom og prøv spillemaskinerne fra kl. 10:00 – 15:00. Salg fra Grillen. 

 

• Euro Industries Håndværkervænget 1.  

Vi har nedsatte Skechers jobsko. 10% rabat på vores nye skokollektion Vismo, og 20% rabat 

på resten af butikken. 

 

• Boje´s Salg, (design, strik og genbrug), Strøggade 11.  

SUPERTILBUD på udvalgte varer i butikken. 

 

• Billedkunstner Anne Kildegaard, Skovgårdsvej 4.  

Jeg giver 10% rabat på alle billeder på dagen. 

 

• Salon Skovhøj, Algade 33.  

Giver 10% på alle varer på dagen. 

 

• Lomborg Installationsforretning, Højrisvej 2.  

Her kan du vinde en microovn. Kiilerch Keramik vil også sætte en ting på højkant. 

 

• Miam Keramik, Højrisvej 2.  

Her kan du kikke på tilbud og keramik 

 

• SB Mode, Lomborgvej 67.  

Her giver vi 50% rabat på alle festkjoler 

 



• Lomborg Asien Shop, Ringgade 19.  

Kom og smag på Asien. Smagsprøver hele dagen. 

 

• Bjarnes Bier, Markskellet 10. 
Kom og se vores produkter og prøv at få et kig ned i en bistade. Der vil være smagsprøver. 

 
 

• Niels Auto, Lomborgvej 67. 
Der er åbent på værkstedet.  
 

• Vognmand Brian Overby, Lomborgvej 67 
Vil være at finde med en aktivitet på pladsen ved Autoværkstedet 

 

• Lemvig Murerforretning, Ringgade 2 
Åbent hus  
 

• Hygge Dyrehaven, Rammevej 88 
Kom helt tæt på dyrene. 
 

• Kørschen Metal, Rammevej 88.  
Døren er åben. Kig indenfor.  
 

• Ramme Autoværksted.  
Åbent værksted. Der er kaffe på kanden.  
 

• Ole Kildegård (Kunstner), Strøggade 66 
Kig på god kunst i det gamle Missionshus  
 

• Grethe Hjortkær, (Kunstner), Strøggade 66 
Kig på god kunst i det gamle Missionhus. 

 

• Else Kørschen (Kunstner), Stationsvej 11.  
Kom og kig.  

 

• Kælderen i Ramme (Kunstner), Stationsvej 2 
Kig på god kunst.  
 

• Genbrugsbutikken 
Butikken er åben. Gør en god handel 
 

• Bæks Bus, Strøggade 66.  
Kig indenfor i det gamle Missionshus. Bussen kører hver halve time mellem Ramme og 
Lomborg t/r 
 



 
AKTIVITETER 
 

• Premiere på en lille Ramme-Lomborg kl. 12.00 i Ramme Hallen. Filmproducent Barnaby 

Swan introducerer og der vil være et glas bobler til alle. Vært: Lemvig Kommune. 

 

• Ramme – Lomborg Idrætsforening arrangerer sponsorløb for børn og voksne fra kl. 9:00 – 

10:00 ved Ramme Hallen, Rammegårdvej 8.  

2 cykelruter: 800 meter rundt om Skole og Alparken for de mindste.  

7,5 km: Fra Ramme Kirke til Lomborg Efterskole og retur via cykelstien.  

1 gå/løbe rute: 1,2 km. Fra Skolens Parkeringsplads rundt om rensningsanlægget.  

 

Der vil være forfriskninger og frivillige hjælpere ude i trafikken. Du kan finde og printe 

sponsor sedler på hjemmesiden www.rlif.dk eller på Facebook.  

Sponsoratet sendes via MobilePay – 17191 eller indbetales på konto 9589-5565735073. 

Seneste indbetaling den 26. maj. 

 

• Ramme-Lomborg idrætsforening arrangerer fodboldkamp fra kl. 15:30 på træningsbanen 

ved Ramme Hallen. Som markering af det nye lysanlæg på træningsbanerne, har vi 

inviteret en gylden årgang af spillere fra 1990 – 1991 til at spille en kamp mod et udvalgt 

RLK-hold. Kom og hep og mærk stemningen på banen. 

 

 


