


2015 Aktivitetsplan 

for Rågeleje Sommertorv (26. Sæson) 

 

 
  

 
 
 
 
 

4. juli: kl. 10:00 Viceborgmesteren åbner torvet. 
 kl. 10:15 – 10:45 Hillerød Square Dansers optræder. 
 kl. 11:00 – 13:00 Underholdning v/ Diskotek Ellewild 
 kl. 12:00 Udtrækning af publikumspræmier 

og tegnekonkurrence præmie 
 kl. 13:00   Torvet lukker. 
   
11. juli: kl. 10:00               Torvet åbner 
 kl. 10:00 – 13:00 Underholdning v/ Diskotek Ellewild 

 kl. 12:00 Udtrækning af publikumspræmier 
og tegnekonkurrence præmie 

 kl. 13:00   Torvet lukker. 
   

18. juli: kl. 10:00 Torvet åbner 
 kl. 10:00 – 13:00 Underholdning v/ Diskotek Ellewild 
 kl. 12:00 Udtrækning af publikumspræmier 

og tegnekonkurrence præmie 
 kl. 13:00   Torvet lukker. 
   
25. juli: kl. 10:00 Torvet åbner 
 kl. 10:00 – 13:00 Underholdning v/ Diskotek Ellewild 

 kl. 12:00 Udtrækning af publikumspræmier 
og tegnekonkurrence præmie 

 kl. 13:00   Torvet lukker. 



Torvegruppen donerer igen i år et beløb til et godt 

formål. Hvem det bliver kan I se på åbningsdagen 

lørdag den 4. juli 

Velkommen til Rågeleje Sommertorv. 
Rågeleje Torvegruppe er klar til at 

afholde den 26. sæson med Sommertorv 
på den store P-plads i Rågeleje. 

 
Vanen tro har mange kræmmere tilmeldt sig med et udbud 
af alverdens ting og sager. Publikum har mulighed for at få 

en hyggelig oplevelse i sommerlandet og gøre en god 
handel ved de mange forskellige boder. 

Tegnekonkurrence for børn. Kom og tegn en tegning  
og vær med i lodtrækningen om en præmie.  

Der trækkes lod mellem alle tegningerne kl. 12:00 
Hver torvedag udleveres der gratis gevinstkuponer til 

publikum og udtrækning samt præmieuddeling finder altid 
sted kl. 12:00. 

 
Tag også din nabo med til denne hyggelige lørdagsaktivitet, 

gør en god handel, nyd musikken og den gode stemning 
som altid findes på Rågeleje Sommertorv. 

HUSK: Det er hver lørdag i juli kl. 10:00 – 13:00 og der er 
gratis adgang til Rågeleje Sommertorv. 

Med venlig hilsen 
TORVEGRUPPEN 2015 

-----------------------------------------------------------------------
Stadepladser bestilles via E-mail: 

 raageleje-sommertorv@hotmail.dk  
Følg os på Facebook - Rågeleje Sommertorv 
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