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Klubbladet udkommer fire gange om året i oplag 350
i marts, juni, august og december med næste deadline
søndag den 16. februar 2020

Forening/
institution

Formand/leder/
Kontaktperson

Adresse

Telefon

KFUM-spejderne
Langsø Gruppe

Lone Saabye
Nielsen

Kokholmvej 47,
Kokholm ,8830 Tjele

Vasehus Rideklub

Elisabeth Andersen

Erikstrupvej 16
Lindum 8830 Tjele

2393,1270
Saabyekokholm
@hotmail.com
2618 0084

Langsø Friskole

Torben Knudsen

Haugaardsvej 4-6
Vammen, 8830 Tjele

Langsø Hallen I/S

Nancy Knudsen

Støtteforeningen
Langsø Friskole

Kjeld Gregersen

Vammen Forsamlingshus

Ghita Rasmussen

Tjele Møllevej 22,
Vammen, 8830 Tjele
Egestubben 3
Vammen, 8830 Tjele
Udlejer
Nicolaj Laursen

nicolaj-laursen@jubii.dk

8669 0335
bakkebo@privat.dk

8669 0240
kjeld.gregersen@
fiberpost.dk

2868 0399
ghitaj@live.dk

Se vammenby.dk
Vammen
Græsningslaug

Søren Torp

Norupvej 18
Vammen

6150 7516

Vammen
Jagtforening

Anders Høj
Sørensen

Kirkebækvej 31
8800 Viborg

2218 1163

Vammen Ungdoms
og Idrætsforening

Tina Skau Nielsen

Hobrovej 47
Vammen,
8830 Tjele

28584036
tinas.nielsen
@agrsci.dk

Vammen og Omegns Borgerforening

Birthe Kousgaard
.

2122 3457
Stillingbirthe
@gmail.com

Vammen Pensionistforening

Henry Brøndum
Christensen

Toften 32
Vammen, 8830 Tjele
.
Løndalen 29
Vammen 8830 Tjele

Fynbohus

Anne Vind

Forsidebilledet: Juledekorationer fremstillet i børnehaven. Arkiv
Nørregade 3
Vammen 8830 Tjele

Støt vore annoncører — de støtter os!
2

8799 9301
Torben.Knudsen13
@skolekom.dk
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8669 0135
loendalen29@
gmail.com
8669 0020

Oversigt over foreninger i lokalområdet
Ændringer bedes meddelt redaktionen
Forening/Institution

Formand/Leder/
Kontaktperson

Nyt fra redaktionen
Af Laila Bahnson Holm

Adresse

Telefon og
mailadresse

Lucky Boots
www.luckyboots.com

Rie Krukow

Hobro Landevej 68
8830 Tjele

2462 0113
riekrukow@fiberpost.dk

Vammen Vandværk

Carsten Abrahamsen

4029 2374
formand@
vammenvand.dk

Vammens Aktive
Kvinder

Dorthe Filskov

Tinghøjvej 22
Vammen
8830 Tjele
Tjele Møllevej
Vammen
8830 Tjele

Pleje- & aktivitetscenter
Pensionistgården

Per Aastradsen

Tjele Møllevej 10
Vammen, 8830
Tjele

8787 6315

Petanque,
Vammen

Kjeld Gregersen

Egestubben 3
Vammen
8830 Tjele

Hermed årets sidste blad. Der er indlæg fra mange foreninger og enkeltpersoner. Jeg håber alle finder noget interessant.
I aktivitetslisten fylder kirker rigtig meget i dette nummer, men der er
også alle de arrangementer, som bladet har fået viden om.
Rigtig glædelig jul og godt nyt år fra Klubbladet!

50926116
dorthe@danske
sommerfugle.dk

8669 0240

kjeld.gregersen
@fiberpost.dk

Aut. Kloakmester

Gunnar V. Andersen
Hobrovej 61, Vammen
8830 Tjele
Tlf: 8669 0147
Bil: 2029 5746
Tilbud — prisoverslag
gives uforpligtende på dit
på tænkte kommende
projekt.
Forslag optegnes gerne

Kloak, nedsivning,
regnvandsfaskiner
Alt i belægning
og stensætning.
Nyanlæg
og renovering.
Diverse entreprenør
arbejde.
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VUIF’s bestyrelse

Tina Skau Nielsen, formand
Nancy Knudsen, kasserer
Maj-Britt Sørensen
Per Rasmussen
Søren Torp
1. suppl.Søren Sørensen
2. suppl. Freddy Marquart

28 58 40 36
29 25 63 09
22 92 05 26
20 65 03 99
61 50 75 16
86 69 04 22

tinas.nielsen@anis.au.dk
bakkebo@privat.dk
kes@fiberpost.dk
perras@live.dk
soren.torp@fiberpost.dk
sorenws@gmail.com

Udvalg

Fodbold TVS
Søren Bay

86 69 01 67 sbay.toften@fiberpost.dk

Tennis
Maj-Britt Sørensen

22 92 05 26 kes@fiberpost.dk

Gymnastik
Birthe Houbak
Tina Skau Nielsen
Maj-Britt Sørensen

21 60 24 01 birthe.houbak@anis.au.dk
28 58 40 36 tinas.nielsen@anis.au.dk
22 92 05 26 kes@fiberpost.dk

Badminton
Jan Køster - voksne
Jehan Ettema - børn

86 69 03 39 jan.koester58@gmail.com
jehan.ettema@agrsci.dk

Fitness
Freddy Marquart
Birthe Houbak
Nancy Knudsen

26 59 93 80 freddy.marquart@gmail.com
21 60 24 01 birthe.houbak@anis.au.dk
29 25 63 09 bakkebo@privat.dk

Fitness for børn og unge
Martin Balthzersen
Laila Wöhliche

41 65 92 18 MartinBalthzersen@hotmail.dk
40 83 10 06 lajla@energimail.dk

Flagvognen
Borgerforeningens flagallé er altid klar til at
markere festlighederne i byen.
Flagvognen vil igen i år have plads på præstegården.
Har I brug for at låne flag og flagstænger,
skal I rette henvendelse til
Steen Lange
tlf. 8969 0398

Spinning
Nancy Knudsen (kontakt)
29 25 63 09 bakkebo@privat.dk
Trænere Frank Høgsholdt, Poul Dalgaard og Carolina Stefanska
Løb-Cykling
Ghita Rasmussen
Evald Skaarup
Maj-Britt Givskov

28 68 03 99 ghitaj@live.dk
86 69 03 35 bakkebo@privat.dk
61 40 85 25 mbgivskov@dadlnet.dk

Palle Sørensen, tryk
Laila Holm, tekst
Bruno Munk Kristensen, tekst

30 20 26 01 toften34@energimail.dk
86 69 02 77 lailaholm@fibermail.dk
25 36 06 28 bruno_kristensen@hotmail.com

Bladredaktionen

4
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Gå en tur i Vammen og lær lidt om
landsbyens historie
[Mette Vaarst/Jan Johannesen/ Jørgen Spanggaard/ Kjeld Gregersen]
Vi er en lille ’kernegruppe’, som har været i gang i flere år med at
skrive en lille bog om Vammens historie og med historier fra Vammen. Nu barsler vi lige straks med det første ’produkt’: en gå-tur-bog,
som er baseret på fotos fra midten af 1940erne – og nogle endnu tidligere, og andre nutidige.
Bogen har vi kaldt ’Jørgens bog om at gå en tur i Vammen’, og vi satte den første udgave sammen i anledning af Jørgen Spanggaards 90-års
fødselsdag i juni i år. Jørgen blev født i Vammen og har set landsbyen
udvikle sig fra 1929 og til i dag, og han kan om nogen fortælle historier fra Vammen.
Vammen er som landsby langt ældre: den blev bygget op omkring en
kirke fra 1200-tallet og en skole fra 1722, med gårde, som først lå inde
i landsbyen og senere blev flyttet ud. I ’Gå-tur-bogen’ koncentrerer vi
os dog mest om dét, vi kan se i dag og som hørte til i det, man kan kalde ’andelstidens Vammen’, det vil sige alt det, som skød op og gjorde
Vammen til en driftig lille landsby, hvor Forbrugsforeningen (senere
’Brugsen’) blev stiftet i 1888, Vammen Mejeri i 1912 og Andelskassen 1919. I starten af 1900-tallet kom der vand, elektricitet og senere
gadebelysning og vejbelægning i Vammen, som blev til den landsby,
som vi kender i dag. Som man kan se på forsiden, er der et billede af
mejeriet og skolen – det nuværende børnehus.
Det er fascinerende, hvor sammenhængende, tæt, og virksom Vammen
har været, med mange butikker, små virksomheder og aktiviteter, og
sammenfletning af gamle slægter og tilflyttere. Det har altid været et
sted med masse af socialt liv og foreninger – et trygt sted at vokse op
og et levende sted at være. Det er det forhåbentlig stadigvæk: mere
end et overnatningsly med internetadgang.

6
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Vi fik dog af Friluftsrådet mulighed for at indsende et revideret (mindre)
projekt – og sandelig om ikke vi 3 måneder senere modtog et bevillingsbrev! Friluftsrådet ville give os kr. 50.000 – forudsat at vi kunne skaffe et
tilsvarende beløb!

Bogen er på godt 60 sider og udkommer lige straks, og den vil blive
trykt i et antal eksemplarer, så man kan købe den hos købmanden og
tage den i hånden, hvis man vil gå en tur i Vammen og indånde lidt af
stemningen fra det sidste århundrede.

September 2018-marts 2019 gik med at søge de nødvendige tilladelser og
dispensationer hos Viborg Kommune OG med at kontakte mulige bidragydere.

Den vil blive lagt tilgængeligt på internettet, så enhver kan downloade
den. Til foråret vil vi lave en eller flere gåture, hvor vi tager den i hånden og går en tur sammen, som afsluttes med kaffe og kage og historieudveksling.

Da vi fik bevilget kr. 20.000 fra Nordeafonden, begyndte vi for alvor at
tro på, at det nok skulle lykkedes!

Mange venlige hilsner Jan, Kjeld, Jørgen og Mette

Men det var ikke gået uden bidrag fra følgende lokale: Lions Club Tjele,
Bigum Menighedsråd, Lokaldysten, Ringkøbing Landbobank, Maj-Britt
Givskov & Torben Jensen, Andelskassen og Bedemand Per Rasmussen.
TAK for jeres kontante støtte, der gjorde projektet muligt!
Også stor tak til Niels Ladefoged og Henning Nielsen, som har udført det
meste af byggearbejdet, samt til Gunnar Andersen, der arbejdede mere på
projektet ,end det han fakturerede – også den slags støtte gjorde projektet
muligt!
Nu håber vi så bare, at madpakkehuset og de to kanoer vil blive flittigt
brugt (selvom sæsonen nok er forbi for i år ). Det er ganske gratis og et
tilbud, som alle kan benytte sig af! Det var nemlig også en af betingelserne for støtten fra Friluftsrådet, at faciliteterne blev registreret på
www.udinaturen.dk.
Madpakkehus og kanoer kan reserveres ved henvendelse til et af Søgruppens medlemmer (se opslag ved Det Bette Hus ved søen). Skal man padle
i kano, skal man have udleveret nøgle for at kunne få fat i redningsveste,
årer, osv.
Anette Kromann er primær kontaktperson vedrørende udlån, og hun kan
kontaktes på telefon 61260346.
Tillykke til os alle med de nye aktiver! 

42

7

Kort over Vammen omkring 1850, hvor det tydeligt ses, at gårdene har fået
sammenhængende jordstykker, som ’stråler ud’ fra landsbyerne. Gårdene begyndte gradvist at blive flyttet ud på deres jorde.

Øverst på næste side ses: Hobrovej og hjørnet af Langsøvej, hvor man kan se
mindestenen, som blev rejst til minde om dét par, som omkom i en brand på
husmandsstedet beliggende lidt uden for byen på Langsøvej. Gården i baggrunden – Hobrovej 16 - blev bygget af Niels Kromann i 1920-1921. Man kan også se
vaskeriet foroven til højre. Der var et lille vaskeri, hvor hver husholdning havde
en fast tid, og alle maskinerne var der, men man skulle selv komme med sæbe.
Der var også en anden måde at dele vaskemaskine på i Vammen: der blev kørt
en vaskemaskine rundt til dem, som var med i ordningen.
8

Vammen har fået endnu et aktiv – eller faktisk flere…!
Af Helle Bjerregaard

Søgruppen under Vammen Borgerforening har længe haft en drøm
om en overdækket spiseplads, gerne et shelter og også særlige aktiviteter ved søen.
Friluftsrådet udbød i foråret 2018 midler, og vi søgte egentlig fuld
finansiering til et projekt ”Madpakkehus med shelter samt 2-3 kanoer til udlån”. Af forskellige årsag blev vi nødt til at revidere projektet, sænke ambitionerne…
Vi kunne ikke opnå støtte til det store projekt og fandt også ud af,
at det var vanskeligt at få godkendt en bygning med shelter så tæt
på søen midt i et beskyttet naturområde, i et område med søbekyttelseslinje og meget andet godt… 
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Fremtiden for papir og papindsamlingen
Lige nu forhandles der om fremtidig afregning for papir og pap. Det kan
ende med, at økonomien bliver for dårlig, så de frivillige opgiver at samle ind den sidste lørdag i måneden, som det har kørt i en længere årrække.
Hvis indsamlingen stopper, kommer der en seddel i alle postkasser om
emnet.

God jul
Mangler I en lejebolig?
Boliger i flere størrelser
Så prøv at ringe til 4056
9308!

Indsamling af gammelt jern til fordel for friskolen
Vi har opsat en container på Tinghøjvej (lige før nr. 24), og der er
folk meget velkomne til at aflevere deres METALskrot.
Hvis det drejer sig om tunge ting, er de velkomne til at kontakte
mig, Carsten Abrahamsen, på 40292374

Mvh
Carsten Abrahamsen

Foto af købmandsforretningen i 1959 – inden at boligen blev bygget til:
dén byggede købmandsparret Martin og Mona Slot til i 1964.
40
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Sammendrag fra generalforsamlingen i
Støtteforeningen Langsø Friskole og Børnehus.
Af Kjeld Gregersen

Generalforsamlingen blev afholdt den 23. oktober 2019

Tilbud for efterår-vinter 2019/2020
Vammen Fitness, Haugårdsvej 17, Vammen
Åben daglig 5 - 22
Hvis du har været hvilende medlem i mere end 3 mdr., skal du have et nyt
træningsprogram

Tilmelding:
Freddy Marquart - almindeligt træningsprogram. Tlf. 26 59 93 80
freddy.marquart@gmail.com
Birthe Houbak - kostvejledning og speciel rygtræning.
Birthe.Houbak@anis.au.dk
Kasserer Nancy Knudsen bakkebo@privat.dk
Der er instruktører tilstede
FORMIDDAGE
Mandage se opslag på FB – Vammen Fitness eller ved indgangen til Fitness
AFTENER
Onsdag kl 18.00-19.00
Torsdag kl 18.30-19.30
Holdtræning - Trænere Birthe og Søren
Start onsdag 2. oktober fra kl. 18.00-19.00
Angående betaling:
Ved betaling med MobilePay har vi haft problemer med at se, hvem der har betalt.

Bestyrelsen har bevilget elevstøtte for 26.000 kr. dog kun 75% af egenbetalingen for en elev. Der foruden er der bevilget 10.000 kr. til en ny
kopimaskine på skolen.
Årets overskud blev på 3.242 kr.
Støtteforeningens midler kommer fra medlemskontingent og de aktiviteter, foreningen afholder.
Byfesten er en af vores større indtægtskilder, da vi er med i flere aktiviteter såsom lokaldysten, motorcykeltræffet og banko. I år havde vi en
ekstra opgave, da skolen gerne ville have os til at grille til deres byfestaktivitet. Tak til alle, der stod i kø, for jeres tålmodighed for at få en
grillpølse med tilbehør.
Indsamling af dåser har givet 4.116 kr. og ved sorteringen af dåserne i
henholdsvis jern og aluminium fandt vi for 852 kr. returdåser.
Deltagelsen i ”Jul i Viborg” er blevet en af vores største indtægtskilder.
Derfor en stor tak til de forældre, der tager en aften i ”byen”, selv om det
kan være en kold fornøjelse - tusind tak for jeres indsats. PS: vi har sagt
ja tak til det igen i år.
TVS (Tjele Vest Sport) brugte igen Langsø Hallen til afvikling af 3 fodboldstævner. Det vil vi gerne støtte op om, og det gør vi ved at åbne en
lille kiosk til hvert stævne.
Bestyrelsen blev genvalgt og er pt. Carsten Jensen, Uffe Schmidt, Jane
Andersen, Edith Meldgaard og Kjeld Gregersen.

Skriv derfor venligst: Navn, adr., betalt beløb, medlem i antal mndr og MobilePay
nr.

10
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Generalforsamling
Vammen aktive Kvinder
Torsdag 23. januar kl. 19
i Vammen Kultur– og Forsamlingshus

Dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af skriftfører
Formandens beretning
Regnskab ved kassereren
Behandling af indkomne forslag
Forslag til aktiviteter i næste sæson
Valg af stemmetællere
Valg til bestyrelsen - på valg er: Dorthe Linnemann Filskov,
Anne Mette Nauntoft og Hanne Hviid
Valg af suppleanter til bestyrelsen – der skal vælges 2 for 1
år
Valg af revisor - på valg er: Sonja Mogensen og Anne Rasmusen
Eventuelt

4 mdr. for 500 kr.

6 mdr. for 600 kr.

August 2019 – 30. Novmber 2019

August 2019 – 31- Januar 2020

September 2019 – 31. December 2019

September 2019 – 29. Februar 2020

Oktober 2019 – 31. Januar 2020

Oktober 2019 – 31. Marts 2020

November 2019 – 29. Februar 2020

November 2019 – 30. April 2020

December 2019 – 31. Marts 2020

December 2019 – 31. Maj 2020

Fitness:

1 år+1 mdr.

1.200 kr.

Kombitilbud:
Fitness 1 år + Spinning + Multitræning for voksne

Inden den 10. i hver måned er der betaling for en hel måned.
Indmeldelsesgebyr:
92, - kr. til nøglebrik
Denne nøglebrik er personlig, og må kun benyttes til at lukke dig selv ind i fitness. Vi
gør opmærksom på, at vi har Vammen Fitness under videoovervågning.

VAK er vært ved et let traktement efter endt generalforsamling

Aht. bestilling af mad er der i år tilmelding til generalforsamlingen senest 20. januar 2020 til Dorthe Linnemann Filskov (5092
6116) eller på vak@hotmail.dk
Evt. forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 16. januar 2020 - gerne på
vak@hotmail.dk

38

1.600 kr.
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Vammen Idrætsforening
Haugårdsvej 17, Vammen, Tjele

BYTTE-BOG-CAFÉ

CHRISTMAS BY LIND
Mandag d. 9. december kl. 19

Afholdes i konfirmandstuen

Kom i julestemning hos BY LIND i Bjer-

Vi aftaler dato fra gang til gang, forbi vi

ringbro, og bliv inspireret til at forny

nu er en gruppe, som læser en fælles bog.

husets julepynt med nye og spændende

Vi læser også andre bøger og snakker om

ting og dekorationer

dem, som vi hele tiden har gjort.
Vi holder næste cafe

den 16. december kl. 19 - 21
og hvis du har lånte bøger, bedes du møde
op og aflevere dem eller træffe anden

Gymnastik, Teen-fitness, Fitnesshold,
Spinning, Badminton

GYMNASTIK
Mandage Seniorgymnastik
Start mandag 30. september Kl. 9.30 - 10.30
Pris: 575 kr.
Ingrid Bach: 9854 4309
Far-mor-barn gymnastik
Start mandag 16. september Kl. 16.30 - 17.30
Pris: 200 kr. pr barn og
200 kr. pr forælder - maks. 600 kr.
Tina Skau Nielsen: 2858 4036
Multitræning for voksne
Start: mandag 16. september Kl. 18.30 - 19.30
Pris: 575 kr.
Birthe Houbak: 2160 2401
Torsdage Start for alle hold: 12. september
10 gange træning før og efter jul
Krudtuglerne, børnehavebørn
Kl. 15.00 - 16.00

aftale med ejeren.
Tilmelding unødvendig, mød bare op

Sidste tilmelding 5/12 til Dorthe Filskov
eller på vak@hotmail.dk

GENERALFORSAMLING
Torsdag d. 23. januar kl. 19

I Vammen kultur– og forsamlingshus

SAUNAGUS

Onsdag d. 19. februar kl. 19
Jag vinterens mørke og kulde på flugt
med et besøg i Bjerringbro Idrætsparks

Dagsorden ifølge vedtægterne

sauna og spa - VAK sørger for kaffe

VAK er vært ved et let traktement fra
Lading Ost efter generalforsamlingen

Afgang fra forsamlingshuset kl. 17.30

Sidste tilmelding (aht. bestilling af
mad)20/1 til Dorthe Filskov eller på
vak@hotmail.dk

12

Pris 50 kr. pr. person

Sidste tilmelding 17/2 til Dorthe Filskov eller på vak@hotmail.dk
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VAMMENS AKTIVE KVINDER
PROGRAM 2019 - 2020
Årskontingent: 75,00 kr.

Betaling -se opslag i programmet og løs indlægsseddel
Foreningens formål: Sociale aktiviteter og alsidig oplysning til gavn for hjem og samfund
Tilmelding nødvendig til de fleste arrangementer, og tidsfristen skal overholdes.
Se opslag for hvert arrangement på byens opslagstavler og løbende opdatering på

www.facebook.dk—søg efter Vammen by

BESTYRELSEN består af

Pris: 325 kr. inkl. T-shirt
Leder: Maj-Britt Sørensen 2292 0526
Turboholdet, 0. - 1. klasse
Kl. 16.00 - 17.00
Pris: 325 kr. inkl. T-shirt
Leder: Maj-Britt Sørensen 2292 0526
Vammen mini-junior, Gymnastik og spring fra 2. klasse
Kl. 17.00 - 18.00
Pris: 325 kr. inkl. T-shirt
Leder: Maj-Britt Sørensen 2292 0526
Gymnastikopvisning er søndag 22. marts 2020
BADMINTON
Voksne (30 spilleuger á 2 timer)
Start tirsdag 3. september Kl. 19.00 - 21.00
Pris: 575 kr. pr. person
Jan Køster: 4044 5542
Børn (30 spilleuger á 1 time)
Start fredag 20. september Kl. 16.00 - 17.00
Pris: 300 kr. pr. person fra 1.-5. klasse
Jehan Ettema: 5142 1508
Kristina Noes Nielsen: 2633 1508

Dorthe Linnemann Filskov
Kirsten Kristensen
Anne Mette Emdal Navntoft
Helle Bjerregaard
Hanne Hviid

Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer
PR

5092
2393
4040
6052
2360

Bestyrelsens mailadresse: vak@hotmail.dk
Kopi af vedtægter kan fås ved henvendelse til bestyrelsen

6116
8780
5255
8632
6116

SPINNING
Torsdage
Start 3. oktober Kl. 18.00 - 19.00
Frank Høgsholdt: (kontakt Nancy Knudsen 2925 6309)
Afløsere Carolina Stefanska
og Poul Dahlgaard
TEEN-FITNESS
Tirsdage
Start 1. oktober Kl. 17.00 - 18.00
Pris: 300 kr.
Martin Balthzersen: 4165 9218 og Mette S. Hansen 2294 7261
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Materialerne, hvad enten det er stof eller garn, bliver doneret af fabrikker, forretninger og private.
Da nørklegruppen i Vammen startede i 1999, var der hårdt brug for tøj
og tæpper mange steder i verden. I dag er der også fokus på bæredygtighed, så der er endnu mere brug for nørklerne, som får noget fint ud
af materialer, der ellers ville ende på lossepladsen.
At det så er blevet rigtigt moderne at strikke giver håb om, at der kan
komme lidt nye nørklere til.
Er nogen interesseret i at hjælpe med materialer eller med fremstilling,
kan man henvende sig til:
Anna Margrethe Døssing,
Annelise Bay
Ida Lorentzen

14

tlf. 89 69 01 41
tlf. 86 69 02 29
tlf. 86 69 02 65
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(fortsat fra side 32)

Museet udvikler sig løbende og holdes i gang af en masse frivillig arbejdskraft, der mødes til arbejdsdag hver onsdag.

KOMBITILBUD:

På hjemturen var vi nogle, der kørte en omvej, og så på al den kunst,
Per Kirkeby har udsmykket Aars med.

Fitness (1 år) + spinning og/eller

Det var en rigtig god og hyggelig dag.

Knud og Rie

Om nørklerne i Vammen
Af Laila Holm

Røde Kors-nørklerne i Vammen startede i 1999, og initiativet kom fra
Ørums nørkleleder, Karen Fisker. Hun fik arrangeret avisomtale og
lokale på pensionistgården, og så mente hun, at Annalise Bay måtte
være den rigtige leder.
Her i december er det 20 år siden, at 12 kvinder startede med at sy og
strikke efter Røde Kors’ mønstre og modeller. Fire af dem får 20-års
nål ved julefrokosten i år, og det er Annalise Bay, Anne Margrethe
Døssing, Jonna Jensen og Ida Lorentzen.

gymnastik:

1.600 kr.

Gymnastik + spinning:

800 kr.

Seniormix og fitness:

875 kr.

Vammen UIF
Tina Skau: 2858 4036
E-mail: TinaS.nielsen@anis.au.dk

Hvert år fremstilles i Vammen ca. 500 stk. tøj, som sendes til Røde
Kors’ Pakkecentral i Kiplev. Herfra sendes årligt ca. 30.000 kg nørkletøj og 16.000 kg genbrugstøj ud i verden, hvor der er hårdt brug for
det. Nogle strikkede ting kan man finde til salg på hylder i Røde Korsbutikken på Marsk Stigs Vej i Viborg.
Nørklerne i Vammen mødes stadig mandag eftermiddag i lige uger på
Pensionistgården. De har et lagerrum til materialer og et rullebord med
symaskiner og mønstre osv. Bordet rulles ind i terapien, hvor der både
er plads og gode arbejdsborde. Her startes opgaverne, som i stor udstrækning færdiggøres hjemme.
Alle landets nørklere arbejder efter opskrifter og mønstre fra Røde
Kors, så der bliver en ensartethed over det tøj, som kan tilbydes Røde
Kors i Afrika eller Hviderusland, eller hvor det nu alt sammen ender
efter anmodning fra en lokal Røde Kors-afdeling.
34
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Langsø Gruppe
Så er det snart jul
Af Dorthe Linnemann

Spejderne går endnu engang i gang med at lave juledekorationer. Hvis der er nogen, der har lyst til at hjælpe, så går vi i gang
lørdag d. 23. november kl. 9, og derefter de 4 følgende hverdage fra kl. 18.
Man er meget velkommen til at hjælpe til. Der er opgaver, alle
kan finde ud af. Man er meget velkommen, også selvom man
kun kan være der en time eller halvanden.
Al hjælp er velkommen.
Har man noget grønt til dekorationerne, må man også meget gerne komme ned i spejderhytten med det.

Vammen Pensionist- og Efterlønsforening

Spejderne begynder at sælge
dekorationer fra onsdag d.
27/11 og sidste salgsdag bliver lørdag d. 30/11.
Vil du være helt sikker på at
få en dekoration, er du også
velkommen nede i spejderhytten fra onsdag.
God jul til alle
fra Langsø spejderne.

Arkivfoto: Start på juledekorationer
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Formand:
Henry Brøndum

86690135

loendalen29@gmail.com

Næstformand:
Aase Jensen

86690275

aase_villy@yahoo.dk

Kasserer:
Knud Bach

30497094

post@rieogknud.dk

Sekretær:
Karen Dahl

86690226

karendahl@mail.dk

Praktisk arrangør:
Thora Madsen
24776274
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Tur til Dansk Nutidsmuseum i Aars

Den 19. september mødtes 17 af Vammens pensionister ved forsamlingshuset
for at køre en tur til Dansk Nutidsmuseum og se ”os selv” på museum.
Det blev en spændende tur ned af Mindernes Allé. ”Se, sådan en havde min
mor. Sådan en kjole har jeg også haft”,
og mange andre udbrud kunne høres
gennem lokalerne. Vi gik rundt og nød
at genopleve vores barndom og ungdom, og vi reflekterede vel også over
den rivende udvikling, vi har været vidne til.

Vi var f.eks. godt tilfredse med, at vi ikke længere skulle behandles
med det tandlægebor fra halvtredserne, der var udstillet. Vi ville
heller ikke stikkes med de kanyler, der lå fremme eller permanentes med de torturruller, vi så i frisørsalonen. Til gengæld ville vi
gerne inviteres til kaffe omkring et af de veldækkede kaffeborde og
drikke kaffe af de smukke kopper.
En del af de frivillige var mødt op for at servicere os og fortælle.
De serverede også kaffe i en hyggelig kaffestue med et utal af Mors
Dags platter. Vi fik kringle og en rigtig gammeldags lagkage. Naturligvis hjemmelavet af en af de frivillige. Her gik snakken lystigt,
og vi hørte lidt om museets udvikling og historie.

Aktivitetsmøde
Torsdag d. 9. januar 2020 kl. 19.00
mødes vi i Langsø hallens klublokale til aktivitetsmøde vedr. byfesten. Alle foreninger, institutioner
og privatpersoner, som ønsker at
byde ind med en aktivitet i byfesten uge 22 bedes her møde op og
byde ind :)
Styregruppen planlægger som udgangspunkt ikke at afholde
en stor afslutningsfest, da fremmødet til seneste fest var for
lavt. Men hvem ved, hvad der ellers bydes ind med:)
Så mød op og byd ind, så vi kan få et brag af en byfest i 2020
også!
De, som ikke kan møde op på dagen, er velkomne til at sende
en mail på:
Vammenbyfestversion2.0@gmail.com

Dansk Nutidsmuseum er opstået fra en ide af advokat Gorm Pedersen fra Aars. Han var sidst i 1980’erne i Canada og så et Nutidsmuseum der. Han foreslog kommunen, at et sådant museum skulle oprettes i Aars. Kommunen så med velvilje på sagen, og der blev stillet et husmandssted i udkanten af Aars til rådighed.
En frivillig skare gik i gang med at indrette, og fra 1994 kunne man
begynde at besøge museet. Siden har det udviklet sig med rivende
hast og med hjælp fra Den Europæiske Landbrugsfond og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter var det muligt at bygge en stor
ny hal, der blev indviet i 2012.
Fortsættes side 34
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Den sidste søndag i april er der konfirmation i Vammen kirke
kl. 10.30.

Inviterer til juletræstænding

2. pinsedag er der gudstjeneste i Vammen kl. 14 efterfulgt af kaffe i
præstens have – eller indendøre, hvis vejret ikke er til kaffe i haven.
I forbindelse med byfesten i slutningen af maj holdes der friluftsgudstjeneste i Vammen.
Sct. Hans aften fejres i Bigum med spisning i forsamlingshuset, gudstjeneste i kirken og bål med sang og båltale ved søen.
Sidste søndag i juni i forbindelse med byfesten er der friludtsgudstjeneste i Lindum kl. 9.30.
Sidst i august afholdes ”Musik ved søen” fra kl. 19 skiftevis mellem
de 3 sogne (i 2020 i Lindum).
I løbet af september afholdes høstgudstjenester i alle tre sogne.
Studietur/sogneudflugt med bus afholdes i løbet af september.

Søndag den 1. december 2019 kl. 16:00 tænder vi
juletræet på Høydalstorvet.
Vammen og Omegns Borgerforening vil være vært ved
lidt gløgg og æbleskiver. Og vi synger et par julesange.

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Blæksprutte:

I løbet af efteråret afholdes salmesangsaftner i de 3 sogne.
Sidste søndag i oktober holdes BUSK gudstjeneste kl. 10.30 i Vammen i samarbejde med KFUM spejderne med efterfølgende suppe i
spejderhytten. BUSK står for børn, unge, sogn, kirke.

Vi håber at se dig på Torvet

Start november holdes en særlig Alle Helgensgudstjeneste i 2 eller 3 af
sognene.

Med venlig hilsen
Vammen og Omegns borgerforening

I midten af november starter øvegangene til Luciagudstjenesten i Lindum kirke.

Birthe Kousgaard
Edith Meldgaard
Bent Ladefoged Bjerring
Dorte Jæger Hansen
Keld Jæger

Tlf.: 212203457 Stillingbirthe@gmail.com
Tlf.: 2617 6615
Moselund2040@gmail.com
Tlf.: 6154 5215
Bjerring@boegedalen.dk
Tlf.: 2086 1304
Djh@bygmarksvej.dk
Tlf.: 2026 3726 Kjeldjaeger@yahoo.dk
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Der er altid kirkekaffe efter højmesse kl. 10.30.
Efter jul 2019 starter vi i Vammen med kaffe og rundstykker
kl. 8.30 altså inden gudstjenesten kl. 9.
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Årets gang i Vammen-Lindum-Bigum pastorat
Den første søndag i Advent er der afsluttende gudstjeneste i Vammen
kl. 10.30 for mini konfirmanderne.
Den anden søndag i advent holdes Luciagudstjeneste i Lindum kirke
kl. 17 efterfulgt af pizza i Landsbykulturhuset kl.18.
Julekoncert i kirkerne i løbet af december måske slut november. I 2019
har Lindum haft julestue den 13. november kl. 19 og Vammen har
Koncert den 7. december kl. 15.
Sidste skoledag før jul kommer hele Langsø Friskole og børnehave i kirke. Børnehaven opfører et krybbespil, og skoleeleverne har øvet forskellige sange.
Den 24. december er der julegudstjeneste i alle 3 kirker: kl. 14 i Lindum,
kl. 15 i Bigum og kl. 16 i Vammen.
Nytårsaften er der gudstjeneste kl. 15 i Lindum efterfulgt af bobler,
kransekage og fyrværkeri.
Nytårsdag kl. 14 gudstjeneste i Vammen.
Nytårskur i Lindum den første søndag i det nye år.
Gudstjeneste kl. 9 – travetur – og suppe i Landsbykulturhuset.
Kyndelmisse i begyndelsen af februar gudstjeneste kl. 19 i Vammen
med masser af levende lys efterfulgt af pandekager.
Fastelavn, børne- og familiegudstjeneste gerne udklædte, så der kan fortsættes med tøndeslagning i præstens have, hvis vejret er til det ellers findes en anden placering.
Skærtorsdag fejres indvielsen af nadveren i Bigum med gudstjeneste
kl. 19 med nybagt brød efterfulgt af kaffe og vin med brød og ost.
Dagen før Store Bededag er der gudstjeneste kl. 19 efterfulgt af
varme hveder i Vammen kirke.
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Fælles generalforsamlinger
Vammen Kultur- og Forsamlingshus
og

Vammen og Omegns Borgerforening
afholder generalforsamlinger sammen
Tirsdag den 4. februar 2020 i Vammen Kultur- og Forsamlingshus.
Vi starter med spisning kl. 18:00, hvor der serveres en let anretning.
Kl. ca. 18:30 Gener alfor samling Vammen Kultur og For samlingshus, dagsorden ifølge vedtægterne.

Indkomne forslag skal være formand Ghita Rasmussen i hænde senest 8 dage før på Ghitaj@live.dk
Kl. ca. 19:30 Gener alfor samling Vammen og Omegns Bor ger for ening, dagsorden ifølge vedtægterne.
Indkomne forslag skal være formand Birthe Kousgaard i hænde senest 8 dage før på stillingbirthe@gmail.com
Aftenen afsluttes med kaffe.
Tilmelding til spisning skal ske senest fredag den 31. januar 2020
til Bent Bjerring på mail bjerring@boegedalen.dk eller tlf. 61545215
Vel mødt
Bestyrelserne
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dér var der sat navnløse urnesten i forskellige granittyper og udformninger for at vise muligheder. Men også for at få den nye afdeling til
at se mindre tom ud fra starten.

Julebanko

Afholdes lørdag den 30. november kl.
13.30 i Vammen Kultur og Forsamlingshus
Der er gode gevinster, bl.a.
flæskestege samt andre gode gevinster.

På kirkegården findes også særlige afdelinger, som minder os om ofre og modstandsfolk fra tider med krig. Blot for at nævne nogle, tyske
flygtninge med ens sten efter Anden Verdenskrig og danske modstandsfolk fra samme krig med mindesten i alle størrelser.

De omkring tredive deltagere nød kaffen i bussen på hjemturen og
havde en god dag sammen.
Tak for en god tur,
Vibeke, kirkesanger

Der er gevinst på række og sidegevinster på fuld plade.

I pausen sælges amerikansk lotteri.
Der sælges kaffe, kage samt øl og vand

Støtteforeningen Langsø Friskole og Børnehus

VAMMEN KØBMANDSFORRETNING

Lotte og Brian Vels – Hobrovej 2, Vammen – 8830 Tjele
Tlf. nr. 86 69 0018
UDSALG FRA SVANE APOTEKET I VIBORG
Recepter modtages til ekspedition på Svane Apoteket
Medicinen kan afhentes dagen efter

Åbningstider
Alle dage
Kl. 7 - 18
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STUDIETUR for alle i Vammen-Lindum-Bigum, der havde lyst:
Lørdag d. 28/9 drog vi af sted ved 10-tiden til Kongernes Jelling, hvor vi
så Jellingestenene, som afspejler overgangen fra den hedenske vikingetid til den kristne middelalder. Den mindste runesten er ældst, formentlig fra år 935. Den er rejst af kong Gorm den Gamle til minde om
hans hustru Thyra Dannebod. Stenen er den ældst bevarede danske
kilde, hvor "Danmark" nævnes her i landet. Derfor siger man, at stenen
er landets dåbsattest.
Den Lille Jellingstens indskrift lyder næsten ordret oversat: "Gorm
Konge gjorde dødeminder disse efter Thyra sin kone Danmarks bod".
Den Store Jellingsten, er sværere at tidsfæste, men den er formentlig
blevet rejst mellem år 960 og 985 af Gorm og Thyras søn, Harald Blåtand, i Jelling til minde om hans forældre. Stenens indskrift beretter
samtidig om Haralds fortjenester. Han samlede Danmark og gjorde danerne kristne. Stenen består af tre forskellige sider. Den ene side er
indgraveret med runer, den anden side består af et fabeldyr, og på den
tredje side af stenen er et korsfæstelsesbillede af Kristus.
De to store runesten står lige uden for våbenhuset til Jelling Kirke (dér
var bryllup, mens vi var der, så vi kunne ikke komme ind i kirken). På
det nært ved liggende museum så vi en flot udstilling, som fortalte om
området på bedste vis.
Efter en god frokost på Jelling Kro, tog bussen os videre til en stor,
smuk kirkegård i Silkeborg, hvor vi fik vist og kyndigt fortalt om mange
forskellige måder at anlægge gravsteder på. Der var lige rækker med
hæk-urnepladser med plæner imellem, kolumbarium, plænekistepladser med sø-udsigt og friere valg af mindesten.
En arkitekt havde udformet en ny urneafdeling med små hække omkring hvert mindested, hvor der var groft stenmel på alle stierne. Disse
stier var meget tidskrævende at renholde. På de endnu usolgte pladser
28

Lej Langsø Hallen
til familie-/
firmaarrangementer
130 kr. pr. time
- eller har du et ønske om at opstarte en
aktivitet. Forhør dig om ledige tider.

På vegne af Langsø Hallens bestyrelse
Sonja og Niels Jørn Mogensen
Haugårdsvej 19, Vammen, 8830 Tjele

Kontakt:

Mobil Sonja

40320390

Mobil Niels Jørn

21852470

Mail

mogensen@fiberpost.dk
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Bytte-bog-café nu med læsekredsposer

en baby, fortalte hun om sin tur, og så ville mekanikeren ikke have penge
for lapningen. Den historie var betaling nok.

Efter to år med lån og anmeldelser af hinandens bøger
startede vi denne sæson med at låne en læsekredspose
med ”Forbandede yngel” af Anne-Cathrine Riebnitzski.

Flere gange sagde Helene: ”Hold op, hvor er der flot i Danmark”, og hvor
ser man meget, når man går. Ved Lille Vildmosen er der en store dyrepark. Ved Mariager Fjord sad hun på terrassen foran hytten og så ud over
fjorden og bakkerne: ” Hold op hvor er der også flot”.

Mens vi sad i konfirmandstuen ved en kop kaffe og bordet fuldt af bøger, gik Margrethe på nettet via sin telefon og bestilte posen til levering
på Ørum bibliotek efter lidt snak om mulighederne. Charlotte tilbød at
køre rundt med dem, så vi kunne nå at læse bogen inden næste møde.
Det måtte vi så fremrykke lidt, for bøgerne kan kun lånes i 56 dage!

Det synes vi, der bor her også, og så så hun ikke udsigten over Tjele
Langsø. Hun fortsatte så tæt på kysten som muligt og på en rasteplads
udenfor Fredericia blev hun samlet op af sin yngste svigerdatter. Hun
blev kørt hjem – og bedt om at passe barnebarnet, mens de unge havde
”kæresteaften” i byen.

Vi mødtes mandag den 4. november, hvor vi fik en rigtig god snak om
”Forbandede yngel” - og flere andre bøger. I læsekredsposen ligger en
forfatterbiofgrafi og et par anmeldelser fra forskellige aviser. Det er en
smags sag, om man helst vil læse en bog uden for megen forhåndsviden,
eller om andres mening hjælper på forståelsen.

Det havde hun ikke hørt om før. Men dagen efter var det Sct. Hans aften,
og hele familien kørte over Lillebæltsbroen for at se de mange bål langs
vandet. Bagefter fik hun en rundtur med sin søn på voldene i den gamle
garnisonsby.

Af Laila Holm

Jeg havde en ny pose bøger med. Vi gik hjem med ”Spejl, skulder,
blink” af Dorthe Nors om en 40-årig kvinde, som har taget køretimer et
halvt år uden at lære, hvordan man skifter gear. Kørelæreren snakker
uafbrudt om sit privatliv, og er der er brug for gearskifte, klarer hun det
fra sin plads uden at blande eleven ind i det. Eleven ender selvfølgelig
med at blive træt af snak og ingen lærdom for temmelig mange penge,
så hun beder om at få en anden lærer. Hun lever af at oversætte bøger
fra svensk og tjener ret godt, men alligevel!
Næste gang mødes vi den 16. december, og der kommer Anita med en ny læsekredspose. Vi mødes i konfirmandstuen kl. 19, og VAK er vært ved en kop kaffe
og/eller te. Alle er velkomne.

Svigerdatteren kørte hende tilbage
til samme rasteplads, og så fortsatte
turen sydpå. Efter 22 dage nåede
hun Kruså, hvor Ove ventede. Han
kom faktisk aftenen før, så de kunne overnatte sammen den sidste aften på den lange tur.
Næste formiddag blev Helene fotograferet ved skiltet ”Velkommen til
Kruså”. Derefter gik turen til Vildbjerg, hvor 32 mennesker stod musestille i stuen for at overraske Helene med ”Velkommen Hjem”.
Siden har Helene nærmest hvert år
været på vandretur med barnevogn,
og hun har holdt rigtig mange foredrag om sin alternative rejseform,
der giver masser af oplevelser.
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Foto fra Nørager Kultur og Medborgerhus
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Fra Skagen til Kruså 436 km til fods med barnevogn
Af Laila Holm

Den 10. oktober kl. 14 holdt Helene Jensen fra Vildbjerg et fantastisk
foredrag om sit liv, og hvordan hun kom igennem 22 dages vandring
med bagagen i en barnevogn. Hun havde haft en lang træls tid med hjerneblødning og flere operationer af den topmoderne slags med reparationsstykker gennem en blodåre i lysken op til det udposede sted i hjernen. Der var flere udposninger i Helenes hjerne, og et par operationer
lykkedes ikke, så det var en hård tid.

Det tog alle kræfterne, og hendes evne til at gå og stå og holde balancen.
Da hun kunne gå med vandrestave ud til postkassen, var hun meget
stolt. Men hun trænede videre på lange vandreture, og en ven foreslog,
at hun gik Caminoen i Spanien. Det gav både kondi og mental helbredelse, blev der sagt. Helene kan hverken spansk eller engelsk, men en
tur langs Jyllands østkyst ville også bringe hende gennem bakker og dale, og til steder hun aldrig havde set.
Både hendes mand Ove og de tre børn var stærkt bekymrede og meget
imod, men idéen groede fast, så hun en junidag vinkede farvel til Ove i
Skagen og trillede barnevognen mod Frederikshavn. Hun havde et almindeligt kort i bagagen og et kort over vandrestier, som fulgte med
vandrekortet. Hun ville overnatte i campinghytter og vandrehjem og
havde fundet overnatningssteder i forvejen. I barnevognen havde hun
sovepose og hovedpude foruden en køletaske med mad og en lille elkedel til kogning af æg og pølser og kaffevand. Aftalen med Ove var også,
at de skulle ringe sammen hver aften ved 6-tiden.
Efter et par dage kom Ove kørende fra Vildbjerg og havde lejet en hytte
på forhånd. De fik en god snak om turen, som hun var godt tilfreds med,
at hun var i gang med. Helene formanede os om, at der skulle tales om,
at døden var en mulighed, og hvordan skulle begravelsen foregå og andet praktisk, som man jo vender i hovedet, når man ikke er helt ung og
rammes af sygdom. Det fik hun endelig gjort med sin mand, og de fik et
meget bedre liv sammen.
Det ene barnevognshjul var punkteret en dag, så hun måtte tage en taxa
til den planlagte campingplads. En automekaniker i nærheden lappede
hjulet, og da han lidt frækt mente, at hun var for gammel til at køre med
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Indvielse af madpakkehuset ved søen
Af Hanne Hviid

Torsdag 12/9 efter indvielse af det nye madpakkehus holdt
VAK fællesspisning ved det lille hus på det rekreative område - lige ovenfor madpakkehuset.
Søgruppen havde tændt bål og serverede de lækreste koteletter og velstegte pølser med salat og brød. Der var dækket op ved langborde udenfor, og selvom vejret så lidt truende ud ind imellem, holdt det heldigvis
tørt.
Alternativt kunne vi jo ha' forlagt spisningen til det nye madpakkehus,
selvom det nok ville ha' blevet lidt trangt med 32 deltagere stuvet sammen dér.
Det var en rigtig hyggelig aften.

VAK´s tur til Gaardbutique Rosenlund
onsdag d. 6/11
Af Britt Vibe Smidt

Onsdag aften d. 6/11 tog en lille gruppe af VAK´s
medlemmer af sted for at besøge Gaardbutique Rosenlund i Sjørring.
Rosenlund ejes og drives af Margrethe Seiersen, som tog meget venligt
imod os, da vi ankom.
Margrethe Seiersen startede med at fortælle lidt om butikkens historie,
hvorefter hun gennemgik modetendenserne samt strikkeopskrifter fra
forskellige strikkedesignere. Derefter fik gæsterne mulighed for at gå på
opdagelse i butikken og lade sig friste af alt det smukke garn.
Undervejs blev der serveret hjemmebagt æblecrumble og kaffe/te, og
der var rig mulighed for at få sludret og beundret hinandens garnkøb
mm. Alt i alt var det en rigtig hyggelig turaften.
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Vammen kirke

Vammen kirke
Borgerforeningen

1. dec. kl. 16

Vammen kirke

Vammen kirke
Vammen kirke

Bytte-bog-café
Gudstjeneste

Gudstjeneste
Gudstjeneste

16. dec. kl. 19
24. dec. kl. 14,
kl.15 og
kl.16
25. dec. kl.
10:30
26. dec. kl. 9

Pensionistforeningen Konfirmandstuen

Gudstjeneste
Aktivitetsmøde
Gudstjeneste
Generalforsamling
m/ lotterispil
Generalforsamling
m/ let traktement
Gudstjeneste
Gudstjeneste

5. jan. kl. 10:30
9. jan. kl. 19
12. jan. kl.
10:30
23. jan. kl. 14
23. jan. kl. 19

2. feb. kl. 19

Saunagus
Gudstjeneste

VAK

Gudstjeneste

16. feb. kl.
10:30
19. feb. kl. 19
23. feb. kl.
10:30

Vammen kirke

Gudstjeneste

16. feb. kl. 9

Vammen kirke

Vammen kirke

Fælles
generalforsamling

Vammen kultur- og
forsamlingshus +
Borgerforeningen

Vammen kirke

Vammen kirke

VAK

Vammen kirke

Vammen kirke

4. feb. kl. 18

26. jan. kl. 9

Byfestens
styregruppe
Vammen kirke

Gudstjeneste

5. jan. kl. 9

Vammen kirke

Gudstjeneste

1. jan. kl. 14

Bjerringbro
Idrætspark
Vammen kirke

Bigum kirke

Lindum kirke

Forsamlingshuset

Vammen kirke

Vammen kirke

Forsamlinghuset

Lindum kirke

Langsøhallen

Bigum kirke

Lindum kirke

Vammen kirke

Lindum kirke

Vammen kirke

Musikgudstjeneste

Lindum kirke

Vammen kirke

Gudstjeneste

Vammen kirke

Lindum kirke
Bigum kirke
Vammen kirke
Vammen kirke

26. dec. kl.
10:30
31. dec. kl. 15

Bogcafeen

VAK

Christmas by Lind

9. dec. kl. 19

By Lind
Bjerringbro
Konfirmandstuen

Pensionistforeningen Forsamlingshuset
???
Vammen kirke
Lindum kirke

5. dec. kl. 12:30 Juleafslutning i
Forsamlingshuset
8. dec. kl. 17
Gudstjeneste

Høydalstorvet

Forsamlingshuset

Juletræstænding

Sted
Spejderhytten

Støtteforeningen

Langsø Gruppen

Arrangør

30. nov. kl.
13:30
1. dec. kl. 10:30 Gudstjeneste

Spejderne sælger
juledekorationer
Julebanko

Aktivitet

27.-30. nov.

Tid

Tilmeld: senest 17/2 til Dorthe
Filskov eller vak@hotmail.com
Fastelavn med tøndeslagning,
grillpølser og fastelavnsboller

Kirkekaffe

Tilmeld til spisning: senest 31/1
til Bent Bjerring bjerring@boegedalen.dk /
61545215

Kyndelmisse med pandekager

Tilmeld: senest 20/1 til Dorthe
Filskov eller vak@hotmail.com

Kirkekaffe

Helligtrekongersdag - Kirkekaffe

Helligtrekongersdag

Musikgudstjeneste med bobler og
kransekage
Nytårsdag

Anden juledag - Kirkekaffe

Anden juledag

Juledag

Juleaftensdag

Tilmeld: senest 5/12 til Dorthe
Filskov eller vak@hotmail.com

Tilmeld: senest 2/12 til Henry
Brøndum / 86690135
Anden søndag i advent

Gløgg og æbleskiver + julesange

Første søndag i advent

Bemærkninger

Aktivitetsliste for Nord-Tjele 2019

Revideret den 20. november 2019
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