Rafte-karrusel fremstillet til spejderjubilæet den 19. juni.
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Start på indendørs aktiviteterne.
Idrætsforenings motionsprogram 2021-22
Start uge 37 – 13-19 september
Mandage:
Seniorgymnastik kl. 9.30-10.30 (start 4. okt), Ingrid Bach
Tumlastik for børn 1-4 år inkl. forældre, kl. 16.30-17.30, Rasmus Næstholdt Engelsmann, Stine MacLean Petrussen evt. m.fl
Multitræning 18.30-19.30, Birthe Houbak
Torsdage:
Krudtugler gymnastik og redskaber for børnehavebørn kl 15-16, Maj-Britt
Sørensen m.fl.
Turboholdet 0.-1. klasse kl. 16-17, Maj-Britt Sørensen m.fl.
Mini-junor 2.- klasse opefter kl. 17-18, Maj-Britt Sørensen m.fl.
Fredage:
Børnebadminton 0. klasse og opefter, inddelt efter alder/niveau kl 16.3017.30, Jehan Ettema, Mikkel T. Poulsen, Charlotte Nielsen
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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

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
21 72 61 72 lailaholm@fibermail.dk
25 36 06 28 bruno_kristensen@hotmail.com

Bladredaktionen
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Referat af generalforsamling i VUIF 14. juni 2021 kl. 19
Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent

Søren Sørensen valgt

2. Lovlig indvarsel

Annonceret 21. maj

3. Beretning

Tina Skau aflægger beretning

Ad 3. Formandens beretning:
Tak til Jer der er mødt op i aften, denne gang kun lidt forsinket i forhold til hvornår vi
plejer at holde generalforsamling og repræsentantskabsmøde, men dejligt det nu
kan lade sig gøre at mødes.
Medlemstallet har i 2020 ligget på i alt 319 personer inklusiv trænere som også tæller med (11 færre end året før) – men i forhold til de udfordringer Corona har givet
Idrætsforeningerne med nedlukning og stort set ingen aktivitet fra midten af december indtil forår, kan det kun siges at være flot fastholdt. Medlemmerne har været
fordelt på 131 i fitness og spinning, 97 i gymnastik, 39 i badminton, 11 i fodbold, 16 i
tennis, 5 i løb samt 11 i floorball.
Vi har haft en sparsommelig sæson rent indkøbsmæssigt, idet der kun er brugt penge på nogle småredskaber til det nye hold ”Børnebold” lørdag formiddag.
Badminton:
Børnebadminton fredag eftermiddag har ligget stille denne sæson da det ikke var
muligt at finde trænere, men vi nåede at afholde én ”drop-in” familiebadminton
søndag formiddag som var en stor succes med 20-25 spillere. I kommende sæson
starter vi op igen med fredagsholdet, nu med deltagere fra og med 0. klasse og flere
voksen-hjælpetrænere, da badminton er en sportsgren som på begynderniveau er
krævende at organisere og holde disciplineret.
Tirsdag aften hvor de voksne spiller badminton har banerne indtil december været
fyldte med op med over 30 spillere.
Gymnastik:
Mht. børnegymnastik, så fungerer samarbejdet med Langsø Børnehus og Friskolens
SFO fortsat rigtig godt om torsdagen hvor der er gymnastik. Børnegymnastik5

tilbuddet har igen i 2020 omfattet et børnehavehold, et 0.-1. klasse hold samt et juniorhold for 2. klasse opefter med omkring 40 børn. Det er lidt færre end foregående
år, men det er et udtryk for nogle små børneårgange i flere af de mindste skoleklasser – men børnetallet i børnehuset er stigende, så det lover godt i disse år.
Maj-Britt Sørensen havde i den forgangne sæson igen ansvaret for alle tre torsdagshold sammen med sine unge hjælpeinstruktører - og det er en meget prisværdig indsats som er helt essentiel for det store aktivitetsniveau i gymnastik.
Mor-far-barn holdet blev erstattet af et nyt koncept der hedder ”børnebold” lørdag
formiddag – det er for både børnehave og vuggestuebørn med forældre der deltog
ca. 10 børn. Holdet bliver kommende sæson titlen ”Tumlastik” og bliver lagt tilbage
til om mandagen med Rasmus fra Ørum som tovholder. Tilslutningen til seniorholdet
er fortsat fin, ca. 30 deltagere. Også Birthes voksen hold om mandagen havde pænt
med deltagere, omkring 20.
Den årlige gymnastikopvisning i slutningen af marts blev for andet år i træk aflyst, så
de børne t-shirts Maj-Britt har indkøbt i 2019 med årstal trykt på, bliver ”retro” i
marts 2022 når de forhåbentlig kommer i brug.
Tennis:
Der er meget begrænset aktivitet på den ene tennisbane som vedligeholdes nødtørftigt – og der virker ikke til at være den store efterspørgsel på tennis i Vammen på
trods af ihærdig annoncering og ”skubben til hinanden” specielt forrige år. Idéerne er
derfor begyndt at spire mht. hvad man så ellers kunne bruge én eller begge tennisbaner til. En form for fleksibel multibane med kunstunderlag til forskellige spil var en
mulighed - noget som Langsø Friskole også kunne nyde stor gavn af i idrætsundervisningen og i frikvartererne.

Når skolen starter op i august vil vi i idrætsforeningen til den indledende forældresamling opfordre til, at der nedsættes et udvalg med nogen som kunne ha lyst til at
arbejde med idéer og konkrete planer til en bedre udnyttelse af én eller begge baner
og finansieringsmuligheder.
Fodbold:
Der har ikke været fodboldhold for børn lokalt i Vammen, byens fodboldsspillende
børn træner i fortsat i Rødding og Løvel. Her i løbet af måneden bliver der sat nye net
i 3 små udendørs fodboldmål, således at skolens børn kan spille til dem i frikvarte6

Spinning/Fitness:
Freddy orienterer
Løb:
Stort set ingen aktivitet.
Til slut vil jeg sige stor tak til alle trænerne og de frivillige med indsatsen i den
forgangne sæson både på og uden for banen.
Tina Skau Nielsen, formand

Fitness er åbnet igen den 21. maj med nyt gulv,
ny belysning og aircondition. Der er 131 medlemmer
Fodbold kører med 11 deltagere til træning i
Løvel og Rødding
Beretningen blev taget til efterretning.
4. Regnskab

Regnskabet revideret af Søren Bay og Carsten
Dahl blev omdelt og fremlagt af Nancy. Det end
te med et overskud på 25.993,40 kr.
Det blev godkendt.

5. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmed.
genvalg med applaus

Tina og Nancy var på valg og modtog

7. Valg af suppleanter

Søren genvalgt – Tom valgt

8. Valg af revisorer

Genvalg af Søren Bay og Carsten Dahl

9. Valg af revisorsuppleant

Edith Meldgaard genvalgt

10. Eventuelt
Revisorer vælges for 2 år ad gangen
skiftevis
Opstartsuge for at få folk i gang. Husstandsomdelt reklame med forskellige
muligheder for motion – gymnastik, badminton, floorball, basketball, spinning og fitness.
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Referat af repræsentantskabsmødet i Langsøhallen
den 14. juni 2021 kl. 19 i klubhuset
Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent

Søren Sørensen blev valgt

2. Valg af stemmetællere Carsten og Bent blev valgt
3. Beretning

Nancy aflagde beretning

Langsø Hallen beretning for 2020
Der har kun været afholdt et bestyrelsesmøde siden sidste repræsentantskabsmøde 9.9. 2020, da coroana nedlukning var en realitet igen 12. 12.
2020. Vi har afholdt et møde i foråret med gennemgang af regnskabet 2020
og nye investeringer.
VIGTIGE BEGIVENHEDER I HALLEN I DET FORGANGNE ÅR:
Det har været en stille periode efter det seneste forskudt repræsentantskabsmøde den 9. september 2020. Der kom relativt hurtigt gang i udlejningen igen efter forårets nedlukning pga. Covid-19.
Men det var hovedsagelig gymnastik og badminton, der kom i gang. Senioridræt, fa-mor-ban og børnehold i gymnastik samt multitræning.
Badminton for vokse startede også op igen, men børnehold ikke kom rigtig i
gang, og her var børnebold et tilbud.
Spinning nåede at køre en måned, hvorefter det måtte stoppe pga. for lille
tilslutning.
BESTYRELSENS AFSLUTTEDE OPGAVER I DET FORGANGNE ÅR:
Bestyrelsen har foretaget udskiftning af nøglebriksystemet, fordi det gamle
var utidssvarende. Det er afprøvet og virker fint, så er systemet væsentligt
udvidet. Tilbuddet blev egentligt indhentet i 2020, men først udskiftet i 2021.
Gulvet i fitness blev også udskiftet i forsommeren. Et større flyttearbejde
blev udført af fitnessinstruktørerne af flere omgange, men til sidst blev det
rigtig flot og der blev også ryddet ud i gamle sager.
Lamperne i fitness er udskiftet i foråret 2021 med LED. Det er en ny belysningsform, som man skal vænne sig til.

BESTYRELSENS IGANGVÆRENDE OPGAVER IGANGSAT I DET FORGANGNE ÅR:
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Bestyrelsen blev kontaktet af kommunen, idet man kunne søge om ekstra tilskud til haller, som var økonomisk trængende. Det er Langsø Hallen ikke, og
det var egentlig også kun de haller i kommunen, som har en tilknyttet svømmehal.
Der har været tab af Indtægter pga. corona nedlukningen, og det kan mærkes.
Ca 100.000 kr. – 150.000 kr, mindre i lejeindtægter. Det kan vi holde til, fordi
der er en solid opsparing. Men vi håber at åbning af muligheder for idræt uden
restriktioner får gang i udlejningen igen.
Kontoen i Andelskassen har nået grænsen for dækning i forbindelse med maksimum indskydergaranti på kontoen på 750.000 kr., så vi har fået oprettet
bank nr. 2 i Ringkøbing Landbobank.
Sidste år i september 2020 blev det foreslået at få nye parkeringspladser ved
skel til den store fodboldbane - lige ved siden af TV masten. Det har vi udskudt, fordi der ikke har været store arrangementer i 2020 eller 2021. Vi tager
det selvfølgelig op senere med kommunen, men fundet det ikke berettiget,
når der er kommet gang i udlejningen igen.
Nancy Knudsen, formand
Beretningen blev taget til efterretning
4. Regnskab
nemgik det.

Regnskabet fra Revicon blev omdelt, og Nancy genRegnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

6. Valg af formand

Nancy genvælges

7. Valg af bestyrelsesmed.
8. Valg af suppleanter

Tom og Carsten genvælges

Jens og Niels Jørgen genvælges

9. Valg af revisionsfirma Revicon genvælges
10. Eventuelt

Belægning udenfor bør rettes op
Mulighed for sponsorskilte i hallen blev diskuteret
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Altid et godt træningstilbud i Vammen Fitness

Åben daglig 5 - 22
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
Der er instruktører tilstede
Formiddag
Mandage se opslag på FB – Vammen Fitness eller ved
indgangen til Fitness
Aften
Onsdag kl 18.00-19.00
Torsdag kl 18.30-19.30

Hvis du har været hvilende medlem i mere end 3 mdr. skal
du have et nyt træningsprogram
Holdtræning - Trænere Birthe og Søren
Se opslag i fitness og på FB
4 mdr.
6 mdr.
1 år +1 mdr. gratis

500 kr.
600 kr.
1200 kr.
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Kombitilbud:
Fitness 1 år + Spinning + Multitræning for voksne

1600 kr.

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.
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Gymnastik i Langsø-hallen
Jubii - vi starter op torsdag d. 9/9-2021
Krudtuglerne (Børnehavebørn): Torsdag kl. 15.0016.00 (der er en voksen fra børnehaven, der følger børnene over i
hallen)

Leg, bevægelse og gymnastik for børn fra 3 til 6 år. Vi bevæger os til
musik og får pulsen op igennem leg. Vi tumler på redskaber og lærer
forskellige spring. Vi styrker bevægelsesglæden og motorikken og får
brændt en masse energi af.
Pris: 400 kr. (vi tr æner 10 gange før jul og 10 gange efter jul)
Instruktør: Maj-Britt Sørensen

Turboholdet (0.-1. klasse): Torsdag kl. 16.00-17.00

Vi laver opvarmning til musik og begynder at øve korte rytmeserier. Vi
laver forskellige fangelege og slutter af med redskabsbane hvor vi tumler
og lærer forskellige spring.
Pris: 400 kr. (vi tr æner 10 gange før jul og 10 gange efter jul)
Instruktør: Maj-Britt Sørensen
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Vammens mini-junior (gymnastik og spring fra 2.
klasse): Torsdag kl. 17.00-18.00
Vi øver rytmeserie og laver forskellige styrke-øvelser,
smidighedstræning og konditionstræning. Vi træner forskellige spring på
air track, måtte og gulv. Alle er velkomne, også selvom du aldrig har
prøvet at springe, vi tilrettelægger øvelserne ud fra den enkeltes niveau.
Pris: 400 kr. (vi tr æner 10 gange før jul og 10 gange efter jul)
Instruktør: Maj-Britt Sørensen
Ved spørgsmål kontakt: Maj-Britt Sørensen på 22 92 05 26 el.
kes@fiberpost.dk

Vi ses
Vammen idrætsforening

Ove Meldgaard
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BOGCAFÉ

Vi har fået egen Facebookgruppe ”Vammen Bogklub”
Mandag den 13. jseptemberkl. 19 mødes vi om Katrine Marie Guldagers
bog ”Bjørnen”, som Anne har fået hjem til os.
.
Anne har bestilt ”Det er de danske der flygter” af Lise Ring
-hof og Erik Valeur. Det er første bind i en planlagt serie på
tre og den har fået meget fine anmeldelser.

Vi tager som sædvanlig en kop kaffe og får en god snak om
de bøger, vi i øvrigt har læst og vil anbefale. Alle er velkomne!

Vi giver 30 % ekstra i sponsorstøtte
Vi ved, at mange klubber og foreninger er udfordret i den her
særlige coronatid. Sammen med vores forhandlere giver vi nu 30
% ekstra på næste afregning, så din forening lidt hurtigere kan få
fyldt klubkassen op. For vi ved, at hver en krone tæller.
Se mere på ok.dk/30ekstrara

OOK
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OK
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Café Langsø bliver 5 år
2016 blev udråbt som
”Ensomhedens År”.
Viborg Kommune ønskede af afhjælpe den
ved at sætte gang i forskellige aktiviteter for
pensionister. På det lokale jlejehjem blev det
til Café Langsø, som
Karin Hebsgaard fandt
frivillige til nemlig
Grethe Laursen, Jytte
Bjørn og Karen Thomasen. Der fulgte lidt
penge med, så der var
af og til underholdning
i forbindelse med kaffe
-kage arrangementet.
For et par år siden kom
menighedsrådene i de
to pastorater, som især
har beboere i plejecentret, med nye højskolesangbøger og salmebøger med stor skrift. Der kan altid findes en sang,
som får opbakning til fællessang. Sidst er Vibeke Duus kommet med i
frivilliggruppen, og hun synger godt. Der behøves ikke mere til en dejlig
eftermiddag i Café Langsø – fællessang, kaffe-kage og en god snak.

Alt for mange er ensomme — (Hentet i ”Udspil” DGI nr. 4)
380.000 voksne føler sig svært ensomme. Det skader både livskvalitet,
sundhed og samfundsøkonomi. Derfor sætter DGI sammen med 76 andre organisationer ensomhed på den politiske dagsorden med oplægget
”Sammen om ensomhed”. Her er der inspiration til, hvordan vi kan nedbringe ensomheden gennem en national strategi mod ensomhed.
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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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30 års spejderjubilæum
Langsø Gruppe
Den 19 juni kl. 10 bød Dorthe Jæger Hansen velkommen
til Langsø Gruppes jubilæum på spejdergrunden på Løndalen. Hun stod
mellem de to flagstænger, og fortalte kort om dagens program, som bød
på gudstjeneste kl 10.30 ved Niels Peter Jacosen, Rødding, spejderaktiviteter fordelt på hele grunden, bålmad til frokost, kagekonkurrence, kaffe
og kage og endelig uddeling af stjerner.
Dannebrog
blev hejst af to
spejdere, og der
blev sunget
”Vaj højt, vaj
stolt og frit vort
flag.
31 personer
bænkede sig
derefter under
masteteltet,
som var rejst
midt på grunden.

Alle havde modtaget et salmaark og med
guitarledsagelse var det ingen problem at
synge med på ”I østen stiger solen op”.
Niels Peter er den helt rigtige præst til et
spejderarrangement. Han indledte med at
fortælle om sin barndom i et hjem, hvor
begge forældre var spejderledere. Han voksede op med spejdermøder i hjemmet, med
sommerlejre og granrafte arbejder.
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Gudstjenestens centrale tekst
var lignelsen om den barmhjertige samaritaner, som hjalp en
såret mand efter at først en
præst og så en levit var gået forbi uden at reagere på mandens
råb om hjælp.
Noget af spejderarbejdet går ud
på at hjælpe andre uden hensyn
til, om man kender dem eller får
noget ud af det. Tag fat, hvor
der er brug for det!
Gudstjeneste sluttede med ”Tak
Gud, for denne lyse morgen,
som slutter lige så opløftende:
Tak Gud, for glæden ved at leve
denne lyse dag.
Herefter myldrede alle ud over
hele grunden til
pandekagebagning, Det muntre
køkken, flødebolle kastemaskine osv. I det dejligste solskinsvejr.
Til frokost købte 60 personer bålmad og der var rigtig mange mennesker
samlet om eftermiddagen, da kagen formet som en grøn spejder blev
kåret som den bedste foran rigtig mange flotte og velsmagende kager.
Mens der blev drukket
kaffe og spist de herlige
kager, var der tid til at
studere en lille historisk
udstilling med de første
opslag om den nye
spejderhytte, opstart af
spejdermøder og
fremstilling af
juledekorationer. Hvem
vil være med? Der lå også
en stak somerlejrtrøjer fra
mange forskellige år.
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KFUM-spejdernes flag var kommet op på den anden flagstang foran
huset, og her samledes alle for at overvære uddelingen af stjerner fra
Corona til 10-års sjerner, fra bævere til seniorspejdere. Flagene blev
taget ned, og familierne begyndte at forlade stedet efter en fantastisk
dag.
Skrevet af Laila Bahnson Holm. Fotograferet af Nicolaj Abrahamsen

Nyhedsbrev Langsø Børnehus
august 2021
Fælles:
Velkommen tilbage: Vi håber, at I alle har haft en rigtig dejlig sommerferie og møder op med fornyet energi og er helt klar til et nyt og spændende
efterår i børnehuset. Et efterår med forskellige temaer og fokusområder
som vi glæder os til at tage fat på sammen med jeres børn. Vi glæder os til
at hører hvad børnene har at fortælle fra deres sommerferie. Det plejer
at være hyggeligt og de elsker at dele deres oplevelser med hinanden .
Udnyttelse af ressourcerne bedst muligt: LÆS GRUNDIGT!!!!
I uge 32 starter vi på et nyt tiltag. Det vil være sådan at børnehuset
åbner hver dag kl. 6.15 som vi har gjort det igennem hele Coronaperioden.
Vi vil fremadrettet have sampasning med SFO på skolen i ydertimerne som
i kender det fra tidligere. Det kommer til at betyde følgende for
børnehuset.
Hver morgen vil der være enkelte SFO-børn som møder ind i børnehuset
og vil være her frem til kl. 7.00, hvor de bliver sendt over på skolen. Om
eftermiddagen vil dem der er tilbage i børnehaven når klokken er 15.45.
blive fulgt over i SFO´en på skolen indtil de bliver hentet af deres
forældre. Vuggestuebørn vil fortsat være i børnehuset til de bliver hentet
indenfor vores åbningstider.
Husk solcremen: I skal huske at smøre jeres barn ind i solcreme fra
morgenen af. Vi smører dem ikke før efter hvile/sovetid.
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Vigtige datoer HUSK HUSK:
Lørdag d. 7/8 kl. 10.00 er der møde på Langsø -friskole hvor der er
fokus på forældresamarbejde og møde i de forskellige udvalg som man er
en del af. Der er mødepligt som forældre denne formiddag og i kan se de
nye udvalgslister på hjemmesiden hvis i er i tvivl om hvilket udvalg i skal
være en del af i det kommende skoleår.
Forældremøde i Børnehuset:
Mandag d. 23/8 har vi forældremøde i børnehuset kl. 1 9. 00-20.45.
Jeg vil gerne opfordre alle forældre med børn i børnehuset til at komme
denne aften. Det er første gang jeg kan kalde jer alle til fælles
forældremøde i børnehuset. Jeg glæder mig dels til at kunne fortælle
jer lidt om min opstart i huset samt fortælle jer endnu mere om den
måde vi arbejder på i huset og hvilke strukturer der kan være vigtige for
jer forældre at kende til, for at hjælpe os bedst muligt i dagligdagen.
På mødet vil i få info om det generelle for hele børnehuset men også
mere specifikt i forhold til de to afdelinger vuggestuen samt børnehaven.
Jeg er blevet både glad og stolt af at lede Langsø Børnehus og jeg er
sikker på at vi ved fælles hjælp og samarbejde kan skabe et unikt
pasningstilbud som mange vil misunde . Det gør de fleste allerede.

Vigtigt Corona!! Husk stadig at vaske hænder på
dit barn når I kommer i børnehuset.
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Nyt Tema: Kultur, æstetik og fællesskab
Cirkus i Børnehuset: Vi afholder et fælles arrangement for både
vuggestuen og børnehaven onsdag
d. 8/9. Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen denne eftermiddag. Vi håber I som forældre er med på at støtte op om dette
arrangement.
Vi arbejder i denne periode med temaet kultur, æstetik og
fællesskab. Vi deler det op, så en del passer til vuggestuebørnene og
en anden til børnehavebørnene men smelter det sammen til en stor
cirkusforestilling som helt sikkert bliver super godt.
Ligger I inde med flotte kostumer eller andet som i gerne vil donere
eller låne ud til børnehuset tager vi glædeligt imod det. Har du evner
til at syg eller kender nogen og har lyst til at syg noget for os, må I
meget gerne give os besked.
Salg af cirkusbilletter og popcorn: Det er vigtigt at børnene får en
fornemmelse af hvad det vil sige at lave cirkus og mærke stemningen
samt kulturen omkring cirkus og selvfølgelig skal vi have popcorn og
sælge billetter. Overskuddet fra cirkusdagen vil gå udelukkende til
børnene i børnehuset.

Facebook opslagene er ikke kun for jeres skyld: Vi

ligger videoer og billeder op for at I også sammen med jeres børn
kan snakke om hvad de laver i Børnehuset. Giv jer selv lidt tid
sammen med jeres barn og se vores opslag .

22

OBS, Lukkedage børnehuset år 2021-22:
23 dec. til og med 2 jan.=lukket i børnehuset
(juleferie)
14, 15 og 18 april = lukket i
børnehuset (påskeferie)
13 maj =lukket i børnehuset
(st. Bededag)
26 og 27 maj= lukket i
børnehuset (Kristi
himmelfartsdag)
6 juni= lukket i børnehuset (2 pinsedag)
Uge 29-30 = Lukket (Sommerferie)

Vuggestuen:

Tillykke til

Theodor 1 år

August: Her i august vil vi sige velkommen til Emil og hans familie. Vi
glæder os til at lære både Emil og hans familie bedre at kende .
Opstarten efter ferien: Vi vil starte op med vores nye cirkustema. Vi vil
flette det ind under læreplanstemaet. Kultur æstetik og fællesskab, så
det passer til vuggestuebørnene. Vi glæder os til at lave noget som i
pårørende til sidst kommer og skal være en del af. Det er dejligt vi kan
begynde at åbne op for disse tiltag igen.

Børnehaven:

Tillykke til

William 3 år
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Spejdermøde

Café Langsø for pen- Frivillig gruppe
sionister

Hver tirsdag kl.
18.30-20.00

Hver onsdag
Kl. 14 - ca. 16

Langsøhallen

VUIF Rasmus og
Stine

Tumlastik for børn
1-4 år

Multitræning

Krudtuglerne

Turboholdet

Kl. 16.30-17.30

Kl. 18.30-19.30

Hver torsdag
kl. 15-15.50

Hver torsdag
Kl. 16-16.50

VUIF
Maj-Britt Sørensen

VUIF
Maj-Britt Sørensen

Langsøhallen

Langsøhallen

Langsøhallen

Bent Bjerring

Floorball 20.0021.30

Hver mandag

VUIF Birthe Haubak

Langsøhallen

Seniormix gymnastik VUIF Ingrid Back
for mænd og kvinder

Hver mandag
Kl. 9.30-10.30

Spejderhytten

Spejdermøde

Langsø Gruppe

Pensionistgården

Spejderhytten

Spejderhytten

Pris 400 kr. for 20 gange
Start 16. september

Pris 400 kr for 20 gange
Start 16. september

Start 13. september

Start 13. september
Se omtalen side tre i bladet

Se omtale side 27 her i bladet

Pris 575 for 20 gange
Opstart 4. oktober kl. 9.30

Ulve I 2. klasse og Ulve II 3.
klasse

Kaffe og kage 20 kr.

Spejdere og senior spejdere fra
og med 6. klasse

4. og 5. klasse

Kontaktperson: Solveig Nielsen
tlf. 8665 2628 og 2045 2014

Bemærkninger

Midlertidigt i konfirmandstuen

Sted

Hver torsdag kl.
17.30-19.00

Langsø Gruppe

Langsø Gruppe

Spejdermøde

Røde Kors
Viborg-Tjele

Arrangør

Hver tirsdag kl.
18.30-20.00

Aktivitet

Nørklerne syr og
strikker.

Tid

Aktivitetsliste for Nord-Tjele 2021

Mandag i lige
uger kl. 14-17
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Til Lemvig fra forsamlingshuset
Forsamlingshuset

Spejderhytten 18.30 Se inde i bladet side 30

Vammens aktive
Kvinder

Vammen Kirke MR

Ny Lundgaard ismejere

Studietur start 9.30

Foredrag med Karina Forsamlingshuset
Sørensen kl. 19.

Nørkle-strikke-hækle Dorthe og Dorte

15. september

25. september

27. september

29. september

Friskolen

Vammen Kirke og
Langsø Gruppe

Vammen Kirke
Danske Seniorer

Vammen Kirke

Gudstjeneste kl. 9

Koncert i Herning
Kongresc. 14-16.30

Jeppe Aakjærs sange Vammen Seniorer
Kl. 14
Støtteforeningen i
Langsø Friskole og
Børnehus

Høstgudstjeneste

Generalforsamling
kl. 19.30

BUSK gudstjeneste
10.30

3. oktober 10.30

17. oktober

20. oktober

28. oktober

28. oktober

31. oktober

Kaffe og rundstykker 8.30

Med kirkekaffe

Se mere inde i bladet side 36

Tilmelding inden 25.9. Se mere
side 33 inde i bladet

Tilmelding inden 17.9 se side 28
inde i bladet

Tilmelding inden 8.9. Se mere
side 41 inde i bladet

Se omtalen side 14 inde i bladet

Forsamlingshuset

Se mere side 29 inde i bladet

Kaffe 40 kr. medlemmer for ikke
medlemmer 60 kr.

Bus fra forsamlings- 100 kr. per person
huset kl. 12.15

Vammen Kirke

Vammen Kirke

Vammen Kirke

Tur til Energimuseet

Fra forsamlingshuset 12.15

Konfirmandstuen

30. september

Vammen Seniorer

Fra forsamlingshuset 17.30

De aktive Kvinder

Bogcafé kl. 19

13. september

Vammen Kirke

Vammen Kirke

Konfirmation 10.30

5. september

Start 17. september
Se omtalen side 3 i bladet

Langsøhallen

VUIF Jehan Ettema

Børnebadminton
0. Klasse og opefter

Hver fredag
Kl. 16.30-17.30

Pris 400 kr. for 20 gange
Start 16. september

Langsøhallen

VUIF
Maj-Britt Sørensen

Minijunior

Hver torsdag
Kl. 17-17.50
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Hviletid og lagner: Efter sommerferien prioriterer vi stadig hviletiden
højt i børnehaven da børnene profitere af lige at komme ned i gear efter
middagsmaden. Vi vil gerne at I husker at tage lagner og sengetøj med
hjem hver fredag og får vasket det til ugen efter. Hvert barn har fået
deres egen klodskasse til sovetingene, derfor vil vi gerne, at I kun sender
et lille lagen og tæppe med. Børnene kan bedre selv pakke det sammen,
hvis det ikke flyder mere end det kan være i klodskassen.
Kasserne i garderoben: Husk at få kasserne med retur efter ferien. I har
fået udleveret 2 kasser hver, da jeres barn startede har vi også en lille
forventning om at der står to kasser efter ferien. En til skiftetøj og en
til sko i dit barns rum, når I kommer tilbage. Har man mistet en kasse kan
de købes i Harald Nyborg til en fornuftig pris
.
Hallen: Vi vil igen efter sommerferien benytter os af aktiviteter i
Langsøhallen. Vi har flyttet haldagen så børnehaven vil fremadrettet
være i hallen om tirsdagen, da der er mange som går til gymnastik om
torsdagen.
Børn: Vi siger velkommen til William og hans familie. Vi ser meget frem til
at lære William og hans familie bedre at kende. Olivia fra vuggestuen
kommer på besøg i august og starter i børnehaven til september. Det
glæder vi os til.
Lille tur taske: Det er vigtigt at alle børn har en lille ”tur taske” med i
børnehaven om onsdagen da vi tager på forskellige ture ud af huset med
børnehaven.
Uge 31: Da vi stadig afvikler ferie i børnehuset i uge 31, Er der ikke
planlagt noget fast i denne uge. Vi tager måske på en lille tur en eller to i
løbet af ugen.
Cirkus i børnehaven: Vi glæder os meget til at skulle lave cirkus med
børnene. Vi skal b.la skrive vores egen cirkus sang, lave plakater, snakke
om cirkus i det hele taget og meget, meget mere.
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Floorball for Rigtige Mænd
I Langsø Hallen, Haugårdsvej 17, Vammen.
Mandage kl. 20:00 til 21:30, -- 1. gang mandag den 13. september 2021.

Kom og hyg dig og få en god gang motion. Det er for alle, tykke
og tynde, høje og lave, der er plads til alle.
Pris: kr. 600,- for hele sæsonen eller kr. 30,- pr gang. (vi spiller
til udgangen af marts)
Yderligere oplysninger fås ved Bent Bjerring, tlf. 61545215 eller Bjerring@boegedalen.dk
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Spejderhytten
Vammen Kirke
Vammen Kirke
Vammen Kultur- og
Forsamlingshus

Vammen Seniorer
Marlene Krogh
Langsø Gruppe
Vammen Kirke
Vammen Kirke
Støtteforeningen i
Langsø Friskole og
Børnehus

Juleafslutning kl.
12.30

Julemarked 10-15

Start på juledekorationerne

Julekoncert – Happy
Voices, Viborg

18. november

20. november

20. november
kl. 12-15

27. november
kl. 15

28. november kl. Højmesse 1.søndag i
10.30
advent

28. november
kl. 13.00

Julebanko

Konfirmandstuen

Vammen Kirke

Lucia øvning første
gang

9. november
kl. 16.30-17.30

Langsø Friskole

Forsamlingshuset

Vammen Kirke

Alle Helgen gudstje- Vammen Kirke
neste

Minikonfirmandernes afslutning
Kirkekaffe

Alle er velkomne - gratis

Læs om projektet side 31 inde i
bladet

Tilmelding senest 15. november
se mere inde i blade side 37

Tilmelding til Dorthe
Tlf.5092 6116

Bemærkninger

Forsamlingshuset

Sted

7. november
kl. 15.30

Vammens aktive
Kvinder

Arrangør

Giv en krammer i
trafikken – foredrag

Aktivitet

2. november
kl. 19

Tid

Aktivitetsliste for Nord-Tjele 2021 Andel del

Revideret 26.8.2021
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Generalforsamling i Støtteforeningen
Langsø Friskole og Børnehus
Torsdag den 28. oktober 2021 kl. 19.30
på Langsø Friskole og Børnehus
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen aflægger beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
På valg til bestyrelsen er Edith Meldgaard, Uffe
Schmidt og Kjeld Gregersen (modtager ikke
genvalg)
Valg af revisor
Eventuelt
Efter generalforsamlingen vil der være orientering om arbejdet
i skolen og børnehaven/vuggestuen, samt kaffe og kage.

Bestyrelsen
Girokort udsendes snar t til betaling inden 15. september
2021
Julebanko afholdes i Vammen Kultur – og Forsamlingshus
den 28. november kl. 13.00
29

Nørkle—strikke—hækle i spejderhytten
Nørkle – strikke – hækle
eller hvilket kreativt
projekt du arbejder med,
så kom og mød andre
ligesindede.
Vi vil mødes den sidste
onsdag i hver måned fra
kl. 18.30 til ca. 21.00
Mangler du inspiration eller har du et problem, så kom
og vær med, så kan vi støtte hinanden og sammen
snakke om problemet.
Vi laver en kop kaffe /te og så aftaler vi fra gang til
gang, hvem der tager noget med til kaffen.
Første gang sørger vi for noget.
Det starter onsdag d. 29/9 og du/I kommer bare, man
skal ikke melde sig til.

Anden gang er 27/10, sidste gang inden jul er d. 1/12
(det er ikke sidste onsdag i november, men da er der ikke plads da der laves juledekorationer)
Vi håber vi ses.
Hilsen Dorte og Dorthe
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Juledekorationer

Juledekorationer – det er snart ved tiden, at vi skal lave juledekorationer, så
hvis du har noget i haven – du tænker,
vi kan bruge, må du gerne skrive eller
ringe, så ser vi på det.

Hvis der er nogen, der har noget stedsegrønt, må det
meget gerne lægges ned til hytten mellem 16 og 20
november.
Skriv på:djh@bygmarksvej.dk eller på 20861304
Hvis der er nogen, der kunne have lyst at hjælpe
med at lave dekorationer, er du/i meget velkommen i
spejderhytten lørdag d.20/11 mellem kl. 12 til 15 eller d. 22/11 – 23/11 – 24/11 – 25/11 mellem kl.
18,00 til 21,30
(Der er opgaver til alle, og det er voksne der er tale
om)
Har du spørgsmål, så kontakt os endelig
Hilsen Langsø Spejderne
Jubilæum - Vi har haft 30 års jubilæum, og der fik
vi nogle meget fine gaver, som vi gerne vil sige
mange tak for – dem skal vi nok få brugt.
Med venlig Hilsen KFUM spejderne Langsø
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Det Rekreative område og Tjele Langsø – tilbud til
alle
Som vi tidligere har skrevet om i klubbladet, har vi efterhånden fine faciliteter ved søen.

Søgruppen er et udvalg under Borgerforeningen, og vi nyder at passe og
udvikle mulighederne for brug af det skønne, skønne område som vi er
så heldige at have. Det er Viborg Kommune som ejer området.
I perioden 15. juni til 1. oktober er det tilladt at sejle på søen, og vi vil
derfor lige gentage, at vi har to kanoer som kan lånes ganske gratis.
Derudover har vi det nye madpakkehus, men også det ”gamle” hus – Det
Bette Hus – som kan lånes til børnefødselsdag, familietræf eller hvad der
nu lige er på programmet.
Ved Det Bette Hus er der to gode terrasser, og der er mulighed for opsætning af læ-sejl. Så der kan godt være plads til et forholdsvist stort selskab.
Vi bruger området så ofte vi kan – fx håber vi det er blevet en tradition
med en årlig fællesspisning i samarbejde med Vammens Aktive Kvinder. Men det er samtidig vores håb, at flere vil få øjnene op for vores alle
sammens perle.
Huse og kanoer kan reserveres ved henvendelse til et af Søgruppens
medlemmer (se opslag ved Det Bette Hus). Skal man sejle i kano, skal
man have udleveret nøgle for at kunne få fat i redningsveste, pagajer
osv., ligesom man også skal
have udleveret nøgle hvis
man har brug for læ-sejl og
strøm fra huset til kaffebrygning mv.
Anette Kromann er primær
kontaktperson vedrørende
udlån, hun kan kontaktes på
telefon 6126 0346.
Søgruppen
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Foredrag i Vammen Kultur og Forsamlingshus
Mandag den 27. september kl. 19:00
Nogle gange kommer de beslutninger, vi tager til at have store konsekvenser.
Tilbage i 1943 traf Karinas morfar en beslutning, som skulle vise sig at
komme til at have stor betydning for ham resten af hans liv. Det var en
beslutning, som i årevis var en hemmelighed i familien.
I anledning af 75 året for befrielsen sidste år holdt Karina Sørensen fra
Vammen for første gang foredrag om Vagns historie. Det blev til to udsolgte foredrag på Viborg Museum. Nu bliver der mulighed for at høre
foredraget i Vammen.

Pris: medlem 80 kr. Ikke medlem 100 kr. inkl. kaffe
Tilmelding på sms til Ghita Rasmussen 28680399
Sidste tilmelding 25. september

33

Ø-tur til Egholm

Fredag den 20. august kl. 15.30 kørte 6 aktive kvinder fra Bygmarksvej til
Egholm. På et tidspunkt var der 9 tilmeldte, men af forskellige grunde
faldt tre fra, så vi var altså seks til at holde traditionen i live.
Vi fik en fantastisk weekend. Egholm er en lille flad
ø 5. minutters færgetur fra
Ålborg. Anette Kroman
havde fundet Egholm gamle
skole indrettet som lejrskole
til vores weekend. Vi nåede
at indrette os og se lidt på
omgivelserne, inden vi satte
os til bords med Tapas med-

BEE YOU - Coaching

Wer-ther-selv
Ved:
Carsten Werther Jensen
Hobrovej 75, 8830 Tjele
Tlf. 42796777
Mail: cajensen@gmail.com
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bragt fra Overlund. Vi havde al maden og drikkelsen med, for der er kun
en kiosk og en meget fin restaurant, Kronborg, på øen.
Efter aftensmad spillede vi brætspil, en slag ludo med spillekort. Der
kunne spille 4 eller 6 og vi var jo lige seks. Det var rigtig sjovt.
Om morgenen stod der hjemmebagte boller, ditto rugbrød, blødkogte æg, ost og marmelade og
en Enkelt på bordet til en solid
morgenmad, så vi kunne klare
dagens strabadser.
Ved morgenbordet smurte vi
madpakker til en længere travetur. Efter oprydning gik turen
mod vest. Først gennem landsbyen Egholm med et meget idyllisk
gadekær og gode informationstavler om byen før og ny.
Fortsættes side 38

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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Program 2021-22
Torsdag den 30. september
Kør-selv tur til Energimuseet
Vi mødes ved Forsamlingshuset kl.12.15
Tangeværket er stadig Danmarks største vandkraftværk, selvom
det blev taget i brug i 1921.
Udover at vise udviklingen indenfor energi op til i dag, kan man
også gå på opdagelse i tre tidstypiske hjem med de installationer,
der fandtes i henholdsvis 20´erne, 30´erne og 60´erne.
Vi begynder med en times rundvisning kl.13, og efter kaffen kan vi
selv gå rundt og studere området.
Bestyrelsen har besluttet at tære lidt på kassebeholdningen, så
deltagerbetalingen er sat til 100 kr.
Tilmelding senest 27. september til Knud Bach på 30497094 eller
post@rieogknud.dk
Torsdag den 28. oktober kl. 14
Jeppe Aakjær sange
Jens Frydendal vil fortælle om sange af Jeppe Aakjær, som vi skal
synge.
Det bliver et udvalg af
kendte og ukendte
sange i kronologisk

Foto fra Energimuseets hjemmeside!
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Formand:
Karin Oddershede

2944 6403

kgo@dlgmail.dk

Næstformand:
Irma Kristensen

2489 1843

hanskarlogirma@gmail.com

Kasserer:
Knud Bach

3049 7094

post@rieogknud.dk

Sekretær:
Karen Dahl

8669 0226

karendahl@mail.dk

Praktisk arrangør:
Aase Jensen

2124 8144

aase_villy@yahoo.dk

orden fra ”Ole sad på en knold og sang” fra1899 til ”Staven er
brudt” fra 1930.
Vores organist Elisabeth spiller til.
Kaffe 40 kr. for medlemmer, 60 kr. for ikke-medlemmer.
Onsdag den 20. oktober
Koncert i Herning Kongrescenter kl. 14-16.30
Bus fra forsamlingshuset kl. 12.15 pris 100 kr per person. Koncerten betales af Danske Seniorer via et statstilskud til kultur til ældre
efter Corona.
Torsdag den 18 november
Juleafslutning i Forsamlingshuset kl. 12.30
Sild, smørrebrød, snaps, øl eller vand, kaffe og småkager.
Underholdning ved Klarup Duoen
Pris. 100 kr.
Tilmelding senest 15. november til Knud Bach Kristensen
Telefon: 30497094 Mail: post@rieogknud.dk
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Tidligere var der f.eks en smedie, som blev betjent en gang om ugen af en
smed fra Ålborg.
Næste stop var den store trætrold inde ad en skovsti.
Den er ikke et klatrestativ, men man er velkommen til at lægge en sten
med sit navn ved trolden. Det havde rigtig mange gjort. Det bringer sikkert
held. Det kunne vi godt bruge, for der var mange hvepse. Derfor ser vi måske lidt anspændte ud.
Turen gik videre til
det vestligste udsigtspunkt, hvor vi
stoppede og nød
udsigten over Limfjorden med mange
sejlbåde. På vejen
blev vi underholdt
af et jagerfly, som
loopede og kom
igennem lydmuren
flere gange med
nogle ordentlige drøn.
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Borgerforeningens bestyrelse
Formand:
Alexander Wilstrup
Næstformand: Edith Meldgaard
Kasserer:
Bent Ladefoged Bjerring
Sekretær
Blæksprutte:
Anette Hornstrup

Tlf: 3062 0408
Tlf.: 2617 6615
Tlf.: 6154 5215
Tlf.:
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alexwilstrup@gmail.com
Moselund2040@gmail.com
Bjerring@boegedalen.dk

VAMMENS AKTIVE KVINDER
PROGRAM 2021 - 2022
Årskontingent: 100,00 kr.

Betaling -se opslag i programmet
Foreningens formål: Sociale aktiviteter og alsidig oplysning til gavn for hjem og samfund
Ved tilmelding til arrangementerne skal tidsfristen overholdes.
Betaling, hvor det er anført, på mobilepay inden tilmeldingsfristen.
Se opslag for hvert arrangement på byens opslagstavler og løbende opdatering på
Vammen by på facebook

BESTYRELSENs medlemmer:

Dorthe Linnemann Filskov
Mette Bjerring
Brit Vibe Smidt
Helle Bjerregaard
Lotte Rytter

Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer/PR
Medlem

5092 6116
2162 3317
6165 5050
6052 8632
2361 0543

Bestyrelsens mailadresse: AktiveKvinderVammen@gmail.com
Kopi af vedtægter kan fås ved henvendelse til bestyrelsen
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NY LUNDGAARD ISMEJERI

FOREDRAG

Onsdag d. 15. september kl. 18

Tirsdag d. 2. november kl. 19
i Vammen Kultur– og Forsamlingshus

Tag med på rundvisning på Lundgaard Ismejeri og hør om stedets historie og den økologiske
driftsform
Der sluttes af med kaffe, is og kage
(60,- kr. pr. person)

”Giv en krammer i trafikken”
Foredrag v. Carina Bach, indehaver af
Carina Bach´s Gear køreskole i Ans
Afgang fra forsamlingshuset kl. 17.45

Entre´ 50,- kr.

Sidste tilmelding/betaling 8/9

Sidste tilmelding/betaling 27/10

til Dorthe, tlf. 5092 6116

til Dorthe, tlf. 5092 6116

De aktive kvinder foran Kronborg på Egholm. Det er et ret dyrt spisested, så vi nøjedes med
en fadøl i haven med udsigt over vandet til Ålborg. Skønt sted—skøn tur.
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Mod vest og syd gik vi på diget, som beskytter markerne mod oversvømmelse. De var i øvrigt ved at blive høstet. Vi travede afsted og snakkede
om plantevækst og andet forskelligt, og nåede så 5,5 km fra Egholm
gamle Skole uden udsigt til bænke eller bare gode sten at sidde på.
Hvis vi skulle have en formiddagspause, måtte vi ned på rumpetten. Forhåbentlig viser billedet, at der er virkelig flot natur på Egholm.
Det var lidt for tidligt til frokost og for ubekvemt, så vi fortsatte til færgelejet, hvor vi havde travet 7,4 km og faktisk var glade for at finde en stor
rasteplads omkranset af træer og med mange borde og bænke. Madpakkerne kom frem. Når vejret er flot, er frokost ude rigtig godt, så vi travede frisk hjemad mod skolen, hvor vi sluttede efter 10 km.—og ca. 20.000
skridt. Efter en kold øl var en eftermiddagslur lige tilpas.
Sidst på eftermiddagen kørte vi til Kronborg for at få en fadøl i haven og
prøve cyklen. Cyklen står fast ved indgangen. Vi var også inde og se i
restauranten, som er virkelig flot. Der er et billede af os på foregående
side.
Dagen endte med fremstillingen af en tre retters menu i fællesskab med
gin-tonic som starter: Skalrejer med hjemmebagt flutes og aioli, mørbradgryde med kartoffelmos og endelig Connis blommetrifli til dessert. Jeg
holdt ikke ud til brætspil, men 4 spillere var også nok. Dejlig aften.
Søndag smurte vi igen madpakker – pakkede og gjorde rent, og så tog vi
til Ålborg for at se Fjordbyen, 122 fantasifulde træhuse lige ned til vandet. Derefter Ålborgtårnet og til sidst spiste vi frokost under ”de syngende træer”. Vi
nåede lige hjem
til kaffetid. Fantastisk godt arrangeret.
Tak til de 5 andre aktive kvinder, som deltog,
og foreningen,
som gjorde det
muligt.
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Bay’s køreskole!

Ring til Niels for at få en
holdstartdato!
Trailer holdstart sidste tirsdag i hver måned

Niels Bay
Tlf: 8669 0189
Mobiltlf: 4098 0189

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.
Metalskrot kan også være plastiksække med dåser, som tidligere
blev indsamlet. Nu kan de smides i containeren, og friskolen får lidt
penge for dem.
Hvis det drejer sig om tunge ting, er I velkomne til at kontakte mig,
Carsten Abrahamsen, på 40292374

Mvh
Carsten Abrahamsen
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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

Mangler I en lejebolig?
Boliger i flere størrelser
Så prøv at ringe til 4056
9308!
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Oversigt over foreninger i lokalområdet
Ændringer bedes meddelt redaktionen
Forening/Institution

Formand/Leder/
Kontaktperson

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 Linnemann
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

5092 6116

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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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

8799 9301
Torben.Knudsen13
@skolekom.dk

Tjele Møllevej 22,
Vammen, 8830 Tjele

8669 0335

Egestubben 3
Vammen, 8830 Tjele

8669 0240

Udlejer
Nicolaj Laursen

nicolaj-laursen@jubii.dk

bakkebo@privat.dk

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

Alexander Wilstrup

Nørregade
Vammen, 8830 Tjele

Vammen Seniorer

Karin Oddershede

Norupvej
Vammen 8830 Tjele

2944 6403
kgo@gmail.dk

Nørregade 3
Vammen 8830 Tjele

8669 0020

Fynbohus
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Tlf: 3062 0408
alexwilstrup
@gmail.com
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