Vinterindkørsel til Vammen

Indholdsfortegnelse
Glædelig jul fra klubbladet................................................. 3
VUIFs bestyrelse og udvalg .............................................. 4
Fælles generalforsamling forsamlingshuset og borgerforeningen ............................................................................. 5
Farvestrålende får på det rekreative ................................. 6
Jeletræstænding ............................................................... 9
Vammen Fitness tilbud.................................................... 10
Gymnastik i Langsø hallen .............................................. 12
Vammen Bogklub ............................................................ 14
Nyt fra OK ....................................................................... 14
Landsbypedeller søges ................................................... 16
Lej Langsøhallen ............................................................. 17
Foredrag i Vammen Kultur– og Forsamlingshus referat.. 18
Foredrag om Kaj Munk i forsamlingshuset ...................... 19
KuneKunde grise på Norupvej ........................................ 20
Aktivitetslisten ................................................................. 22
Nørkle—strikke—hækle i spejderhytten ......................... 24
Floorball for rigtige mænd ............................................... 25
Nyhedsbrev Langsø Børnehus .................................. 26-29
Hjertestarterne ................................................................ 30
Årets gang i Vammen-Lindum-Bigum Pastorat ......... 32+38
Referat af sangeftermiddag med Jeppe Aakjær .............. 33
Bestyrelsen for Vammen Seniorer .................................. 33
Generalforsamling Vammen Aktive Kvinder .................... 34
Borgerforeningens bestyrelse ......................................... 35
Vammens aktive kvinder bestyrelse og program ....... 36-37
Indsamling af jern til Friskolen ........................................ 39
Borgerforeningens flagallé udlejes .................................. 41
Foreninger i lokalområdet, en oversigt ....................... 42-43

Støt bladets annoncører—de støtter os
Klubbladet udkommer fire gange om året i oplag 400 i marts,
juni, august og december med næste deadline
søndag den 20. februar 2022
Forsidebilledet: Palle Sørensen .
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Klubbladet ønsker læserne en rigtig
glædelig jul og et godt nytår.
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VUIF’ bestyrelse

Tina Skau Nielsen, formand 28 58 40 36
Nancy Knudsen, kasserer
Maj-Britt Sørensen
Freddy Marquart
Søren Torp
1. suppl.Søren Sørensen
2. suppl. Freddy Marquart

tinas.nielsen@anis.au.dk
29 25 63 09 bakkebo@privat.dk
22 92 05 26 kes@fiberpost.dk
26 59 93 80 freddy.marquart@gmail.com
61 50 75 16 soren.torp@fiberpost.dk
86 69 04 22 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
21 60 24 01 birthe.houbak@anis.au.dk
Tina Skau Nielsen
28 58 40 36 tinas.nielsen@anis.au.dk
Maj-Britt Sørensen
22 92 05 26 kes@fiberpost.dk
Badminton
Jan Køster - voksne
86 69 03 39 jan.koester58@gmail.com
Jehan Ettema – børn
71 94 49 59 jehan.ettema@agrsci.dk
Fitness
Freddy Marquart
26 59 93 80 freddy.marquart@gmail.com
Birthe Houbak
21 60 24 01 birthe.houbak@anis.au.dk
Nancy Knudsen
29 25 63 09 bakkebo@privat.dk
Fitness for børn og unge
Martin Balthzersen
41 65 92 18 MartinBalthzersen@hotmail.dk
Kristian Bager
Spinning
Nancy Knudsen (kontakt)
29 25 63 09 bakkebo@privat.dk
Trænere Frank Høgsholdt, Poul Dalgaard, Carolina Stefanska
Løb-Cykling
Evald Skaarup
86 69 03 35 bakkebo@privat.dk
Maj-Britt Givskov
61 40 85 25 mbgivskov@dadlnet.dk

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

30 20 26 01 toften34@energimail.dk
2172 6172 lailaholm@fibermail.dk
25 36 06 28 bruno_krisstensen@hotmail.com
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Fælles generalforsamlinger
Vammen Kultur- og Forsamlingshus
og
Vammen og Omegns Borgerforening
afholder generalforsamlinger sammen
Tirsdag den 8. februar 2022 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 og Omegns Bor ger for ening, dagsorden ifølge vedtægterne.
Indkomne forslag skal være formand Alexander Wilstrup i hænde senest 8 dage før på mail alexwilstrup@gmail.com
Kl. ca. 19:30, 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 mail ghitaj@live.dk
Aftenen afsluttes med kaffe.
Tilmelding til spisning skal ske senest fredag den 4.februar 2022
til Ghita Rasmussen på mail ghitaj@live.dk eller tlf. 28680399

Vel mødt
Bestyrelserne
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Farvestrålende får og vædder på det rekreative … og
snart tilbage i Vammen
Hvis der er Vammen-boere, som undrer sig over alle de røde får nede
på det rekreative område, så har det bestemt en god forklaring. For første gang i græsningslauget’s historie har vi nemlig valgt at forsyne
vædder Gorm med en farveblok. Den sidder mellem hans forben, i en
dertil indrettet sele. Det vil sige at hver gang han springer op på et får
for at bedække hende, så bliver hun farvet på det nederste af ryggen.
Og Gorm, akja, han bliver mere og mere farvet på forkroppen. I godt to
uger har det været ’rød blok’, og nu er det så ’blå blok’ (uden at det har
noget at gøre med årets kommunalvalg).
Iben og Hans Christian har checket flokken igennem hver dag, og vi
noterer datoen ned, og håber at vi kan bruge det til at forudsige forventede læmme-tidspunkt på om 5 måneder. Der går også fire af de unge
gimmere (’teenagere’ som var lam i år), nede i den nederste del af
’slugten’. De er vurderet til at være for unge til at blive bedækket i år,
så de får ikke lam til foråret. Årets vædder kommer fra flokken i år, og
er ung. Som det tydeligt ses på alle de røde får, så er han ret meget ’på
dupperne’ og han virker også fredelig. Det er de fleste væddere heldigvis, men man skal alligevel tage dem med lidt større forsigtighed end
fårene. Det er især ældre herrer som kan få nøkker, og de vil jo gerne
have deres fåre-flok for sig selv.
De går stadig godt dernede ved søen, og der er græs nok, og dejlig læ
og ly. Græsset bliver fattigere og fattigere, og udfordringen på denne
tid af året er også at antallet af lyse timer bliver mindre og mindre, så
det kræver lidt planlægning og koordinering for dem, som har ansvaret
for at holde øje. Vi satser på at de trives dernede indtil december i år,
men henter dem op til Vammen hvis frosten sætter ind.
Men ellers har det været en god og rolig sommer. Vi mistede desværre
et lam først på sommeren, da det blev angrebet af spyfluer: det gik hurtigt og kom som en overraskelse, for der var hverken meget vådt eller
meget varmt. Men – sørgeligt er det altid, når sådan noget sker.
I slutningen af august blev fårene skilt fra deres lam, og samtidig blev
de klippet, undtagen hvis de var noteret til at skulle forlade flokken.
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Klipning i august var også noget nyt i år – vi har snakket om det flere
gange, men nu prøvede vi det. Det kan være en fordel for dem, fordi de
bliver mere sultne, og de kommer derfor bedre i huld til vinteren. Pelsen
skal nok nå at vokse godt ud inden det bliver rigtig koldt. Vædderlammene kom til at gå oppe på Langsøvej – godt skjult i den meget høje bevoksning! – og får og gimmerlam kom i hver sin ende af området nede
ved søen.
I november sendte vi ikke mindre end 12 får og lam afsted, for at blive til
pelse og pølser, samt lammekød til spisning. Det er altid lidt tungt at sige
farvel, især til de ældre damer som har været længst i flokken, og som vi
har har lært at kende gennem - nogle gange - mange år. Men vi er glade
for det gode liv de har haft, og ser allerede frem til næste forår, for alle
de røde farver betyder forhåbentlig at der kommer nye små lam til at
springe rundt i Vammen og på det rekreative område næste år.
Med venlig hilsen Vammen Græsningslaug

Så røde bliver de, når vædderen har sprunget på dem. Det ser ud som om at der
kommenteres på det fra de øvrige får – men i skrivende stund er alle undtagen ét får
farvet rødt, så kommentar-strømmen er nok aftagende.
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Fire unge gimmere fra i år går nede i ’spidsen’ og skal ikke have lam næste år –
avlsudvalget vurderede at de var for unge.

Farvestrålende får nyder livet på det rekreative område sammen med vædder Gorm.
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VAMMEN OG OMEGNS BORGERFORENING INVITERER
TIL JULETRÆSTÆNDING

Søndag den. 28. november kl. 16:00 tænder vi juletræet
på Høydalstorvet.
Vi synger julesange, og Borgerforeningen serverer
gløgg og æbleskiver.
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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
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

Mandag den 22. november kl. 19 mødtes vi om ”Trisse Geils
”Patriarken”.
Det er en lidt tung men spændende bog. Vi talte også om ”Det er de danske, der flygter”, som blev afleveret sidst med meget ringe fremmøde. Også en meget læseværdig bog, hvor vi vil låne efterfølgeren, når det bliver
muligt.
Vi fik Kirsten Hamanns bog: ”En dråbe i havet” med
hjem. Den skal vi aflevere den 10. januar, hvor vi igen mødes til en god snak også 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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Bent og den ene hungris—Gala eller Bintje

Landsbypedeller søges
Borgerforeningen kunne godt brug nogle hænder til forskellige praktiske opgaver, f.eks. vedligeholdelse af borde
og bænke, udskiftning af pæle på vandrestierne osv.
Kontakt Edith Meldgaard på 26176615, hvis du har tid og
lyst til at give en give en hånd med. Så kan vi kontakte
dig, når der er brug for hjælp.
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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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Foredrag i Vammen Kultur- og forsamlingshus
Af Laila Bahnson Holm

Mandag den 27. september kl. 19 bød Ghita velkommen til 36 forventningsfulde mennesker klar til at høre om Karina Sørensen morfara. Han
hed Vagn og var opvokset på landet i en fattig familie. Han arbejdede
som ung på landet, men op mod anden verdenskrig var det svært at få
arbejde, så han kom til København til et arbejde hos en bager. I 1943 var
han arbejdsløs og blev opfordret sammen med 2000 andre unge arbejdsløe til at tage til Tyskland. Der var arbejde.
Vagn kom til Berlin, og deltog i ”kammeratskabsaftener” for de mange
danskere i byen. De fik godt med øl, og blev narret/presset ind i
”Frikorps Danmark.” Senere blev det til en forbrydelse og i retten forklarede Vagn om tilmeldingen, at han dels nok var fuld, dels at ”soldater fik
bedre mad”.
I dag har vi alt for meget mad, så det er svært at sætte sig ind i. Vagn fik
en kort soldatertræning og blev sendt til Kroatian, hvor krigen rasede
helt forfærdeligt. Han overlevede, fordi han udelukkende havde vagttjenester. Senere blev han sendt til Estland, hvor han 12. juni 1944 blev
hårdt såret. Han fik en kugle igennem den ene lunge. Det gav et ar på
begge sider af kroppen, og det lagde hans ældste søn mærke til og fik
ham til at undersøge faderens liv under krigen. Det var nemlig ikke noget Vagn selv talte om overhovedet.
Vagn var så heldig at blive hentet væk fra fronten til et lazaret, hvor han
langsomt kom sig. Februar 45 kom han på orlov hos sin mor i Taulov en
månedstid, så måtte han sydpå i krig igen. På Flensborg station stod han
og så ind i et tog, som skulle nordpå med syge soldater. Han besluttede
sig for at tage med, skønt der var dødsstraf for at desertere, var der jo
heller ikke mange chancer for at overleve krigshandlingerne.
Han kom hjem til Taulov, hvor hans familie hjalp ham. Hans bror Holger havde to ens identitetskort udstedt helt legalt af myndighederne. Holger havde mistet sit første id-kort og havde søgt om et nyt. Det gamle var
dukket op, så nu kunne Vagn klare sig igennem som Holger.
Han fik arbejde på en gård i Kiplev, og der var han den 5. maj, da krigen sluttede.
Efter krigen startede retsopgøret, som blev en uskøn omgang og er faktisk en skamplet på Danmark. De unge frikorpsfolk, som grundet bl.a.
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arbejdsløshed var blevet opfordret og lokket ind i soldaterlivet, blev
nu til landsforrædere og idømt 1,5 til 2 års fængsel. De afsonede i
den tidligere Frøslev lejr nu Fårhus Lejren.
Mange af frikorpsfolkene døde i krigen, og en del blev fængslet på
russisk side og fik 11 år i Sibirien.
Vagn var heldig med sin beslutning om at desertere i Flensborg.
Han overlevede krigen, bliv gift og fik flere børn. Men han talte
aldrig om sin ungdoms oplevelser.
Det var et meget bevægende foredrag med indlagt kaffepause med
æblekage. Der var god spørgelyst fra tilhørerne, og det satte tydeligt
nok mange tanker i gang.
Stor tak til Karina Sørensen og forsamlingshuset.

Foredrag i Vammen Kultur– og Forsamlingshus
Lørdag den 5. februar kl. 13.30
Tjeleegnens sognenetværk holder hvert år (bortset fra coronaåret)
en kursusdag for medarbejdere, frivillige og menighedsrådsmedlemmer. I år bliver det lørdag den 5. februar 2022 i Vammen forsamlingshus.
Eftermiddagsprogrammet er offentligt og for alle interesserede. I år
skal det handle om Kaj Munk. Foredragsholderen hedder Caspar
Koch, og foredraget starter kl. 13.30.
Caspar Koch er uddannet skuespiller og tidligere underviser på Pastoralseminariet. Hans medlevende foredrag om Kaj Munk bygger på solid
research og giver et stærkt indblik i en usædvanlig mands liv.
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KuneKune-grise på Norupvej
(KuneKune betyder fed og rund) oprindeligt holdt af maorierne i New Zealand,
er venlige behårede grise født i en række forskellige farver. Det er den mindste
domesticerede svinerace i verden, en fast favorit blandt kæledyrsgriseejere på
grund af dens rolige venlige natur og kærlighed til menneskeligt selskab. Hobby-svineavlere nyder godt af dens lette håndtering og evnen til at trives på
græs.

I New Zealand var KuneKune grisene meget tæt på at uddø i 1970'erne. De
blev ikke brugt meget til kød længere af maorierne, og var praktisk talt ukendte for den hvide befolkning. Det var dengang, at to dyreparkejere, Michael
Willis og John Simster, hørte om grisen, og rejste ud over New Zealand for at
købe hver eneste KuneKune, de kunne finde til salg, dette beløb sig kun til
atten grise, og fra denne originale bestand, med senere tilføjelser af flere dyr,
blev stambogen dannet. Genpoolen i New Zealand er nu i en sund tilstand, og
grisene viser sig at være meget efterspurgt som småbrugsgris.
Disse grise ligner en Walt Disney tegneserieversion af en gris. KuneKune-grise
varierer fra 60 – 76 cm i højden og vejer mellem 50-100 kg. De er dækket af
langt hår, som kan være glat, bølget eller krøllet. Der er en bred vifte af farver,
fra creme over guld, tan og brun til sort. De kommer også i en række plettede
farver. En interessant detalje er, at de har et par kvaster under hagen kaldet
”Piri Piri”. De har et mellemlangt til kort hoved med enten spidse eller halvskårne ører. Deres krop beskrives bedst som ikke-ekstrem, hverken lang og
mager som en kommerciel gris, eller kort og tyk mave som den vietnamesiske
variant.
KuneKune grise har et stabilt temperament og er ekstremt nemme at håndtere. De er meget blide, dejlige, rolige og meget venlige. De elsker (og kræver)
menneskeligt selskab!
På grund af deres lille størrelse (og deres korte næse) pløjer de ikke jorden op
så meget som større grise.
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KuneKune grise trives med en kost med græs, frisk frugt og grøntsager. De
adskiller sig fra kommercielle grise ved, at de ikke har brug for høje niveauer
af protein. KuneKune har brug for maksimalt 16% protein, og helst lidt mindre. De har også brug for meget mere fiber end kommercielle grise. Kunekune-grise lever af græs og grøntsager om sommeren, om efteråret kan dette
suppleres med æbler, og med byg og små mængder kommercielt svinefoder
om vinteren.
Hvis du gerne vil se nogle KuneKune grise er du velkommen til at gå forbi
vores mark langs Norupvej, hvor vores to søer ”Bintje & Gala” samt den lille
orne ”Bent” bor. Og har du flere spørgsmål så er du vældig velkommen til at
kontakte os.
Claudia & Jørgen Nielsen fra Pøtgård, Norupvej 10.

Gala og Bintje!
Der er billede af ornen Bent på side 16
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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

Kl. 16.30-17.30

Kl. 18.30-19.30

Hver torsdag
kl. 15-15.50

VUIF
Maj-Britt Sørensen

Langsøhallen

Langsøhallen

Bent Bjerring

Floorball 20.0021.30

Hver mandag

VUIF Birthe Haubak

Langsøhallen

Seniormix gymnastik VUIF Ingrid Back
for mænd og kvinder

Spejderhytten

Hver mandag
Kl. 9.30-10.30

Langsø Gruppe

Spejdermøde

Pensionistgården

Spejderhytten

Spejderhytten

Pensionistgården

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

Pris 400 kr for 20 gange

Se omtale side 25 her i bladet

Pris 575 for 20 gange

Ulve I 2. klasse og Ulve II 3.
klasse

Kaffe og kage 20 kr.
Fællessang

Spejdere og senior spejdere fra
og med 6. klasse

4. og 5. klasse

Kontaktperson: Solveig Nielsen
tlf. 8665 2628 og 2045 2014

Bemærkninger

Aktivitetsliste for Nord-Tjele 2021-22

Mandag i lige
uger kl. 14-17
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Vammen Kirke
Forsamlingshuset

Vammen Kirke
Vammen Kirke
Vammen Kirke
Vammen Kirke
Vammen Kirke
Vammen Aktive
Kvinder

Gudstjeneste 10.30

Gudstjeneste 16.00

Gudstjeneste 10.30

Gudstjeneste 14.00

Gudstjeneste 10.30

Generalforsamling
med spisning kl. 18

19. december

24. december

25. december

1. januar

9. januar

Torsdag den
27. januar

TES kl. 13.30

Tur til Garngaragen i Vammen Aktive
Ørum
Kvinder
Vammen Kirke

Foredrag Kaj Munk

5. februar

22. februar

27. februar

Revideret den 24. november 2021

Fastelavnsguds
tjeneste kl. 10.30

Forsamlingshuset og Forsamlingshuset
Borgerforeningen

Generalforsamling –
Fælles med spisning
kl. 18

Tirsdag den
8. februar

Vammen Kirke

Forsamlingshuset

Vammen Kirke

Vammen Kirke

Kyndelmisse
gudstjeneste kl. 19

Onsdag den
2. februar

Vammen Kirke

Vammen Kirke

Gudstjeneste kl. 9

30. januar

Vammen Kirke

Vammen Kirke

Vammen Kirke

Vammen Kirke

Langsøhallen

VUIF Jehan Ettema

Børnebadminton
0. Klasse og opefter

Hver fredag
Kl. 16.30-17.30

Langsøhallen
Langsøhallen

Minijunior
Fra 2. klasse

Hver torsdag
Kl. 17-17.50

VUIF
Maj-Britt Sørensen
VUIF
Maj-Britt Sørensen

Turboholdet
0.-1. klasse

Hver torsdag
Kl. 16-16.50
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Tøndeslagning, grillpølser, kaffe
og boller i gården ved sognehuset

Afgang fra forsamlingshuset
18.45

Se omtale side 19

Tilmeld senest den 4. februar til
Ghita ghitaj@live.dk
eller 2868 0399.

Masser af levende lys og pandekager

Kaffe og rundstykker kl. 8.30

Tilmeld senest 17.januar til Dorthe Filskov 5092 6116.
Se mere inde i bladet

Kirkekaffe

Kirkekaffe

Pris 400 kr. for 20 gange

Pris 400 kr. for 20 gange

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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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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Nyhedsbrev Langsø Børnehus november
2021

Fælles:
Det er med stor glæde, at vi nu tager hul på november måned. Vi er i
børnehuset i fuld gang med vores tema: Krop, sanser og bevægelse. Et tema
som børnene nyder og vi har allerede lavet mange sjove ting i huset. Vi havde
f.eks. den skønneste høstfest hvor børnene havde medbragt forskelligartede
grøntsager som børnene selv var med til at lave mad ud af. Vi havde gang i
alle vores sanser og børnene fik en på opleveren i forhold til at smage ting de
slet ikke vidste de kunne lide . Det var en hyggelig dag og personalet skal
have en kæmpe tak for det arrangement de lagde i dette projekt.
Sidst i november måned tager vi hul på årets juletema i børnehuset. Her er
overskriften ”Julens traditioner”. Vi vil i dette tema tage børnene med på en
rejse om det at fejre jul og give dem en fornemmelse af julens mange
hyggelige traditioner og overraskelse. I vil i december brevet høre meget
mere om dette tema.
Til sidst vil jeg blot nævne ”Covid-19”. Vi skal ikke være bange, men vi skal
have respekt for udviklingen lige p.t. Det betyder at vi fortsat skal passe på
os selv og hinanden hvilket også gør at vi fortsat holder hygiejnen i
børnehuset på et højt niveau. Jeg synes i som forældre er rigtig gode til at
hjælpe børnene med at få vaskes deres hænder inden de bevæger sig ind i
selve Børnehuset. Tak for det.
Bedsteforældredag: Vi kan igen sige velkommen til bedsteforældrene
til julehygge fredag d. 26/11. Vi skal blandt andet lave dekorationer,
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synge julesange og spise julefrokost sammen.
I skal i løbet af uge 47 sende et lys og et fad/tallerken med jeres barn,
Så vi kan lave nogle smukke dekorationer som i/vi kan få glæde af i
December måned.
Juleudsmykning af jeres hjem:
Hvis der er nogle af jer som bor i byen og som alligevel jule pynter huset,
hækken, flagstangen osv. Vil vi meget gerne vide det da vi ønsker at gå nogle
ture i december måned og se på alt det fine jule- belysning som der er sat
op. Vi vil meget gerne høre fra jer hvis i tænker i har noget lys i haven som
vi med fordel kunne gå forbi og vise børnene.

Vuggestuen:
Børn: Vuggestuen siger farvel til Celina som starter i børnehave den 1 .
november, vi glæder os til at følge dig i børnehaven. Vi siger også farvel til
Adam som har været her om formiddagen i et par måneder. Adam flytter
med sine forældre tilbage til Holland.
Lige nu i vuggestuen: Vi er godt i gang med vores læreplanstema krop,
sanser og bevægelse og arbejder fortsat med det til om med uge 46. Vi vil
derefter arbejde med årets juletema.

Det arbejder vi med: Vi undersøger blandt andet, hvor meget vi bruger
vores lokalområde til at være aktive i. Hvordan vi bliver klar til overgangen
til børnehaven, med de børn der er ved at havde den alder samt hvordan vores læringsmiljøer er i vuggestuen for at bruge vores krop og sanser.
Julen er lige om hjørnet: Vi vil i slutningen af november begynder på
vores juletema, hvor der skal være tid til julehygge og lave kreative ting
med børnene
Årstiden og garderobens indhold: Vi er også kommet ind i den kolde og
våde tid, hvor det er vigtigt at der er varmt og tørt tøj i kasserne. Husk også at der er tøj, huer og tæpper til barnevognen. Så er vi klar til frosten
sætter ind.
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Børnehaven:

Tillykke til
år

Celina 3 år, Mette 4 år og Aya 5

Nye børn: Vi siger velkommen til Celina, Cebastian, Oliwia og Lena som
alle starter i børnehaven på mandag den 1. november. Vi glæder os rigtig
meget til i starter i børnehaven og vi glæder os til samarbejdet med jer og
jeres forældre. VELKOMMEN TIL LANGSØ BØRNEHUS .
Julegave produktionen starter i denne måned. Husk ikke at spørge for
meget ind til det, da børn jo har svært ved at holde på en så spændende
hemmelighed. Men i kan godt glæde jer. Det bliver et supergodt og hyggeligt forløb med børnene.
Julesange på pentionistgården.Før corona plejede vi at komme på
besøg og synge nogle julesange for beboerne. Vi vil undersøge om det kan
lade sig gøre. Vi vil fortsat gerne bidrage til at være aktive i
lokalsamfundet og vi håber vi kan lykkes med at fortsætte med denne
hyggelige juletradition. I høre nærmere i december brevet.
Juleklippedag og juletema: Vi har sat
en hel dag af til produktion af julepynt.
Vi skal snart i gang med at lave små
hemmeligheder hvis børnene har lyst.
Vores jule tema starter sidst i november
og starter ud med julehygge sammen
med bedsteforældrene.

Vi vil i år bruge mere tid på ”julens traditioner”, hvor vi prioritere det
nære og viser og fortæller børnene om de danske juletraditioner som vi
alle værner om. Vi vil i juletemaet være kreative og vi vil bage sammen med
børnene. Vi er i fuld gang med forberedelserne til temaet og i vil høre
meget mere i december brevet.
Da vi vælger at prioritere nogle andre ting ind i dette års juletema, har vi
valgt ikke at lave krybbespil som vi plejer at gøre det. Men vi lover jer, der
skal nok blive fuld drøn på julehyggen og det bliver jul alligevel .
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Skoleindskrivning til kommende skoleår: Husk deadline for
skoleindskrivning som i år er mandag d. 8. november.
Hallen om tirsdagen: Vi stimulere de motoriske færdigheder. Børnene
prøver kræfter med deres egen krop på forskellige måder, både
konditionelt og styrkemæssigt. Samtidigt er det faktisk rigtig godt at øve
sig i selv at tage strømperne af og på, når vi skal til og fra hallen.
I hallen får børnene ”frit løb” til at starte med. Det er som køer på
græs . Efterfølgende leger vi forskellige sanglege hvor vi kommer
igennem hele kroppen. Vi benytter os af de gode gamle lege som vi selv kan
huske fra dengang vi selv var børn. Det er b.la. “Alle mine kyllinger kom
hjem” som lige nu er meget populær i hallen. Bank banke bøf og trække
gulerødder er også 2 lege som bringer en masse energi og smil frem hos
børnene.
Vi bruger fortsat også tid med boldene i hallen. Det er fantastisk at se
udviklingen fra da vi startede til nu hvor mange af børnene er blevet mere
”dus” med boldene og rent faktisk både kan kaste og gribe.
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Hjertestartere
Her i Vammen hænger der en hjertestarter ved indgangen i Langsøhallen og ved plejehjemmet på Tjele Møllevej. Bagge startere er markeret som døgnåbne.

Tidlig konstatering og alarmering

I tilfælde af hjertestop er det vigtigt at få stillet diagnosen og slå alarm så
hurtigt som overhovedet muligt. Forsinkes alarmeringen, falder chancen
for overlevelse. Det vil sige, at du bør ringe 1-1-2 og/eller råbe efter hjælp,
så snart du har mistanke om, at der er tale om et hjertestop. Når du alarmerer, skal du prøve at bevare roen. Husk at det altid er alarmcentralen, der
afslutter samtalen, når de vurderer, at de har fået alle oplysninger.

Giv hjertemassage

Du kan vinde tid ved at give kunstigt åndedræt og hjertemassage. Hjertemassage får tilstrækkeligt med blod til at cirkulere, så skade på de livsvigtige organer modvirkes.
BEE YOU - Coaching

Wer-ther-selv
Ved:
Carsten Werther Jensen
Hobrovej 75, 8830 Tjele
Tlf. 42796777
Mail: cajensen@gmail.com
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Selvom kunstigt åndedræt og hjertemassage i de fleste tilfælde ikke kan
få hjertet til at slå normalt igen, er det muligt at fordoble chancen for
overlevelse.

Hjertestart

I de fleste tilfælde af hjertestop flimrer hjertet på grund af elektrisk kaos.
Den eneste effektive behandling er at give et elektrisk stød til hjertet,
også kaldet defibrillering eller hjertestart. For hvert minut der går inden
hjertestart, falder overlevelseschancen med ca. 10%.
Derfor er det vigtigt, at personer med hjertestop modtager hjertestart
hurtigst muligt. Hvert sekund tæller.

Professionel hjertestopbehandling

I flere tilfælde er kunstigt åndedræt, hjertemassage og hjertestart ikke
tilstrækkeligt til at genstarte hjertet. De professionelle fortsætter hjertestopbehandlingen med medicin mm. i ambulancen og på hospitalet for at
forbedre chancen for overlevelse og for at øge livskvaliteten hos de personer, der overlever.
Her kommer et link til hjertestartere i Danmark og hjertestarter App’en..

https://hjertestarter.dk/find-hjertestartere/find-hjertestartere

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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Årets gang i Vammen-Lindum-Bigum pastorat

Den første søndag i Advent. 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.
Sidste skoledag før jul kommer hele Langsø Friskole og børnehave i kirke. 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 og
kransekage.
Nytårsdag kl. 14 gudstjeneste i Vammen også med vin og kransekage.
Nytårskur i Lindum sammen med forsamlingshuset 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 i
laden.
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.
Den sidste søndag i april er der konfirmation i Vammen kirke kl. 10.30.
2. pinsedag er der gudstjeneste i Vammen kl. 14 efterfulgt af kaffe i præstens have – eller inden døre, hvis vejret ikke er til kaffe i haven.
Fortsættes side 38
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En sang- og fortælleroplevelse.
Af Karin Oddershede

Torsdag den 28. oktober havde Vammen Seniorer inviteret Jens Frydendal til at komme og holde foredrag om Jeppe Aakjær. Jens havde fået
lavet nogle fine sanghæfter, med både kendte og mindre kendte sange.
Vi sang først "Ole sad på en knold og sang" og sluttede med "Staven er
lagt" Vores organist Elisabeth spillede til.
Mellem sangene hørte vi om Jeppe Aakjærs liv. Om hans fødegård ved
Fly, hans studietid i København og sluttelig, hans digterhjem "Jenle,"
hvor naturen sikkert har inspireret ham i hans virke som forfatter og digter.
En hyggelig eftermiddag.

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
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Generalforsamling
Vammen Aktive Kvinder
Torsdag 27. januar 2022 kl. 18’i Vammen Kultur– og
forsamlingshus

Vi starter med spisning.
Selve generalforsamlingen går i gang kl. 18.30.
Der serveres kaffe efter generalforsamlingen.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Valg af skriftfører
Formandens beretning
Foreningens regnskab for 2021
Valg af stemmetællere
Behandling af indkomne forslag
Valg til bestyrelsen - på valg er: Mette Bjerring (ønsker ikke genvalg),
Brit Vibe Smidt og Liselotte Rytter (villige til genvalg).
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen – der skal vælges 2 for 1 år
9. Valg af revisor - på valg er: Sonja Mogensen og Anne Rasmussen
10. Eventuelt

Aht. bestilling af mad er der tilmelding til generalforsamlingen
senest 17. januar 2022 til Dorthe Filskov (5092
6116).
Evt. forslag til behandling på generalforsamlingen skal
være bestyrelsen i hænde senest 20. januar 2022 gerne på AktiveKvinderVammen@gmail.com
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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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GARNGARAGEN ØRUM

VISKUM SNAPS

Tirsdag d. 22. februar kl. 19

Mandag d. 7. marts kl. 19

Besøg i garngaragen i Ørum

Birthe Ladefoged fortæller om Viskum

Der er mulighed for at købe

Snaps, og der vil være mulighed for at

kaffe og kage til 20,- kr.

købe snapse

Afgang fra forsamlingshuset kl. 18.45

Pris 70,- kr. pr. person
for kaffe, kage og smagsprøver
Sidste tilmelding 15/2

Afgang fra forsamlingshuset kl. 18.45

til Dorthe , tlf. 5092 6116

Sidste tilmelding/betaling 28/2
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Sidste søndag i maj som start på byfesten er der friluftsgudstjeneste i
Vammen kl. 10.30.
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
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.
Start november holdes en særlig Alle Helgens gudstjeneste i 2 eller 3 af
sognene.
I midten af november starter øvningerne til Luciagudstjenesten i Lindum
kirke.
Der er altid kirkekaffe efter højmesse.
I Vammen er der med kaffe og rundstykker kl. 8.30 altså inden gudstjenesten kl. 9.
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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

8799 9301
Torben.Knudsen13
@skolekom.dk

Tjele Møllevej 22,
Vammen, 8830 Tjele

8669 0335

Egestubben 3
Vammen, 8830 Tjele

8669 0240

bakkebo@privat.dk

Støtteforeningen
Langsø Friskole

Kjeld Gregersen

Vammen Forsamlingshus

Se vammenby.dk

Udlejer
Annette Hornstrup
604904987

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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kjeld.gregersen@
fiberpost.dk

Tlf: 3062 0408
alexwilstrup
@gmail.com
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