Ud af Vammen mod nord
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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 5.juni 2022 lige efter byfesten
Forsidebilledet: Palle Sørensen .
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Vammen Byfest 2022
Efter to år uden byfester er vi vist alle klar til at
glemme corona og nedlukninger. Derfor er Styregruppen godt i gang med at planlægge årets byfest.
Selvom detaljerne ikke er 100 % på plads endnu,
kan I allerede nu reservere
datoerne 31. maj-5. juni.
Vi har allerede en masse spændende på bedding, og I kan blandt andet se
frem til:
Fortsættes side 8

Sæt kryds i kalenderen lørdag d 4 juni kl 18.00.
Der afholder Vammen kultur og forsamlingshus pinsebal i forbindelse
med vores byfest.
Der bliver serveret lækker mad og
derefter musik - hvem ved om vi
kommer til at se pinsesolen danse
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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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Gymnastikopvisning søndag d. 20. marts 2022 i Langsø
hallen,
Haugaardsvej 17A, Vammen, 8830 Tjele
Program:
Kl. 13.30 Alle gymnaster er ankommet
(udlevering af T-shirts til børneholdene)
Kl. 14.00 Indmarch, velkommen og sang
Kl. 14.15 Krudtuglerne (børnehavebørn) (22 gymnaster) / Maj-Britt,
Kristoffer, Maria, Signe og Anne Katrine
Kl. 14.25 Turbo-holdet (0.-1. klasse) (11 gymnaster ) /Maj-Britt,
Kristoffer, Maria og Anne Katrine.
Kl. 14.35 Vammens mini junior (2. – 4. kl.) (10 gymnaster) / Maj-Britt,
Katrine, Ninna og Anne Katrine.
Kl. 14.50 Senior-mix (29 gymnaster ) / Ingr id Bach
Kl. 15.00 Udmarch
Kl. ca. 15.15 Kaffe og kage-bord
Kl. 16.15 Fælles oprydning
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Vinter-liv hos fårene i Vammen
I Vammen Græsningslaug håber vi altid på at vinteren bliver fredelig og
begivenhedsløs. Fårene skal jo helst leve et fredeligt og udramatisk liv
på vinterfolden, hvor de drikker og spiser foder, og nipper lidt græs på
folden, hvis det kunne friste.
De går på det rekreative område så længe som muligt, for de hygger sig
dernede, og det er gode omgivelser. Græsset bliver fattigere hen på efteråret og vinteren, og de skulle helst ikke tabe sig i begyndelsen af
drægtigheden – så det er en løbende vurdering, hvornår det er NU, de
skal tages op til Vammen. I begyndelsen af december 2021 blev ’den
løbende vurdering’ overhalet indenom af sneen.
Til trods for vejrudsigten troede vi vist ikke helt på så voldsomt et skifte
– det virkede som om sneen pludselig var over os, og gode råd var dyre:
pludselig var det meste af dét, som de skulle leve af, jo dækket af sne.
Men, på ægte hyrdevis og med hjælpe fra hyrdehunden Juri fik Claudia,
Jørgen og Niels drevet dem i samlet flok til Vammen, hvor de blev
modtaget med foder på vinterfolden, og senere på ugen transporteret
over til folden på Haugaardsvej.
Hér i februar blæste vindene over Vammen, og stormen Malik greb også ind i fårenes liv – heldigvis var skaderne ikke så store og ingen af
fårene kom til skade. Et reparationsteam sørgede for at huset igen havde
fuldt tag.
Vi håber på en fortsat fredelig vinter, hvor fårene gerne skulle vokse i
omfang – i hvert fald de, som er drægtige! Vædderen fik jo farvestift på
i efteråret, og derfor tror vi at vi kan forudsige med rimelig stor nøjagtighed, at de vil begynde at læmme de sidste dage i marts – i hvert fald
hvis vædderen var ligeså effektiv, som farverne antyder. I de sidste uger
inden de forventede læmninger ’skruer vi lidt op’ for deres foder, for at
give dem ekstra næring til det voksende lam, og til at komme i gang
med at give mælk, når det bliver født.
Når de bliver født, gælder de samme retningslinier som tidligere år:
kom gerne og nyd synet, men vær søde at lade være med at gå ind til
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dem eller begynde at fange lammene for at kramme dem – de er søde,
men de skal have lov at være sammen med deres mødre og kammerater på fredelig vis inde på folden.
Vammen Græsningslaug
Sneen kom - og fårene var
stadig på det rekreative område. Niels, Jørgen, Claudia
og fårehunden Juri drev flokken til Vammen gennem sneen, som nogle steder var ret
høj.

Vinterliv i Vammen på fold
på Haugaardsvej, hvor wrappen er populær, og fårene har
en fredelig hverdag, og mange af dem forhåbentlig lader
op til at blive mødre.
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Vammen Byfest fortsat:











Vandreture med Gåklubben
Mad og Musik i for samlingshuset
Spisning på kr oen
Motorcykler og veteranbiler på Kilen
Brætspil for bør n OG voksne
Boldspil
Banko
Sponsorløb og åbent hus på Skolen og i Bør nehuset
Friluftsgudstjeneste
Børnefest

Vi glæder os allerede nu til sol, varme og festlig stemning.
Programmet vil blive omdelt tættere på datoerne og vil også kunne
findes på Facebook og hos Købmanden.
Styregruppen
Vammen Byfest

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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Nyt fra Borgerforeningen
Bestyrelsen består nu af:
Formand:
Stine Maclean Petrussen
stinemaclean@gmail.com

51895651

Næstformand:
Annette Hornstrup
bentoganette@fiberpost.dk

60494987

Kasserer:
Jan Køster
jan.koester@gmail.com

40445542

Sekretær:
Anne Margrethe Jørgensen
amblicher@yahoo.dk

50570043

Menigt medlem:
Jens Jensen
web@tooma.dk

21687718

Arbejdsdag lørdag d.2.april i samarbejde med Dansk
Naturfredningsforening:
Vi mødes kl.9 i spejderhytten til kaffe og rundstykker.
Derefter går vi i gang med forskellige opgaver, bl.a.

indsamling af affald på indfaldsveje

rensning af flaghuller, så vi kan være klar til at flage for konfirmanderne d.24.april
Vi håber rigtig mange vil være med!
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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

13

BOGCAFÉ

Mandag den 9. januar kl. 19 mødtes vi om Kirsten Hamanns bog: ”En dråbe i havet”. Den er mere end langhåret, og gav anledning til en god snak.
Den har fået rigtig flotte anmeldelser, men alle havde kæmpet med at komme igennem den. Ikke alle havde holdt ud, for den er virkelig underlig!
Den 28. februar mødes vi om Morten Papes ”Guds bedste
børn”, som er nr. 2 i en trilogi. Den første hedder ”Planen”,
som handler om Urban-planen på Amager, som startede med
store visioner og endte i slum og bandekrige.
Vi snakker om, hvad vi ellers har læst og så får vi en ny bog med hjem.

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 oktober 21

Bent er vokset godt, siden han kom til Vammen
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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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Månedsbrev Børnehuset februar 22
Fælles:

Som i alle er bekendte med blev januar igen en
måned hvor vi i Langsø Børnehus fik lidt tid på de lokale og regionale
medier. Jeg er superstolt af måden vi fik præsenteret vores nye
tiltag i børnehuset med ”forældrebanken”. Jeg vil nu evaluere og
snakke med både personalet og forældrerådet, samt finde ud af
hvordan vi får indsamlet den viden vi skal bruge, så dem der har lyst
til at bidrage til en anderledes dag i børnehuset, får mulighed for
det. Jeg glædes over at vi sammen tager ansvar for børnenes trivsel og udvikling her på stedet, og jeg vil sige tusind tak for hjælpen
til jer alle og en særlig tak til Emma og Jesper for jeres fantastiske bidrag til en rigtig god ”Jagtdag” i Børnehuset.

12. års Fødselsdag: Det var en rigtig hyggelig fødselsdag vi fik
holdt i forbindelse med Børnehuset 12 års fejring. Tænk sig at det
er 12 år siden Børnehuset åbnede. dengang startede vi ud med 16
børnehavebørn. I dag er vi 40 børn i huset. Denne udvikling er vi både glade og stolte over og noget der forpligter os til fortsat at
tænke nyt og udvikle huset så vi bliver ved at have et attraktivt
pasningstilbud lokalt her i Vammen.
Fødselsdag er = kagemand og det fik børnene selvfølgelig. Det skabte glæde i huset for både store og små. Længe leve Langsø Børnehus HURAAAA
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Fastelavnsfesten: Vi holder i år vores egen lille fastelavnsfest i
huset. Det bliver fredag den 25. februar. Alle Børnene må komme
udklædte fra morgen af og vi glæder os til at slå ”katten af tønden”
med dem, samt se alle de flotte udklædninger de har på. Vi har i år
valgt ikke at åbne op for bedsteforældre denne dag, men håber
samtidig at vi snart er ude på den anden side af Coronaen, hvor vi
igen kan invitere jer ind i vores fantastiske hus.
Uge 7 Vinterferien: Vi ønsker dem
af jer der holder ferie, en rigtig god
vinterferie. Husk i denne uge er der
kun åbent for dem som har meldt
deres børn til i det tidsrum i har
sendt os. Husk at meddele, hvis der
sker ændringer. Skulle man få et akut behov for pasning, skal man
kontakte Børnehuset, senest 1 dag før man har brug for pasningen.

Corona situationen og restriktioner i Børnehuset:
Fra på tirsdag har regeringen valgt at lempe Coronarestriktionerne kraftigt. Det betyder ikke at vi i børnehuset slipper fornuften endnu. Vi har
den sidste tid været meget ramt både blandt børn og voksne og har derfor
valgt følgende retningslinjer i Børnehuset for februar måned. Dette for at
sikre at vi ikke træder et skridt frem, for måske at skulle gå to tilbage. på
forhånd tak for hjælpen.
Det er ikke tilladt at komme ind i selve børnehuset, men I skal aflevere jeres børn fra garderoben i både vuggestuen og børnehaven.
I skal vaske hænder eller spritte hænder sammen med børnene inden de kommer ind i selve huset om morgenen.
Sygdom i børnehuset: vi har i den sidste tid haft mange syge i Børne-

huset. Det er vigtigt for mig som leder at nævne, vi IKKE kan have
syge børn i huset. Dette i respekt for alle de andre som er friske og
ikke ønsker at blive smittet. Jeg vil gerne minde os alle om, at der
kan være andre sygdomme end kun Corona. Det er vigtigt at i forældre er gode til at læse signalerne for jeres børn i den kommende tid
og husker at beholde børnene hjemme hvis de b.la. har feber, tynd
mave, eller andre smitsomme sygdomme, som vi helst ikke vil have
ind i huset. Tak for hjælpen.
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Vuggestuen:

Børn: Vi har sagt farvel til Josias som bliver 3 år og derfor starter i børnehave, vi glæder os til at følge dig i børnehaven. Vi har også
sagt velkommen til et nyt barn Luka i vuggestuen her sidst i januar. Vi
glæder os til at lære dig at kende.
Jagtdag: Vi havde en rigtig hyggelige formiddagen tirsdag den
18. januar hvor børnehuset havde besøg af Agnes og Ebbes forældre
som holdte en jagtdag for os. Superdejligt at I forældre vil være
med til at gøre det til noget særligt at gå i Langsø Børnehus. Det kan
vi kun være stolte af. Tusind tak.
I januar skrev vi om vores nye tema som er ”Social udvikling”.
Vi arbejder med planlagte rollelegsaktiviteter. Her prøver vi at sætte børnene sammen i alder og planlægge forskellige lege. Det kan være dukkelege, køkkenlege, bygge/ lege med Lego, lave sandkager i
sandkassen eller lege nede i kirkeskoven osv.… Dette gør vi for at se
om vi kan lave/skabe nye relationer mellem børnene, men også til os
personaler. Vi begynder at øve det at have empati over for hinanden.
Det er en spændende proces som vi glæder os til at følge udviklingen
i.
Facebook: Vi lægger fortsat billeder op på Facebook så i kan se
lidt fra vores hverdag. Vi får mange gode kommentarer på dette og
det er en god måde for jer forældre at følge dagligdagen på lidt
tættere hold. I må endelig spørge i garderoben hvis billederne giver
anledning til spørgsmål eller andet. Vi vil rigtig gerne dele vores dagligdag med jer forældre.
I vuggestuen prioriterer vi små grupper, hvor vi kan hjælp børnene
med at lege med hinanden. Og vi sørger for der er tid i grupperne så
børnene når at blive grebet af legen og fællesskabet med hinanden.
Når børn leger: Børn udvikler sig socialt, sprogligt, kognitivt og
kropsligt når de leger. Men børn leger ikke for at lære noget bestemt. De leger for at øve sig i at lege og at være en del af fællesskabet. Det er fantastisk for
os personaler at se den udvikling der foregår i
legeaktiviteter.
Hallen: Vi har også inviteret de yngste børn
fra børnehaven med i hallen et par gange her i
februar for at vi kan få et fællesskab med dem.
Vi vil rigtig gerne have en fin rød tråd i huset og
det at vi arbejder sammen med børnehaven når
det giver mening, vil vi benytte os mere af i
fremtiden da vi kan se at både børn og voksne
profitere af dette.
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Børnehaven:

Tillykke til

Martin 6 år og Sejr 4 år

Sprog på loftet: Vi har udviklet vores ”Sproghule” som vi kalder det møderum vi har udviklet på 1 sal i børnehuset. Børnene
har taget godt imod vores nye tiltag om at arbejde i lidt mindre
grupper og derved få nogle flere snakke mellem børn og voksne,
for på den måde at få dem til at bruge deres sprog noget mere i
løbet af dagen i børnehaven. De små grupper er med tanke om at
det er nemmere at komme til orde og for at sikre at alle børn bliver mødt og set lige præcis der hvor de er i deres sproglige udvikling. Det er et spændende tiltag som vi vil følge tæt, og som vi
vil fortælle jer forældre meget mere om i den kommende tid.
Mindre grupper: Vi har forsøgt nogle gange at dele børne op i
mindre grupper når de benytter sig af de forskellige legemiljøer
vi stiller til rådighed i huset. Det har været en ide børnene har
taget godt imod. Vi synes selv det har været godt, og vi vil forsætte med at tænke i gruppestørrelser fremadrettet for at sikre at den gode leg ikke drukner i, at vi er for mange samlet på et
sted i huset. Vi er nu oppe på 27 børn i børnehaven, hvilket stiller
større krav til os personaler om at vi får organiseret os på en måde, hvor der er plads til alle og hvor alle børnene kan være med i
det vi laver uanset alder og niveau.
Hvad skal der være i mit rum: Hvert barn har fået udleveret
to klodskasser og en mulepose. Klodskasserne er til skiftetøj og
”til og fra sko”. Vinterstøvler og flyverdragt skal hænge ved døren ud til legepladsen. Muleposen er til hue
og vanter (den er ikke let at finde, hvis der
ikke er orden i rummet) Husk at hjælpe jeres barn med at holde orden og fylde op,
når der mangler tøj. Tøj der ikke er på
plads i rummene, vil ligge i eller på glemmekassen, som står ved indgangen.
Udskiftning af Bamsebøger: Bamsebøgerne blive skiftet ud i den kommende uge (5)
så være sød at levere de gamle tilbage så vi
kan få nogle nye bøger som i kan låne med
hjem.
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Langsø Gruppe

Spejderm. 18.30-20

Spejdermøde

Hver tirsdag

Hver tirsdag kl.
18.30-20.00
Hver onsdag
Kl. 14 - ca. 16
Hver torsdag kl.
17.30-19.00
Hver mandag
Kl. 9.30-10.30
Hver mandag

Kl. 16.30-17.30 Tumlastik for børn
1-4 år
Kl. 18.30-19.30 Multitræning
Hver torsdag
Krudtuglerne
kl. 15-15.50
Hver torsdag
Turboholdet
Kl. 16-16.50
0.-1. klasse
Hver torsdag
Minijunior
Kl. 17-17.50
Fra 2. klasse
Hver fredag
Børnebadminton
Kl. 16.30-17.30 0. Klasse og opefter
2. marts kl. 14
Cafe Langsø kl. 14

Pensionistgården

Åbner efter coronapause

Pris 400 kr. for 20 gange
Langsøhallen

Frivillig gruppe

Pris 400 kr. for 20 gange
Langsøhallen

Langsøhallen

Pris 400 kr for 20 gange

Spejdere og senior spejdere fra
og med 6. klasse
Kaffe og kage 20 kr.
Fællessang
Ulve I 2. klasse og Ulve II 3.
klasse
Pris 575 for 20 gange

4. og 5. klasse

Kontaktperson: Solveig Nielsen
tlf. 8665 2628 og 2045 2014

Bemærkninger

Langsøhallen

Langsøhallen

Langsøhallen

Langsøhallen

Spejderhytten

Pensionistgården

Spejderhytten

Spejderhytten

Pensionistgården

Sted

VUIF Rasmus og
Stine
VUIF Birthe Haubak
VUIF
Maj-Britt Sørensen
VUIF
Maj-Britt Sørensen
VUIF
Maj-Britt Sørensen
VUIF Jehan Ettema

Seniormix gymnastik VUIF Ingrid Back
for mænd og kvinder
Floorball 20-21.30
Bent Bjerring

Café Langsø for pen- Frivillig gruppe
sionister
Spejdermøde
Langsø Gruppe

Langsø Gruppe

Røde Kors
Viborg-Tjele

Arrangør

Nørklerne syr og
strikker.

Aktivitet

Aktivitetsliste for Vammen og Omegn 2022

Mandag i lige
uger kl. 14-17

Tid
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Livsglæde hele livet Vammen Seniorer
Foredrag kl. 14
Gymnastikopvisning VUIF

17. marts kl. 14

Vammen kirke
Vammen Seniorer
Vammen kirke
Vammen kirke
VAK
Vammen kirke
Vammen kirke

Gudstjeneste kl. 9

Syng fra ”Den blå”

Konfirmation 10.30

Gudstjeneste 10.30

Peter Larsen Kaffe

Gudstjeneste kl. 9

Gudstjeneste 10.30

17. april

21. april kl. 14

24. april

13. maj

16. maj

22. maj

26. maj

Vammen kirke

Fra forsamlingshuset 18.10
Vammen kirke

Vammen kirke

Vammen kirke

Forsamlingshuset

Vammen kirke

Vammen kirke

Vammen kirke

10. april

Vammen kirke

Vammen kirke

Påskegudstjeneste
kl. 9
Gudstjeneste 10.30

3. april

Vammen Kro
Tilmeld til Karin
Forsamlingshuset
Spejderhytten

Rengøringsdag

2. april kl. 9

VAK

Vammen Seniorer

Langsøhallen

Afgang fra forsamlingshuset kl. 18.45
Forsamlingshuset.

Vammen kirke

Borgerforeningen

Brunch (gratis)for
single medlemmer
Damefrokost kl. 18

31. marts
Kl. 11
1. april

20. marts 13.30

Viskum Snaps kl. 19 VAK

7. marts

Vammen kirke

Gudstjeneste 10.30

6. marts
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Kirkekaffe efter gudstjenesten

Pris 100 kr. incl kafe og kage
Tilmeld til Dorthe inden 2.5
Kirkekaffe med rundstykker 8.30

Kirkekaffe efter gudstjenesten

Pris incl kaffe og kage 40/60 kr
medlemmer/ikke -medlemmer

Kirkekaffe med rundstykker 8.30

Kirkekaffe efter gudstjenesten

Kirkekaffe med rundstykker 8.30

Egenbetaling 100 kr
Tilmeld til Dorthe 5092 6116
Der skal gøres klar til den 24.4

tlf. 29446403 eller mail
kgo@dlgmail.dk

Sidste tilmelding 28.2 til Dorthe
5092 6116
Pris incl kaffe og kage 40/60 kr
medlemmer/ikke -medlemmer
Se program inde i bladet

Kirkekaffe efter gudstjenesten

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.
Det starter onsdag d. 23. februar og du/I kommer bare, man skal ikke melde sig til.
Anden gang er 23. marts,.
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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Midtjyske Distrikt
Langsø-gruppe

Er du til BÅL og TELTTUR eller måske til TRÆARBEJDE MED
DOLK og BYGNINGSVÆRKER MED TOV OG RAFTEr SÅ ER
SPEJDER MÅSKE LIGE NOGET FOR DIG.
Vi har en spejdergruppe som er meget velfungerende.
Vi kan allerede nu se at vi efter sommerferien kommer til at mangle ledere/hjælpere på flere enheder.
Derfor vil vi gerne invitere dig/jer som har lyst, til at se hvem vi er, og
invitere jer til at blive en del af vores skønne fællesskab.
Skulle du få lyst er vi der ”næsten alle tirsdage og torsdage”, og her kan
du altid møde op til vores spejdermøder for at se, hvad vi laver.
Nedenfor kan du se, hvornår de forskellige aldersgrupper går til spejder,
så kan du vælge, hvilken aldersgruppe, du har mest lyst til at være sammen med.
Man er også meget velkommen, hvis man ”bare” kan hjælpe en gang i
mellem.
Hvis du vil vide lidt mere men ikke ved, hvor du mest har lyst til at hjælpe, kan du kontakte Lone Nielsen 23931270 eller Dorte Hansen
20861304.
Bævere (0 og 1. klasse) - Ulve I (2. klasse) og ulve II (3. klasse)

Møde torsdage fra kl. 17.30 til kl. 19.00
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Har du spørgsmål eller bare gerne vil høre lidt mere kan du kontakte
Rikke på 21727425
Juniorspejdere (4. Klasse og 5. Klasse)
Møde tirsdage fra kl. 18.30 til kl. 20.00
Har du spørgsmål kan du kontakte Søren Andersen på 20609308.

Spejdere og seniorspejdere (fra og med 6. klasse)
Møde tirsdage fra kl. 18.30 til kl. 20.00
Har du spørgsmål kan du kontakte Lone Nielsen 23931270.
Spejderhilsen
Lederne i Langsø
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Kontor Nyt 31. januar 2022
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Vammen Petanque Klub

Vammen Petanque Klub er ved at være en ældre klub. Til næste år kan
klubben fejre 20-års jubilæum på egne baner ved Pensionistgården, hvor
der er bygget et læskur for 7 år siden. Det benyttes til hygge og socialt
samvær efter turneringskampene.
Klubben er med i en turnering, der kaldes ”Tjele Petanque Cup” og har
følgende byer med: Løvel, Møldrup, Klejtrup, Lindum, Hammershøj,
Ørum og Vammen. Der spilles turneringskampe hver mandag i alt 14 gange. Turneringen afsluttes med en fælles fest, hvor præmier uddeles til de
vindende hold.
Den 28. marts kl. 14 starter vi sæsonen med lidt kuglekast efter ”grisen”,
det kan godt være lidt svært at bedømme afstanden efter en lang vinterpause, derefter er der suppe og kaffe. Sæsonen kører vi efter følgende mødeplan mandag kl. 14.00 og torsdag kl. 14.00. Til maj skifter vi torsdag ud
med onsdag aften kl. 18.30.
BEE YOU - Coaching

Wer-ther-selv
Ved:
Carsten Werther Jensen
Hobrovej 75, 8830 Tjele
Tlf. 42796777
Mail: cajensen@gmail.com
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Har du lyst til at deltage er du meget velkommen på de nævnte tidspunkter.Hhar du ingen kugler, kan du låne. Der er ingen krav til, at du i
første omgang skal spille turnering. Kom og vær med for hyggens skyld.
Hvis du vil vide mere kan du finde hjælp hos bestyrelse: Vibeke Duus
40581908, Tove Linnemann 24620269 og Kjeld Gregersen 40860240.

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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Torsdag den 17. marts kl. 14
Livsglæde hele livet

Michael Pedersen fra Depressionsforeningen tager udgangspunkt i, at depression ikke er en naturlig del af at blive gammel, og at deprieesion kan
forbygges og helbredes. Men det kræver, at vi tør tale om det—vi kan
ikke have en folkesygdom, se er et tabu.
Se evt. omtalen i SENIORBLADET oktober 2021 side 25.

Torsdag den 21. april kl. 14
Syng fra ”Den blå”

Højskolelærer Steffen Jonassen vil guide os igennem nyt og gammelst,
klassisk og moderne i den nye højskolesangbog.
Efter kaffen kan I øsske frit flandt de 601 sange i bogen, så det er bare
om at udfordre Steffen!

Torsdag den 9. juni kl. 8.30
Udflugt til Frederikshavn

Vi håber, vi til sommer kan gennemføre turen, der var planlagt til 2020.
Også sammen med Sjørring-Lindum-Bigum Pensionistforening.
8.30 Afgang fra Vammen forsamlingshus og 8.40 fra Lindum Forsamlingshus. 10.30 Nordjyllands Kunstmuseum Bangsbo og Botanisk have.
12.30 Middag i Møllehuset og 14.15 Museet Sognefogedgården.

På vej nordpå finder vi en rasteplads, og serverer en kop kaffe og et rundstykke. På Bangsbo får vi en orientering, inden vi bliver ”sluppet løs.”
I Møllehuset bliver der serveret to retter mad.
Sognefogedhuset viser, hvordan den almindelig frederikshavner levede
for hundrede år siden. Her får vi også en orientering og eftermiddagskaffe
med brød.
Deltagerprisen er 500 kr., som kan betales efter 1. juni til konto 5979
8401416 eller mobilepay 30497094 (Knud Bach Kristensen.
Tilmelding senest fredag den 24. maj til 3049 7094 eller
post@rieog knud.dk
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Brunch på Vammen Kro
Danske Seniorer har fået en ekstrabevilling fra Socialstyrelsen, som har
givet en pose penge til at lave noget for ældre mennesker, der bor alene.
Vi har søgt og fået et beløb.
Dette beløb vil vi gerne bruge på: Brunch på Vammen kro torsdag den
31/3 kl. 11.00. Arrangementet er GRATIS; men betingelsen for at deltage er, at man bor alene.
Tilmelding nødvendig af hensyn til borddækning m.v.
Til: Karin O. tlf. 29446403 eller på mail: kgo@dlgmail.dk
Vi glæder os til at "forkæle" jer denne dag; men forstår samtidig evt.
skuffelse over at arrangementet kun er for en gruppe af medlemmer.
Med venlig hilsen Bestyrelsen Vammen Seniorer.

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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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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DAMEFROKOST

VISKUM SNAPS
Mandag d. 7. marts kl. 19

Fredag d. 1. april kl. 18

Birthe Ladefoged fortæller om Viskum
Snaps, og der vil være mulighed for at

Menuen er en overraskelse

købe snapse

Egenbetaling 100,- kr. se opslag i byen
og på Facebook, når tiden nærmer sig

Pris 70,- kr. pr. person
for kaffe, kage og smagsprøver

Sidste tilmelding/betaling 25/3

Afgang fra forsamlingshuset kl. 18.45

til Dorthe, tlf. 5092 6116

Sidste tilmelding/betaling 28/2

PETER LARSEN KAFFE

FÆLLESSPISNING

Mandag d. 16. maj kl. 18.30

Tirsdag d. 14. juni kl. 17.30

Hør den spændende historie om virksom-

For alle - tag gerne hele familien med

heden og smag kaffen

Sted: ”Det bette hus”
på det rekreative område
Søgruppen er vært.
Medbring egne drikkevarer. Der vil være

et lille udvalg af drikkevarer til salg

Pris 100,- kr. pr. person

For pris og menu—se opslag i byen,

for kaffe, kage og omvisning

når tiden nærmer sig

Afgang fra forsamlingshuset kl. 18.10

Sidste tilmelding/betaling 7/6

Sidste tilmelding/betaling 2/5

til Dorthe, tlf. 5092 6116
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Bestyrelsen i Vammen Kultur– og Forsamlingshus
har konstitueret sig med:
Ghita Rasmussen

Formand

Dorthe Linnemann Filskov

Næstformand

Pernille Lund

Kasserer

Sara Søgaard

Sekretær

Anette Hornstrup

Udlejer
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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

Ghita Rasmussen

Udlejer
Annette Hornstrup
6049 4987

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

Stine Maclean Petrussen

Tjele Møllevej
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: 51895651
stinemaclean
@gmail.com
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