Byfesten startede tirsdag den 31.5 med veteranbiler
og motorcykler med mere!
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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 21. 8
Forsidebilledet: Veteranbiler på kilen af Palle Sørensen .
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Referat af generalforsamling i VUIF, Vammen Ungdoms
og Idrætsforening den 6. april 2022 kl. 19
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Aflæggelse af beretning

Lovlig indkaldt ved avisannonce
Søren Sørensen blev valgt
Laila Bahnson Holm blev valgt

Formandens beretning 2021, Vammen UIF
Tak til Jer der er mødt op i aften, for første gang i flere år mødes vi nu på
det sædvanlige tidspunkt for generalforsamling og repræsentantskabsmøde, så nu er der ved at være orden i tingene igen.
Medlemstallet har i vintersæsonen 2021 været på i alt 243 (319 året før)
personer inklusiv trænere som også tæller med – det er et ret stort fald i
forhold til sæsonen inden der var præget af corona nedlukning, men vi
kan kun håbe at mange vender tilbage i kommende vintersæson. Medlemmerne har været fordelt på 103 (131 året før) i fitness og spinning, 88 (97
året før) i gymnastik, 40 (39) i badminton, vistnok 10 i fodbold, 0 (16 året
før) i tennis, 0 (5 året før) i løb samt 15 (11) i floorball.
Vi har haft en sparsommelig sæson rent indkøbsmæssigt idet der vist kun
er købt et bordtennisbord som står her i spinning, men ikke nogen gymnastikredskaber – men så kan det jo være vi kan flotte os lidt til den kommende sæson.
Badminton:
Børnebadminton fredag eftermiddag har været ledet af Jehan med hjælp
fra flere andre mere eller mindre stabile kræfter. Der har været 11-12 børn
tilmeldt og de har hygget sig – men trænerne har meddelt at de ikke påtager sig opgaven i kommende sæson, så spørgsmålet er om vi kan holde
den kørende.
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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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Tirsdag aften hvor de voksne spiller badminton har der været godt gang i
den med 29 voksne tilmeldt – fremmødet har dog været varierende – Jan
Køster har efter mange år sluppet tøjlerne som tovholder men kollektivet
holder dampen oppe.
Gymnastik:
Mht. børnegymanstik, så fungerer samarbejdet med Langsø Børnehus og
Friskolens SFO fortsat rigtig godt om torsdagen hvor der er gymnastik.
Børne gymnastik-tilbuddet har igen i 2021 omfattet et børnehavehold, et
0.-1. klasse hold samt et juniorhold for 2. klasse opefter med 39 børn. Det
er det samme som foregående år, og forstsat 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, som blev ledet af Rasmus fra Ørum, måtte stoppe i december pga.
manglende tilslutning til trods for at der er mange børn i vuggestuen. Det
er generelt svært at finde nogen som har lyst til at gå helhjertet ind som
ansvarlig for sådan et hold, så holdets skæbne i kommende sæson er pt.
uvis. Tilslutningen til seniorholdet er fortsat fin, knapt 30 deltagere. Også
Birthes voksen hold om mandagen havde pænt med deltagere, omkring
15.
For første gang siden 2019 holdt vi gymnastikopvisning her den 20.
marts 2022, og nogen af de børne T-shirts Maj-Britt havde indkøbt i 2019
med årstal på sad lidt stramt hist og her – men det var dejligt for børnene
og seniorene at få vist hvad havde lært i løbet af vinteren og der var rigtig
god publikumsopbakning. Efterfølgende var der et overdådigt kaffe og
kage bord og masser af snak og leg. Denne sommer afholdes Byfesten
igen i Vammen og der har Charlotte Nielsen og jeg meldt idrætsforeningen ind med et arrangement der hedder ”Børnesjov i hallen” lørdag den
4/6 (pinse weekenden) kl 10.30-13. Tanken er at invitere børnehave- og
skolebørn til og med 5. klasse til et par timer med masser af aktivitet i
hallen, dvs. forskellige stationer med en tovholder – og vi kan sagtens
bruge et par hjælpende hænder mere ift. dem vi allerede regner med, så
meld gerne ind hvis man har lidt tid og energi til overs
Tennis:
Der har ingen aktivitet været på tennisbanerne – og der virker ikke til at
være nogen efterspørgsel på tennis i Vammen. Da skolen startede op i
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august opfordrede jeg til den indledende forældresamling til, at man
kunne nedsætte et udvalg til at arbejde med idéer og planer til en bedre udnyttelse af én eller begge tennisbaner for eksempel til en slags
multibane – men det var kun Carsten og jeg som mødtes og kort
snakkede om ideér, så det er li´som ikke kommet så meget længere.
Jeg tror generelt at forældre til børn på skolen og i børnehuset har
nok at gøre med at passe deres udvalgsarbejde der, og det er derfor op
ad bakke at sætte nye initiativer i gang der tager folks tid og engagement.
Der har ikke været fodboldhold for børn lokalt i Vammen, byens fodboldsspillende børn træner i fortsat i Rødding og Løvel.
Spinning/Fitness: Fr eddy or ienter er
Floorball: Bent Bjer r ing or ienter er
Klubbladet: Palle/Laila or ienter er
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
VUIF generalforsamling, 6. april 2022
Fitness ved Fr eddy Mar quar d. Efter lukninger af fler e omgange
er der nu 25 unge medlemmer og 68 voksne. Der er indkøbt ny benpresse og der er kommet en ny hjælpetræner fra Rødding til teenfitness. 10. februar 22 startede spinning med 7 deltagere. Der startes
igen 6. oktober.
Floorball ved Bent Bjer r ing. I denne tr edje sæson har der vær et i
gennemsnit 8,7 person per spilleaften. 20 forskellige personer har
meldt sig til i facebookgruppen i løbet af sæsonen. Der kan spilles
med 6 tilmeldte.
Løb og mauntinbike grupper ne stoppede med cor onalukningen.
Klubbladet for tsætter uændr et et år til.
Tina sluttede sin beretning med tusind tak til hjælperne.
5. Fremlæggelse af regnskab

Nancy Knudsen gennemgik
det uddelte regnskab og det
blev enstemmigt godkendt.
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6. Indkomne forslag

Der var ingen forslag indkommet
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisorer og reviorsuppleant
Tina Skau, Maybrith Sørensen
og Søren Torp var på valg og
blev genvalgt.
Søren Sørensen og Edith Melgaard var på valg og blev genvalgt
Søren Bay og carsten Dahl var
på valg som revisorer og blev
genvalgt
Bent Bjerring blev valgt som
revisorsuppleant
6. Eventuelt
Tina spørger på skolen, om der
er idéer til anvendelse af de
gamle tennisbaner.

Repræsentantskabsmøde i Langsøhallen den 6. april 2022
efter VUIFs
Generalforsamling
a. Valg af dirigent
b. Valg af referent
c. Valg af stemmetællere

Søren Sørensen blev valgt
Laila Bahnson Holm blev valgt
Tina Skau Nielsen og Edith Melgaard
Nancy Knudsen aflagde beretning. Der har været afholdt 3
møder, men fremover ønskes
møde hver anden måde også
med halsinspektøren Carsten og
hjælperen Freddy.
Det var ikke muligt at søge coronatilskud til hallen, fordi kassekreditten var OK, selvom hallen
var lukket. Der blev mistet me-

d. Aflæggelse af beretning
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get på familieidræt bl.a. Behov for parkeringsplads på
køregræs har endnu ikke kunnet dokumenteres. 11 pære er
udskiftet i klubhuset til 41.000
kr. Desværre har 2 af dem været udsat for hærværk, hvilket
har givet anledning til udskiftning af overvågningskameraer. Der er skiftet til ledlys flere
steder for i alt 52.000 kr. Bord
-bænkesæt og nødstrømsbatterier er udskiftet.
Halgulvet trænger til lakering,
ligesom fliserne i indgangspartiet skal sættes fast. Økonomien i hallen er forringet med
200.000 kr grundet coronalukningerne.
Ringkøbing Bank er nu hallens anden bank.

D. Aflæggelse af beretning fortsat

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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El og gas budgettet er forhøjet
med 100.000 kr.

Beretningen blev godkendt enstemmigt.
e. Regnskabet fremlægges af Nancy Knudsen Det uddelte regnskab
blev gennemgået og enstemmigt godkendt.
f. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag
g. Valg af formand
Genvalg af Nancy Knudsen
h. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Carsten Abrahamsen blev
genvalgt og Freddy Marquard
blev valgt efter Søren Sørensen, som er flyttet til Rødding
i. Valg af suppleanter
Genvalgt blev Jens Thorsager
og Niels Jørgen Mogensen
J. Valg af revisor
Revicon blev genvalgt
k. Eventuelt
Tilbygning til hallen er sat på
pause

Borgerforeningens bestyrelse
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
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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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Nyt fra Pøtgaard.
Som mange sikkert har bemærket, er der sket en masse nyt her på Pøtgaard siden vinteren. Fårene har (næsten) alle fået deres lam, og vi venter
kun på 10 efternølere. Desværre gik det ikke helt så glat, som vi havde
håbet, da ræven en dag uventet opdagede buffeten for sig selv.
Så måtte vi handle hurtigt,
og besluttede os i den forbindelse for at få forstærkning i
form af "bodyguards" - vores
æsler! Dolly og Molly har til
opgave at advare fåreflokken, når der er fare på færde
om natten.
Som nogle naboer, især dem,
der sover med åbne vinduer
langs Norupvej (undskyld!),
måske har bemærket, har det
indtil videre fungeret ganske godt. Konceptet med vagtæsler anvendes
med stor succes i ulve-plagede lande som Bulgarien og Schweiz, og vi
håber på lige så stor succes i fremtiden.
Fårene er i øjeblikket på barselsorlov
på de frodige og
grønne enge i retning Hersom. Et
andet højdepunkt
er naturligvis vores
"solcelleanlæg" eller rettere sagt
vores
vinmark,
hvor vi i de kommende år vil omdanne solens kraft
til en lækker drik.
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Med energisk hjælp fra
uundværlige venner blev der
faktisk plantet 600 vinstokke
i jorden den 07/05. Hvor
godt disse unge planter, som
vi har importeret fra Tyskland, Italien og Schweiz,
klarer flytningen, vil vi se i
de næste par uger.

Og hvordan går det med
Bent, Bintje og Gala? Bent
har nu nået en størrelse, der
gør visse "handlinger" mulige. Ikke at vi har været direkte vidner, men der er
tegn på, at vi muligvis kan
forvente smågrise i august/
september.
Så det er stadig spændende!

Ove Meldgaard
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BOGCAFÉ

Vi mødes i konfirmandstuen om gode bøger. Hvad en god bog er, er vi ikke
altid enige om, men vi får læst spændende bøger, som vi måske ikke selv
ville have fundet.
I denne måned læser vi Jespers Wung-Sungs ”Kvinde set fra
ryggen”. Bogen er utrolig velskrevet og fængslende og handler
om Ida Hammerhøj, som var gift med Vilhelm Hammershøj
og model til mange af hans malerier.

Vi mødes og afleverer den 30. juni, og så ser vi hvad den næste bog bliver.

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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Sankt Hans 2022

Vi arrangerer Sankt Hans bål på Den Grønne Kile
torsdag den 23. juni 2022.
Program:
Kl. 18:00 Grillen er klar, så man kan grille sin medbragte aftensmad.
Kl. 18:30 Er der mulighed for snobrødsbagning.
Kl. 19:30 Båltale ved Emma Birn Rokkjær, Nr. Vinge.
Kl. 19:45 Bålet tændes og heksen bliver sendt til Bloksbjerg.
I løbet af aftenen kan der købes pølser, øl, sodavand, kaffe og
kage.
Vel mødt
Vammen og omegns Borgerforening
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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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Rundbold og pinsesol
Søndag eftermiddag blev der spillet en rundboldturnering på Kilen,
mens pinsesolen varmede. Der var næsten 40 børn og voksne, herunder
nytilflyttere til byen, der var dukket op, og alle var klar til kamp. Det var
børnene (med et par barnlige voksne som forstærkning) mod de voksne,
og der var spænding til sidste minut.
I første kamp var børnene bagud 15-0 inden
deres sidste tur som
indehold, men det lykkedes dem at vinde 1615. Anden kamp endte
uafgjort 16-16 og bød
på et flot rullefald fra
Maria Elmbæk, som bør
overveje en fremtid
som stuntkvinde. Tredje kamp sluttede med
en sejr på 24-19 til de efterhånden meget trætte voksne, der hermed
vandt turneringen på
point.
Mellem kampene
blev der pustet ud og
drukket juice, sodavand og øl i skyggen
af træerne.
Vi er blevet enige om
at der skal spilles mere rundbold i løbet af
sommeren.
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Brætspil for børn og voksne
Fredag eftermiddag og aften var Vammen Paplaug vært for en gang
brætspil i forsamlingshuset. Selvom vi ikke havde fået reklameret
så meget for arrangementet, dukkede der nogle interesserede mennesker op både om eftermiddagen og aftenen, og der blev grint og
bidt negle i spænding over de forskellige brætspil.
Der blev bygget byer i det sydfranske i det klassiske og familievenlige spil Carcassonne, mens Mars blev gjort beboelig i det lidt mere
avancerede A res Expedition.
Og ved et af de andre borde kæmpede stenalderstammer om ressourcer og indflydelse i det flotte Rise of Tribes, mens andre forsøgte at have så få varulve i deres landsby i spillet Silver Bullet.
Vi anser det som en succes og vender tilbage med flere brætspilsarrangementer senere på året.
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Byfesten startede i år med et godt gammelt arrangement
nemlig Linedance og motorcykler, grillpølser og øl.

Tirsdag aften i festugen har der i en hel del år været besøg af de halvgamle motorcyklisterne, og sådan blev det også i år. Ca 100 motorcykler linede op lige efter klokken halv ni. En lille del ses på nederste billede næste
side. Der kom også nogle veteranbiler, og de er sat på forsiden af dette
blad.
Der blev stegt en hel del pølser af Støtteforeningen til Langsø Friskole og
Børnehus. Det er altid et populært indslag.
Lucky Boots stiller også trofast op og viser hvordan man bevæger sig til
contrymusik. Det er bare festligt.
Det er sjovt med nye arrangement til byfesten, men programmet for tirsdag aften må meget gerne genbruges næste år.
20
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Fællesspisning i forsamlingshuset i forbindelse med gåturene rundt i byen
Gåværterne havde planlagt forskellige ture rundt i byen og dens
opland.
Fra kl 17.30 kunne man komme i forsamlingshuset til en gang
frikadeller og kartoffelsalat med gulerodssalat til.
”Frikadelleholdet” havde i god tid inden været nede for at stege
rigtig mange frikadeller. Frikadellerne var sponseret af Thomas
Meldgård - tak for det. De var super gode.
Kartoffelsalat og gulerodssalat var sponseret af DLG. Tak for det.
Dette blev solgt til fordel for forsamlingshuset.
Der var heldigvis rigtig mange der gerne ville spise med, så der
kom en god sum til huset.
Godt for det, for der skal nemlig skiftes et komfur.
Vi vælger at gå fra gas til strøm, når nu det var nødvendigt at
skifte.
Er der nogen der ligger inde med store gryder til et glaskeramisk
komfur, så aftager vi gerne.

Pinsebal i Vammen kultur og forsamlingshus
Der var lige omkring 60 tilmeldte til vores pinsebal. Der blev serveret to forskellige flæskestegssandwich. Den helt klassiske og
en med et tvist.
Til dessert blev er serveret rabarbercrumble.
Derefter spillede ”Kaptajnen og Smisk” op til dans.

Der var gang i den på dansegulvet.
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Der blev i en af pauserne serveret kaffe og kage. Der blev lystigt danset videre, så meget at vi måtte hyre musikken til en
ekstra time.
Det var en helt fantastisk god aften, der blev snakket og grinet ved alle bordene.
Det var lige hvad vi havde trængt til, virkede det til.
Vi var også her så heldige at musikken blev betalt ved vores
skønne sponsorer. Vi vil sige rigtig mange gange tak til:
Fastrup maskinstation, Den bette vognmand, v/ Ole Nielsen,
Vammen EL, Gunnar Andersen, Højvang Tømrer, Vesters
grusgrav, EN motorservice
Protectos sponserede et gavekort, som bliver trukket lod om,
og offentliggøres her i Klubbladet.
Vinderen af gavekort fra Protectos blev:
Tina Boel Kristensen.
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Langsø Gruppe

Spejderm. 18.30-20

Spejdermøde

Café Langsø for pen- Frivillig gruppe
sionister

Hver tirsdag

Hver tirsdag kl.
18.30-20.00

Hver onsdag
Kl. 14 - ca. 16

Vammen kirke

Vammen og Omegns Den grønne Kile
Borgerforening
Langsø Friskole
Vammen kirke
Vammen kirke

Gudstjeneste kl.9

Sankt Hans bål på
den grønne kile

Sidste skoledag

Gudstjeneste kl.
10.30

Gudstjeneste kl.9

12. juni

23. juni

24. juni

26. juni

24. juli

Vammen kirke

Vammen kirke

Vammen kirke

Daniel har ferie, så Niels-Peter
Jacobsen, Rødding prædiker

Efterfulgt af kirkekaffe

Grillen er klar og der kan købes
pølser og drikkevarer

Kaffe og rundstykker kl. 8.30

Se omtale inde i bladet

Ulve I 2. klasse og Ulve II 3.
klasse

Kaffe og kage 25 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

Langsø Børnehus

Langsø Børnehus

Barselscafé 9.3010.50

1. juni

Spejderhytten

Langsø Gruppe

Spejdermøde

Pensionistgården

Spejderhytten

Spejderhytten

Pensionistgården

Sted

Hver torsdag kl.
17.30-19.00

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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Langsøhallen

Vammen-Lindum
Menighedsråd
VUIF

Musik ved Søen
kl. 18

Opstart kl. 15-18
børnegymnastik

Studietur fra 9.30-17 Vammen-LindumBigum Menighedsråd

Seniormix kl. 10.30
Opstart

24. august

8. september

24. september

3. oktober

Revideret 10. juni 2022

VUIF

Med bud fra forsamlingshuset

Vammen kirke

Gudstjeneste kl.9

21. august

Leder Ingrid Back

Alle er velkomne. Tilmelding til
Svend Jæger Rasmussen 2571
6421 eller Laila Bahnson Holm
2172 6172

Leder Maj-Britt Sørensen

Tilmelding til Inger Haworth
3027 6491 eller Laila Bahnson
Holm 2172 6172 senest den 22.8

Sølandingen i Lindum
Langsøhallen

Kaffe og rundstykker kl. 8.30

Efterfulgt af kirkekaffe

Skoleferien slutter

Vammen kirke

Vammen kirke

Vammen kirke

Gudstjeneste kl.
10.30

7. august

Langsø Friskole

Langso Friskole

Første skoledag

6. august

25

Rie Krukow mobil 2462 0113
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Brunch for enlige
arrangeret af Vammen Seniorer med penge fra Socialstyrelsen
Af Laila Bahnson Holm

Efter opslag i Klubbladet og hos købmanden var der kommet en del
tilmeldinger til arrangementet på Vammen Kro torsdag den 31. marts.
Selskabet, som satte sig til bords, var på 27 personer ca. Alle enlige
medlemmer af Vammen Seniorer og bosat i Vammen bortset fra bestyrelsesmedlemmerne. Solen skinnede, og der var forsytiagrene og
påskeliljer i vaserne. Der var fin stemning fra begyndelsen.
Karin Oddershede, forpersonen, bød velkommen og fortalte lidt om,
hvordan arrangementet var kommet i stand, og så gik vi i hold op til
Hannes buffet. Røræg og bacon og små stegte pølser, et stort pålægsfad, lun leverpostej med bacon og champignons, gode oste, flere fade
med forskellig frugt og virkelig godt brød til. Der stod kander med
juice og kaffe på bordene.
Vi spiste og snakkede og ind i mellem sang vi ”Velkommen lærkelil”,
Det er i dag et vejr, et solskinvejr, Livstræet, Se hvilken morgenstund
(Svantes lykkelige dag), Lev dit live, mens du har det og Er du grånet
i toppen og mødig i kroppen(melodi: Den er fin med kompasset).
Vi sang i den grad med, så Karin mindede os om, at der er sangeftermiddag i forsamlingshuset torsdag den 21. april. Og så er der udflugt
til Frederikshavn den 9.6.
Det blev en dag, vi sent vil
glemme.
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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 efter sommerferien onsdag d. 28. september og du/I kommer bare, man skal ikke melde sig til.
Anden gang er 26. oktober, og sidste gang inden jul bliver den
30.november.
Vi håber vi ses.
Hilsen Dorte og Dorthe
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Vammen-Lindum-Bigum pastorats studietur
lørdag den 24. september 2022
Igen i år inviterer menighedsrådene på studietur i september. Vi starter
fra forsamlingshuset i Vammen den 24.9. kl. 9.30, stopper i Lindum kort
efter og så afsted til Øster Hurup.
I Øster Hurup har de i 20 år lagt lidt af kirkegården om hvert år efter en
udviklingsplan, som graveren Torben Overgaard ikke troede, de nogensinde ville komme igennem. Men sidste år blev den sidste firkant ændret
med græs på gangene og takshække. Forkanten af gravstederne er åben,
og det giver et meget let og parkagtigt indtryk.
Samme indtryk giver de mange bede med buske og stauder, vilde blomster og frugttræer.
Det er et utrolig inspirerende sted. Kirken er kun 120 år gammel i røde
mursten, så det er også meget anderledes end vore tre små middelalderkirker.
Vi spiser frokost på restaurant Vildmosen, og derefter kører vi til besøgcentret i Lille Vildmose. Vores tur mod Rebild går gennem mosen, hvor
vi muligvis får set elge!
Turens sidste punkt er udvandrermuseet i Rebild, hvor vi får kaffe og kage. Vi kører hjemad, når klokken er godt fire, så vi er hjemme inden fem.
Program i kort form:
Afgang med bus fra Vammen
kl. 9.30
Opsamling i Lindum kort efter
Ankomst til Øster Hurup til rundvisning
af graver eller kirkeværge
kl. 10.30
Frokost på restaurant Vildmosen
kl. 12
Videre til Vildmosecentret
kl. 13
Med bussen gennem vildmosen til
Udvandrermuseet i Rebild med kaffe
kl. 15
Hjemad
kl. 16.15
Sidste tilmelding til turudvalget senest
den 16. september.
Turudvalgets medlemmer er Svend Jæger Rasmussen, Vammen, tlf 2571 6421 og Laila Bahnson
Holm, Vammen, tlf 2172 6172,
mail lailaholm@fibermail.dk.
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Øster Hurup kirke
hentet fra kirkens
hjemmeside.

Nyhedsbrev Langsø Børnehus juni 2022

Fælles:
Barselscafe:
Det er med stor glæde at vi igen kan invitere nybagte forældre indenfor i
Langsø Børnehus til Barselscafe. Det er vi super glade og stolte over.
Den første Barselscafe bliver onsdag d. 01/06 fra kl. 9.30-10.50 ca. Vi
håber at det bliver en stor succes som igen er kommet for at blive. Det er
vigtigt for os at børnefamilier har et tilbud lokalt, hvor man kan mødes
og spare omkring det at være forældre til de mindste og de udfordringer
der kan være forbundet med det.
I må meget gerne hjælpe med at sprede budskabet om vores barselscafe.
Der vil fra august blive lavet en seddel med de kommende barselscafeer.
Logbogen i garderoben i både Vuggestue og Børnehave:
I forbindelse med vores årlige forældremøde her i børnehuset fortalte jeg
jer forældre at vi igen arbejder med
vores logbog som et led i vores pædagogiske arbejde med børnene samt den
måde vi evaluerer vores praksis på.
Da vi meget gerne vil inddrage jer forældre noget mere og gøre det synligt
for jer hvad vi arbejder med, vil vi
gerne invitere jer til at blive en aktiv
medspiller ind i logbogsarbejdet.
Det betyder at i forældre rigtig gerne
både må læse og skrive i vores logbog.
I skal ikke skrive afsender på det i
skriver, men bare skrive, så vi kan
bruge jeres gode tanker ind i vores
praksis.
Vi vil rigtig gerne inddrage jer forældre og gør det lettere og mere tilgængelig at være tættere på vores praksis og vores dagligdag.
Jeg håber i vil give logbogen i chance og har lyst til at bidrage aktivt ind
i den. HUSK, der er ikke noget der er rigtig og forkert så skriv det i tænker og mener. På forhånd tak for hjælpen .
En lille reminder ”Barnets brik i garderoben: Jeg vil gerne minde jer
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forældre om fortsat at huske at
sætte brikken på tavlerne både
i Vuggestuen og Børnehaven,
når jeres barn bliver afleveret.
Det er et rigtig godt koncept,
som giver mig som leder mulighed for at bruge vores res-

sourcer i huset bedst muligt.
Dette kan jeg kun gøre, hvis i husker at
fortælle hvornår i kommer og går i huset.
Vi har i tiden for mange som glemmer at
sætter brikkerne på om morgenen hvilket
gør det svære at skabe overblik for mig
som leder.
En tak for indsatsen på arbejdsdagen: Jeg
vil gerne på vegne af hele børnehuset gerne sige en STOR TAK for indsatsen til
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alle som bidrog på arbejdsdagen. Det betyder rigtig meget at vi får
fikset og ordnet de opgaver som gør at hverdagen i huset bliver
nemmere og bedre for børnene.
Vi er dybt afhængig af jer forældre i forhold til at holde stedet intakt samt
sikre vi udvikler huset hele tiden. TUSIND TAK.

Vuggestuen:
Børn: Agnes starter i børnehaven den 1. juni. Vi glæder os til at følger din udvikling i børnehaven.
Forældrekaffe: Sæt kr ys i kalender en mandag den 13. juni, der
vil vi havde kaffe og kage fra kl. 14 til 15.30. Der vil være mulig
for at tage jeres børn med rundt og se hvad vi har lavet af forskellige ting under vores tema ”natur, udeliv og science”.
Madpakketure: Vi har haft nogle r igtig hyggelige madpakketure rundt i byens natur her i maj og vil forsætte frem til sommerferien.
Højbede: Vi har sået i vor es højbede, og bør nene er så gode til
at hjælpe med at vande dem og er spændt på at se det, når det kommer op. Vi vil følge det hele vejen samt høste det, når det bliver
klar.
Natur udeliv og science: Vi er godt i gang med vor es tema og
nyder det gode vejr til at være en masse udendørs. Vi er meget optaget af særligt kryb, dyr, blomster og blade. Men også den matematiske opmærksomhed som er forbundet herved. Børnene er også
optaget af at tage billeder af det de laver. Vi har printet nogle af
børnenes billeder ud, som er udstillet i vuggestuen.
Vi har sået blomster som står i vores vindueskarm i garderobe. Dem
er de meget optaget af at kikke til hver dag. Vi skriver om emnet i
vores logbog, som nu ligger i vores garderobe. Husk i er meget velkommen til at skrive i bogen.
Snapstinget i Viborg: tor sdag den 23. juni tager hele vuggestuen ind på Borgvold og er med til de aktiviteter som der er i forbindelse med Snapstinget. Vi tager afsted ved 8.30 tiden og kommer
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tilbage til middagsluren. Denne dag vil vi meget gerne havde jer forældre til at smøre i madpakke til jeres barn og pakke i en lille taske sammen med en drikkedunk. Husk navn på.
Denne dag vil vi også gerne havde autostole, da vi skal kører i skolebussen samt en privat bil.
Garderoben: Husk at havde tøj til at ligge til både r egnvejr og til
høj sol. Alle må gerne havde en solhat til at ligge i vuggestuen

Børnehaven:
Tillykke til Lena 6 år, Bertil 5 år og Lilly 4år.
Til kalenderen: Vi holder den hyggelige diskofest/sommer fest for
børnene igen. Vi skal hygge os med dans, hygge og noget at spise. En
menu som børnene vil være med til at bestemme. Festen ligger i år
den. 1. juli. Der vil komme en særskilt invitation ud til alle børn.
Åbent hus: Den 2. juni holder vi i for bindelse med byfesten i Vammen Åbent hus på skolen og i børnehuset. Her er er det muligt at komme og se vores udstilling med b.la. fotos af de aktiviteter vi har haft i
forbindelse med læreplanstemaet:
Natur, Udeliv og science. Der vil samtidig kør e en film fr a hver dagen i børnehuset. Husk også at kigge forbi bålhytten den gemmer også
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på spændende ting og sager. .
Forældrekaffe: fr edag den 10. juni holder vi kaffedag på legepladsen. Det vil være i tidsrummet 13- 15.00. Børnene har bagt kage til jer
forældre. De planteforsøg vi har lavet i løbet af vores temaperiode, skal i
den forbindelse med jer hjem. Så vil børnene kunne følge den videre udvikling hjemme. Se invitationen på magnettavlen.
112-dag inde i Viborg: Før skolebør nene er så heldige at der igen ar rangeres 112-dag for førskolebørnene. Vi har været så heldige at Martins
mor gerne vil hjælpe os den dag, så det er muligt for os at deltage. Tak til
dig Louise. Det bliver en fantastisk oplevelse for børnene.
Husk solcreme: Vi vil lige minde jer om, at I skal sør ge for at jer es
børn er godt smurt ind i solcreme hjemmefra om morgenen. Vi smører
med vores solcreme igen over middag inden vi går ud. Vi forsøger at sikre der er nogle skygge pladser på legepladsen hvor børnene kan søge hen
og lege i tidsrummet mellem 12- 15.00 hvor solen står højst.
Tur til Snapstinget: onsdag den 22. juni skal de yngste på tur til Viborg. De børn, som skal med får en turseddel i deres rum. Vi skal køre i
skolens bus samt en privat bil.
Børn: Vi siger velkommen til Agnes, som star ter i bør nehaven den 1.
juni. Et stort velkommen til børnehavelivet til både Agnes og hendes familie.
Litteraturens dag på Viborg bibliotek: Det var en r igtig god oplevelse for børnene. På turen hørte vi b.la. historien om den ”kæmpestore pære”. Den var dramatiseret af en flok elever fra VIA i Viborg.
De gjorde det rigtig godt og børnene var begejstret for det de så og hørte.
Vi er glade for at vi kan tage af sted på disse ture og vi kan se og mærke
på børnene at de nyder at være afsted.
Vi vil også fremadrettet arbejde på at lave disse ture når det giver mening og vi sikrer os at alle børn uanset alder kommer med på tur engang
imellem.
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Det nye forældreråd i Børnehuset år 2022-23
Forældrerådet fra venstre
mod højre:
Sarah (mor til Bertil)
Chanette (mor til Ida)
Julie (mor til Sejr)
Emma (mor til Agnes og Ebbe)
Ann(mor til Alberthe og Frederik
Søren (far til Celina)
I vil høre mere i Juli brevet,
når vi har afholdt første møde
og fået konstitueret os på
de forskellige poster

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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Lige lidt fra Vammen Seniorer
Af Karin Oddershede
Vi har i foråret holdt flere arrangementer.
17/3. Livsglæde hele livet - Et tema om depression hos ældre.
Michael Wichmann Pedersen fra Depressionsforeningen kom og fortalte
om foreningens arbejde. Hans foredrag var en blanding af teori og eksempler fra hans arbejde i foreningen. Han havde mange gode råd til hvordan
man som bekendt eller pårørende kan hjælpe.
En spændende eftermiddag.
31/3 Brunch på kroen.
En hyggelig dag med mange glade deltagere.
21/4. Syng fra "Den blå"
Højskolelærer Steffen Jonassen kom og spillede til både nye og mere
kendte sange fra den nye højskolesangbog. Vi sang bl.a. sange af Benny
Andersen, Kim Larsen og Anne Linnet - sange på svensk, norsk og engelsk blev der også tid til.
En eftermiddag med stor sangglæde.
Efteråret byder på:
22/9 Besøg på Gasmuseet i Hobro.
3/11 Foredrag om Ukraine af Maria og Eigil Vittrup.
1/12 Julefrokost.
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Formand:
Karin Oddershede

2944 6403

kgo@dlgmail.dk

Næstformand:
Henry Brøndum

8669 0135

loendalen29@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

Redningskæden

Denne kæde viser i hvilken rækkefølge, du skal handle for at hjælpe en
person, der er faldet om med hjertestop. Hvert led i redningskæden er
lige vigtig, når der skal reddes liv.
Her i Vammen hænger der en hjertestarter ved indgangen i Langsøhallen
og ved plejehemmet 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
såhurtigt 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, at bevare roen. Husk at det altid er alarmcentralen, der
afslutter samtalen, når de vurderer, at de har fået alle oplysninger.
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Damefrokost på Vammen Kro
Af Laila Bahnson Holm

Den første april kl. 18 strømmede de aktive kvinder ind på kroen til en
hyggelig aften med god mad, snak og sjov.
Næsten halvdelen af foreningens medlemmer havde meldt sig til at deltage, og det blev rigtig festligt. Vi satte os ved et langt bord, og forpersonen Dorte Linnemann Filskov bød velkommen.
I modsætning til gneralforsamlingen, som samlede lige
så mange medlemmer, havde bestyrelsen denne aften
fri og kunne nyde Hannes
dejlige buffet med vin eller
øl til.
Der var folk til at rydde op.
Da den værste sult var stillet, kom Charlotte Nielsen,
nyvalgt bestyrelsesmedlem i
VAK med en ”Matador tips-

Noget om hunde.

Menneskets bedste ven! Er man så heldige at have en hund, må man investere i hundesnor, hundeseng, hundemad, hundevaccinationer og hundeposer. Det er megatræls at træde i en hundelort! Så er det sagt.

Ingen mennesker kan tage det i strakt
arm at komme hjem med hundelort i
rillerne på sine travesko eller i børnenes!
Det lægger hundene for had, skønt det er ejerne,
som har glemt det vigtigste udstyr
til den højtelskede dyr. Det er
hundeposerne, som altid skal med
i lommen, når man går tur.
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kupon” Hvert spørgsmål bød på tre svarmuligheder, men det var svært.
”Hvad hed sadelmagerens enke til efternavn? Jeg vidste ikke engang, at
der forekom en sadelmagerenke i Matador, men det gør der. Hun sælger
huset, som Mads Skjern åbner sin forretning i, og hun hed Olsen!
Men held og gætteri nåede jeg op på 9 rigtige, mens den suveræne vinder med 13 rigtige blev Laila
Wiese Axelsen.
Efter to års nedlukining var
der behov for en præsentationsrunde, og det var rigtig
godt at få sat navne og bopæl
på de mange ansigter.
Der blev reklameret for foreningens aktiviteter og for
bogklubben, som holder møde
i konfirmandstuen hver 5-6
uge ca. om en fælles bog og
anbefaling af alle mulige andre.
Det blev en helt igennem dejlig aften.
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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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FÆLLESSPISNING
Tirsdag d. 14. juni kl. 17.30
For alle - tag gerne hele familien med
Sted: ”Det bette hus”
på det rekreative område
Søgruppen er vært.
Medbring egne drikkevarer. Der vil være
et lille udvalg af drikkevarer til salg

For pris og menu—se opslag i byen,
når tiden nærmer sig

Sidste tilmelding/betaling 7/6
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

Edith Meldgaard

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

Tjele Møllevej 22,
Vammen, 8830 Tjele

8799 9301
Torben.Knudsen13
@skolekom.dk

8669 0335
bakkebo@privat.dk

Støtteforeningen
Langsø Friskole

Carsten Werther
Jensen

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

4279 6777
accj@c.dk

Fynbohus
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Tlf: 51895651
stinemaclean
@gmail.com
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