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UDVALG I VEMB FS

Hovedbestyrelsen
Jens Hansen, formand ........... 24687680
Sussie Ravnsbæk, næstfmd. . 30503718
Henrik Jørgensen, kasserer ... 20141087
Lene Hedegaard, sekretær .... 60920633
Jacob Lund Jensen ................ 60216504
Trine Lehmann ........................ 50999455
Hans Peter Petersen .............. 21851298
Lene Borchmann  ................... 51740665
Helle Vang Thing ..................... 51241577
Kasper Skov Andersen ........... 31723163
Rikke Møller Pedersen ........... 50725428

Aktivitetsudvalget
Rikke Møller Pedersen, fmd. .. 50725428
Sine Snejbjerg ......................... 22285682
Mette Skov Andersen ............. 31423163
René Sørensen ....................... 26186679
Maja Godballe ........................ 40155434

E-sport udvalget
Kasper Skov Andersen, fmd. . 31723163
Stephen Grainger ................... 29877845
Thomas Smith ......................... 26188015

Fodboldudvalget
Jacob Lund Jensen, fmd........ 60216504
Signe Bagge Rasmussen ....... 20921975
Simon Thomsen ...................... 27293330
Thomas Brændsgaard ............ 61546281
Karin Kristensen ..................... 61366838

Gymnastikudvalget
Trine Lehman Nielsen, fmd .... 50999455
Nina Bøjer Mikkelsen ............. 25716151
Marie Louise Pedersen .......... 29367590
Maja Hanni Poulsgaard .......... 26150062

Håndboldudvalget
Lene Borchmann, fmd. ........... 51740665
Camilla Andreassen ................ 31701677
Mikael Sigaard ........................ 26721474
Palle Olesen Daniels ............... 61769643
Kim Thusgaard Bentsen ......... 26202878 

Krocketudvalget
Hans Peter Petersen, fmd. ..... 21851298
Jørn Helvig Kirkegaard ........... 97482163
Martin Schultz ......................... 23623148

Motionsudvalget
Helle Vang Thing, fmd ............ 51241577
Laura Bjerregaard Kristensen  53292819
Allan Søgaard Ravnsbæk ....... 24272797

Vemb-Hvad-Hvor
Maja Godballe ........................ 40155434
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Tak og tillykke 

 

–

–
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MERE END BARE SIKKERHEDSBRILLER...
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Året der gik i gymnastikkens tegn  
 
Dette års gymnastiksæson er traditionen tro, blevet afsluttet med en 
gymnastikopvisning i Vemb Hallen. I år startede opvisningen med stor succes kl. 
10, så det vil vi bestræbe os på at indføre fremadrettet. Opvisningen blev åbnet 
af Blæserbørnene fra Vemb Skole, som spillede til nationalsangen og 
efterfølgende også gav en lille koncert. 
Alle vores børnehold og vores pensionister var på gulvet og præsentere for 
publikum, hvad de havde lavet i løbet af sæsonen. Derudover havde vi besøg af 
to gæstehold, henholdsvis Vedersø Idrætsefterskole og Holstebro mix.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prisen som årets træner gik i år til Tordis Joensen, som i mange år har stået for 
pensionist holdet. Vi vil gerne ønske stort tillykke til Tordis, med den 
velfortjente hæder.  
 
I øvrigt er der i år blevet afholdt både ”Sjov i Hallen”, som var en fantastisk 
aften med gymnastik, pizza og film hvor 50 børn deltog. Ydermere er blevet 
afholdt en ”Pensionistdag” for alle pensionisterne.  
 
Afslutningsvis vil vi gerne have lov at takke både trænere og hjælpetrænere for 
en fantastisk sæson. Yderligere skal der også lyde en stor tak til de frivillige 
som allesammen yder en stor indsats til diverse arrangementer.  
 
Planlægningen af den kommende sæson er allerede i gang, så har du ønsker til 
gymnastikken, så tøv ikke med at tage kontakt. Vi mangler trænere til vores 
børnehavehold og en ekstra træner til vores pensionisthold, så hvis der er nogle 
af jer, der kunne være interessereret i at hjælpe, hører vi meget gerne fra jer.  
 
Mvh. Gymnastikudvalget 
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Året der gik i gymnastikkens tegnÅret der gik i gymnastikkens tegn



 

 

 

Lokalarkivet 
 Egnshistorisk Studiecenter 

 

Ulfborg Kirkebyvej 8  –  6990  Ulfborg 
Tlf. 97 49 14 07 

 

 Åben mandage kl. 10.00 –12.00 eller efter aftale. 
 Vi modtager gerne arkivmaterialer, alle skrevne ting og fotografier. 

 

Kontaktperson for Gørding, Vemb og Bur: 
Stinne Mosholm  97 48 14 35 

  

MT BILER
v/Morten Thøgersen

Skalstrupvej 13 · 7570 Vemb · Tlf. 4026 6116

 
 

Firmaet har ikke kunnet levere en fil, så herunder er to udklip af skærmdump fra 
www.peterruben.dk  

Hvis ikke det kan bringes til at fungere i størrelse og/eller  med de grafiske elementer, så må de 
nøjes med  tekst. – 1/3 side. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Firmaet har ikke kunnet levere en fil, så herunder er to udklip af skærmdump fra 
www.peterruben.dk  

Hvis ikke det kan bringes til at fungere i størrelse og/eller  med de grafiske elementer, så må de 
nøjes med  tekst. – 1/3 side. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rørsgårdsvej 1 A  •  7570 Vemb  •  Fax 96 10 06 13
Mobil 23 61 78 67  •  Peter_ruben@live.dk
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SÅ GÅR UNGDOM TIL DANS 

 
 

Traditionen tro er der Sankt Hans Bål ved søen i Bur d. 23. juni. 

De små bål er klar klokken 19. Det store bål tændes klokken 20. 

 

Der kan købes øl + vand, pølser + brød, snobrød og kaffe. 

 

Vel mødt ☺  

 

Mvh. Bur aktivitetsforening  
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Holstebro
Hostrupsvej 4
7500 Holstebro
T 9610 6161

Struer
Torvegade 2
7600 Struer
T 9684 2000

Ulfborg
Harbogade 51
6990 Ulfborg
T 9749 1366

www.kroyerpedersen.dk

Midtjyske Jernbaner A/S . Banegårdsvej 2 . 7620 Lemvig . Tlf. 97 82 32 22

Familie- og Psykoterapeut
Lone Kjærgaard  

Tlf.: 60193386    www.lonekjaergaard.dk

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oasen 
Krohaven Vemb 

 
Hver tirsdag kl. 14.00—16.00. Alle er velkomne - ingen medlemskab. 
Pris pr. gang 30 kr. inkl. kaffe. 
 
September 

 

     Lone Kjærgaard, Familie- og psykoterapeut MPF  
 
          Jeg tilbyder: 

 At få familien til at fungere optimalt – med professionel hjælp 

 Individuel terapi – når livet er svært 

 Familievejledning – der giver mening for netop jeres familie 

 Parterapi – en relation med mange følelser 

          Jeg arbejder desuden med sorg og tab – bl.a. børn, der har mistet 
          søskende, eller forældre der har mistet barn. 

                                                                                                               
 Kontakt 
 Tlf.: 60193386, mail: lone@trix.dk 
 www.lonekjaergaard.dk 
 Humlevænget 19, 7570 Vemb 
  

 Husk jeg arbejder også når du har fri – aften og weekend 

 

  1. Hjerm Glade Musikanter: 
Spiller, synger og fortæller 

  8. Linda Søgaard Andsersen, Spjald: 
Sang fra højskolesangbogen 

15. Asger Gyldenkærne, Bøvlingbjerg: Fortælling om Storm P. og hans 
historier samt alle hans underfundigheder. 

22. Ikke planlagt endnu. 

29. Thorkild Sønderskov, Lemvig: 
Mit liv i glimt. Tidligere forstander på Staby Efterskole 

SKORSTENSFEJERMESTER 
Svenning Esbersen
SKORSTENSFEJERMESTER

RENOVERING 

AF SKORSTENE 

– RENSNING 

AF VENTILATIONSANLÆG
 

REN LUFT – SUND FORNUFT

Vi laver alt i:

• Beton
• Murerarbejde
• Fliser
• Terrazzo
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Støt vore sponsorer – de støtter os!

Søndergade 38
7570 Vemb

Tlf.: 97 48 11 24
Fax: 97 48 11 69

autovest@get2net.dk
www.autovest.dk

v/ Carsten Madsen

Søndergade 38
7570 Vemb

Tlf.: 97 48 11 24
Fax: 97 48 11 69

autovest@get2net.dk
www.autovest.dk

v/ Carsten Madsen

autovest@autovest.dk

Søndergade 38
7570 Vemb

Tlf.: 97 48 11 24
Fax: 97 48 11 69

autovest@get2net.dk
www.autovest.dk

v/ Carsten Madsen

Vemb Slagterforretning
Vi gør alt i mad ud af huset og slagtervarer

Festmiddage I Buffeter
Pølseborde I Anretninger I Receptioner I Natmad 

Kontakt os og hør om de mange muligheder!

Nørregade 3 . 7570 Vemb . 97 48 16 22 . www.vemb-slagterforretning.dk

Støt 
vore 

sponsorer 
– de 

støtter os!
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Nyt fra fodboldudvalget  
 
n asse n te o  til t ningssta t i a il ne   he i lan t en 
el nye s ille e  so  ha  et e  o  ste gang. 
ejligt e  nogle o en e talente  so  o h entlig li e  e  e  

at s ille i e o en e  s  i asthol e  ng o ss ille ne i e  
. 

 
o ss sonen ha  t  l  nal  og i n e  os e te h n en 

si ste s ille n e. 
 
i ha  i sa a ej e e  a ti itets alget este t  at en s al s illes 

l ag en . j ni  h o  e  ogs  e  y est. 
e  il li e s illet o ing  a e enne ag  s  et s al no  e 
e  til at s a e asse  a  li  og go  ste ning  e  ta ion. 

 
i ha  g o  li t hj l  til at e nogle a  isse a e. et e  

i e s o  a ligt  en lot en hyggelig lille “tjans”. ☺  
onta t alget  h is  nne t n e ig at gi e en h n  e . 

 
 

e  enlig hilsen 
o ol alget 

 
 

Vemb Hallen fylder 50 år 
 
At forestille sig byen uden hallen er næsten utænkeligt, og i hvert fald 
for alle der ikke selv er en del ældre. 
 
Så rund en fødselsdag bør selvfølgelig fejres, og vi er derfor sammen 
med kommunen, i det små gået i gang med at finde formen for dette.  
Tanken er at invitere alle interesserede lokale foreninger til at deltage. 
 
Datoen for en fest har vi dog af mange praktiske grunde lagt os fast på 
– så gør gerne det samme, og sæt et solidt kryds i kalenderen… 
 

Lørdag den 10. november 2018 
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MØBORG MASKINSTATION
ENTREPRENØR & KLOAKMESTER

TLF. 9788 1248

ENTREPRENØR 
OG AUT. KLOAKMESTER

v/ Anders Nyborg 2447 6241
Alt i jord – beton og kloakarbejde

Mere end 20 år i branchen,  
er altid klar med råd og vejledning, 

samt et godt tilbud!
• TV-inspektion
•  Spuling af dræn og kloak-

ledninger
• Separering af kloak

• Nyt og reparation af kloak
• Udgravning til byggeri
• Støbearbejde
• Salg og levering af sand/grus

Bundesen
Massage & Akupunktur

v/Vibeke Bundesen · Dinesensvej 1 · 7570 Vemb · Tlf: 2372 7807 · Mail: v.bundesen@gmail.com

Bundesen_Logo-annonce_126x28mm.indd   1 30-04-2017   15:08:55

an@anyborg.dk · www.anyborg.dk

14VEMB - HVAD - HVOR           JUNI 2018



  a ud al  
 

il du  a  ill   

i i    d 
–

ad   

–

      d d  

–

 
il du ha’ i  lu  – i  – d  a a a  
   h l  i     di  

i  l da  d   u i ll     

15VEMB - HVAD - HVOR           JUNI 2018

  a 



Kør ind til Lund Biler
VI TA’R ORDENTLIG HÅND OM DIN BIL

AutoPartner – for en sikkerheds skyld

Hos Lund Biler arbejder vi professionelt, og vi  
udfører alle former for reparationer og service 
på din bil.

Vi klarer bl.a.:

• Reparation af alle bilmærker
• Serviceeftersyn – også i garantiperioden
• Fejlnding med moderne testudstyr
• Forsikringsskader
• Dæk og fælge

Køb og salg af biler.
Vi sælger også biler i kommision.

Lund Biler v/Dennis Lund
Nørregade 29 • 7570 Vemb
Tlf. 26 35 84 24 • www.lundbilervemb.dk S
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Frihed til at vælge ;)

Her er et bredt udvalg 
af billige boliglån

Boligejernes bank

Dit boliglån kan gøre en stor forskel. I Jyske Bank får du frihed til at vælge. 
Realkreditlån eller boliglån i banken? Afdragsfrihed? Variabel rente eller 
stabil b lig k n i i  til 3  år  dvalget er bredt g d kker de  este 
behov.

Prisen og de øvrige betingelser er særdeles konkurrencedygtige. 

Ring til en af vores rådgivere og book et møde.

På jyskebank.dk/million 
kan du se, hvad det koster 

at låne en million.

Anders Bukbjerg
Leder, Privat
abu@jyskebank.dk
Tlf. 89 89 37 26

Britta Juel Christensen
Bankrådgiver
britta-juel@jyskebank.dk
Tlf. 89 89 37 27

Nygade 22 • Ringkøbing
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ro ek  or  rmer s  s  a sl  
 
Projektet omfatter:  
 

• En ny toiletbygning 
• Gangbro over Storå  
• 1.800 meter handicapvenlig sti på diget omkring vådområdet  
• Handicapvenlig fiskeplatform 
• To ”klasseværelser” på diget 
• Et observationsstadie med kikkerter i det gamle pumpehus   
• To shelters ved kanoanlægspladsen 

 
I løbet af sommeren vil projektet blive udvidet med yderligere en 
trampesti, så det bliver muligt at gå hele vejen rundt om vådområdet. 
Ruten vil få en længde på 4,9 km. 
 

r a  e    –  
v es ro ek e   orb else me  B es e  

som a ol es  samarbe e me  Vemb  
 
Projektet er finansieret af fondsmidler vi har fået bevilget i forbindelse 
med opstillingen af de 12 vindmøller nordøst for Vemb - samt mange, 
mange frivillighedstimer. 
 
Projektet er en del af ”Lokal byplan for Vemb og Omegn”, som siden 
2012 har været retningsgivende for den udvikling vi gerne vil have – 
således at byen og omegnen bliver ved at være attraktiv, og kan 
tiltrække yderligere bosætning. 
Alle tiltag sker under overskriften ”Bevar Vemb skole”.  
 
Bemærk, at på oversigtskortet på næste side, er de to klasseværelser 
benævnt ”Rastepladser”.  
 
 
Vemb Bor er   r vervs ore   
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Projekt Storå  
 

 
Projektes elementer fordelt i landskabet 
 

  
Udsigten kunne nydes fra toiletbygningens tag, under fliselægningen. 

19VEMB - HVAD - HVOR           JUNI 2018



TILBUD 

 DER ER 

 VÆRD 

 AT LØBE 

EFTER ...

- de gode 

 råd er gratis!

Nørregade 30 . 7500 HOLSTEBRO . 97 41 22 44
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Seneste nyt fra håndboldudvalget  
 
Sæsonen 2017/2018 er slut for håndbolden. Vi er utrolig glade for, igen 
i år at opleve hvordan der altid er en masse opbakning til vores 
hjemmestævner. I har været med til at skabe en masse gode søndage i 
hallen, med en stemning der er en fornøjelse at være en del af og en 
masse hjælp fra alle vores frivillige.  
 
Sæsonen blev traditionen tro afsluttet med fællesspisning i Hallen, efter 
sidste hjemmestævne. En fantastisk dag, hvor hele 115 spiste med. 
 
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke vores trænere for den store 
indsats de har bidraget med igennem sæsonen, tusind tak!  
Der skal også lyde en stor tak til alle de frivillige der har hjulpet med at 
få det hele til at løbe rundt.  
 
En særlig tak til Gert Bagge, som har taget tidtagerbordet til vores serie 
1 kampe. Ydermere skal også lyde en stor tak til den altid hjælpsomme 
Lisbeth, vi er meget taknemmelige for det samarbejde vi har med dig.  
 
Informationer omkring den kommende sæson, vil være klar omkring 
august. Rigtig god sommer til jer alle, vi ses til efteråret igen.  
 
 
Mvh. Håndboldudvalget 
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Multibanen - så er den der 
 
Multibanen, som nu er opført ved hallen, har flere gange tidligere været 
omtalt her i bladet, når en milepæl var rundet.  
Meget glædeligt kan vi nu se helt til enden, og med sikkerhed meddele 
at banen indvies fredag den 22. juni, i forbindelse med sommerfesten.  
 
For de klubhistorisk interesserede, blev idéen om en multibane med 
kunstgræs affødt tilbage i efteråret 2011, da tennisaktiviteten i lighed 
med mange andre steder var blevet så grundigt udkonkurreret af først 
og fremmest golf, at der måtte bruges flere timer på at holde 
tennisbanen fri for ukrudt, end på at spille.  
 
Tidsmæssigt var det samtidigt med et større tiltag om 
foreningsudvikling - som også kom til at omfatte den store renovering 
af hallen, som blev afsluttet i 2015.  
Banens placering foran, og ikke bag hallen, blev således fastlagt i en 
samlet og langsigtet udviklingsplan for hele området. 
 
Efter en flyvende start på finansieringen, med kr. 100.000 fra Lokale- 
og Anlægsfonden, og kr. 90.000 indtjent ved Runrig koncerten i 2012, 
måtte der over flere år spares op – med betydelige bidrag fra ikke 
mindst børnenes årlig cykelsponsorløb. 
Endelig fim vi i efteråret 2016 tilsagn om kr. 400.000 i form 
af ”vindmøllepenge”.  
Samlet set runder udgiften til projektet en million, og er med afstand 
den største investering i klubbens historie.  
Til gengæld bliver den til offentlig og fri afbenyttelse. 
 
En del år er gået, og senest blev der endda spøgt med det i Vemb 
revyen - men den som ler sidst ler som bekendt bedst. 
Målet er nået, ja faktisk er banen udstyret med ikke færre end seks mål.   
 
Udover en fin multibane har vi nu også en større bunke jord liggende i 
depot bag hallen – og en idé om at omforme det til en bmx cykelbane 
på arealet for den gamle tennisbane. 
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Forandring fryder 
 
I år er vi i Vemb FS et aktivitetsudvalg med helt nye medlemmer, 
hvilket naturligt vil medføre forandringer. Det er en spændende 
udfordring, som vi i udvalget glæder os meget til at kaste os over. Det 
første der skal planlægges, er den årlige sommerfest. 
 
I år har vi dog valgt at kalde det Vemb Byfest, i stedet for Vemb 
Sommerfest. Tanken bag navneforandringen er, at sende en klar 
opfordring til samtlige af byens borgere om at bakke op. Festen er ikke 
blot en sommerfest, men en fest for hele byen, hvor vi gerne ser så 
mange som muligt deltager.   
 

Årets Byfest finder sted 22. og 23. juni. 
 
Fredag eftermiddag/aften vil bl.a. byde på børnedisko og besøg af 
spejderne. Senere på aftenen vil der være værtshus-hygge i teltet.  
 
Lørdag er det Sankt Hans, derfor har vi valgt at lave et arrangement i 
fællesskab med Borger- & Erhvervsforeningen. Arrangementet kommer 
til at foregå ved Kassebjerg, hvor der vil være mulighed for at købe 
mad og drikke. I løbet af dagen vil der være forskellige aktiviteter, bl.a. 
lasergames i anlægget, havetraktortræk og fiskekonkurrence. Aftenens 
musik leveres af ”Marius Duo”, så tag gerne danseskoene med. 
 
Vi kan ikke understrege nok, hvor afhængige arrangementer som dette 
er af, at vi alle tager del i det og bakker op. Derfor har vi en klar 
opfordring til jer allesammen: 
 

Kom ud af starthullerne og tag din nabo under armen! ☺  
 
Vi glæder os til, at se rigtig mange af jer til en fantastisk weekend. 
 
Mvh. Aktivitetsudvalget i Vemb FS 
 
 
 
 



KISAKiosk & Grill  Stationsvej 4, Vemb
9748 1148

Kisa 
Kiosk 
Og Grill

❚  Kiosk
❚  Grill
❚  Spillehal
❚  Tips og Lotto
❚  Vare- og  
 Landbrugslotteri
❚  GLS pakkeshop

❚  Håndkøbsudsalg
❚  Udlevering af  
 receptmedicin
❚  Bager udsalg

Kiosk:  Mandag-fredag fra kl. 6.30-21.30
 Lørdag-søndag fra kl. 7.00-21.30
Grill: Mandag-søndag fra kl. 11.00-21.00

BUR MINI- & TURISTBUSSER
v/Bettina & Brian Pedersen

25, 26, 50 og 54 personers busser
Skriv efter et godt tilbud på bp@burminibus.dk eller ring på tlf. 9748 4178

Bettina mobil 2752 4905 – Brian mobil 4038 3095

 RICHARD HANSEN HENRIK BJERRE
 Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor

Andrupsgade 7, 7600 Lemvig · Tlf. 96 900 300
kontakt@vestjyskrevision.dkk · www.vestjyskrevision.dk
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SØRENSEN
BREDGADE 4 - 6990 ULFBORG - TLF. 97 49 10 46

Guld Sølv Ure Optik

Bur VVS & 
Smedeværksted
Oliefyrservice . Aut. VVS . Solvarme . Smedearbejde

T:  9748 4820 
B:  4019 4172

Burvej 77 . Bur . 7570 Vemb

HAVANNA 
P I Z Z A  B A R

 Tlf. 9613 4055
VEMB – Nørregade 11

MARTIN KROG KNUDSEN
Vognmand

Bygaden 20 . Bur . 7570 Vemb . Tlf. 97 48 40 15
Fax 97 48 41 79 . Bil 21 49 43 42

Holstebrovej - 6990 Ulfborg
Tlf. 97 49 19 75
Fax 97 49 29 19

post@veigaard.dk
www.veigaardmoebler.dkMØBLER TÆPPER GARDINER

Flamingo Naturpark
hold din fest i naturskønne omgivelser

Skalstrupvej 10, Gørding · 7570 Vemb · tlf. 2944 6636
Se mere på: www.fl amingonaturpark.dk
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Sommerskole 2018  

Aktivitet Tidspunkt 
–

–
–

–
–
–
–
–

Tilmelding foregår på www.vemb-fs.dk. 
Sidste frist er torsdag den 7. juni.  



BLIK- og VVS-arbejde 
udføres

Medlem af Dansk VVS – Erhvervsorganisation for energi, miljø og klima

VELVÆRE I FOCUS
Lægeeksamineret fodplejer & massør Bodil Sørensen

Nørreallé 14 . 7570 Vemb
Klinik tlf. 2929 5060 . Privat tlf. 9748 1095

www.velvaereifocus.dk

v. Anthony Ryan . Vestergade 9 . 7570 Vemb
Tlf. 22561797 . Email: ryansgulv@gmail.com . www.ryansgulvafslibning.dk

Ulfborg-Vemb VVS ApS
Blikkenslager, aut. VVS-installatør
Egevej 1 • 7570 Vemb • Tlf. 97 48 17 16 • Bil 40 42 87 16
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Industrivej 2 - 7570 Vemb - Tlf. 97 49 18 34 - Mobil 20 32 38 57
Fax 97 49 18 99 - E-mail: cj@vestjydsk-specialfoder.dk

V E S T J Y D S K 
S P E C I A L F O D E R

Frk.	Gram				Nørregade	9				7570	Vemb								
22	20	75	70	

frk.lo8egram@gmail.com 
www.frkgram.dk	 

 

 

LISE RUBY 
BOLIGUDLEJNING VEMB   51 23 27 87 
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Din butik 
- lige i nærheden!

VEMB - 97 48 10 41

ÅBEN ALLE DAGE KL. 8.00-20.00
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E  

v/ Personale  
kl. 09.00-11.30 

M
ALIN

G O
G TEGN

IN
G  

v/Frivillig 
kl. 08.30-11.00 

H
ÅN

D
ARBEJD

E  
v/Personale    
kl. 09.00-12.00 

SAN
G O

G M
U

SIK
  

v/Rita Hingebjerg  
kl. 09.30-11.00 

 

TRÆ
VÆ

RK
STED

  
v/ Steen Christensen  
kl. 09.00-11.00 

CAFE H
JØ

RN
ET  

v/Aase Johansen   
kl. 09.30-11.30 

 
 

 

BO
BSPIL  

v/Ragnhild M
adsen  

kl. 08.30-11.30 

 
BO

BSPIL  
v/Ragnhild M

adsen  
kl. 08.30-11.30 

 
 

BILLARD
  

BILLARD
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BILLARD
  

BILLARD
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H
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D
ARBEJD

E 
v/ Susanne Kjærsgaard  
kl. 13.00-16.00 

O
ASEN

  
v/Grethe Thordahl Nielsen  
kl. 14.00-16.00 

SPIL  
v/Henry Pedersen  
    Anna Pedersen  
 kl. 13.30-15.30 

GU
D

STJEN
ESTE  

kl. 14.30-16.00 
 

K
O

RTSPIL FO
R M

Æ
N

D
 

v/frivillige  
kl. 13.00-16.00 

 
 

RØ
D

E K
O

RS  
v/ Berit Sørensen  
kl. 14.00-16.00 

 

BILLARD
  

BILLARD
  

BILLARD
  

BILLARD
  

BILLARD
  

AFTEN
  

 
AFTEN

  
 

 

K
O

RTSPIL  
v/ Gunnar Bertelsen  
kl. 18.30-21.30 (ulige uger)  

 
STRIK

K
EK

LU
BBEN

  
v/Frivillig 
kl. 19.00-21.30 
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                                  Cykelsmeden 
                     Vestergade 4, 7570 Vemb 
                      Tlf. 97401615 – 30665715 
                        WWW.CYKELSMEDEN-VEMB.DK 
                SALG  -  REPARATION  -  RESERVEDELE 
 
 
 

            
                      
                  
                        

Hasselvej 5, 7570 Vemb
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Vemb Smede & VVS
v/Henry Larsen . Industrivej 30 . 7570 Vemb
Tlf. 97 48 16 28 . Mobil 20 31 16 28

Tlf. 97 88 42 91
Åbningstider: Torsdag-fredag kl. 13-17.

Lørdag kl. 9-12.
Ellers efter aftale.

Holmegade 7 . 6900 Ulfborg

97 49 10 22
www.edc.dk/ulfborg

Ulfborg
Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE

Holmegade 7 · 6900 Ulfborg

97 49 10 22
www.edc.dk/ulfborg

Ulfborg
Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE

Holmegade 7
6990 Ulfborg 97 49 10 22 www.edc.dk/ulfborg

VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ edc.dk
VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ edc.dk

Ulfborg
Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE

Holmegade 7
6990 Ulfborg 97 49 10 22 www.edc.dk/ulfborg

VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ edc.dk

OMRÅDETS MEST 
SÆLGENDE 

EJENDOMSMÆGLER

OMRÅDETS MEST 
SÆLGENDE 

EJENDOMSMÆGLER

VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ edc.dk

Ulfborg
Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE

3xHansen I/S      
Bottle-fly reklame oplukkere          

    www.3xhansen.com         
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Susanne Lund . Nørregade 10
7570 Vemb . Tlf. 97 48 13 82

gnibøjkgniR

www.landbobanken.dk

Frisør-salon
for hele familien

Jette Hvam
Æblehaven 8 • 7570 Vemb

Tlf. 97 48 17 70

Lukket mandag!

Frisør-salon
for hele familien

Jette Hvam
Æblehaven 8 • 7570 Vemb

Tlf. 97 48 17 70

Lukket mandag!

Lukket mandag!

v/ Jette Hvam
Enghavevej 10 . 7570 Vemb
Tlf. 97 48 17 70

AAGE NIELSEN Skalstrupvej 6 · 7570 Vemb
Tlf. 9748 1247 · Bil 2913 7106
E-mail: aa.aage@hotmail.com

Vi støtter 
vores sponsorer
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Aktivitetsudvalget Krohaven i Vemb: 
 
 
MARTS 2018 
 

BESTYRELSES POSTER  NAVN OG ADRESSE  TELEFON  
NUMMER  

FORMAND AASE SANDBÆK  
Aase-jorgen@mail.dk 

24 81 18 60 
97 48 17 31 

NÆSTFORMAND  BODIL CHRISTENSEN  
  

 

KASSERER  AASE JOHANSEN  
  

  

SEKRETÆR  
 

ULLA POULSEN  
  

 

MEDLEM SONJA HENRIKSEN  
  

 

   
SUPPLEANTER  HANNE ØSTERGÅRD  

  
 

SUPPLEANTER: SOLVEIG HOLGERSEN  
 

 

SUPPLEANTER: RAGNHILD MADSEN  
 

 

   
REVISOR  CARSTEN LARSEN 

 
 

 

SUPPLEANT INGA BOEL  

 
FACE BOOK ADMINISTRATOR: ANNA PEDERSEN: 50 90 21 31 
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Vesterhavets
Fodboldgolf

En del af livet på landet

Vi støtter 
vores sponsorer
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STABY FLISER & HEGN A/S
Industriarealet 47 . 6990 Ulfborg 
Tlf. 97 49 14 52 . Fax. 97 49 28 40

www.staby-fliser.dk
S T A B Y  F L I S E R  &  H E G N
I n d u s t r i a r e a l e t  4 7  -  6 9 9 0  U l f b o r g

T l f .  9 7 4 9  1 4 5 2  -  w w w .staby-fliser . d k
E-mail: post@staby-fliser . d k

Vi støtter 
vores

sponsorer
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E-sport i Vemb FS blev et pletskud  
 
F rste tr nin s an  til E sport i Vemb FS blev afviklet den  april  
Siden da  er vi allerede nået op på ca   delta ende på ebasis  
Vi er me et lade o  overv ldede over den opbaknin  vi er blevet 
m dt med  både af skoler o  for ldre – ri ti  man e tak for det  
 
E sport har o så tr kket spillere til fra andre b er i n rområdet o  
delta erne sp nder aldersm ssi t fra    år  Vi er nat rli vis ri ti  
lade for  at k nne bidra e med  at skabe rammerne om et f lleskab  

hvor så man e kan m des o  dvikle si  omkrin  en f lles interesse   
 
r nin en veksler mellem en teoridel  hvor der instr eres fra en stor 

sk rm o  en velsesdel  hvor der afpr ves o  ves forskelli e 
teknikker  å den måde får vi kombineret  at delta erne l rer no et 
n t o  l rer at anvende det selv  r nin en fore år fire da e om en 
af halvanden times vari hed  r ndet den massive opbaknin  er vi 
allerede ved at påt nke  at åbne op for tr nin  i eekender   
 

ar d  interesse i at starte til E sport så kontakt en fra dval et enten 
via facebooksiden ”Vemb FS Esport” eller på vores hjemmeside 

vemb fs dk  er er plads til alle o  det er ikke en for ds tnin  at 
d  har kendskab til E sport i forvejen   
 

vh  E sports dval et  
 
 

 
Facebook coverbilledet er designet af Wiley X.  
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• Køb af flis på rod

• Flishugning

• Skovning og udkørsel

• Plantning

•  Beskæring og udtynding af løvhegn 
og haver

•  Salg af flis og brænde

Vemb
Skovservice ApS

   DAMHUSVEJ 13 . 7570  VEMB
v/ Torben Søgård - 22 33 33 43 .  Jan Svendsen - 40 83 02 84
    www.vembskovservice.dk

Din effektive skoventreprenør:

Rydning og udtynding 
af skove og læhegn

• Køb af flis på rod

• Flishugning

• Skovning og udkørsel

• Plantning

•  Beskæring og udtynding af løvhegn 
og haver

•  Salg af flis og brænde

Vemb
Skovservice ApS

   DAMHUSVEJ 13 . 7570  VEMB
v/ Torben Søgård - 22 33 33 43 .  Jan Svendsen - 40 83 02 84
    www.vembskovservice.dk

Din effektive skoventreprenør:

Rydning og udtynding 
af skove og læhegn
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Ny privatlivspolitik i Vemb FS 
 
For at beskytte alle borgeres personlige oplysninger bedre, er 
lovgivningen skærpet pr. 25. maj. 
 
Klubben har derfor vedtaget en privatlivspolitik, hvori det beskrives 
hvilke personlige oplysninger klubben registrerer, hvad formålet er, 
samt hvordan oplysningerne også løbende slettes. 
Politikken kan læses af alle på hjemmesiden www.vemb-fs.dk.  
 
Som klub fører Vemb FS et register over medlemmerne, som også 
omfatter oplysninger om køn og alder, hvilket sker af hensyn til 
deltagelse i holdidrætter og mulighed for at modtage kommunale 
tilskud. Almindelige kontaktoplysninger registreres af hensyn til af 
kunne kommunikere direkte med medlemmerne. 
For medlemmer med abonnementsaftaler registreres også 
kreditkortaftaler. 
 
Særligt for ledere og trænere, håndteres også personnumre, til en årlig 
indhentning af de såkaldte børneattester, som skal bidrage til 
beskyttelsen af vores børn og unge. 
 
I lovgivningen er der også krav til dokumentation for hvordan loven 
overholdes – så i tillæg til klubbens privatlivspolitik, er der lavet 
en ”persondatafortegnelse”. Denne beskriver hvilke personer i klubbens 
der håndterer de mere følsomme oplysninger, og hvordan det sikres at 
det sker forsvarligt.   
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Mobil 20 26 47 27 - 7570 Vemb
post@mesterfrandsen.dk - mesterfrandsen.dk
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Vemb Motionscenter & Indoor Cycling 

–
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                                    ULFBORG
Bredgade 2                    9793 1600                   www.sparthy.dk

Nye kunder er 
velkomne!

Brian Vassard
Privatrådgiver

9618 5684  • bv@sparthy.dk

Heidi Hove Svendsen
Privatrådgiver

9618 5685 • hhs@sparthy.dk

Kontakt os og 
aftal et møde!

95978 I JOHANSEN GRAFISK I 9740 2233




