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Når året passerer revy...  
 

Nej, redaktionen har ikke fået vendt kalenderen på hovedet, men efter 10 års 
pause genoptages nu Vemb Revyen.  
 
Denne gang i et parløb mellem Borger- og Erhvervsforeningen og Vemb FS. 
 
Det egentlige hold bag, er dog aktørerne – skuespillere, musikere og andre 
gode kræfter, som vil bruge den kommende vinter til at trimme formen og 
lattermusklerne. 
 
Når revyen afvikles den 23. januar 2016, vil det tilmed kunne ske i en ny 
moderniseret hal. 
 
Licitationen for den omfattende modernisering er afholdt, og første etape af 
arbejdet kan gå i gang allerførst på sommeren. 
 
Undervejs i processen vil arbejdet formentlig medføre lidt gener, men lad os 
også bestræbe os på at tage det med et smil. 
 
 
På denne plads i marts nummeret, omtalte vi en kommende udvidelse af 
betalingsmulighederne for kontingentbetalingen, og klubben modtager nu 
også online betaling med eDankort, Visa Electron, Mastercard m.fl. 
 
Næste trin på den front bliver muligheden for at betale med mobiltelefonen 
via Swipp og MobilePay.   

 

 

Jens Hansen, formand 
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Ny træner til Herresenior 
 

Der er skrevet kontrakt med en ny træner til herrer senior for de kommende 
to sæsoner, og håndboldudvalget byder velkommen i klubben, til Lasse Pe-
dersen, som i den anledning skriver følgende: 
 
”Mit mål med den kommende sæson er at spille holdet tilbage i Jyllandsseri-
en. Vi ved at vejen er lang fra Serie 1 og op igen, og at alle hold gerne vil slå 
et nedrykkerhold, men jeg håber at jeg kan få sammensat en hold som kan 
klare opgaven.  
 
Spillestilen vil være en vekslende blanding af offensivt og defensivt forsvar, 
hvor målet vil være at score mange mål på hurtige opløb. Det etablerede an-
grebsspil vil være med få angrebsstartere, hvor spillerne selv skal skabe over-
tals situationer blandt andet via screeningsspil og bevægelighed.  
 
Ovenstående kræver at vi har den rigtige sammensætning af spiltyper for at 
kunne opfylde de visioner. Træningen vil derfor være med meget bold og løb 
og mange små øvelser, hvor de individuelle færdigheder skærpes og udbyg-
ges. Træningen vil nok være en del ensformig i starten, men det anser jeg for 
nødvendig hvis den nye stil skal implementeres inden sæsonstart.  
 
Alle elsker at se håndbold, hvor spillerne har tænding og de rette attituder, 
hvilket Vemb FS håndbold herrer altid har været garant for – derfor håber 
jeg, at spillerne stadig besidder disse kvaliteter. 
 
Jeg har fået min håndboldopdragelse i Tvis KFUM, hvor jeg har været spilende 
træner for klubbens divisionshold ad to omgange. 
 
Dertil har jeg tidligere været træner i Mejdal og HMH Håndbold – og været 
aktiv spiller på divisionshold i Tvis KFUM, Hogager GF, Lemvig Håndbold, 
Mejdal Håndbold og HMH Håndbold. 
 
Jeg er bosiddende i Mejrup og gift med Martha og vi har sammen tre børn – 
Mikkel på 13 år, og tvillingerne Ida og Oliver på 10 år. 
 
Arbejdsmæssigt er jeg medejer af Sportigan og Sport Direct Holstebro.
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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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• Flishugning
• Køb af træ på rod

• Salg af flis og brænde
• Pleje og pasning af skove
• Rydning og genplantning

• Beskæring og udtynding af løvhegn,
haver og parker

Vemb
Skovservice I/S

   DAMHUSVEJ 13 . 7570  VEMB
v/ Torben Søgård - 22 33 33 43 .  Mads Amstrup - 20 13 23 24
    www.vembskovservice.dk

Din effektive skoventreprenør:

Vemb
Skovservice 

Din effektive skoventreprenør:
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S   mmerfest på Vemb Stadion 
26. -  27. og 28. juni 

 
Sommerfesten 2015 nærmer sig og der er gang i forberedelserne rundt 
omkring i udvalgene. Vi garanterer igen i år, at der bliver noget for en-
hver smag, alder og temperament. Vi kan afsløre nogle af tingene. 
 
For de mindste vil der sædvanen tro være børnedisco med alt hvad der-
til hører. For de lidt ældre vil der ligeledes blive mulighed for at røre sig 
til noget super musik, når bandet ’Det Dur’ spiller livemusik i teltet. 
Deres repertoire spænder vidt og de kommer i løbet af aftenen omkring 
alt fra country, irsk folk, dansk pop og til rendyrket rock fra de sidste 
seks årtier. 
Vi gentager succesen med en rigtig damefrokost fredag aften og håber 
at opbakningen er mindst lige så stor i år som i fjor. 
 
I løbet af weekenden vil der være fodboldkampe for alle aldre. Vi kan i 
den forbindelse nævne at vi igen i år holder fodboldafslutning for børne-
holdene lørdag formiddag. Lørdag middag vil der være lidt hyggelig fro-
kostmusik leveret af et par unge gutter. 
 
Lørdag eftermiddag kommer der en overraskelse som bogstavelig talt 
er som sendt fra himlen. Lørdag aften er der garanteret en fest, når 
bandet Rabalder optræder til sommerfesten i Vemb.  
 
Disciplinen Havetraktortræk har været en kæmpe succes de sidste par 
år, så vi håber at der i år stiller endnu flere traktorer til start.  

Dette var en lille appetitvækker på Sommerfesten 2015 og vi kan med 
sikkerhed sige at der bliver fuld aktivitet hele weekenden.   

Vi håber selvfølgelig på stor opbakning til årets sommer-
fest og at sommeren er over os sidst i juni. 
 
Sommerfestudvalget 

S   mmerfest på Vemb Stadion 

Lørdag eftermiddag er der programsat en spektakulær himmelfart 
hvor vejret er af afgørende betydning. Lørdag aften er der garanteret 
en fest, når bandet Rabalder optræder til sommerfesten i Vemb.
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Susanne Lund . Nørregade 10
7570 Vemb . Tlf. 97 48 13 82

Ejendomsmæglerfirma
v/Niels Tokkesdal

Holmegade 4 . 6990 Ulfborg
Tlf. 97 49 23 11 . www.nybolig.dk

gnibøjkgniR

www.landbobanken.dk

 

 

 
 

 

G. Bech-Hansen A/S 
Enghavevej 21 

6950 Ringkøbing 
97 32 12 00 

www.bech-hansen.dk 
  

Flamingo Naturpark
hold din fest i naturskønne omgivelser

Skalstrupvej 10, Gørding · 7570 Vemb · tlf. 2944 6636
Se mere på: www.flamingonaturpark.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
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                                  Cykelsmeden 
                     Vestergade 4, 7570 Vemb 
                      Tlf. 97401615 – 30665715 
                        WWW.CYKELSMEDEN-VEMB.DK 
                SALG  -  REPARATION  -  RESERVEDELE 
 
 
 

            
                      
                  
                        

SKorSTENSFEJErMESTEr 
Svenning esbersen

RENOVERING 

AF SKORSTENE 

– RENSNING 

AF VENTILATIONSANLÆG
 

REN LUFT 

– SUND FORNUFT
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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

- stedet hvor vi mødes efter kampen!

ULFBORG HUNDE 
 & KATTEPENSION

Madumfl odvej 1 . 6990 Ulfborg . Tlf. 97 49 23 28

Familie- og Psykoterapeut
Lone Kjærgaard  

Tlf.: 60193386    www.lonekjaergaard.dk

Murerfirmaet Tangsø ApS
v/ Jesper Søgaard

Beton  Murer  Fliser  Terrazzo

97881726 • 20625670

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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Ny aftale mellem Vemb FS og fysioterapeuter 
 

Ulfborg Klinik for Fysioterapi er blevet sponsor for Vemb FS og vil nu 
styrke samarbejdet via klinikken i Vemb Hallen.  
 
For et år siden åbnede de lokale fysioterapeuter en satellit-klinik på 
førstesalen i Vemb Hallen. De nye muligheder i Vemb er kommet i 
stand efter aftale med Region Midtjylland, sådan at behandlingerne er 
dækket af den offentlige sygesikring. Det har været vigtigt, fortæller 
klinikejer Lene Dybdal. 
 
“Alle behandlere, både læger og fysioterapeuter, er underlagt regule-
ring fra sygesikringens side, så vi er naturligvis meget glade for, at Re-
gion Midtjylland bakker op om vores initiativ. Det betyder også, at pa-
tienter med en lægehenvisning kan opnå det normale tilskud på ca. 40 
procent – præcis som når de bliver behandlet i Ulfborg,” siger hun. 
 
I sin tilladelse til åbning af Vemb-klinikken skriver Region Midtjylland 
bl.a., at brug af flere praksisadresser kan “øge tilgængeligheden ved at 
reducere de geografiske afstande for patienterne”, og at det “især kan 
være relevant i lokalområder, hvor der er behov for større fleksibilitet 
for at tilgodese patienternes behov for kvalitet, nærhed og valgmulig-
heder”. 
 
Klinikken håber, at man også kan styrke samarbejdet med de mange 
medlemmer af Vemb FS. 
 
”Det er dejligt at se så mange aktive idrætsudøvere og motionister i 
Vemb. Der er også et rigtig godt og moderne motionscenter, så det vil 
være oplagt, at vi samarbejder. For eksempel vil vi gerne tage nogle af 
vores Vemb-patienter med ned i motionscentret, når vi arbejder med 
træning, og vi håber naturligvis også, at nogle af motionisterne vil sø-
ge vejledning og behandling hos os, hvis det bliver aktuelt, uanset om 
det er behandling af skader eller hjælp til at udarbejde træningspro-
grammer,” siger Lene Dybdal. 
 
Læs mere om klinikken på www.ulfborg-fysio.dk.  
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TilBUd 

 dEr Er 

 VÆrd 

 aT lØBE 

EfTEr ...

- de gode 

 råd er gratis!

GrØNsGadE 7 . 7500 holsTEBro . 97 41 22 44
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Stationsvej 2 . 7570 Vemb . Tlf. 9748 1088

Cuba stol

Bestil dine 
designervarer 

på vores webshop 

Køb også online

Cuba stol

på vores webshop 

Køb også

villumsensbolighus.dk 

Åbningstider
Mandag-fredag kl. 10.00-17.00
Lørdag kl. 9.30-13.00

Stationsvej 2 . 7570 Vemb . Tlf. 9748 1088

Cuba stol

Bestil dine 
designervarer 

på vores webshop 

Køb også online

Cuba stol

på vores webshop 

Køb også

villumsensbolighus.dk 

Åbningstider
Mandag-fredag kl. 10.00-17.00
Lørdag kl. 9.30-13.00

Stationsvej 2 . 7570 Vemb . Tlf. 9748 1088

Cuba stol

Bestil dine 
designervarer 

på vores webshop 

Køb også online

Cuba stol

på vores webshop 

Køb også

villumsensbolighus.dk 

Åbningstider
Mandag-fredag kl. 10.00-17.00
Lørdag kl. 9.30-13.00

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
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Springholdet lavede vejrmøller, araberspring, flik flak, lavede små sjove indslag 
og tog afsked med publikum sejlende afsted til ”den knald røde gummibåd”. 
Som gæstehold havde vi besøg af Lomborg og Dejbjerglund efterskoler, som 
lavede nogle flotte opvisninger.  
 
Som afslutning blev der som noget nyt kåret årets trænere. 
De hædrede blev Mikkel og Johannes som er trænere for vo-
res springhold. 
 
Vi glæder os til at se gamle såvel som nye til en ny og spæn-
dende sæson 15/16. 
 
En tak skal lyde til vores dygtige trænere og hjælpetrænere  
samt  til de frivillige der var med til at få gymnastikopvisnin-
gen til at blive en succes. Vi er i fuld gang med at planlægge næste gymnastik-
sæson, og mangler trænere til blebomber, drager og prinsesser og rollinger. 
 
Hvis dette kunne være noget for dig, vil vi meget gerne høre fra dig.  

 
Sidste nyt fra Krocket 

 

Igen i år har vi 4 hold med i turneringen, som startede den 4. maj. 
Efter første turneringskamp fik vi 9 point ud af 16 mulige. Alle hold fik 
point på kontoen, så det lover godt for turneringen 2015. 
 
Holstebro kommune står igen i år for græsslåning af banerne og 2 af vo-
re medlemmer skiftes til at tromle dem. 
Den regnfattige sommer vi havde i 2014 bevirkede at banerne var i en 
miserabel stand. De lignede nærmest en ørken, men er i bedring. 
Får vi lidt regn i løbet af sommeren vil de være næsten perfekte. 
 
Vi er pt. 20 medlemmer, men der er  plads til flere. Du kan nemt være 
med. Udstyret låner du af klubben, men flere har investeret i deres egen 
kølle. Kig op – du er velkommen. 
 
Vi træner hver mandag og torsdag fra kl. 13.30 samt lørdage fra kl. 
9.00. Fra maj til september spiller vi også hver tirsdag fra kl. 18.30. 
Se mere på hjemmesiden www.vemb-fs.dk 

 
Nyt fra gymnastik udvalget 

 

Så er gymnastik sæsonen 14/15 slut og traditionen tro sluttede vi af med den 
årlige gymnastikopvisning, hvor hallen var fyldt af et glad publikum. Gymnaster-
ne viste hvad de havde lavet i løbet af sæsonen. 
 
Opvisningen blev indledt med indmarch og nationalsang, hvor blæserbørnene fra 
Vemb Skole spillede. 
Derefter kom flotte og 
kreative opvisninger fra 
vores gymnastikhold. 
 
Blebomberne startede ud 
med at fræse afsted på 
motorcykler, fik sagt 
pænt goddag med deres 
faste goddag sang, der 
blev leget med fald-
skærm og løbet på for-
hindringsbane. 
 
Drager og prinsesser 
gjorde entré med tørklæ-
der, der blev lavet sang-
lege og dans, og de gav 
den gas på en redskabes 
bane med hop, koldbøt-
ter og lege. 
 
Rollinger kom på gulvet 
med vimpler, som de 
senere brugte i nogle flotte serier, derefter viste de noget af det gymnastik som 
de har lavet gennem sæsonen.  
 
Pensionisterne havde pyntet sig med tørkælder om halsen, og  der blev vist et 
udpluk af det som de har bedrevet  gennem sæsonen.  Ingen kan være i tvivl 
om at de hygger sig.  
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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 

  

 

 

 

 

 

Støt vore sponsorer 

– de støtter os!
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MT BILER 
v/Morten Thøgersen

Skalstrupvej 13 · 7570 Vemb · Tlf. 4026 6116

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

Visitkort-1.indd   1 27/08/08   7:55:01

Åbent: Torsdag- fredag: 11-17 . Lørdag: 9.30-12.00

DE
N

GR
ØNNEBUrTIK

DE
N
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ØNNEBUrTIK

DE
N

GR
ØNNEBUrTIK

STAbY FLISeR & HeGN A/S
industriarealet 47 . 6990 Ulfborg 
Tlf. 97 49 14 52 . fax. 97 49 28 40

www.staby-fl iser.dk
STABY FLISER & HEGN
Industriarealet 47 - 6990 Ulfborg

Tlf. 9749 1452 - www.staby-fliser.dk
E-mail: post@staby-fliser.dk

Støt vore sponsorer 

– de støtter os!
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HÅNDBOLD HÅNDBOLD HÅNDBOLD   
 

Endnu en sommer er i sigte og endnu en sæson med håndbold er afsluttet. 
 
Børne- og ungdomsholdene klarede sig flot i sæsonen. Det er en fornøjelse at 
følge dem, og vi vil samtidig benytte lejligheden til at sige tak for forældreop-
bakningen. Det betyder meget for jeres børn og for foreningen. 
 
På seniorsiden har vi desværre, for en forhåbentlig KORT stund, måttet vinke 
farvel, til en plads i Jyllandsserien.  
 
Træner for holdet, Kim Sandal, har dertil valgt at stoppe af hensyn til nye ar-
bejdsmæssige udfordringer. Klubben siger tak til Kim for indsatsen. 
 
Vemb FS satser på, at herrerne vender stærkt tilbage til Jyllandsserien i den 
kommende sæson, og det i et godt og konstruktivt samarbejde med den nye 
træner Lasse Pedersen.  
 
I det hele taget ser vi allerede nu frem, mod en ny og spændende sæson, 
hvor vi som udgangspunkt tilbyder træning for alle børne- og unge hold, samt 
senior herrer og senior damer. 
 
Børneholdene er desuden allerede tilmeldt Struer Cup, som er et kendt og 
sikkert hit hos børnene.  
 
Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen til dette i weekenden i uge 38. 
 
Sæsonen bød således på lidt af hvert, af såvel forudsigelighed, som små og 
store overraskelser. 
 
I udvalget gør vi hvad vi kan, for at være på forkant med det der er muligt, 
og for at imødekomme de udfordringer der opstår i løbet af sæsonen. 
 
På gensyn til en ny og spændende håndboldsæson i Vemb FS. 
 
Rigtig god sommer til alle. 

HÅNDBOLD HÅNDBOLD HÅNDBOLD   
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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

 richard haNsEN BirThE ØsTErBy
 Statsautoriseret revisor Revisor

andrupsgade 7, 7600 Lemvig · Tlf. 96 900 300
kontakt@vestjyskrevision.dkk · www.vestjyskrevision.dk

mØbORG mASKINSTATION
eNTRePReNØR & KLOAKmeSTeR

TLF. 9788 1248

Klipper hos dig...

Frisør

a

www.kristinanoesgaard.dk  .  Mobil: 28 11 14 22

Klipper hos dig...

Frisør

a

www.kristinanoesgaard.dk  .  Mobil: 28 11 14 22

Klipper hos dig...

Frisør

a

www.kristinanoesgaard.dk  .  Mobil: 28 11 14 22

AAGE NiElsEN skalstrupvej 6 · 7570 Vemb

Tlf. 9748 1247 · Bil 2913 7106

E-mail: aa.aage@hotmail.com
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 Nye maskiner 

 Brugte maskiner 

 Service 

 Reservedele 

 Webshop: www.jcbparts.dk  
 

Holmegade 58, 6990 Ulfborg 

Tlf. nr. 70 10 12 14 

jcb@jcb.dk   -   www.jcb.dk  

Besøg vores klinik 
i Vemb Hallen

Tlf. 97 49 22 20 

ulfborg-fysio.dk
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Fodboldafslutning på 

Vemb Stadion den 27. juni 2015 
 
Vi gentager succesen med at holde fodboldafslutning for børneholdene i 
forbindelse med Sommerfesten på Vemb Stadion. Her vil de spile kampe 
på kryds og tværs hvorefter der vil være medaljeoverrækkelse og for-
friskninger i teltet efterfølgende. 
 
Fodboldsæsonen spænder fra først i august og indtil afslutning i juni, så 
der går ikke lang tid inden de dygtige hold og deres trænere atter skal 
på banen efter en velfortjent sommerferie. Fodboldudvalget glæder sig 
til i samarbejde med trænerne at holde afslutning sammen med børne-
holdene.  

 

 
MiniVal – musik for store og små 

 

Lørdag den 3. oktober afholder Kulturhusets Venner, den årlige ”MiniVal” i 
Vemb Kultur- og Forsamlingshus.  
 
Festivallen er måske nok mini, men til gengæld har den flere gange haft det nok 
bredeste program af alle landets festivaller.  
 
Synes du alligevel der er behov for et særligt programpunkt, eller vil du bare 
gerne medvirke i endnu en succes, så er det muligt selv at komme på plakaten. 
 
Kontakt da et af bestyrelsesmedlemmerne – gerne Hanne Mette på tlf. 2042 
1418 eller Lizzie på tlf. 3027 4836 
 
Reservér under alle omstændigheder dagen, og få en hyggelig oplevelse i Kultur
- og Forsamlingshuset. 
 
Forinden genoptager Kulturhusets Venner aktiviteterne med en fællesspisning 
med høstfest som tema den 14. september.  
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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

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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murerfi rma 
& Aut. Kloakmester

HOVeDeNTRePRISe
vi kan varetage dit byggeri fra start til slut.

Sammen med vore stabile samarbejdspartnere kan vi
levere nøglefærdigt byggeri

 TeGNINGeR
vi leverer tegninger, beregninger 
og sørger for byggeansøgninger.

 KLOAKeRING
vi leverer alt i kloakarbejde 

– herunder kloakinspektion med tv

 JORD OG beTON
Udgravning og støbearbejde

 mUReR-ARbeJDe
vores dygtige murere klarer alle opgaver

 FLISe-mUReR
vi laver meget fl isearbejder og har

erfarne folk til enhver opgave

sdr. hedegårdsvej 7a . 7570 Vemb . Tlf. 97 48 15 00
Bent Ørts 40 91 30 05 . lars Møller 40 94 15 05

 

www.bjarneorts.dk . kontor@bjarneorts.dk
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Mobil 20 26 47 27 - 7570 vemb
post@mesterfrandsen.dk - mesterfrandsen.dk
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Cykelsponsorløb 28. juni 2015 
 
 

Kunne du bruge en ny cykel eller lidt lommepenge til sommerferien?  

Så har du muligheden for at vinde det, ved at deltage i årets cykelspon-
sorløb i Vemb FS som afholdes i forbindelse med sommerfesten! 
 
Formålet er at indsamle penge til aktiviteterne i Vemb FS til ungdommen. 
 
Årets cykelsponsorløb er opdelt i 2 hold. Første løb er for børn fra 3 år til og 
med 1. klasse og andet løb er for børn og unge fra 2. klasse til og med 10. 
klasse. 
 
Børnene har i begge løb mulighed for at cykle penge ind til sig selv og til klub-
ben. 
 
Den som kører flest penge hjem til foreningen i begge grupper vinder en cykel 
og for flest kørte kilometer er der også  fine præmie siger arrangørerne fra 
Vemb FS. 
 
Vi ser frem til igen at se Vemb og omegns ivrige cykelryttere udfordre sig selv 
og ikke mindst hinanden, når de gang på gang kæmper sig over målstregen 
ved Vemb hallen. 
 
I Vemb FS håber vi derfor på, at de der ikke selv  træder i pedalerne, vil tage 
godt imod de ivrige ryttere, når de kommer rundt for bede om et sponsorat. 
Vi håber også at forældre med små børn vil træde rundt i pedalerne sammen 
med deres børn, som også må sidde i en cykelstol. 
 
Vi får hjælp af Civilforsvarets Ordenskorps, som dirigerer trafikken på Sønder-
gade. En del frivillige står også rundt på ruten for at hjælpe cykelrytterne sik-
kert igennem løbet. 
 
Alle skal bruge cykelhjelm.  
 
Nærmere information følger.  
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 vestjyskbank.dk/struer

Vi støtter de lokale 
fightere. Gør du?
Få 500 kr. til klubkassen. Og måske mere til dig selv...
Tag en snak med din lokale vestjyskBANK. Det kan der være penge i. Ikke kun for dig. Men 
også for din klub. Lige nu skyder vi nemlig 500 kr. i klubkassen, hvis du skifter bank til os, 
og flytter alle dine banksager med.

Brian Kirkegaard
privatrådgiver
96 63 34 31
bki@vestjyskbank.dk

 vestjyskbank.dk/struer

Vi støtter de lokale 
fightere. Gør du?
Få 500 kr. til klubkassen. Og måske mere til dig selv...
Tag en snak med din lokale vestjyskBANK. Det kan der være penge i. Ikke kun for dig. Men 
også for din klub. Lige nu skyder vi nemlig 500 kr. i klubkassen, hvis du skifter bank til os, 
og flytter alle dine banksager med.

Brian Kirkegaard
privatrådgiver
96 63 34 31
bki@vestjyskbank.dk

Støt vore sponsorer 

– de støtter os!
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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

Nørgårdsvej 1 . 7570 Vemb
Tlf. 33 68 72 65
Åbningstider:
Man. - fre. 9.00 - 16.30 . Lør. 9.00 - 12.00

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
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Ulfborg Vemb 
Program sommer 2015 

 
Bowling: Mødested Bowl-n’Fun, Mads Bjerres Vej 5, Holstebro 
Mandage kl. 11.30-12.30 
Der er ingen tilmelding, man møder op og spiller en time. 
Der betales pr. gang. 
 
Stavgang (gratis): Mødested Krocket Klubhus Nørgårdvej 1, Vemb 
Vi begyndte onsdag den 8. april, der har været meget stor tilslutning indtil 
nu. Den sidste onsdag i hver måned er en aftentur hvor vi kører ud til et 
naturskønt sted. 
Husk at tage kaffe eller andet med. Vi synger også et par sange. 
Kontakt: Jytte tlf. 2049 2701, Grethe tlf. 9748 1595, Lis tlf. 2026 1479 
 
Udflugt til Aarhus 16. juni kl. 07.00 fra Vemb St. 
Besøg bl.a. i Den Gamle By og Moesgaard Museum. 
Begrænset antal. Dato og tidspunkt! Se annonce i Torsdagsavisen. 
Pris: 450 kr. ikke medlemmer 700 kr. Det omfatter bus, buskaffe ud og 
hjem, frokost og alle entréer.  
Oplysninger kan fås ved Niels Kr. tlf. 97 48 11 65/20 98 38 65 
 
Sommerspil i Varde, lørdag den 4. juli. 
Mødested Vemb St. kl. 12 & Ulfborg Aktivcenter kl. 12.15. 
Pris: 350 kr. og ikke medlemmer 500 kr. omfatter bus, billetter og middag 
på hjemvejen. Husk kaffekurv til eftermiddagen. 
Tilmelding Henning tlf. 29 63 76 82 senest 20/6 
 
Hjælp til din computer: Hjalmar tlf. 30 64 58 66  
 
Alle er velkomne til vore arrangementer, medlemmer får stor rabat.  
Læs mere på www.aeldresagen.dk/ulfborg-vemb  

 

Niels Kr. Jensen tlf. 97 48 11 65/20 98 38 65 - formand 
Hjalmar Nielsen tlf. 97 48 11 77/30 64 58 66 (edb m.m.) 
Anna Grethe Andersen tlf. 30 12 68 02 
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Vemb Smede & VVS
v/Henry Larsen . Industrivej 30 . 7570 vemb
Tlf. 97 48 16 28 . Mobil 20 31 16 28

NORDSMARK & CO
VEMB • TLF. 97 48 10 22

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

MADSEN
Auto og Møbelpolstrer

40 24 70 56Henrik Madsen
Grønnevej 2
7570 Vemb
Tlf.: 40247056 
www.madsen-moebler.dk
madsen@madsen-moebler.dk

visitkort_madsen_0309.indd   1 20-01-2009   17:38:53
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Ulfborg-Vemb VVS
John Jensen 

Egevej 1 - 7570 vemb - Tlf. 97 48 17 16 - Bil 40 42 87 16

Blikkenslager og aut. VVs-installatør

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
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GH HOLSTEBRO
GRADERSERVICE
Burvej 21 . 7570 Vemb . 97 48 12 04

Støt vore sponsorer 

– de støtter os!
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Så gi’r vi en Jyske Velkomst. Med Jyske Velkomst bliver du 
sikker i din sag, inden du skifter. Lær os at kende og få et 
konkret oplæg, der viser, hvad du kan få ud af at blive kunde 
hos os – helt uforpligtende, naturligvis.

Jyske Velkomst indeholder:

• Jyske Forskelle – intro til Jyske Bank 
• Jyske Velkomst – trin for trin 
• Krydsforhør – fortæl os om dine forventninger 

Du kan hente pakken i banken. Vi glæder os til at se dig.

St. Torv 1 • Tlf. 89 89 36 00 • Nyholmvej 3 • Tlf. 89 89 36 70 • holstebro

Overvejer 
        du at skifte
    bank?

Nørregade 8 • Vemb • Tlf. 89 89 37 20

holmegade 2 • Ulfborg • Tlf. 89 89 37 00

Så gi’r vi en Jyske Velkomst. Med Jyske Velkomst bliver 
du sikker i din sag, inden du skifter. Lær os at kende og 
få et konkret oplæg, der viser, hvad du kan få ud af at 
blive kunde hos os – helt uforpligtende, naturligvis.

Jyske Velkomst indeholder:

• Jyske Forskelle – intro til Jyske Bank 
• Jyske Velkomst – trin for trin 
• Krydsforhør – fortæl os om dine forventninger

 
Du kan hente pakken i banken. Vi glæder os til at se dig.

        Overvejer 
        du at skifte
 bank?

Så gi’r vi en Jyske Velkomst. Med Jyske Velkomst bliver du 
sikker i din sag, inden du skifter. Lær os at kende og få et 
konkret oplæg, der viser, hvad du kan få ud af at blive kunde 
hos os – helt uforpligtende, naturligvis.

Jyske Velkomst indeholder:

• Jyske Forskelle – intro til Jyske Bank 
• Jyske Velkomst – trin for trin 
• Krydsforhør – fortæl os om dine forventninger 

Du kan hente pakken i banken. Vi glæder os til at se dig.

St. Torv 1 • Tlf. 89 89 36 00 • Nyholmvej 3 • Tlf. 89 89 36 70 • holstebro

Overvejer 
        du at skifte
    bank? Så gi’r vi en Jyske Velkomst. Med Jyske Velkomst bliver du 

sikker i din sag, inden du skifter. Lær os at kende og få et 
konkret oplæg, der viser, hvad du kan få ud af at blive kunde 
hos os – helt uforpligtende, naturligvis.

Jyske Velkomst indeholder:

• Jyske Forskelle – intro til Jyske Bank 
• Jyske Velkomst – trin for trin 
• Krydsforhør – fortæl os om dine forventninger 

Du kan hente pakken i banken. Vi glæder os til at se dig.

St. Torv 1 • Tlf. 89 89 36 00 • Nyholmvej 3 • Tlf. 89 89 36 70 • holstebro

Overvejer 
        du at skifte
    bank?

Så gi’r vi en Jyske Velkomst. Med Jyske Velkomst bliver du 
sikker i din sag, inden du skifter. Lær os at kende og få et 
konkret oplæg, der viser, hvad du kan få ud af at blive kunde 
hos os – helt uforpligtende, naturligvis.

Jyske Velkomst indeholder:

• Jyske Forskelle – intro til Jyske Bank 
• Jyske Velkomst – trin for trin 
• Krydsforhør – fortæl os om dine forventninger 

Du kan hente pakken i banken. Vi glæder os til at se dig.

St. Torv 1 • Tlf. 89 89 36 00 • Nyholmvej 3 • Tlf. 89 89 36 70 • holstebro

Overvejer 
        du at skifte
    bank?

Så gi’r vi en Jyske Velkomst. Med Jyske Velkomst bliver du 
sikker i din sag, inden du skifter. Lær os at kende og få et 
konkret oplæg, der viser, hvad du kan få ud af at blive kunde 
hos os – helt uforpligtende, naturligvis.

Jyske Velkomst indeholder:

• Jyske Forskelle – intro til Jyske Bank 
• Jyske Velkomst – trin for trin 
• Krydsforhør – fortæl os om dine forventninger 

Du kan hente pakken i banken. Vi glæder os til at se dig.

St. Torv 1 • Tlf. 89 89 36 00 • Nyholmvej 3 • Tlf. 89 89 36 70 • holstebro

Overvejer 
        du at skifte
    bank?

Så gi’r vi en Jyske Velkomst. Med Jyske Velkomst bliver du 
sikker i din sag, inden du skifter. Lær os at kende og få et 
konkret oplæg, der viser, hvad du kan få ud af at blive kunde 
hos os – helt uforpligtende, naturligvis.

Jyske Velkomst indeholder:

• Jyske Forskelle – intro til Jyske Bank 
• Jyske Velkomst – trin for trin 
• Krydsforhør – fortæl os om dine forventninger 

Du kan hente pakken i banken. Vi glæder os til at se dig.

St. Torv 1 • Tlf. 89 89 36 00 • Nyholmvej 3 • Tlf. 89 89 36 70 • holstebro

Overvejer 
        du at skifte
    bank?

Så gi’r vi en Jyske Velkomst. Med Jyske Velkomst bliver du 
sikker i din sag, inden du skifter. Lær os at kende og få et 
konkret oplæg, der viser, hvad du kan få ud af at blive kunde 
hos os – helt uforpligtende, naturligvis.

Jyske Velkomst indeholder:

• Jyske Forskelle – intro til Jyske Bank 
• Jyske Velkomst – trin for trin 
• Krydsforhør – fortæl os om dine forventninger 

Du kan hente pakken i banken. Vi glæder os til at se dig.

St. Torv 1 • Tlf. 89 89 36 00 • Nyholmvej 3 • Tlf. 89 89 36 70 • holstebro

Overvejer 
        du at skifte
    bank?

84483 I JOHANSEN GRAFISK I 9740 2233


