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Og barnet blev.., en multibane

Pyh ha! Det var med en slem blanding af forventning og ængstelse, vi afventede 
beslutningerne fra kommunens udvalg for Natur, Miljø og Klima om fordeling af 
”vindmøllepenge” midt i august. 

Med tilsagnet om kr. 400.000, som fordobler de allerede indsamlede midler, kan 
vi nu realisere planerne for en multibane fuldt og helt i både størrelse og kvali-
tet. Forud var gået mange forgæves ansøgningsrunder til diverse fonde over 
flere år. 

Der er ikke noget at sige til, at tålmodighed undervejs blev til tvivl, og utålmo-
dighed til forslag om at reducere ambitionen, for dog at kunne levere noget.  
På denne side af afgørelsen er det heldigvis nemt at være glad for, at vi ikke 
faldt for den fristelse. 

Nu kan vi i stedet se frem til en 36x18 meter indhegnet og belyst kunstgræsba-
ne, med støjsvage bander. Små og store mål, flere fine detaljer og flotte omgi-
velser.  

Multibanen bliver Vemb FS’ – men det er bestemt meningen at banen skal være 
til alles frie afbenyttelse.  

Banen er et bidrag fra Vemb FS, til at gøre byen og området endnu mere attrak-
tivt for bosætning. I det lange løb kommer den investering sikkert godt igen til 
os alle.  

Tak til alle som over årene har bidraget til at det kunne lykkes – både børn og 
voksne.  

Og nu kan vi kun grine af, hvordan det styrtregnede under nedtagningen af 
kæmpescenen fra Runrig koncerten, hvor de første penge til banen blev tjent 
hårdt ind. Det var i 2012.  

Jens Hansen, formand 
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MERE END BARE SIKKERHEDSBRILLER...
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Susanne Lund . Nørregade 10
7570 Vemb . Tlf. 97 48 13 82

gnibøjkgniR

www.landbobanken.dk

 

 

 
 

 

G. Bech-Hansen A/S 
Enghavevej 21 

6950 Ringkøbing 
97 32 12 00 

www.bech-hansen.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
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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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• 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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Vemb Motionscenter 

Sommeren synger på sidste vers og det er måske på tide at genopfriske 
den fysiske træning? 

Vemb Motionscenter har det der skal til, hvis du ønsker at træne og styr-
ke kroppen i hverdagen. Her får du mulighed for at forbrænde kalorier 
og styrke kroppen, som kan være med til at give ekstra fysisk og psykisk 
overskud i hverdagen. Vi har instruktører, der kan være med til at vejle-
de dig om hvordan du bedst kommer i gang med den træning der passer 
til dine behov. 

I forbindelse med renoveringen, er der installeret elevator, så gangbe-
sværede også har mulighed for at komme let og ubesværet op i vores 
motionscenter.

Husk at vi holder åbent alle dage fra 6.00 – 22.00. 

Indoorcykling  

Fra september starter der nye hold i Indoorcykling.  
Her er der mulighed for at få brændt en masse kalorier af, både for den 
allerede øvede men også for dig der aldrig har prøvet det før. 

Som noget nyt vil timen blive gennemført ved deltagelse af mindst  tre 
personer. Er det noget for dig, så hold øje med vores hjemmeside: 
www.vemb–fs.dk 

Der er plads til alle, og er du interesseret så kontakt en af vores engage-
rede instruktører og book en prøvetime i motionscenteret eller indoorcy-
cling. På vores hjemmeside står der ligeledes mere om, hvordan du til-
melder dig både motionscenteret og indoorcycling. 

Vi glæder os til, at kunne byde dig velkommen.  
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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

Murerfirmaet Tangsø ApS
v/ Jesper Søgaard

Beton  Murer  Fliser  Terrazzo

97881726 • 20625670

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

RENOVERING 

AF SKORSTENE 

– RENSNING 

AF VENTILATIONSANLÆG
 

REN LUFT – SUND FORNUFT
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Sidste nyt fra Krocket 

Krolf ved sommerfesten 
Igen i år havde vi en hyggelig formiddag, hvor vi dystede med golfspillerne i 
Krolf. Krocket spillerne, Hjalmar, Eigil, Egon og Gunnar genvandt titlen som 
Vemb Mester med 164 slag. Golfspillerne, Peder, Kirsten, Aksel, Karin og 
Kjeld brugte 188 slag. Eigil gik hurtigste runde i 36 slag. Golfspillerne er klar 
til næste år, men de mener, at vi næste år også skal dyste i golf. 

Turnering 2016 
Turneringen er afviklet for denne sæson. 3 hold var med og 2 af holdene kla-
rede skærene og forblev i rækken. Et hold var ude i en gyserafslutning i sidste 
kamp, som skulle vindes for at blive i rækken, men de spillede uafgjort, så de 
må rykke ned.  

Krunderup stævne uge 31 
For 12. gang afviklede DGI og Holstebro Krocket Klub dette stævne. 
Vi deltog med 9 spillere fra Vemb. I år vandt vi ingen præmier, så vi må til at 
træne noget mere, men vi havde nogle hyggelige dage i Krunderup. 

Danmarksmesterskab – Enkeltmandsturnering 2016 
Kjeld deltog, men han mener ikke at resultatet er noget at skrive hjem om. 

Danmarksmesterskab - Parturnering 2016 
Rita og Grethe er tilmeldt til udtagelses stævnet, der afvikles den 14. august i 
Thyholm. 

Til dig der vil prøve at spille krocket 
Vi er pt. 18 medlemmer, men der plads til flere, og vi vil også gerne have dig 
med. Udstyret låner du af klubben. Kig op på torsdag, vi starter kl. 13,30. 
Der er altid nogen, der vil tage dig med på en runde krocket. 
Husk at tage kaffe eller te med til pausen. 
Banerne er beliggende bag Spejderhuset på Nørgårdsvej – du er velkommen. 

Se mere om Vemb FS og krocket på hjemmesiden www.vemb-fs.dk 
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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 BIRTHE ØSTERBY
 Statsautoriseret revisor Revisor

Andrupsgade 7, 7600 Lemvig · Tlf. 96 900 300
kontakt@vestjyskrevision.dkk · www.vestjyskrevision.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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HÅNDBOLD

Træningsopstart sæson 2016/2017 

U14 piger + Dame- & herre senior startede træning i uge 32. 

U10 + U12 hold starter uge 34 og U6-U8 starter i uge 36. 

Vel mødt til en ny sæson. 

Hold Træner Træningsdage / Sted

U6-U8 Mix 
Årgang 08/09/10 

Brian Lund, Thomas 
Schmidt, Jan Adsersen 

Vemb Hallen 
Torsdag 16.00 – 17.00 

U10 Drenge Brian Kirkegaard Vemb Hallen 
Tirsdag  18.00 – 19.00 
Torsdag 18.00 – 19.00 

U10 Piger Kim Sandal Vemb Hallen 
Tirsdag 1 7.00 – 18.00 
Torsdag 17.00 – 18.00 

U12 Piger Kim Sandal Vemb Hallen 
Tirsdag  17.00 – 18.00 
Torsdag 17.00 – 18.00 

U14 Piger Benjamin Nielsen 
Elisa Nielsen 

Vestjydsk Fritidscenter 
Tirsdag  18.00 – 19.00 
Torsdag 18.00 – 19.30 

Dame Senior Paw Andersen Vemb Hallen 
Tirsdag  19.00 – 20.30 
Vestjydsk Fritidscenter 
Torsdag 19.30 – 21.00 

Herre Senior Lasse Pedersen Vemb Hallen 
Tirsdag  20.30 – 22.00 
Torsdag 19.30 – 21.00 
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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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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

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
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Kære borgere i Vemb og Omegn.

Som de fleste ved, så arbejder bestyrelsen i Vemb Borger & Erhvervsfor-
ening med at få gennemført ”Lokal byplan for Vemb & Omegn”. (se 
www.vembvilvidere.dk) 

For at få gennemført projekterne, søger vi penge ved forskellige fonde. 
Stille og roligt får vi midler til at gennemføre projekterne. De penge vi får, 
er alene til at gennemføre projekterne. Den efterfølgende drift og vedlige-
holdelse står vi selv for og det er blandt andet årsagen til denne henven-
delse. 

I 2014 var vi ca. 100 medlemmer. I 2015 var vi ca. 150 medlemmer, men 
i 2016 har kun ca. 50 medlemmer fornyet deres medlemskab i skrivende 
stund. Bestyrelsen har på sigt forventet en medlemsskare på ca. 300. 
Det har været bestyrelsens forventning, at med et medlemskontingent på 
kr. 100,- pr. person om året, var det noget de fleste kunne overkomme. 

Kontingentet har større betydning end de fleste er klar over. Vi håber med 
tiden at få etableret forskellige projekter i byen, der på sigt skulle kunne 
trække flere indbyggere til, med henblik på at bevare Vemb Skole.  

For ikke at få etableret projekter som der måske ikke kan driftes og vedli-
geholdes på grund af manglende økonomi – og derfor vil forfalde, vil be-
styrelsen på sit førstkommende møde, tage stilling til om det bliver nød-
vendigt droppe dele af ”Lokalbyplan for Vemb & Omegn”. 

Bestyrelsen håber ikke det bliver nødvendigt, men det forudsætter, at fle-
re bliver medlem af foreningen. 
Bestyrelsen skal opfordre til, at man indmelder sig i Vemb Borger & Er-
hvervsforening og indbetaler kontingent kr. 100,- pr. person til Sparekas-
sen Thy konto 9859 133345. 

Med venlig hilsen bestyrelsen 
Vemb Borger & Erhvervsforening. 

18VEMB - HVAD - HVOR           SEPTEMBER 2016



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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Nyt fra Gymnastik 

Så er gymnastik sæsonen planlagt.. 

Vi har i år prøvet at lave nogle nye hold som vi håber I vil tage godt imod. 

De nye hold er følgende: 

Cross Gym: Er et hold der er inspireret af cross fit. Hvor det bliver høj 
cardio træning og muskel træning. Det er et hold for både mænd og kvin-
der. 

Effekt fuld træning er et hold for kvinder, ligesom det foregående Q-hold 
bare uden løb og hop. 

TRÆNER SØGES til mandeholdet.  

Vi håber at der er en der kunne tænke sig at træne dette hold.  Ved inte-
resse kan Trine kontaktes på tlf. 5099 9455. 

Yderlig er vi ved at se om vi kan stable et efter efterskole-hold på benene. 
Til dem der er kommet hjem fra efterskolen og kunne tænke sig at noget 
spring/rytme. Hvis dette har interesse kan Marie Louise kontaktes på  tlf. 
2936 7590. 

Vi håber på at se en masse gymnaster gamle som nye. 
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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 

  

 

 

 

 

 

MT BILER
v/Morten Thøgersen

Skalstrupvej 13 · 7570 Vemb · Tlf. 4026 6116

21VEMB - HVAD - HVOR           SEPTEMBER 2016



 

Cykelsponsorløbet 
i Vemb 

I forbindelse med sommerfesten afholdt Vemb FS også cykelsponsorløb.  
Søndag eftermiddag satte 31 børn sig i sadlen og kørte 42.720,- kr. ind til 
ungdomsarbejdet i Vemb. 

Løbet var inddelt i to kategorier. Første løb blev afholdt for børn fra 3 år til og 
med 1. klasse. Der var 16 friske børn som stillede op i denne række som va-
rede ½ time. 

De fantastiske cykelryttere i denne gruppe var i år: 

Simon Adsersen, Carla Sandal, Victor Hansen, William Steffensen, Valdemar 
Steffensen, Mathilde Richardy-Smedsgaard, Mikkel Sørensen, Lærke Søren-
sen, Johan Smari Torbenson, Nathali Jensen, Lukas Adsersen, Kristina Holm, 
Emma Hedegård Christensen, Nikolaj Bundesen, Mynte Snejbjerg, Kristian 
Bilde Vrist. 

De gjorde en kæmpe indsats - de cyklede tilsammen 96 km på en halv time 
og cyklede kr. 18.365,- ind.  

Victor Hansen cyklede 4.030,- kr. ind til klubben og vandt en cykel sponseret 
af Cykelsmeden i Vemb.  

De fantastiske cykelryttere i gruppen fra 2. klasse til og med 10. klasse var i 
år:

Morten Pedersen, Mette Pedersen, Mai Mikkelsen, Mads Pedersen, William 
Hedegård Christensen, Laurids Snejbjerg, Marie Halkjær, Julie Halkjær, Thil-
de Sandal, Lasse Adsersen, Johannes Hedegaard, Vanessa Grainger, Victoria 
Steffensen, Mads Carøe, Andreas Pedersen. 

De gjorde alle en kæmpe indsats og cyklede tilsammen 325 km på 1 time og 
cyklede 24.355,- kr. ind.  

Andreas cyklede 4.235,- kr. ind til klubben og vandt en cykel sponseret af 
Cykelsmeden, Vemb.  

 

Cykelsponsorløbet 
i Vemb

Tillykke til de ivrige ryttere og tak til alle børnene for det store arbejde I har 
ydet – I var super seje. En stor tak til deres sponsorer. Tak til cykelsmeden 
i Vemb for de to flotte  cykler, tak til Sportigan samt Jyske bank og Vest-
jysk Bank for de fine præmier. Uden alle jeres bidrag var det ikke gået så 
godt.

En stor tak til Beredskabet som dirigerede trafikken for os på Søndergade – 
det var dejligt at have hjælp fra dem, så vi sikkert kunne sende børnene op 
på den store vej.  

Også en stor tak til publikum som heppede ivrigt samt frivillige hjælpere. 

Fantastisk flot arbejdet af 31 børn. Dem kan vi alle være stolte af. 

Loppemarked

6. klasse på Vemb Skole afholder loppemarked i Vemb Hallen lørdag den 1. 
oktober fra kl. 10.00 - 15.00. 
Det foregår som sidste år, hvor du kan leje et bord til at sælge dine ting fra. 
1 bord koster kr. 75 og 2 for kr. 100. 

Bestilling af borde ved Lisbeth W. Christensen 24610863 og Janni Holgersen 
40435651. Helst på SMS. 
Betaling ved bestilling. Dørene åbnes kl. 08.30 for sælgere. 

Vi ser gerne at man er klar til at sælge kl. 10.00 og at man først begynder at 
pakke ned kl. 15.00 ellers bliver det noget rod for dem der kommer og gerne 
vil købe til sidst.  

Der vil være en mad bod og en tombola. Vi håber på at mange vil kigge forbi 
og støtte 6. klasse. Pengene går til lejrtur, hvis der bliver overskud… 

Vi gjorde det samme sidste år og det var en succes. Vel mødt! 

Trivselsrådet for 6. kl.  
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                                  Cykelsmeden 
                     Vestergade 4, 7570 Vemb 
                      Tlf. 97401615 – 30665715 
                        WWW.CYKELSMEDEN-VEMB.DK 
                SALG  -  REPARATION  -  RESERVEDELE 
 
 
 

            
                      
                  
                        

Hasselvej 5, 7570 Vemb

 

 

       
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 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  
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Oasen 
Krohaven Vemb 

Hver tirsdag kl. 14.00—16.00. Alle er velkomne - ingen medlemskab. 
Pris pr. gang 35 kr. inkl. kaffe. 

September 

Oktober

November 

6. Kis Thesbjerg, Ragna Larsen og Irma Fonager Kristensen: 
Sang, musik og historier 

13. Gudrun og Jens Peder Christensen, Aulum: 
I Inkaernes fodspor 

20. Mogens Ballegaard, Grønbjerg: 
Vestjysk Politi bag tysk pigtråd 

27. Jytte, Eigil og Birthe, Hvide Sande: 
Sang og musik 

4. Chresten Bro, Ulfborg: 
Lysbilleder fra Tanzania 

11. Efterårsferie 

18. Tidl. Embedslæge Børge Sommer, Ringkøbing: 
Læge i 5 kontinenter 

25. Linda Søgaard Andersen, Spjald: 
Klaver og sang 

1. Demens koordinator Bente Nicolajsen, Holstebro: 
Lev Livet. Hun fortæller om tilbud fra kommunen, når livet begyn-
der at blive besværlit 

8. Agnethe og Poul Henning, Tjæreborg: 
Sang og musik 

15. Forstander Flemming Nees, Nr. Nissum: 
Skidtfisk og godtfolk 

22. Kis Thesbjerg, Vemb: 
Billeder fra Island 

29. Pastor Inge Dorthe Kaasgaard og Inge Kold, Thorsted: 
Kaj Normann Andersen + Fællessang 
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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

DE
N
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ØNNEBUrTIK
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Ulfborg Vemb 

Program efterår 2016 

Bowling
Mandage kl. 11.30-12.30 
Sted: Bowl-n’Fun, Mads Bjerres Vej 5, Holstebro 
Ingen tilmelding, man møder op og spiller en time. Der betales pr. gang. 

Aktiv torsdag 
Torsdage kl. 14.00-15.30  
Sted: Vestjysk Fritidscenter. 
Fælles opvarmning, gymnastik, cirkeltræning, volleybold, hjernegymnastik. 
I samarbejde med, DGI, UIF, Vestjysk Fritidscenter og Ældre Sagen. 
Ingen tilmelding. Pris: 35 kr. pr. gang, inkl. kaffe. 

 
Sangeftermiddag 
Onsdag den 26. oktober kl. 14.00-16.00 
Fællessang og fortællinger med Birgitte Hansen, Struer tidligere højskolelæ-
rer på Ryslinge Højskole. 
Pris kaffe og entré: 50 kr. ikke medlemmer 60 kr. 

Julefrokost:
Fredag den 2. december kl. 12.00-17.00  
Julefrokost i ”Det Røde kabinet” Vemb Hallen med julefrokost menu, og der 
vil blive underholdning. Se annoncen i Torsdagsavisen med menu, pris og 
hvem der skal underholde. Max 120 og først til mølle. 
Niels Kr. Jensen tlf. 9748 1165 eller 2098 3865 

Alle er velkomne til vore arrangementer, medlemmer får stor rabat.  
Læs mere på Ældre Sagens hjemmeside: www.aeldresagen.dk/ulfborg-vemb

Bestyrelsesmedlemmer fra Vemb
Niels Kr. Jensen tlf. 97481165/20983865 (formand 
Hjalmar Nielsen tlf. 97481177/30645866 (hjælp til computer) 
Anna Grethe Andersen tlf. 30126802 

27VEMB - HVAD - HVOR           SEPTEMBER 2016



Mobil 20 26 47 27 - 7570 Vemb
post@mesterfrandsen.dk - mesterfrandsen.dk
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Flamingo Naturpark
hold din fest 

i naturskønne omgivelser

Skalstrupvej 10, Gørding · 7570 Vemb · tlf. 2944 6636
Se mere på: www.flamingonaturpark.dk

Pilates i Vemb Hallen

Ulfborg Klinik for Fysioterapi 
Holmegade 35 Ulfborg + Vemb Hallen 
Tlf. 97 49 22 20  www.ulfborg-fysio.dk Følg os på 

Facebook

Vi er kommet godt i gang i de nye, 
flotte lokaler i Vemb Hallen. Her kan 
fysioterapeuten behandle dig, eller vi 
kan træne sammen med dig.

Kom og vær med på pilates-holdet 
hver onsdag morgen kl. 8-9.

massage 
til ømme muskler
eller forkælelse.

Med/uden henvisning. 
Mulighed for tilskud fra 

Sygeforsikring ‘danmark’

MØBORG MASKINSTATION
ENTREPRENØR & KLOAKMESTER

TLF. 9788 1248
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Halbal i Vemb Hallen
Lørdag den 29.10 2016 kl. 18.00-02.00.  

Da Kandis har svigtet os og vi er blevet opfordret til at arrangere et 
andet større musikarrangement har vi allieret os med FENDERS. 

Billetter med spisning kan bestilles på tlf. 3051 1474/ 9748 1474 og 
prisen for denne skønne aften er 350 kr. inklusiv spisning.  

Det er jo også denne aften at vi skal have kåret årets Vembborger, så 
kom ned og få stillet nysgerrigheden.  

Vi håber at vi ses til en rigtig hyggelig aften i Vemb Hallen med god 
mad og godt musik.  

Arrangør: Kulturens Venner.  

Nyt fra Bur 

Oktoberfest i Bur, lørdag den 1. oktober kl. 18.00

Vi holder oktoberfest for alle der har tid og lyst. Der vil være masser af øl og 
tyroler musik.  Maden er klassisk tyroler mad.  

Bedst tyroler klædte kvinde og mand vil modtager en lille gave.  

Tilmelding kan ske i den grønne Burtik.  

Priser:
Inden den 1/9    kr. 200,-
Fra 1/9-1/16/9   kr. 225,- 

Man kan købe billetter i døren efter kl 21.00 til kr. 100,- 
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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

DLG Vestjylland
Tlf. 33 68 72 50

FAGLIG VIDEN  
INDEN FOR RÆKKEVIDDE

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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   g sikke en fest...
  

Den 24. – 26.juni blev der afholdt den årlige sommerfest på Vemb Stadi-
on. Det blev en helt forrygende weekend hvor rigtig mange mennesker 
fra Vemb og omegn fandt vej til Vemb Stadion Her var der blandt andet 
sørget for ægte X Factorstemning da Chresten gæstede Sommerfestsce-
nen. Forinden havde Vembs Oldboyshold spillet fodbold mod Oldboys fra 
Bækmarksbro, så Chresten var sikret lokal opbakning fra sin hjemstavn. 

Lørdag var der også lagt op til et brag af en fest. Her leverede Windows 
66 musikken da kvinderne og mændene mødtes efter henholdsvis deres 
kaglen og hørmen. 

Vi har fået mange positive tilkendegivelser på Damekagl og Mandehørm, 
så denne succes kalder på en gentagelse. 

I år havde vi også besøg af flere kræmmere end ellers, hvilket også er 
meget positivt. Der er dog fortsat plads til endnu flere. Aktivitetsudvalget 
er også rigtig glade for den deltagelse der var fra Vemb Børnehave og 
spejderne, da vi gerne vil samarbejde på tværs. Alt i alt kan vi se tilbage 
med tilfredshed på sommerfesten 2016. 

Sommerfesten 2017 falder sammen med Skt. Hans fredag aften og vi er 
nu allerede ved at gøre os nogle tanker om hvordan dette kan arrange-
res bedst muligt, så vi får flest mulige mennesker med fra Kassebjerg og 
til stadion efterfølgende. I 2017 er vi også i den heldige situation at vi 
kan indtænke en multibane i aktiviteterne til sommerfesten. Det giver 
muligheder som vi ikke tidligere har haft.  

Aktivitetsudvalget og holdet bag sommerfesten 2016 vil gerne takke alle 
de frivillige som har hjulpet med stort og småt. Tak til de som har hjul-
pet med cykelsponsorløbet. I har alle bidraget ind i fællesskabet på hver 
jeres måde. Tak.  
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Bredgade 2 •  Tlf. 9793 1600 • ulfborg@sparthy.dk • www.sparthy.dk

Velkommen i Sparekassen Thy i Ulfborg!

Jette Ole

Kan&Vil
Er du kunde? 
I så fald håber vi, at du er tilfreds med os. 
Vi modtager meget gerne dit råd, hvis du 
mener, at der er noget, vi kan gøre bedre. 

Den store lokale opbakning gør, at vi kan 
hjælpe og støtte et væld af lokale klubber 
og arrangementer.

Vi støtter også din klub

Er du ikke kunde?
Hvis du overvejer at blive 
kunde eller bare gerne vil 
høre, hvad vi kan tilbyde, så 
kontakt os nu og bestil tid til 
et uforpligtende møde. 
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Gymnastik hold 2016/2017 

Da vi i gymnastikudvalget er blevet spurgt om det kan lade sig gøre med et 
”Efter efterskole” spring/rytme hold, vil vi gerne hører fra interesserede gymna-
ster på tlf. 2936 7590 (Marie Louise Pedersen) 

Hold Opstart Træner
hjælpetrænere

Dag/tid

Krudtuglerne  
(hal 1) 0-3 år 

14/09-2016 Marie Louise Pedersen 
Tlf. 29367590 

Onsdag 16.45-17.30 

Spilopperne 
(hal 2) 
Børnehavebørn 

14/09-2016 Laura Nørgaard 
Tlf. 22676146 
Marianne Pedersen 
Tlf. 40158359 
Hannah Jensen 

Onsdag 17.00-18.00 

Cool kids spring 
(hal 2) 0-2 klasse 

12/09-2016 Johannes Nielsen 
Tlf. 28997836 
Mikkel Borchmann 
Tlf. 30355734 

Mandag 17.00-18.00 

Super Spring 
(hal 2) 
3-10 klasse 

12/09-2016 Johannes Nielsen 
Tlf. 28997836 
Mikkel Borchmann 
Tlf. 30355734 

Mandag 18.00-19.30 

Cross gym (hal 2) 
Både for mænd 
og kvinder 

14/09-2016 Trine Lehman 
Tlf. 50999455 

Onsdag 18.00-19.00 

Effekt fuld træning 
for kvinder (hal 2) 
15 år + 

14/09-2016 Lone Sund 
Tlf. 24453509 

Onsdag 19.00-20.00 

Mandhold (hal 2) 
15 år + 

14/09-2016 Træner søges Onsdag 20.00-21.00 

Yoga 15 år + 06/09-2016 Gudlaug Smaradottir 
Tlf. 24455495 

Tirsdag 08.00-09.30 

Yoga 15 år + 06/09-2016 Gudlaug Smaradottir 
Tlf. 24455495 

Tirsdag 17.00-18.30 

Pensionister 14/09-2016 Tordis Joensen 
Tlf. 97881391 

Onsdag 09.30-10.30 
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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

 

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

Åbent: Torsdag- fredag: 11-17 . Lørdag: 9.30-12.00
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Vi støtter
vores 

sponsorer
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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
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Samarbejde mellem Vemb FS, 
Vemb Skole/SFH og 

DGI Vestjylland. 

Vemb FS og Vemb Skole/SFH har i samarbejde med DGI Vestjylland endelig 
indgået en aftale om at gennemføre ”I Front-Mini-Unglederuddannelsen”, der 
afvikles geografisk i Vemb, som emneuge ultimo september 2016. 

Aftalen om opstart af samarbejde mellem Vemb FS, Vemb Skole og SFH sker 
efter et længere men positivt forløb med drøftelser med Skoleledelsen, SFH, 
Skolebestyrelsen og DGI – samt drøftelse i Hovedbestyrelsen Vemb FS.  
Andre nær beliggende idrætsforeninger er allerede opstartet på Unglederud-
dannelserne og andre foreninger for længst startet. 

”I Front-Mini-Unglederuddannelsen” består af 30 timer, som fordelagtigt af-
vikles som emneuge for 6.- 7. klasse.  

Emneugen kan være obligatorisk, hvorefter de elever, der har interesse der-
for kan sendes i Foreningspraktik i vores forening – hvor formålet er, at de 
unge tilegner sig undervisningserfaring og foreningslære mv.  

Foreningspraktikken består af 6-8 timer i foreningen, hvor eleven løbende får 
mere og mere ansvar (denne del lægger ud over skoletiden – og er derfor 
frivillig).  

De elever, der gennemfører foreningspraktikken, får et særskilt kursusbevis 
(alle får et bevis for gennemførelse af Mini-Unglederuddannelsen, såfremt 
man har været deltagende i alle timer). 

At investere i ”I Front-Mini-Unglederuddannelsen” vurderes for Vemb FS at 
være en investering i fremtiden på flere planer.  

De unge kan under uddannelsen og umiddelbart efter bruges som hjælpe-
trænere - herefter eventuel mulighed for at tilbyde de unge gennemførelse  
af yderligere uddannelse; tage Modul 1 og 2.  

At foreningen ”plejer, passer, uddanner og investerer i” de unge gør forhå-
bentligt, at de unge får lyst til at blive i netop Vemb FS på sigt/vende tilbage 
til Vemb, når de skal videre til Ulfborg for at gå i skole eller på efterskole.  

Samarbejde mellem Vemb FS, 
Vemb Skole/SFH og 

DGI Vestjylland. 

Det forventes at give de unge et tilhørsforhold i Vemb by/forening via idræt-
ten og dennes gennemførte Unglederuddannelse. 

At udbyde DGI´s I Front-Unglederuddannelsen i samarbejde med Vemb sko-
le og SFH ses for værende en ”win win”.  

Klubben vil sandsynligvis få fat i de ”foreningsløse” unge, som forhåbentligt 
får interesse for fællesskabet i foreningen = flere medlemmer/flere frivillige 
kræfter forventes rekrutteret. Langt tidligere i ungdommen end ellers.  

Ligeledes tager/inddrages foreningsånd/idrætskulturen i skolen i langt højere 
grad end nuværende, hvilket åbner op for mere interesse (også blandt per-
sonalet i skolen/SFH), fællesskab, bevægelse i løbet af hele dagen og atter 
højnes muligheden for forhåbentlig nye medlemmer/tendenser til glæde og 
gavn for Vemb FS.  

Vemb Skole vil kunne bibringe med særlig fokus på ansvarligheden af at un-
dervise andre skolesøgende børn/unge og vigtigheden af at understøtte spej-
ling af hinandens positive og hensigtsmæssige handlinger/adfærd. 

De unge med erhvervede/gennemførte Unglederuddannelser tænkes benyt-
tet periodisk i forbindelse med andre sociale tiltag i Vemb By for således at 
skabe/styrke personlige succeserfaringer, men også med det formål at syn-
liggøre engagerede og positive rollemodeller for andre børn/unge i Vemb By.  

Vemb by skal fortsat og fremtidigt skal være et attraktivt sted at bo for alle 
aldre, hvor der er mulighed for at dyrke foreningslivet, som værende frivillig 
eller deltagende. 

I Vemb FS er det vurderingen, at der er et væsentligt behov for uddannede 
og dannede unge mennesker, som er klar på at tage fat på foreningslivet, 
derfor får de chancen - og der investeres i samarbejde på kryds & tværs. 
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GH HOLSTEBRO
GRADERSERVICE
Burvej 21 . 7570 Vemb . 97 48 12 04

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

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

Tlf. 9749 1452 - www.staby-fliser.dk
E-mail: post@staby-fliser.dk
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150 års fødselar giver stadig
vitaminer til den danske folkesjæl 

Digteren og forfatteren Jeppe Aakjær kunne lørdag 10. september 2016 være fyldt 
150 år. Vemb Kultur- og Forsamlingshus er i den anledning rammen om en festlig 
markering af fødselsdagen. 

Her vil du lørdag 10. september kunne opleve en sand vitaminindsprøjtning af kultur 
og kreativitet. Alt sammen helt i tråd og ånd med de værdier og visioner, Jeppe 
Aakjær stod og står for. ”Jens Vejmand”, ”Jens Langkniv” og naturens betydning, vil 
til evig tid være Aakjærs vitaminer til den danske folkesjæl. Her er ”Jeg er født på 
Jyllands sletter” det smukkeste bevis på hans format. 

Sang, musikglæde, mad med smag og sans samt en spændende kulisse i form af en 
udstilling, vil være den totaloplevelse, som du ikke må gå glip af. 
Programmet er som følger: 

Vemb- Kultur og Forsamlingshus, lørdag 10. september fra 16 til 22:
16.00: Dørene åbnes. Publikum kan bese udstillingen, hvor 10 billedkunstnere har 
tolket/fortolket ”Jens Vejmand”, og elever fra Husby Efterskole i skrift og billedkunst 
har fordybet sig i Jeppe Aakjær. Også naturfotografen Iben Holm Kongsbak medvir-
ker i udstillingen, hvor hun i spændende naturfotografier fordyber sig i Jeppe Aak-
jærs univers. 
18.00: Den kreative ”kogekone” Hanne Mette Jensen giver smagsløg og sanselighe-
den en fantastisk oplevelse. En lækker platte vil være fyldt med fristelser og fantasi-
fulde delikatesser. 
20.00: Sangeren, sangskriveren og multikunstneren Peter Abrahamsen med band, 
fylder Kultur- og Forsamlingshuset med en fortættet stemning af både den alvor og 
den livsglæde Jeppe Aakjær stod for. Her vil publikum få en enestående indføring i 
hele Jeppe Aakjærs univers med sange fra cd`en ”Jeg er født på Jyllands sletter”. 
22.00: Afslutning og tak for i aften. 

Koncertbilletter kan bestilles for kroner 200 (ved indgangen 250 kroner!) 
Smag og sans platte koster 150 kroner (kun mod forudbestilling!)  
Billetter til koncert og spisning er efter princippet ”Først til mølle”.  

Tilmeld dig derfor allerede nu til hannemettejensen@hotmail.com eller mobil 2042
1418.
Der kan også indbetales på regnr. 9859 og konto 0000115584 i Sparekassen Thy. 
Husk at skrive navn og adresse på indbetalingen! 

Arrangør er Kulturhusets Venner www.kulturhusetsvenner.dk i samarbejde med 
Vemb- Kultur og Forsamlingshus samt Holstebro Kommune.
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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
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