
Nr. 4
2020 udgives af Vemb FS – www.vemb-fs.dk

Læs i dette nummer:

Gynnastikudvalget går armgang
  Håndboldudvalget skal skifte ud

     Krocket på trods af restriktioner 
og meget mere ...

Hvad - Hvor Hvad - Hvor 
  emb



2VEMB - HVAD - HVOR           DECEMBER 2020

UDVALG I VEMB FS

Hovedbestyrelsen
Jens Hansen, formand ..............  24687680
Dennis Lund, næstfmd. .............  26358424
Jacob Lund Jensen, kasserer ...  60216504
Stephen Grainger, sekretær ......  29877845
Signe Bagge Rasmussen ..........  20921975
Marie-Louise Pedersen .............  29367590
Lene Borchmann  ......................  51740665
Ejgil Poulsen ..............................  22443915
Helle Vang Thing ........................  51241577

Aktivitetsudvalget
Jesper Nielsen, fmd.  .................  29743998 
René Sørensen ..........................  26186679  
Maja Godballe ...........................  40155434 

Fodboldudvalget
Signe Bagge Rasmussen, fmd.   20921975 
Jesper Nielsen ...........................  29743998  
Jens Paakjær Vrist .....................  20234148 
Henrik Poulsgaard .....................  22966484 

Håndboldudvalget
Lene Borchmann, fmd.  .............  51740665
Mikael Sigaard ...........................  26721474  
Kim Thusgaard Bentsen ............  26202878  
Tea Rose Christensen ...............  31511287  

Gymnastikudvalget
Marie-Louise Pedersen, fmd. .....  29367590
Nina Bøjer Mikkelsen ...................  25716151
Maja Hanni Poulsgaard ...............  26150062
Louise Gadgaard Petersen .........  31211103
Marianne Pilgaard Pedersen ......  40158359

Krocketudvalget
Martin Schultz, fmd. ..................  23623148
Hans Peter Petersen .................  21851298
Ejgil Poulsen  .............................  22443915

Motionsudvalget
Helle Vang Thing, fmd.  .............  51241577
Allan Søgaard Ravnsbæk ..........  24272797 
Morten Søgaard Andersen ........  28726929

Vemb-Hvad-Hvor
Maja Godballe ...........................  40155434  



3VEMB - HVAD - HVOR           DECEMBER 2020

INDHOLDSFORTEGNELSE

Vi kommer om ved det 5
Fodbold i samarbejde  7
Bur aktivitetsforening 9
Gymnastikudvalget går armgang 11
Håndboldudvalget skal skifte ud 13
Oasen 15
Ældresagen 17
Krocket på trods af restriktioner 19
Vemb pensionistforening 21
Aktivitetsudvalget 23

Støt 
vore sponsorer  

– de støtter os!



4VEMB - HVAD - HVOR           DECEMBER 2020

 
 

Hovedsponsor 
 

 
 
 

Platinsponsorer 
 

 
                                                                                                                                          

 
 

Guldsponsorer 
 

   
 
 

Sølvsponsorer 
 

      
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



5VEMB - HVAD - HVOR           DECEMBER 2020

Vi kommer om ved det 
 
 
Som alle andre, gynger klubben i øjeblikket i takt med epidemien.  
Nogle aktiviteter afvikles med mindre justeringer, andre med større, og 
enkelte har det været nødvendigt at sætte midlertidigt på pause. 
 
Uanset de ekstra udfordringer, opgaver og omkostninger det medfører, 
så bestræber klubben sig selvfølgelig på, at efterleve alle 
myndighedernes retningslinjer, i både ånd og bogstav. 
 
Der går nemt lidt usund folkesport i, at så tvivl om nødvendigheden, 
men det tjener os ikke at udfordre hverken regler eller 
omstændigheder. Når man blot husker på, at hensigten er at sikre den 
fælles sundhed, så er det jo en selvfølgelighed at tilpasning er en 
nødvendighed.  
 
”Vi må komme om ved det” – som en god gammel vending lyder. 
 
Mens det nok vil gynge en tid endnu, er der heldigvis også faste 
holdepunkter for klubben, og til dem hører så afgjort det lokale 
erhvervsliv, som igen i år på fineste vis har støttet klubben.   
 
Taknemmeligheden for sponsorstøtten er stor, og vil afgjort hjælpe os 
til at kunne lande på fødderne, når vi engang igen kan hoppe af 
gyngen.   
 
 
Jens Hansen, formand 
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Fodbold i samarbejde 
 

Også fodboldens efterårssæson har været præget af restriktioner og 
konsekvenser af coronavirussen.  
 
Børn, trænere, forældre og udvalg har skullet navigere i, hvad man 
måtte - og i særdeleshed hvad man ikke måtte.  
Det har dog heldigvis været muligt at få afviklet meget af fodbolden på 
rimelig normal vis.  
 
For flere hold har 2020 indtil nu stået i samarbejdets tegn.  
Der er nemlig holdsamarbejde med Ulfborg IF på både drenge- og 
pigesiden.  
Holdsamarbejdet omfatter U13/14 Drenge samt U11/U12 og U13 Piger.  
 
Dette samarbejde har været nødvendigt for at fastholde og bibeholde 
muligheden for at spille fodbold for så mange børn og unge som muligt 
i Vemb og Ulfborg.  
 
For trænere og spillere har det været en god proces, og efterhånden 
som tiden går, er samarbejdet blevet en selvfølge.  
 
For de to respektive udvalg har det krævet en del koordinering, men vi 
lærer også hinanden bedre og bedre at kende, og er nu faktisk rigtig 
stolte af at samarbejdet går så godt, da det er til gavn og glæde for 
fodbolden i de to klubber.  
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MT BILER
v/Morten Thøgersen
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Nyt fra Bur Aktivitetsforening 

 

 

Aktiviteter:  

Vi kommer rundt og sælger medlemskort til aktivitetesforeningen, i januar 2021. 

Fastelavn: Endnu uvist grundet Covid-19. I bedes selv holde jer opdateret på vores hjemmeside. 

Generalforsamling: Den 27. januar kl. 19.00 i klubhuset. Grundet Covid-19 bedes I selv holde jer opdateret, i forhold 
til eventuelle ændringer, på vores hjemmeside. 

Ugentlige aktiviteter: 

Torsdag fra 18.30 – ca. 21.00 

Spilleaften hvor alle er velkomne. Der er mulighed for at spille bob, billard, dart, petanque, kort, brætspil og 
bordfodbold mm. 

OBS! Eventuelle ændringer eller restriktioner grundet covid-19, annonceres på vores hjemmeside så vi opfordrer jer 
til at holde jer opdaterede.  

Udlejning af klubhus: 

Der kan dækkes op til ca. 50 personer og alt service findes i klubhuset. 

Henvendelse for nærmere oplysninger til: 

Formand Niels Bjørn Maegaard tlf.: 20 47 21 39 

Bestyrelsesmedlem: Preben Morratz tlf.: 20 91 41 93 

 

Bur har sin egen hjemmeside: www.bursogn.dk 

Du finder os også på Facebook: ”Bur” 

 

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår 
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Mobil 20 26 47 27 - 7570 Vemb
post@mesterfrandsen.dk - mesterfrandsen.dk
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Gymnastikudvalget går armgang  
 
Gymnastiksæsonen er for alvor i gang – med god opbakning fra jer! 
Corona-restriktionerne indført i starten af november har givet lidt 
udfordringer for voksenholdene, som så vidt muligt løses.  
Den første tilpasning med opdeling i zoner holdt dog ikke længere end 
til næste ændring i vejledningerne, og derfor må pensionisterne 
desværre holde en pause, mens danserne er sat på små hold og 
skiftende tider.  
Det giver os udvalgsmedlemmer lidt mere foreningsarbejde, som dog 
er det er det hele værd – og vi går gerne armgang, hvis blot vi kan 
holde JER aktive i jeres yndlingsidræt.  
 
En stor tak skal lyde til både trænere/hjælpetrænere, som hele vejen 
har taget nye tiltag/retningslinjer til sig og fulgt dem, for at gøre 
træningen mere sikker for alle. Tak for jer! 
 
Og en stor tak til DIG. Gymnasten. Danseren. For forståelsen for de nye 
restriktioner og for ikke at blive skræmt væk af de ændringer, som 
medfølger.  
 
Ingen ved endnu hvad fremtiden og 2021 bringer. Vi må håbe vores 
bedste og krydse vores fingre for, at vi kan afholde den årlige 
gymnastikopvisning SØNDAG D. 14. MARTS KL. 10.00. Og ellers har vi 
nogle alternative idéer i tankerne.  
 
 
Pas på jer selv og hinanden.  
 
Julehilsner fra gymnastikudvalget 
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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 Støt 
vore  vore  

sponsorer  sponsorer  
– de – de 

støtter os!støtter os!
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Håndboldudvalget skal skifte ud 
 

Så er vi i gang, men det bliver på mange måder en noget anderledes 
sæson, end vi er vant til. Coronavirussen og hele situationen der følger 
med, er en udfordring for alle, ikke mindst for afviklingen af 
indeværende sæson – men ved fælles hjælp og sund fornuft, skal vi 
nok komme i mål. 
 
Vi har desværre ikke så mange hold i år, men der er mulighed for at 
starte nye hold op efter nytår.  
På forhånd var herreholdet udfordret på trænersiden, men heldigvis har 
vi fundet en løsning. Claus Johansen er blevet både dame og 
herretræner, og træningstiderne overlapper hinanden, så alle parter 
kan få en god og brugbar træning.  
Begge hold fik spillet et par kampe inden nedlukningen, og der trænes 
fortsat. 
 
U13 holdfællesskabet med Ulfborg, er kommet godt i gang, under 
kyndig ledelse af Kaj Adsersen og Bruno Christensen. Der trænes 
skiftevis i Vemb og Ulfborg. 
 
U10 – U11 ser desværre ikke ud til at blive til noget på nuværende 
tidspunkt, men vi håber at kunne starte op efter nytår. 
 
U5 – U8 Træner på livet løs med Dina Lysgaard og Kirstine Vejrsø Bech, 
og mon ikke de snart er klar til at komme til stævne. 
 
 
Udvalgsmedlemmer søges 
 
Som vi ved tidligere lejligheder har forsøgt at skabe opmærksomhed 
omkring, så står håndboldudvalget foran en større udskiftning af 
medlemmerne. Til februar får vi brug for minimum to, og gerne tre, nye 
medlemmer. 
Så hvis du kunne have lyst til at være med til planlægning og afvikling 
af de kommende sæsoner, så kontakt endelig en fra udvalget. 
Arbejdsopgaverne består blandt andet af planlægning af træningstider, 
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Håndboldudvalget skal skifte ud 
 

Så er vi i gang, men det bliver på mange måder en noget anderledes 
sæson, end vi er vant til. Coronavirussen og hele situationen der følger 
med, er en udfordring for alle, ikke mindst for afviklingen af 
indeværende sæson – men ved fælles hjælp og sund fornuft, skal vi 
nok komme i mål. 
 
Vi har desværre ikke så mange hold i år, men der er mulighed for at 
starte nye hold op efter nytår.  
På forhånd var herreholdet udfordret på trænersiden, men heldigvis har 
vi fundet en løsning. Claus Johansen er blevet både dame og 
herretræner, og træningstiderne overlapper hinanden, så alle parter 
kan få en god og brugbar træning.  
Begge hold fik spillet et par kampe inden nedlukningen, og der trænes 
fortsat. 
 
U13 holdfællesskabet med Ulfborg, er kommet godt i gang, under 
kyndig ledelse af Kaj Adsersen og Bruno Christensen. Der trænes 
skiftevis i Vemb og Ulfborg. 
 
U10 – U11 ser desværre ikke ud til at blive til noget på nuværende 
tidspunkt, men vi håber at kunne starte op efter nytår. 
 
U5 – U8 Træner på livet løs med Dina Lysgaard og Kirstine Vejrsø Bech, 
og mon ikke de snart er klar til at komme til stævne. 
 
 
Udvalgsmedlemmer søges 
 
Som vi ved tidligere lejligheder har forsøgt at skabe opmærksomhed 
omkring, så står håndboldudvalget foran en større udskiftning af 
medlemmerne. Til februar får vi brug for minimum to, og gerne tre, nye 
medlemmer. 
Så hvis du kunne have lyst til at være med til planlægning og afvikling 
af de kommende sæsoner, så kontakt endelig en fra udvalget. 
Arbejdsopgaverne består blandt andet af planlægning af træningstider, 

Håndboldudvalget skal skifte ud 
 

Så er vi i gang, men det bliver på mange måder en noget anderledes 
sæson, end vi er vant til. Coronavirussen og hele situationen der følger 
med, er en udfordring for alle, ikke mindst for afviklingen af 
indeværende sæson – men ved fælles hjælp og sund fornuft, skal vi 
nok komme i mål. 
 
Vi har desværre ikke så mange hold i år, men der er mulighed for at 
starte nye hold op efter nytår.  
På forhånd var herreholdet udfordret på trænersiden, men heldigvis har 
vi fundet en løsning. Claus Johansen er blevet både dame og 
herretræner, og træningstiderne overlapper hinanden, så alle parter 
kan få en god og brugbar træning.  
Begge hold fik spillet et par kampe inden nedlukningen, og der trænes 
fortsat. 
 
U13 holdfællesskabet med Ulfborg, er kommet godt i gang, under 
kyndig ledelse af Kaj Adsersen og Bruno Christensen. Der trænes 
skiftevis i Vemb og Ulfborg. 
 
U10 – U11 ser desværre ikke ud til at blive til noget på nuværende 
tidspunkt, men vi håber at kunne starte op efter nytår. 
 
U5 – U8 Træner på livet løs med Dina Lysgaard og Kirstine Vejrsø Bech, 
og mon ikke de snart er klar til at komme til stævne. 
 
 
Udvalgsmedlemmer søges 
 
Som vi ved tidligere lejligheder har forsøgt at skabe opmærksomhed 
omkring, så står håndboldudvalget foran en større udskiftning af 
medlemmerne. Til februar får vi brug for minimum to, og gerne tre, nye 
medlemmer. 
Så hvis du kunne have lyst til at være med til planlægning og afvikling 
af de kommende sæsoner, så kontakt endelig en fra udvalget. 
Arbejdsopgaverne består blandt andet af planlægning af træningstider, 

trænerpåsætning til de forskellige hold og planlægning og afvikling af 
hjemmestævner. 
 
Vi holder gerne et til to møder månedligt, hvor vi udover det faglige 
indhold, hygger os sammen over en kop kaffe og lidt kage. Derudover 
bliver du også en del af fællesskabet i hele Vemb FS, på tværs af 
udvalgene. Oplæring vil naturligvis finde sted, vi hjælper hinanden og 
løfter i flok. 
 
Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Håndboldudvalget 
  

trænerpåsætning til de forskellige hold og planlægning og afvikling af 
hjemmestævner. 
 
Vi holder gerne et til to møder månedligt, hvor vi udover det faglige 
indhold, hygger os sammen over en kop kaffe og lidt kage. Derudover 
bliver du også en del af fællesskabet i hele Vemb FS, på tværs af 
udvalgene. Oplæring vil naturligvis finde sted, vi hjælper hinanden og 
løfter i flok. 
 
Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Håndboldudvalget 
  

trænerpåsætning til de forskellige hold og planlægning og afvikling af 
hjemmestævner. 
 
Vi holder gerne et til to møder månedligt, hvor vi udover det faglige 
indhold, hygger os sammen over en kop kaffe og lidt kage. Derudover 
bliver du også en del af fællesskabet i hele Vemb FS, på tværs af 
udvalgene. Oplæring vil naturligvis finde sted, vi hjælper hinanden og 
løfter i flok. 
 
Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Håndboldudvalget 
  

trænerpåsætning til de forskellige hold og planlægning og afvikling af 
hjemmestævner. 
 
Vi holder gerne et til to møder månedligt, hvor vi udover det faglige 
indhold, hygger os sammen over en kop kaffe og lidt kage. Derudover 
bliver du også en del af fællesskabet i hele Vemb FS, på tværs af 
udvalgene. Oplæring vil naturligvis finde sted, vi hjælper hinanden og 
løfter i flok. 
 
Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Håndboldudvalget 
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En stor virksomhed 
med små priser!

Læs mere på www.houlind-el.dk
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”Oasen” 
Krohaven Vemb 

Formand: Martha Bagge Rasmussen 22765441 

Næstformand Ellen M. Frydenbjerg 

Kasserer: Hjalmar Nielsen. Marie Pedersen, Irma Fonager 

Jens Chr. Brunsborg Jørn Kirkegaard Suppleant: Viggo R. Jensen 

Alle er velkomne - ingen medlemskab 

 Pris pr. gang 40 kr. inkl. kaffe.  

Kl. 14.00 – 16.00 hver tirsdag 

 
December 

1.  Fællessang med Vera Bagge, Holstebro. Vera fortæller små 
anekdoter i tilknytning til de valgte sange. 

8. Forfatter og pensioneret lærer Anders Bune, Fjaltring 
Emne: Fortæller om et lille samfund på Bøvling klit i perioden 
1870-1940, hvor den daglige overlevelse var det centrale spørgsmål. 

15.  Organist Søren Christensen 
Emne: Julehygge, sang og musik. 

 
Januar 2021   
12. Asger Korsholm, tidligere provst i Vildbjerg 

Emne: Et foredrag/fortælling om ”Jens Vejmand”. 
Hvem var denne Jens Vejmand egentlig? 

19. Nils Vidstrup Mortensen, Holstebro 
Emne: Rejse Sydtyskland. Lysbilleder og foredrag. 

26. Thomas Nørgaard og Olav Buch  
Emne: Spiller og synger for os. 

 
Februar 

2. Karen Løvig Boll. Pæd. Leder Hammerum Efterskole 
Emne: Sang og klavermusik efter Højskolesangbogen. 

9.  Eva Yde, Herrup- Kystvandring 
Emne: Fortæller om hvordan man lykkes med at være et glad 
menneske på trods af kronisk sygdom. 

16. Vinterferie 
23. Kromanden fra Grønhøj, Gregers Laigaard  

Emne: Fortæller om kroen, egnens og slægtens historie, krydret 
med sang og guitarmusik. 

 
Marts   

2. Morten Winther Johannsen.  
Emne: Sang og klavermusik efter højskolesangbogen under temaet 
”Lys”. Morten tager sin hustru Mayumi med på saxofon. 

9. Journalist og forfatter Bente Troense fortæller om erindringsbogen 
”Baglæns og på høje hæle”- og hvorfor hun sidste år flyttede til 
Bøvlingbjerg. 
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Vemb Smede & VVS
v/Henry Larsen . Industrivej 30 . 7570 Vemb
Tlf. 97 48 16 28 . Mobil 20 31 16 28

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         

 

Vi støtter Vi støtter 
vores sponsorervores sponsorer
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Ulfborg-Vemb 

 
Program vinter 2021 

 
Formand: Jørgen Frandsen, 97 49 16 90/20 97 53 73 
Bowling 
Mandage kl. 11.30 - 12.30 
Sted: Bowl-n’Fun, Mads Bjerres Vej 5, Holstebro 
Der er ingen tilmelding, man møder op og spiller en time. 
Der betales 30 kr. pr. gang.  
 
Årsmøde 
Onsdag den 10. marts kl. 14 - 16 
Efter kaffen eventuel underholdning 
Gratis 
 
Besøgsven eller bisidder 
Har du brug for en besøgsven? Eller en bisidder til møder eller 
lignende? Kontakt Else Susgaard tlf.: 97 49 19 46/27 99 23 32 
 
Alle arrangementer annonceres i Torsdags-Avisen med priser.  
Kontakt formanden for mere information eller på 
www.aeldresagen.dk/ulfborg-vemb   
 
NB. På grund af Coronavirussen har vi ikke planlagt arrangementer i 
vinter, med undtagelse af årsmødet i marts. Hvis situationen ændrer 
sig til det bedre, vil der komme en annonce i Torsdags-Avisen, på 
hjemmesiden og i vores nyhedsbrev. 
Indtil videre er Nytårskuren den 14. januar aflyst. 
Alle er velkomne til vores arrangementer, medlemmer får stor rabat.  
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Midtjyske Jernbaner A/S . Banegårdsvej 2 . 7620 Lemvig . Tlf. 97 82 32 22

FFaammiilliiee-- oogg  PPssyykkootteerraappeeuutt
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

MØBORG MASKINSTATION
ENTREPRENØR & KLOAKMESTER

TLF. 9788 1248
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Krocket på trods af restriktioner 
 

Året der gik   
Året 2020 har været et krocket år, der som så meget andet har stået i 
aflysningens tegn på grund af coronavirussen. 
Der er blevet aflyst masser af klubstævner og derudover blev også 
Krunderupstævnet og Regionsmesterskabet aflyst.  
Men det lykkedes dog, at gennemføre Holdturneringen som en halv 
turnering. 
 
Vi fravalgte i går at deltage i holdturneringen pga. corona, men i 
Enkeltmand- og Parturnering var vi repræsenteret. 
Det lykkedes at afvikle Danmarksmesterskabet for alle turneringer, 
hvor Jørgen og Martin fik en flot 4. plads i deres række, serie 1, i 
Parturneringen. 
Hans Peter kom i finalerunden i Enkelmand, hvor han fik en 3. plads i 
rækken 1. division. 
 
Kom og vær med 
På trods af forsamlingspåbuddet og diverse restriktioner, formår vi 
fortsat at træne tre gange ugentlig. Det er ikke et problem, at 
overholde diverse forholdsregler og afstandskrav.  
 
Du/I er velkommen til at prøve krocket spillet. 
Vi spiller hele året på banerne bag Spejderhuset på Nørgårdsvej. 
Vi træner hver mandag og torsdag med start kl. 13.30. 
Fra primo maj til ultimo august træner vi også hver onsdag aften med 
start kl. 18.30. 
’Nørderne’ træner også hver lørdag med start kl. 09.00. 
 
Rekvisitter låner du af klubben. 
Det er gratis at spille indtil april, hvorefter årskontingentet er 300 kr. 
for året 2021. 
 
Det kommende år 
Året 2021 er krocket udvalget allerede i gang med at planlægge. 
Vi ved, at der i DGI Vestjylland skal være turneringer for hold, par og 
enkelmand. 
I disse turneringer har man mulighed for at kvalificere sig til 
Danmarksmesterskabet i hver række. 
I DGI Vestjylland er der planlagt 18 stævner i klubberne og 2 stævner 
DGI regi. 
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Vemb Pensionistforening – arrangementer 2021: 
Yrsa: 60 15 41 32   Inger: 61 11 41 69 

 
Hver onsdag kl. 19.30 – kl. 22.00: Pladespil i Det røde Kabinet. 

 
29. januar: Pensionistfest i Vemb Forsamlingshus kl. 19-23.  
Pris 125 kr. For musik og dans – flutes m. pålæg, kaffe, lagkage og småkage. 
Musik: Jens Sandager. 
Tilmelding senest 22. januar på tlf. 60 15 41 32 eller 61 11 41 69. 
 
05. februar (fredag): Generalforsamling på Krohaven i Vemb kl. 13.30. 
Dagsorden ifølge lovene. Forslag til bestyrelsen skal være indgivet senest 10 dage før 
generalforsamling. 
 
18. Maj (tirsdag): Heldagstur for foreningens medlemmer med afgang fra  
Vemb station kl. 7.30 til Nationalpark Vadehavet & Klægager gård.  
Pris: 450 kr. I prisen er inkluderet:  
Buskaffe til medbragte rundstykker, Marskbonde frokost, Guidet tur i Marsken, Kaffe med 
smag på sønderjyske kager. På hjemturen spiser vi til aften i Højmark sognegård.  
Drikkevarer er ikke inkl. 
Tilmelding seneste den 10. maj på tlf. 60 15 41 32 eller 61 11 41 69. 
 
01.-05. august: Sommertur for alle på Den tyske Eventyrvej med Riis Rejser. Pris 3200 kr.  
Tilmeldelse til den tur kan først ske fra (mandag) 08. februar 2021  
Deltagerne tilmeldes direkte til Riis Rejser. 90 dage før afrejsen fastsættes prisen. 
Tilmelding senest D. 26. april. Tlf. 70114711 
 
31. august (tirsdag): Halvdagstur for foreningens medlemmer med afgang fra Vemb station  
kl. 12.15 til Bunker museet Tirpiz. 
Pris: 350 kr. I prisen er inkluderet:    
Eftermiddagskaffe m. ½ bolle og lagkage, guidet tur i området og middag på en hyggelig kro 
inden vi når Vemb igen. Drikkevarer er ikke inkl. 
Tilmelding senest den 24. august på tlf. 60 15 41 32 eller 61 11 41 69. 
 
27. september (mandag) kl. 18.00: Spisning i Bur for foreningens medlemmer gratis 
buskørsel fra Vemb station.  
Pris 125 kr. I prisen er inkluderet. 
To rettes middag, kaffe, kage, småkager og dans. Drikkevarer er ikke inkluderet. 
Gratis bus til Bur. Starter opsamling på Rønnebærvej kl. 17.15, Vestergade v/fjernvarmeværk 
kl. 17.20 og stationen kl. 17.30. 
Tilmelding seneste den 20. september på tlf. 60154132 eller 61114169 
 
29. oktober(fredag): Pensionistfest Vemb Forsamlingshus kl. 19-23. 
Pris 125 kr. For musik og dans – flutes m. pålæg, kaffe, lagkage og småkage. 
Musik: Kim fra Vejrum. 
Tilmelding senest den 22. oktober på 60154132 eller 61114169  
 

Der kan ikke tilmeldes via sms og mail. 
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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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Vi håber på flere aktiviteter i 2021 
 
 

- Planlægningen begynder nu! 
 
2020 har været et underligt år – ikke mindst for os i aktivitetsudvalget, 
for det eneste almindelige vi har oplevet som udvalg – er udgivelsen af 
dette blad. 
 
Alt andet har vi været langt i planlægningen af, for så at måtte aflyse få 
uger før gennemførelsen. Vi er blevet skarpe i planlægningens kunst… 
 
Nu begynder vi snart på et nyt år, og vi håber – ja kald os bare 
optimister – at vi får lov at gennemføre arrangementerne, så vi igen 
kan kende Vemb FS – også på den front. 
 
Vi vil gerne invitere til planlægningen af de forskellige aktiviteter, som 
vi har ansvaret for. I 2021 er de store arrangementer årets sommer- 
eller sportsfest, Oktoberfest og juletræsfesten i december. 
 
Vi starter op med et planlægningsmøde – tirsdag den 9. februar kl. 
19.00 i Vemb Hallen – her er alle gode kræfter og ideer meget 
velkomne. 
 
Der vil på mødet blive nedsat en arbejdsgruppe, som kommer til at 
arbejde videre med sommerfesten – det er helt frivilligt, om man vil 
indgå i denne! 
 
Vi ønsker fra udvalget alle i Vemb og omegn en glædelig jul, samt et 
lykkebringende nytår – dét er der brug for! 
 
 
Med venlig hilsen 
Aktivitetsudvalget  
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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

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.flamingonaturpark.dk

www.icentrum.dk
i Nørregade 8, Vemb

Tlf. 23 72 78 07
info@icentrum.dk

              Find os på            

Besøg voreswebshop på
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TILBUD 

 DER ER 

 VÆRD 

 AT LØBE 

EFTER ...

- de gode 

 råd er gratis!

Nørregade 30 . 7500 HOLSTEBRO . 97 41 22 44
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Støt vore sponsorer  

– de støtter os!

 

 

LISE RUBY 
BOLIGUDLEJNING VEMB   51 23 27 87 
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Vesterhavets
Fodboldgolf

En del af livet på landet

Skal I ha fest – er vi bedst

Nørgårsvej 7 · 7570 Vemb · Tlf. 30516201 · bh-grill.dk

Det Røde Kabinet
Stadion alle · 7570 Vemb · Tlf. 61766967
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BLIK- og VVS-arbejde 
udføres

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

VELVÆRE I FOCUSVELVÆRE 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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Nørregade 10
7570 Vemb . Tlf. 31 31 18 70

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 Vi støtter 
vores sponsorervores sponsorer
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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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Din butik 
- lige i nærheden!

VEMB - 97 48 10 41

ÅBEN ALLE DAGE KL. 8.00-20.00
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Vi støtterVi støtter
vores vores 

sponsorersponsorer
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Støt vore sponsorer – de støtter os!
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Vi ønsker 
jer alle en 

glædelig jul

Støt vore sponsorer – de støtter os!



Velkommen i den 
lokale bank!

                                    ULFBORG
Holmegade 2                9793 1600                   www.sparthy.dk

Er det 
nu?

Maria                       Camilla

109208 I JOHANSEN GRAFISK I 9740 2233


