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At vælge sine kampe med omhu 
 
 
Her i det blæsende Vestjylland, kender selv køerne tricket med at gøre 
modvind til medvind, ved lige at vende ryggen til, om ikke andet så 
bare for et øjeblik. 
Vi har ikke bare kunnet vende ryggen til epidemien, men har dog 
sparet lidt på kræfterne, ved heller ikke at kæmpe formålsløst imod. 
 
Modvinden er da heldigvis løjet af, men som vi oplevede i maj, skulle 
der ikke megen gennemtræk til, før dørene igen smækkede i.  
 
Som også tidligere nævnt på denne plads, har klubbens indstilling hele 
vejen været, at følge myndighedernes anbefalinger, både når der blev 
lukket ned, og når der blev afventet at kunne åbne igen.  
Det er vi i nogle tilfælde blevet anfægtet på – men meget hellere det 
end omvendt.  
 
På klubbens brevpapir, som ganske vist ikke længere benyttes så ofte i 
den daglige kommunikation, skriver vi at: ”Klubben engagerer sig både 
sportsligt og socialt i lokalområdet, med fokus på trygge og gode 
forhold”. 
   
Den tryghed skal naturligvis også gælde alle de frivillige trænere og 
lederes sundhed – og skulle det give modvind vender vi ikke ryggen 
mod den. 
 
I tiden hvor det har været småt med idrætsaktiviteter og fælles 
oplevelser, er klubben fortsat engageret i lokalområdet.  
Et flerårigt samarbejde initieret af Nr. Vosborg, bringer nu en række 
lokale historier frem i lyset – og som bekendt kan historier samle, og 
forbinde os på tværs af generationer, akkurat som sport. 
Se omtalen af historierne inde i bladet. 
 
 
Jens Hansen, formand 
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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
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EM-fodboldfest i trygge rammer 
 
Vi arbejder stærkt på at kunne holde et storskærmsarrangement i 
hallen, i forbindelse med Danmarks indledende kampe ved EM som 
spilles. 
Der bliver ægte landsholdsstemning og festligt samvær, som vi i den 
grad har savnet, og vi satser på gode kampe med masser af danske 
mål! 
 
Det er følgende datoer: 
Den 12. juni fra kl. 17.30 
Den 17. juni fra kl. 17.30 
Den 21. juni fra kl. 20.30 
 
Vi kan tilbyde 150 pladser, som de skal bookes direkte ved Jesper 
Nielsen på e-mail: jjesper1978@gmail, eller på SMS til tlf.:29743998.  
 
OBS – det er påkrævet at have gyldigt coronapas, for at få adgang til 
arrangementet.  
Det er gratis at deltage, og vi vil tilbyde køb af øl/vand og en 
stadionplatte (pølse med brød).  
Kom og vær med til at heppe på de danske drenge!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den årlige sommerfest aflyses 
Vi må desværre aflyse årets Sommerfest pga. gældende restriktioner i 
forbindelse med covid-19, men vi glæder os meget til at Sommerfesten 
vender tilbage i 2022!  
 
Mvh. Aktivitetsudvalget 
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 vestjyskbank.dk/struer

MT BILER
v/Morten Thøgersen

Skalstrupvej 13 · 7570 Vemb · Tlf. 4026 6116



VEMB - HVAD - HVOR           JUNI 20219

”Oasen” 
Krohaven, indgang Stationsvej, Vemb 

Formand: Martha Bagge Rasmussen 2276 5441 

Næstformand Ellen M. Frydensbjerg, kasserer: Hjalmar Nielsen 

Marie Pedersen, Irma Fonager, Jens Chr. Brunsborg og 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 

 
September 2021 

7.  Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægter. 
Efter gratis kaffebord er der fællessang.  

14.  Thomas Nørgaard Hansen og Olav Buch 
Emne: Thomas fortæller og Olav spiller til fællessang. 

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

28. Karen Løvig Boll, pæd. leder Hammerum Efterskole 
Emne: Sang og klavermusik efter højskolesangbogen. 

 
Oktober 2021 

5. Nils Bidstrup Mortensen, Holstebro 
Emne: Rejse Sydtyskland. Lysbilleder og foredrag. 

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

19.  Efterårsferie  
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Mobil 20 26 47 27 - 7570 Vemb
post@mesterfrandsen.dk - mesterfrandsen.dk
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Gymnastiksæson med alternativ afslutning 
 
På trods af coronarestriktionernes fortsatte indtog, lykkedes det os 
alligevel at dyrke idræt udendørs i starten af marts. Og hvis man var i 
tvivl om det kunne fungere at dyrke udendørs gymnastik, så er den 
tvivl nu gjort til skamme – for selvfølgelig kan man det! 
 
Efter trænernes egne ønskede lykkedes det at afslutte 
gymnastiksæsonen for to af vores hold med udendørstræning. Det var 
til kæmpe glæde for både trænere, men sandelig også for gymnasterne, 
der trodsede både regn og blæst, for at dyrke idræt med deres venner. 
Kæmpe tak skal lyde for den opbakning til det ”nye” initiativ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som markering på gymnastiksæsonens afslutning fik alle gymnaster på 
børneholdene, både de som trænede udendørs og de, hvor sæsonen 
sluttede i november, en godtepose. En godtepose, som plejer at blive 
givet til juleafslutning og den årlige gymnastikopvisning, men som af 
gode grunde ikke kunne lade sig gøre i denne sæson. Vi håber den 
vakte glæde.  
 
Personligt forsøgte jeg, Marie-Louise, at imødekomme restriktionerne 
med tiltag vedrørende online-træning, mens det hele fortsat var lukket 
ned. Online-træning var tilsyneladende ikke lige jer, hvorfor det 
udelukkende blev en realitet ved første uges program.   
 
Planlægningen af den kommende sæson står dog aldrig stille, og vi er 
godt i gang med at finde trænere mv. Sidder du med et ønske om at 
blive frivillig i din lokale forening, eller har du en god idé til nye 
aktiviteter hører vi også gerne fra dig.  
Bedste hilsner  
Marie-Louise Pilgaard (fmd.) og gymnastikudvalget  
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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
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Fax: 97 48 11 69
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v/ Carsten Madsen

autovest@autovest.dk

Søndergade 38
7570 Vemb

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

autovest@get2net.dk
www.autovest.dk

v/ Carsten Madsen

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

Festmiddage I Buffeter
Pølseborde I Anretninger I Receptioner I Natmad 

Kontakt os og hør om de mange muligheder!

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

Støt Støt 
vore  vore  

sponsorer  sponsorer  
– de – de 

støtter os!støtter os!
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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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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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Nyt fra håndboldudvalget 
 
Det har været et meget tyndt år i håndboldens tegn da det, som med 
så mange andre ting, har været stærkt præget af aflysninger, 
restriktioner og til sidst nedlukning. Men nu lysner det atter op, og 
som det hele ser ud nu håber vi på at kunne starte op til august med 
næsten normale forhold.  
 
I håndboldudvalget er vi i gået i gang med diverse forberedelser til 
den kommende sæson, hallen er booket, nu arbejder vi på at finde 
trænere til de forskellige hold. Vi skal nok være klar til august.  
 
Vi skal måske lige nævne at vi mangler udvalgsmedlemmer - der er 
brug for et par stykker til at hjælpe med at løfte opgaven omkring 
håndbolden i Vemb.  
Hvis du overvejer at blive frivillig i foreningen, så kontakt endelig Lene 
Borchmann, for at få nærmere info om hvad opgaven indebærer.  
 
Som noget nyt er der blevet indført håndboldpas, det har ikke noget 
med corona at gøre men derimod, GDPR, personoplysningsloven. 
Dansk Håndbold Forbund bruger håndboldpasset til at bekræfte, at 
man er aktiv håndboldspiller, eller er frivillig i håndboldforeningen 
enten som træner, leder, kasserer eller en af de andre fede tjanser, 
der er i vores forening. Håndboldpasset gør det nemmere både for 
Dansk Håndbold Forbund og klubben at administrere persondata og 
frigiver tid, som kan bruges til andet eksempelvis at træne eller spille 
håndbold.  
 
Vi glæder os til august hvor der igen skal spilles håndbold i hallen, og 
indtil da vil vi ønske både spillere, trænere, frivillige og vores 
sponsorer en rigtig god sommer.  
 
 
Med venlig hilsen  
Håndboldudvalget 
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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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En stor virksomhed 
med små priser!

Læs mere på www.houlind-el.dk
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Lokale historier i naturen 
 
 
En række helt lokale historier præsenteres nu, lige hvor de har udspillet 
sig, langs åen ved Vemb, omkring Nr. Vosborg og ved Skærum Mølle.   
 
De i alt 15 historier spænder fra det ret nutidige til det mere 
sagnomspundne fortidige – og fra det hverdagsagtige til enkeltstående 
men afgørende begivenheder.  
 

Beskrivelserne er korte, og holdt i et 
fortællesprog, som frem for historisk 
korrekthed, giver rum til læsernes egne 
tanker om, hvordan livet har udspillet sig.  
 
Historierne præsenteres sammen med 
kunstneriske illustrationer på tavler, som vist 
på bladets forside, og hvor der også er 
mulighed for at tilgå historierne fortalt i lyd.  
 
De 15 historier er bundet sammen som en 
vandrerute gennem det omskiftelige 
landskab omkring åen, og skaber tilsammen 
også en vandring i tid og rum. 
 
 
 

Vandreruten er tiltænkt ikke bare at være en fysisk forbindelseslinje 
mellem Vemb, Nørre Vosborg og Skærum Mølle, men også til at skabe 
opmærksomhed om stedernes fælles nutid, fremtid og kulturarv, og 
dermed medvirke til at styrke den lokale identitet. 
Samtidig skal ruten indgå i at udvikle området som både kultur- og 
naturbesøgsmål for turister. 
  
Så kender man ikke til ”Postens hul”, til hvordan der blev festet og 
flirtet på Teglværket ved Skærum Mølle, eller til hvor tæt på udryddelse 
laksestammen i Storå har været – så gå en tur, eller tre.  
 
Materialet til ruten er støttet af LAG og Landdistriktspuljen. 
Den officielle indvielse af ruterne skete den 29. maj. 
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Fortællingerne er fordelt på tre delruter, 
markeret med symboler for henholdsvis 
Storå, Nr. Vosborg og Skærum Mølle.   
 
 

            Storå ruten 
 

 
 
 
 
 
 
Historierne er indsamlet og bearbejdet af 
forfatter Anna Marie Helfer, og henvender 
sig til både børn, unge, familier og 
seniorer, lokale såvel som turister.  
 
    

      Nr. Vosborg ruten 
 

      
 
 
 
 
 
 
Illustrationerne er udført af kunstner Eva 
Hermann, med blæk og pen af tagrør, 
skåret ved Storås bred. 
 
 

     Skærum Mølle ruten 
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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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Fodbold nu med ufrivillig timeout  
 
I skrivende stund har vi desværre igen set os nødsaget til at lukke ned 
for fodboldaktiviteter de kommende 14 dage. Dette er på opfordring fra 
kommunen, da smitten den seneste tid har været stødt stigende i 
Holstebro Kommune.  
 
Vi håber selvfølgelig, at der, når bladet udkommer, er fuld gang i 
fodboldaktiviteterne igen.  
Vi ser ellers frem mod en sommer med EM i fodbold, og dette endda til 
dels på dansk grund.  
 
Vi håber i Fodboldudvalget, at vi på en eller anden vis får mulighed for 
at markere dette i Vemb til glæde for vores dygtige spillere og trænere.  
 
Tusind tak for denne sæson som afsluttes op til sommerferien.  
Vi er stolte af, at både spillere og trænere har taget alle restriktionerne 
i forbindelse med Corona med oprejst pande. 

Støt 
vore sponsorer  

– de støtter os!
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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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Ulfborg-Vemb 

 
Program sommer 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.  
 
Stavgang 
Nørgårdsvej 1, Vemb 
Onsdage kl. 9.30. Den sidste onsdag i hver måned er det kl. 18.30, 
hvor vi kører til et naturskønt sted og går. Husk at tage kaffe eller 
andet med. Vi synger et par sange, når det bliver tilladt igen. Program 
er på hjemmesiden og udleveres når, du møder op. 
Husk: alle kan deltage både med og uden stave, det sociale er det 
væsentligste. 
 
Sommerspil i Varde 
Lørdag den 10. juli 
Afgang fra Vemb St. kl. 12.15, Ulfborg Aktivcenter kl. 12.30 
I prisen er billet, middag og bus inkluderet. 
Pris: 350 kr. ikke medlemmer 500 kr. Husk Coronapas. 
Tilmelding Inga Bennetsen, 40 42 34 30 fra den 3.-26. juni 
 
Mit-id afløseren for Nem-id bliver trinvis udskiftet fra august og året 
ud 
Får du problemer ring på 30 64 58 66, så finder vi ud af det. 
 
Årsmøde 
Bliver eventuelt afholdt til september, der vil blive annonceret i 
Torsdags-Avisen.  
Efter kaffen eventuel underholdning 
Gratis 
 
Besøgsven eller bisidder 
Har du brug for en besøgsven? Eller en bisidder til møder eller 
lignende? Else Susgaard, 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 Corona har vi ikke haft udflugter endnu i år. Der vil 
komme en annonce i avisen, hvis der bliver mulighed for det senere. 
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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



25VEMB - HVAD - HVOR           JUNI 2021

Nu ruller kuglerne igen i Vemb 
 
Når dette blad udkommer, er alle krocketspillere vaccineret mod 
covid-19, hvilket betyder at alt nu afvikles næsten normalt igen. 
I 2020 deltog vi ikke i holdturneringen grundet forsigtighedsprincip 
vedrørende coronavirussen, men i år, 2021, har vi to hold med igen. 
Vi har fastholdt vores medlemstal fra 2020, men der er som altid 
plads til nye medlemmer. 
 
Vil du prøve spillet, så kom endelige, vi vil gerne lære dig spillet. 
Det giver både motion og hjernegymnastik. 
Køller og kugler låner du af klubben. 
Du får mulighed for at komme til DM, samt at deltage i stævner, som 
udbydes af klubberne. 
Krocket er et alternativ til de idrætsgrene, som Vemb FS tilbyder. 
Er du i den yngre aldersgruppe, er vi også imødekommende i forhold 
til at finde spilletider, som kan matche dine behov.   
Du får en mentor med, som kan give dig tips og tricks om spillet. 
 
I sommerperioden træner vi fire gange ugentligt. 
Se vore træningstider på www.vemb-fs.dk 
Eller kontakt et af udvalgsmedlemmerne: 
Martin Schultz: 23 62 31 48  
Ejgil Poulsen: 22 44 39 15 
Hans Peter Petersen: 21 85 12 98 
 
Vi glæder os til at se dig ☺   
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Motionscenter og indoor cycling 
 
Motionscenteret 
Efter en længere nedlukning af motionscenteret på grund af covid-19, 
har vi endelig lov til at åbne igen. Der skal lyde en stor tak for alle de 
medlemmer som har støttet os i nedlukningen.  
Der er kommet to nye maskiner - en ny cykel og en ny crosstrainer. 
Der vil også komme et nyt fjernsyn, samt et andet anlæg. 
 
I motionscenteret 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 vejlede dig om hvordan du bedst kommer i gang med den træning 
der passer til dine behov.  
Motionscenteret har åbent alle dage fra 6.00 – 22.00. 
 
Ved eventuelle ændringer i forbindelse med coronarestriktioner, er det 
altid muligt at holde sig opdateret på hjemmesiden: www.vemb-fs.dk. 
 
Indoor Cycling 
Har du lyst til at prøve indoor cycling, så kom frisk og se om dette 
kunne være noget for dig.  
Der er plads til alle, og er du interesseret så kontakt en af vores 
engagerede instruktører og book en prøvetime. 
 
Indoor Cycling opstarter fra uge 21 og frem til uge 28.  
Der vil blive kørt følgende dage: 
Tirsdag fra kl. 18.00 – 19.00 
Onsdag fra kl. 17.30 – 18.30 
Torsdag fra kl. 18.00 – 19.00 
 
På vores hjemmeside står der ligeledes mere om hvordan du tilmelder 
dig både motionscenteret og indoor cykling. Når man har betalt, kan 
der gå op til tre hverdage inden chippen bliver lavet. Derefter modtager 
man en besked om hvornår chippen kan afhentes.  
 
Med venlig hilsen 
Motionsudvalget 
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TILBUD 

 DER ER 

 VÆRD 

 AT LØBE 

EFTER ...

- de gode 

 råd er gratis!

Nørregade 30 . 7500 HOLSTEBRO . 97 41 22 44



VEMB - HVAD - HVOR           JUNI 202129

Nyt fra Bur Aktivitetsforening 
 
Aktiviteter:  
Sankt Hans bål den 23. juni ved søen. 

- Se venligst opslag ved Forsamlingshuset eller på vores 
hjemmeside www.bursogn.dk  

Aktiviteter hver uge: 
Spilleaften, alle er velkomne 

- Torsdag fra 18.30 – ca. 21.00 
- Der er mulighed for at spille Bob, Billard, Dart, Petanque, kort, 

brætspil og bordfodbold osv. 

Bur går tur  
- Mandag fra kl.19.00- ? 
- Vi mødes ved klubhuset og går derfra.  
- Alle kan deltage, du bestemmer selv hvor langt du vil gå. 

Vi mødes ved søen 
- Onsdage i ulige uger kl. 19.00 
- Mød op ved Madpakkehuset, medbring selv kaffe. 

 
Udlejning af klubhus: 
Der kan dækkes op til ca. 50 personer, 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 Facebookgruppen: ”Bur” 
Grundet Covid 19, bedes i selv holde jer opdateret på vores hjemmeside  
 
 
 
Vi ønsker alle en god sommer 
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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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• 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



Velkommen i den 
lokale bank!

                                    ULFBORG
Holmegade 2                9793 1600                   www.sparthy.dk

Camilla             Jette

Vi er lokale 
og støtter
klubben

111669 I JOHANSEN GRAFISK I 9740 2233


