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UDVALG I VEMB FS

Hovedbestyrelsen
Jens Hansen, formand ..............  21160196
Dennis Lund, næstfmd. .............  26358424
Jacob Lund Jensen, kasserer ...  60216504
Kirstine Bech, sekretær .............  61108656
Jesper Nielsen ...........................  29743998
Signe Bagge Rasmussen ..........  20921975
Maja Hanni Poulsgaard .............  26150062
Kim Thusgaard Bendtsen .........  26202878
Ejgil Poulsen ..............................  22443915
Helle Vang Thing ........................  51241577

Aktivitetsudvalget
Jesper Nielsen, fmd. ..................  29743998
René Sørensen ..........................  26186679
Jesper Damgaard ......................  21912716
Iben Maja Nielsen ......................  27210720
Kenneth Østerby Kirkegaard ....  28740965
Tea Rose Christensen ...............  31511287
Thorleif Bjerre ............................  20322281

Fodboldudvalget
Signe Bagge Rasmussen, fmd. .. 20921975
Jesper Nielsen .............................  29743998
Jens Paakjær Vrist ......................  20234148
Sanne Konradsen .......................  60445202
Line Gadegaard Thøgersen ........  20717800

Håndboldudvalget
Kim Thusgaard Bentsen, fmd. ..  26202878
Tea Rose Christensen ...............  31511287
Mathilde Nørby ..........................  30747110
Mathias Birch .............................  28890221
Nikolaj Hingebjerg Nielsen ........  40943880  

Gymnastikudvalget
Maja Hanni Poulsgaard ...............  26150062
Christina Bennedsgaard .............  28973753
Line Vever Iversen ........................  31956623
Henriette Madsen ........................  26409606

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

Motionsudvalget
Helle Vang Thing, fmd. ..............  51241577
Allan Søgaard Ravnsbæk ..........  24272797
Ole Ahle Steffensen ...................  21355975
Martin Friis Nielsen ....................  60160146

Vemb-Hvad-Hvor
Jesper Nielsen ...........................  29743998

Frist for indlevering til næste blad: 10. maj
Send til jjesper1978@gmail.com
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Dem vi er på hold med 
 
 
Der er noget grundlæggende identitetsskabende ved holdfælleskaber.  
 
Det kender de fleste fra mange sammenhænge livet igennem, og i 
sportsklubben kender vi jo i særdeleshed til, at holdfællesskabet nemt 
får mindst lige så stor betydning som selve sporten.  
 
I klubben har vi længe været udfordret på at kunne have både 
håndbold- og fodboldhold, for de enkelte årgange – og ofte endda bare 
to årgange.  
Ikke fordi flere børn vælger holdidrætterne fra, men simpelthen fordi 
årgangene har været relativt små. 
 
Nu er der så udsigt til, at en noget større årgang når skolealderen. Men 
som det har været flittigt omtalt på det seneste, så faktisk lige en tand 
for stor til at alle interesserede kan komme med i det kommende 
klassefællesskab.  
 
Kortsigtet kassetænkning har aldrig gavnet nogen eller noget, og det 
samfundsmæssige nulsumsspil kan ende med at gå i minus, idet 
nabokommunen samtidig er stærkt udfordret med lange transporttider 
for skolebusserne, og selvfølgelig mest i det kommunale grænseland.  
 
Uanset hvilket klassefælleskab det ender med at blive for de yngste, er 
de alle til enhver tid lige velkommen i klubbens holdfællesskaber.  
 
Og i de gode holdfællesskaber identificerer man sig ikke ved hvem man 
er imod, men kun hvem man er sammen med, og vil det bedste for. 
 
 
 
 
 
 
Jens Hansen, formand 
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Tingvej 5 · 6990 Ulfborg · Tlf. 7930 1888 · www.ulfborg-vemb-bolig.dk

Rørsgårdsvej 26 · 7570 Vemb
Tlf. 6064 5507 · www.helgesenbyg.dk
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Foråret 2023 – nyt fra krocket 
 
Nu er vi i marts, den første forårsmåned. 
Og de fleste af os vi har spillet krocket hele vinteren. 
 
Vi er gået i gang med at planlægge året og turneringerne i 2023. 
 
Vi forventer at kunne stille med et hold i holdturneringen i 2023. 
Vi forventer også, at klubben er repræsenteret i turneringen ved 
Enkelmand og Par. 
 
Vil du prøve krocketspillet, så kig op til os krocketspillere på banen på 
Nørgårdsvej - bag Spejderhuset. 
 
Du får en mentor tilkoblet, når du starter som ny spiller. 
Vi spiller mandag og torsdag eftermiddag fra kl. 13,30. 
Lørdag spiller vi fra kl. 9,00. 
 
Fra 1. maj spiller vi hver onsdag med start kl. 18,30. 
 
Kan du løfte en kølle på ca. 1 kg. er din kondi OK til at spille krocket. 
Er du på arbejdsmarkedet, så finder vi spilletider, der også passer til 
dig. 
 
Krocket er for både damer og herrer. 
Kom som du er, køller og kugler låner du gratis i klubben. 
Se mere om krocket på DGIs hjemmeside.  
 
www.dgi.dk/krocket 
 
Vil du vide mere, da kontakt en fra Krocket udvalget. 
Martin Schultz: 23 62 31 48  
Ejgil Poulsen: 22 44 39 15 
Hans Peter Petersen: 21 85 12 98 
 
Eller se på hjemmesiden.  
 
www.vemb-fs.dk 
 
Mvh 
Krocket udvalget 
Vemb FS 
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MT BILER
v/Morten Thøgersen

Skalstrupvej 13 · 7570 Vemb · Tlf. 4026 6116

Rasmus Færchs vej 28 · 7500 Holstebro · Tlf. 9742 7676 · www.holstebro-turistbusser.dk

 vestjyskbank.dk/struer
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Krohaven og Krohavens vennekreds  
indbyder til orienteringsaften 

 
Krohaven er Vembs plejeboliger, og er nu er såkaldt skærmet enhed. 
 
De ældre, der bor der, har som alle andre brug for at deltage i 
aktiviteter og i sociale sammenhænge. Ikke i det omfang, som mange 
andre ældre har det – men behovet er der. 
 
Derfor er det rigtig vigtigt, at der er frivillige til at hjælpe personalet 
med disse opgaver. 
 
Af aktiviteter kan nævnes gåture og indendørs aktiviteter alt efter 
årstiden.  
 
Vi vil også gerne have hjælp til at vedligeholde have og drivhus og de 
indendørs planter, ligesom der altid er brug for en ekstra hånd, når der 
er ture ud af huset. 
 
Vi ønsker og så mange frivillige hjælpere, at omfanget af opgaverne er 
minimalt for den enkelte. 
 
Bliver du nysgerrig på dette og på vores lokale plejehjem, så er det 
muligt. Bettina Bendtsen, som er leder af Krohaven, vil orientere om 
Krohaven og dens tilbud, og sammen vil vi drøfte de opgaver, som vi 
rigtig gerne vil have løst. 
 
Krohaven er vært ved kaffebordet, så derfor beder vi om tilmelding 
senest onsdag d. 22. marts til formanden for Krohavens Vennekreds 
Inge Christensen på tlf.: 51235629 
 
Vi glæder os rigtig meget til at se mange af jer. 
 
Venlig hilsen 
 
Krohavens beboere og personale og Krohavens Vennekreds 
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En stor virksomhed 
med små priser!

Læs mere på www.houlind-el.dk
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HeeHee

HolstebroVemb
Bur

Ulfborg

Tim

Ringkøbing 

Lem

Skjern

Amstrup

Bækmarksbro
Sinkbæk

Fåre

Ramme

Bonnet

Lemvig St.

Armose
Balleby

Klinkby
Nejrup

Strande

Vrist

Victoria Street St.

Harboøre

Rønland
Sprogøvej

Thyborøn Kirke

Thyborøn St.

Herning

Struer Viborg

Silkeborg

Skive

Hobro

Hee

Midttrak Kundecenter

Telefon 70 210 230:
Mandag, onsdag og fredag kl. 8.00 - 16.00
Tirsdag og torsdag kl. 8.00 - 18.00
Weekend og helligdage lukket

På midttrafik.dk finder du info om billetter, 
priser, køreplaner og rejseregler.

Rejsegaranti

Oplever du forsinkelser på 20 minutter eller mere i ankomsten til 
dit bestemmelsessted, har du ret til rejsegaranti hos Midttrafik.

Rejsegarantien dækker udgifter til bil eller taxa, hvis vi er skyld i, 
at du er mere end 20 minutter forsinket til dit rejsemål. Der er dog 
visse undtagelser, som du kan læse om på midttrafik.dk

Du kan bruge rejsegarantien, når du rejser med Midttrafiks 
busser, Letbanen eller Midtjyske Jernbaner.

Er du i tvivl, om rejsegarantien gælder, kan du ringe til 
Midttrafik Kundecenter på tlf. 70 210 230.

Midtjyske Jernbaner

Telefon 97 820 019
mjba@mjba.dk

www.mjba.dk

Vemb-Lemvig-Thyborøn
Holstebro-Skjern

Smukke seværdigheder, flot natur 
og en afslappende tur med tog, hvor 
du bare kan læne dig tilbage og nyde 
udsigten. 

Forkæl dig selv eller familien med en 
togtur med Midtjyske Jernbaner.

I Midttrafik app kan du både planlægge 
din tur, købe dagsbilletter, familie- 
billetter m.m. og finde svar på de  
oftest stillede spørgsmål.

God tur.

TAG TOGET TIL  
GODE OPLEVELSER
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Vemb pensionistforening 
Besøg vores hjemmeside: 

www.vembpensionistforening.dk 
 
Tirsdag 02. maj: Heldagstur til Tulipanmarken i Fole og Gram slot 
 
Nu behøver du ikke køre den lange tur til Holland for at se 
tulipanmarker. Du får lov at gå ud i marken og opleve dem helt tæt på, 
og der bliver mulighed for at købe masser af tulipaner med hjem 
naturligvis. Her ude i tulipanmarken skal vi nyde vores medbragte 
sandwich til frokost. 
 
Efter besøget kører vi til Gram Slot, hvor vi skal opleve og høre om 
dette spændende slot. Vi slutter besøget af med kaffe og et stykke brød 
i Kostalden. 
 
Turen forsætter hjemover, og inden vi når Vemb, sluttes dagen på en 
hyggelig kro med god dansk 2 retters aftensmad. 
 
Pris: 425,00 kr. Der tages forbehold for prisændringer 
Tilmelding senest: 24. april 2023 til: Inger Slyk tlf. 6111 – 4169 HUSK 
at bestille sædeplads. 
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Vemb pensionistforening 
Besøg vores hjemmeside: 

www.vembpensionistforening.dk 
 

Tirsdag til torsdag 01.aug. til 04. august:  
Flere dags Nordtyskland & Sønderjylland. 

 
Første stop på turen er Genforenings og Grænsemuseet, som ligger her 
ved den gamle grænse, der indtil 1920 var skillelinjen mellem Danmark 
og Tyskland. 
 
Frokost med 1 valgfri drik på Den gamle Grænsekro. 
I Christiansfeld skal vi have en guidet tur til fods, og høre om byen og 
egnen. 
 
Vi skal bo på: Hotel Alte Post i Flensborg. Dette historiske sted ligger 
lige ved gågaden og tæt på havnen. 
 
På Dannevirke møder vi vores guide der vil fortælle os omkring dette 
forsvarsværk, der fungerede indtil 1864.  
 
Efter Dannevirke kører vi videre til Slesvig. Her skal vi op på 26. etage i 
Winkingetårnet. Her i restaurant Winkingeturm får vi serveres vores 
frokost inkl. 1 øl/vand. 
 
Vi skal også besøge den gamle Hansestad Lübeck, hvor synet af den 
gamle byport fra 1478 Holsten tor er imponerende. 
 
Prisen er 4550,00 kr. per person ved et mindste 35 deltagere. Der 
tages forbehold for pris ændringer 
 
Tilmelding 7. maj og senest den 26. maj til: Benny tlf. 2329 – 9080 
HUSK at bestille sædeplads. 
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Mobil 20 26 47 27 - 7570 Vemb
post@mesterfrandsen.dk - mesterfrandsen.dk
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VVEEMMBB  AAKKTTIIVVIITTEETTSSCCEENNTTEERR,,  SSTTAATTIIOONNEENN,,  VVEEMMBB  

  

  
STED:   VVEEMMBB  AAKKTTIIVVIITTEETTSSCCEENNTTEERR 

TIDSPUNKT:                12:30 -16:00 

 

DATO:   20.03.2023 

  27.03.2023 

  17.04.2023 

  24.04.2023 

   01.05.2022 

  

KKUURRSSUUSS  II  CCRREEPPEE  PPAAPPIIRR::    
Kan du lide at lave blomster i crepepapir eller har du lyst til at prøve det så kom og 
være med mandag eftermiddage.  

Birgit Pii underviser os i at lave blomster og farvning af crepe papir. Meningen er at 
vi har en blomst med hjem efter hver gang.  

 

Hvad skal jeg have med:  

-  Lille og mellem saks  
-  Bogbinderlim  
-  Elefanttråd sort/grå farvet 

 

 

Birgit laver en begynderkasse som vi kan købe af hende.  

Tilmeldingsliste ligger i Vemb Aktivitetscenter – først til mølle-princippet.  

 

De bedste hilsner fra  

Vemb Aktivitetsudvalg  
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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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LISE RUBY 
BOLIGUDLEJNING VEMB   51 23 27 87 

 
 

Støt 
vore sponsorer  

– de støtter os!
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Nyt fra Vemb skole og børnehus 
 
SFO 
Overnatning 
Vi har netop afholdt vores årlige overnatning, hvor alle SFO børn fra 0. 
til 4. klasse har sovet på skolen. Det er altid meget spændte børn, der 
kommer ind ad døren med alt deres habengut og den første tid går 
med at finde det helt rigtige sted at sove og pakke ud. Aftensmaden 
stod på pizza og herefter var der tid til leg, hygge og selvfølgelig – 
neglelak til dem, der havde lyst. Noget af det børnene ser frem til hvert 
eneste år til overnatning er løb på gangen. Det er ikke noget vi må i 
hverdagen, så derfor giver vi den ekstra gas, når skolen er lukket – og 
selvfølgelig helst i strømpefødder, så der kan glides. Bagefter kølede vi 
kroppen ned med en is og film hygge inden der skulle børstes tænder 
og høres godnathistorie. Om morgenen blev der serveret morgenmad 
til alle, og når dynen var pakket sammen, måtte der spilles computer 
indtil skoledagen startede lidt forsinket. Det er altid et fantastisk 
arrangement, hvor det sociale fællesskab bliver dyrket på nye og 
anderledes måder. Børnene var igen i år super seje, og de glæder sig 
allerede til næste år. Vi takker mange gange for lån af jeres skønne 
børn. 
 

    
 
BMGP 
I SFO’en bruger vi lige nu meget tid på at forberede BMGP. Hvert år 
dyster SFO’er i Holstebro Kommune om ”Den Gyldne Node” i Gråkjær 
Arena, og vi er selvfølgelig med som altid. Alle SFO børn har fået 
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buddet om at deltage og rigtig mange heldigvis takket ja tak. Selv 
vores yngste børn fra 0. klasse deltager og ser meget frem til at synge 
foran så mange mennesker. Nina har skrevet en vindersang til os, så 
nu øver vi flere dage om ugen, samtidig med, at der skal øves dans og 
laves kulisser. Der er stor forskel på, hvad de glæder sig mest til. 
Cecilie fra 2. klasse glæder sig til at danse og synge på den store 
scene, mens Jane og Naya fra 2. klasse glæder sig til at hygge 
i ”Greenroom” og se de andre SFO’er optræde. Sidst i februar inviteres 
deltagerne til hyggeaften i SFO’en, hvor øvningen får max gas. Det 
glæder Signe fra 1. klasse sig særlig til. Børnene går meget op i hele 
projektet. Sidst i februar er der også ”fotoshoot”, hvor der bliver lavet 
en lille video, der vises inden vi går på scenen i Arenaen.  
 
I år har vi været så heldige, at ”Nordsmark” har sponsoreret trøjer til 
SFO’en, så alle børn kan blive ens. ”I Centrum” har trykt VEMB på, så 
alle kan se, hvor vi kommer fra. Det kommer uden tvivl til at se helt 
professionelt ud. Tusind tak for det.  
Forsættelse følger  ☺ 
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Nyt fra Vemb skole og børnehus 

 
Børnehaven 
Tema om teater 
De 4-5-årige børn i børnehaven har i januar og noget af februar leget 
med eventyr og teater. De 14 børn har sammen med de voksne 
snakket om hvad et eventyr er, og hvad teater er. Vi har læst eventyret 
om ”Ulven og de 7 gedekid” flere gange, da gentagelser er noget 
børnene sætter stor pris på. For at gøre noget mere end ”bare” at læse 
et eventyr, har vi sammen fundet frem til rollerne i eventyret. Så har vi 
i fællesskab lavet kostumer, sådan at vi kunne lege eventyret 
om ”Ulven og de 7 gedekid”. Børnene fik lov til at prøve de roller i 
eventyret som de havde lyst til, og der var også plads til dem der gerne 
ville kigge på. Vi legede eventyret flere gange, og børnene fortsatte 
selv legen efterfølgende.  
 
Vi har haft besøg af to fra Odin teatret – Alice og Valerio. De har været 
i børnehaven 2 dage i træk for at lave teatermøder med børnene. De to 
skuespillere er fra Italien, og de lavede en lille forestilling for og med 
børnene. Børnene var nemlig også en del af forestillingen – hvis de 
havde lyst. Vi havde lovet, at vi også ville vise Alice og Valerio en leg og 
en sangleg, så de fik noget med fra os. Børnene er rigtig glade for 
legen ”Bjørnen sover” samt sanglegen ”jeg gik mig over sø og land” så 
vi viste de to skuespillere hvordan vi synger og leger dem.  
Sidst i februar skal vi en tur ind til Holstebro og se 
teaterforestillingen ”De magiske rejsende”. Det er med de samme to 
skuespillere som har været på besøg hos os – det er en rigtig fin 
afslutning på et spændende tema om eventyr og teater 
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BLIK- og VVS-arbejde 
udføres

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

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

Støt vore sponsorer  

– de støtter os!



23VEMB - HVAD - HVOR           MARTS 2023

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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Nyt fra Fodboldudvalget 
 

 
Den indendørs fodbold har gennem de seneste måneder været i gang, 
og det er dejligt. Så mange har valgt at udskifte fodboldstøvlerne med 
de indendørs sko for en stund.  
 
Generelt må vi sige, at den indendørs fodbold er populær, hvilket vi 
også med glæde kunne konstatere, da tilmeldingerne strømmede ind til 
årets firma- og familiestævne, som blev afviklet den 4. februar 2023. I 
alt var der 22 tilmeldte hold, hvilket betød, at der blev afviklet kampe 
fra morgen til aften. 
 
Traditionen tro blev der undervejs uddelt præmier, som er indsamlet 
fra sponsorerne.  
 
Vinderne af børneturneringen blev Egernbanden efter en god finale mod 
Søgårds Disciple.  
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Foto: Spillerne fra Hvidbjerg 
 
Vinderne af turneringen for de voksne blev Hvidberg, som i finalen var 
oppe imod Obstruktion FC. 
 
Fodboldudvalget vil gerne takke de frivillige, som hjalp til på selve 
dagen. Vi vil gerne takke alle deltagerne og det talstærke publikum, 
som kom ned i hallen og var medvirkende til en fantastisk stemning fra 
start til slut.  
 
Sidst men ikke mindst tak til sponsorerne for de fine præmier. 
Sponsorere: 
Sparekassen Thy 
Holstebro Golfklub 
Sport 24 Holstebro 
ID Holstebro 
Klippestuen v. Jette Hvam 
Pejsestuen, Vemb 
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Vesterhavets
Fodboldgolf

Skolevej 8

7570 Vemb

Tlf. 2259 8182

kontakt@krystaleco.dk

www.krystaleco.dk

Støt 
vore sponsorer  

– de støtter os!
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Vemb Børnehave Støtteforening 
 

Vi vil i støtteforeningen, sige mange tak for den store interesse og opbakning. Uden jer ville vi 
ikke kunne give børnene de ekstra oplevelser, udflugter og legeredskaber. 

December 2022 inviteret vi alle børn og voksne til julefrokost i Vemb hallen. Det var en stor 
fornøjelse for både voksne og børn. Der var masser af leg og hygge i hallen, og et dejligt 

veldækket julebord med alt hvad der hører til en julefrokost. Julemanden kom på besøg til stor 
glæde med slik poser. 

Den 4. juni 2023 afholder vi cykelsponser løb for alle børn i børnehaven og søskende, hvor vi 
håber at kunne tjene penge samme til nye eventyr. 

Til september afholdes der arbejdsdag i Børnehaven og SFOén hvor vi håber at se en masse 
glade og friske forælder og bedsteforælder igen står klar til en god dag, med en masse hårdt 

arbejde. 

Den 1. december blev 3 heldig vinder udtrukket, blandt vores medlemmer. Tillykke til jer. 

Sponsoreret af 

Daglig Brugsen Vemb 

Vemb Slagter 

Havana Pizza - Vemb 

Kræmmergård – Bækmarksbro 

 

Husk vi igen til juni trækker 3 nye heldig vinder. 

Bliv medlem ved overførsel af 100 kr. går ubeskåret til børnene i Vemb børnehave. 

Mobil pay 7570NA 

 

Vi er så glade for at må være med til at skabe minder 

Venlig hilsen 

Vemb Børnehave Støtteforening  
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Vemb motionscenter og indoor cycling 
 
Kom frisk og se om dette kunne være noget for dig.  Du får 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.  
 
Følg med på vores hjemmeside Vemb FS for nærmere information 
om træningstider og hold.  
 
Der er plads til alle, og er du interesseret så kontakt en af vores 
engagerede instruktører og book en prøvetime i motionscenteret 
eller indoor cycling.  
 
På vores hjemmeside står der ligeledes mere om, hvordan du 
tilmelder dig både motionscenteret og indoor cycling. Når man har 
betalt, kan der gå op til 3 hverdage, inden chippen bliver lavet. Man 
vil modtage en besked om, hvornår chippen kan afhentes.  
 
Man lukker ikke andre ind i motionscenteret.  
 
I motionscenter bruger man kun indendørs sko. Når man er 
færdig med at træne, rydder man op efter sig selv.  
                                   

Åbningstiderne for motionscentret er:  
 

Man: 6.00-22.00  
Tir: 6.00-22.00  
Ons: 6.00-22.00  
Tor.: 6.00-22.00  
Fre.: 6.00-22:00 
Lør.: 6.00-22:00 
Søn.: 6.00-22.00  
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Indoorcykling 

 
Vi lukker ned for holdene den 1-5-2023 
 
Der bliver kørt: 
 
Begynder hold:  mandag fra kl. 17:30-18:15. 

Onsdag fra kl. 18:00-19:00 
 
Der skal være mindst 3 på holdet, for at det bliver kørt. 
 
Man kan køre med på begge hold for 99 kr. i måneden, det eneste 
man skal have med, er vand og et håndklæde. 
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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

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

autovest@get2net.dk
www.autovest.dk

v/ Carsten Madsen

autovest@autovest.dk

Søndergade 38
7570 Vemb

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

autovest@get2net.dk
www.autovest.dk

v/ Carsten Madsen

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

Festmiddage I Buffeter
Pølseborde I Anretninger I Receptioner I Natmad 

Kontakt os og hør om de mange muligheder!

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

1. Bekæmp ukrudt og lug dine bede

2. Beskær dine buske og fæld træer

3. Rens tagrenderne og plant nye stauder

4. Klip hækken og rens dine fliser

5. Fordel dine stauder og plant krukker

6. Gød græsplænen eller så nyt

7. Rens dine fliser eller læg ny belægning

8. Eller planlæg en helt ny haveplan!

  Alt dette kan vi hjælpe dig  
 og meget mere... 

w w w . k a j b e c h . d k

G Ø R  H AV E N 
F O R Å R S K L A R

8 forlsag til  
en god start på  

havesæsonen

ULRICH PEDERSEN
UP@KAJBECH.DK

22 70 88 31
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Fysioterapi 
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

Ved du, at du kan blive behandlet på 
vores klinik i Vemb Hallen?
Her kan fysioterapeuten behandle 
dig, eller vi kan træne sammen.

RING NU og hør om mulighederne.

massage 
til ømme muskler
eller forkælelse.

Med/uden henvisning. 
Mulighed for tilskud fra 

Sygeforsikring ‘danmark’
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”Oasen” 
Krohaven, indgang Stationsvej, Vemb 
Formand: Martha Bagge Rasmussen 2276 5441 

Næstformand Ellen M. Frydensbjerg, kasserer: Hjalmar Nielsen 

Marie Pedersen, Jens Chr. Brunsborg, Viggo R. Jensen og Lis Adsersen  

Suppleant: Margit Rasmussen  

Alle er velkomne - ingen medlemskab 

 Pris pr. gang 40 kr. inkl. kaffe 

Kl. 14.00 – 16.00 hver tirsdag 

 
Marts 2023 

7. Jens Jørgen Kallesøe, Lemvig – kaldet Sjønne 
Emne: Fællessang med Sjønne, der er super god til både sang, 
guitarspil og fortælling. Sjønne tager selv vise-sanghæfter med.  

14.  Skovløber og naturvejleder Brian Kjølhede, Husby 
Emne: ”Mit arbejde i og med naturen”. Brian vil ud fra sine 
mange ture i naturen fortælle og vise billeder/videoklip.  

21. Olav Lisby, Musikgaarden, Spjald 
Emne: Kim Larsen Show, hvor Olav spiller guitar og synger Kim 
Larsen musik. Ind imellem fortæller han om Kim Larsens liv og 
viser sjældne billeder via et diasshow. Der er rig mulighed for at 
synge med på sangene. 

28. Mediha Omerovic, Videbæk 
Emne: ”Fra Bosnien til Videbæk”. Mediha, der i dag arbejder som 
laborant, flygtede i 1996 til Danmark pga krigen i Bosnien 
Hercegovina. Mediha fortæller sin personlige historie med 
illustration af billeder. 

 
April 2023 

4.  Påskeferie 
11.  Læge Finn Eldon, Lemvig 

Emne: Finn fortæller bl.a. om at være læge i Grønland. Her har 
han arbejdet en stor del af sit 35-årige arbejdsliv, hvor en del år 
også blev brugt på det nu nedlagte sygehus i Lemvig. Finn har 
for nylig udgivet bogen: ”Glæden ved at skære”, og den tager 
han udgangspunkt i. 

18. Alice og Andreas Lorentsen, Houe ved Lemvig 
Emne: Spiller og synger både evergreens og nyere numre. Alice 
på guitar og Andreas på harmonika. De medbringer sanghæfter, 
så vi kan synge med. 

25. Anne Helene Jensen, Vildbjerg 
Emne: ”Fra Skagen til Kruså med barnevogn”. Anne Helene 
fortæller levende om, hvordan turen gik og hvorfor hun foretog 
denne vandring. Hun blev nødt til at bevise, at hun efter en 
hjerneblødning og fem operationer kunne vende tilbage til en 
normal tilværelse. 
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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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Nyt fra gymnastikudvalget 
 
Årets gymnastikopvisningen står for døren:  
 

Søndag d. 12. marts kl. 10.00 
 
Her byder vi velkommen til forældre, bedsteforældre, venner, søskende 
og andre interesserede, som vil nyde vores lokalhold samt 2 gæstehold. 
Dørene åbnes kl. 9.15.  
 
 

Kl. 10.00 Fælles indmarch 
 
Kl. 10.10 Lomborg Gymnastik – og Idrætsefterskole 
 
Kl. 10.45 Blebumper 
 
Kl. 11.00 Drager & Prinsesser 
 
Kl. 11.10 Tons, leg & dans 
 
Kl. 11.20 Kvindeholdet (Ulfborg) 

 
 

 
Prisen er 40 kr. for voksne og 20 kr. for børn 

 
Vi håber, at vi ses til en festlig dag og afslutning på gymnastiksæsonen. 
 
Har Du eller en du kender lyst til at blive frivillig i den lokale forening, 
enten som træner eller udvalgsmedlem er du meget velkommen til at 
kontakte os. Sidder du med en god idé eller ønske til aktivitet høre vi 
meget gerne fra dig. Kontaktoplysninger kan findes på hjemmesiden.  
 
 
Venlig hilsen 
Gymnastikudvalget 
 
 



36VEMB - HVAD - HVOR           MARTS 2023

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         
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Bur Aktivitets Forening 
 
Bestyrelsen har konstitueret sig: 
 
Formand Inge Kviesgaard 
Næstformand Henriette Kristensen 
Kasserer Bente Bredal  
Menig Susanne Jensen 
Menig Torben Pedersen 
Sekretær Tina Siig 
Hjemmeside Tina Siig 
 
Fællesspisning: 
26. April kl. 18:00 i Klubhuset tilmelding og betaling til Henriette 
senest 17. April på mobil 60808222 - 100 kr pr. person inkl. kaffe og 
kage. Børn op til 13 år halv pris 
 
Arbejdsdag 10. Juni start med rundstykker kl 9:00 i klubhuset 
Hold dig/jer opdateret på bursogn.dk eller facebook Bur 
 
Sankt hans 23. Juni som vanlig ved søen der arrangeres mad 
Hold dig/jer opdateret på bursogn.dk eller facebook Bur 
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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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NYT – NYT – NYT  

INVITATION TIL WORKSHOP 
TIRSDAG DEN 07. MARTS 2023 KL. 09,30-12,00 

Kom frisk og prøv selv at lave de flotteste postkort. Der er kyndig vejledning. 

Vi har et stort udvalg i karton og designpapir så der er mulighed for at lave 
mange spændende ting.  

Stansemaskiner, skabeloner, stempler m.m. er også til rådighed i Vemb 
Aktivitetscenter. 

Ingen betaling og ingen tilmelding. Kig bare ind og prøv. Du går hjem med et 
smukt kort - ganske gratis - og en oplevelse rigere. 

 

Du kan købe kaffe. 

Vi glæder os til at se dig og håber du 
får lyst til at forsætte på et hold 
efterfølgende.  

 

  Støttet af: 

 

De bedste hilsner fra 

Vemb Aktivitetscenter    

Stationsvej

 

       

VEMB AKTIVITETSCENTER 
Stationsvej 

 

 

Målgruppe: Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere 
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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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Årets leder i Vemb FS 
 
På klubbens generalforsamling kåres også årets leder. En tradition som 
kan føres helt tilbage til 1975.  
Den medfølgende vandrepokal er derfor efterhånden også et lille stykke 
idrætshistorie i sig selv. 
 
For 2022, gik prisen til Kim Thusgaard Bendtsen fra klubbens 
håndboldudvalg.   
 

 
I motivationen for prisen indgik, at Kim med stor ansvarsfølelse, har 
holdt sammen på en sportsgren som i særdeleshed har været presset 
af langvarige coronanedlukninger, og af at stå igennem en vanskelig tid 
med lave børnetal. 
Disse udfordringer, har Kim på forbilledlig vis tacklet som formand for 
et håndboldudvalg, som oven i også længe var noget underbemandet. 
 
På trods af udfordringerne for håndbolden, har Kim haft overskud til 
også at give andre udvalg en hjælpende hånd. Han har stillet op for 
sommerskolen, og for sommerfesten med både grill og musikanlæg.   
 
At bidrage til et godt samarbejde og den gode stemning er også en 
vigtig kvalitet i foreningsregi, og det leverer Kim med et altid lunt 
humør.    
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Din butik 
- lige i nærheden!

VEMB - 97 48 10 41

ÅBEN ALLE DAGE KL. 8.00-19.45
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Nyt fra håndboldafdelingen 
 
Sæsonen er i den afsluttende fase, og vi er som altid i gang med 
forberedelserne til den næste. Trænere, hjælpetrænere, træningstider 
mv… 
 
Der har, i forbindelse med generalforsamlingen, været en enkelt 
udskiftning i udvalget, hvor Andi Rose Christensen er blevet afløst af 
Mathilde Langvang Nørby. Tak til Andi for indsatsen gennem det sidste 
par år, og velkommen til Mathilde. Håndboldudvalget består fremover 
af Tea Rose Christensen, Mathilde Nørby, Mathias Birch, Nikolaj 
Hingebjerg og Kim Bendtsen. 
 
Ungdomsafdelingen må efter sæsonen desværre sige farvel til u9-
træner Peter Bauditz, der af arbejdsmæssige årsager, ikke er til 
rådighed i næste sæson. Tak for indsatsen, og forhåbentlig på gensyn.   
Vi vil også gerne fremadrettet kunne tilbyde håndbold for ungdommen i 
Vemb og omegn, men det kræver ganske enkelt flere trænere. Der vil 
være rig mulighed for at komme på diverse kurser, og det er ganske 
gratis for den enkelte.  Skulle man have den mindste interesse, så 
kontakt endelig en fra udvalget. 
 
Vi vil, i første omgang i samarbejde med børnehaven, snarest muligt 
starte op med Trille/Trolle, som er et tilbud for de 3 til 5-årige. Vi skal 
mødes i hallen til sjov og leg, også med bold… De praktiske oplysninger 
annonceres på Facebook og hjemmesiden. 
 
Endelig, den 27. december 2022, en dag imødeset med lige dele 
spænding og længsel. Det traditionsrige julestævne vendte tilbage, 
med kampe for begge nuværende seniorhold, mod to allstarshold, 
under ledelse af trænerlegenden Claus Johansen. Rutinen fornægtede 
sig ikke, og så snakker vi ikke mere om det… 
 
De sidste hjemmekampe afvikles som dobbeltstævne lørdag den 25. 
marts. Damerne spiller kl. 16.45 og herrerne kl. 17.50. Tag din mand, 
kone, kæreste, eller dem alle 3, under armen, og kom i hallen til 
håndbold i international særklasse. 
 
Vi ses i hallen… 
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 Program for Vemb kultur og forsamlingshus 
foråret 2023. 

 
 
Onsdag 8 marts kl. 19.00 Generalforsamling, Kulturhusets venner 

Underholdning v. Idom trio. Gratis for 
medlemmer.  

 
Tirsdag 21 marts kl. 18.00 Skumrings måltid. Vi mødes til dagens ret. 

Medbring selv service og stearinlys, da det er 
sparetider.  Pris 100 kr. Baren er åben.  

 
Lørdag 25 marts kl. 14.00 – 17.00 Fernisering af fotos v/Lene Vesely 

Kunstneren er til stede på dagen. Kulturhuset 
giver et glas vin og en lille hapser. Værkerne 
kan købes. Desuden er der ÅBENT GALLERI 
den 6, 7 og 8 april med værker af Arne 
Haugen Sørensen fra kl. 12-15. Vi giver et 
glas vin. 

 
Mandag 24 april kl. 18.00 Spisning, sang og samtale. Forårsmad og den 

nye Højskolesangbog v/Erik Sommer.       
Pris 200 kr.  
 

Mandag 29 maj (2. pinsedag) kl. 10-16 ca. 
På cykel i omegnen – pinsefrokost på turen. 
Guider er bestyrelsen. Maden leveres af 
Hanne Mette. Mød op kl 10 ved 
forsamlingshuset med cykel. Pris 250 kr. incl 
motion. Drikkevarer kan købes.  

 
Lørdag den 3 juni kl. 9-11  

Sommeryoga i privat have. Sted; Skolegade 
 2, Vemb. Medbring youamåtte/tæppe. Pris 
 125 kr. Dugfrisk og sund servering.   

 
 

Tilmelding: www.KulturhusetsVEnner.Nemtilmeld.dk 
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Gymnastikudvalget lavede  
vinterferiesjov i hallen i uge 7 
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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

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:



Velkommen i den 
lokale bank!

Gitte  Camilla

                                    ULFBORG
Holmegade 2                9793 1600                   www.sparthy.dk

Vi er lokale 
og støtter
klubben

121528 I JOHANSEN GRAFISK I 9740 2233


