
 

  

 

   
 

Forårsprogram fra VBG 2017 

Der afholdes ordinær generalforsamling i Vejrum 
Borger- & Gymnastikforening torsdag d. 9. februar 
kl. 19.30 
i Vejrum Fritidscenter 

 
Vi starter mødet med en gang suppe med et godt stykke brød til. 

Under spisningen ønsker vi en åben debat om foreningens fremtid. Vi 

ønsker at mange har lyst til at komme og bidrage mde deres tanker. 

Ca. 20:15 går vi over til selve dagsorden ifølge vedtægterne. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Beretninger fra formand og idrætsudvalg 

3. Regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af formand/kasserer 

6. Valg til bestyrelsen 

7. Valg af suppleanter 

8. Valg af revisor og revisorsuppleanter 

9. Evt. 
 
 
Forslag skal være formanden i hende senest 5 dage før 

generalforsamlingen. Mail: 

formand.vbg@gmail.com 

Der vil være drikkevarer, kaffe og lidt sødt i for- 

bindelse med generalforsamlingen. 

 

Vel mødt. 

Bestyrelsen 

 

 
 
 
Sommerbadminton fra den 3. april til 27. august 

 
Banepris fra 9:00 – 16:00 kr. 700 

Banepris fra 16:00 – 22:00 kr. 900 

+ foreningsmedlemskab 

Tilmelding. Jørgen Andersen 2332 4556 

Er du medlem af VBG kan enkelt timer kan bestilles ved 

Pedellen Sandie Schultz tlf. 2036 6612 

 
Sommeryoga fra tirsdag den 18. april 

Tid: Tirsdag kl .18:00 – 19:15 

Kontingent: 10 gange 310 kr. + foreningsmedlemskab 

Tilmeldingen til Jørgen Andersen inden d 10 April.  Tlf 2332 4556 eller Ford1@email.dk 

Fodbold for sjov i Vejrum, starter tirsdag den 18. april kl.18:30 ved 
Vejrum Fritidscenter. 

 
Har du lyst til at spille fodbold og få lidt god motion – uden at spille i turnering, så er 

muligheden her. Om du kommer fra Vejrum, Asp, Linde, eller andre sogne omkring 

Vejrum, er underordnet, eneste betingelser er at du er fyldt 17 år. Vi spiller hver tirsdag 

ca. 1 ½ time, og bagefter får vi lidt ” mandesnak ” over en øl/vand. Yderligere 

oplysninger, kontakt Asger Toftgaard tlf. 5124 1741. 

Pris 75kr. + foreningsmedlemskab 
 
 
 
 
 
Foreningsmedlemskab på 75 kr. betales en 

gang årligt 



 

 

   
 

Fastelavnsfest søndag d. 26. februar kl. 14.00 
 

 
 

Kl. 14.00 Gudstjeneste i Vejrum Kirke v/ Vagn Ove Høgild 

Kl. 15.00 Tøndeslagning i Vejrum fritidscenter 

 
Vejrum menighedsråd og Vejrum Borger og Gymnastikforening holder fast i 

fastelavns traditionen og arrangerer fastelavnsfest for store og små, festligt 

udklædte personer. Lad blot fantasien få frit løb. Alle er velkommen. 

 
Festlighederne starter i kirken kl. 14.00 med gudstjeneste. 

 

Efter gudstjenesten fortsættes der i Fritidscentret kl. 15, med tøndeslagning. 

Det bliver spændende at se hvem, der skal kåres til kattekonge og 

kattedronning i år. 

Efter tøndeslagningen er der kaffe og sodavand, og Lars sørger for, at der er 

nybagte fastelavnsboller.. 

Pris Voksne 35.kr. – Børn 20.kr. 

 
 

Vel mødt 

Menighedsrådet og VBG 

Gymnastikopvisning fredag 10. marts kl. 18:30 

I Vejrum Fritidscenter. 

 
 
 

Program 
 

Puslinge Ditte Hjort Rønnow, Helle Nielsen 

Line Nielsen, Sara Holm og Victoria Nørsøller 
 
 

Lynmyrerne Milka og Thomas Andersen, 

Sabina Jørgensen og Emilie Moesgaard 
 
 

Teen Springs Erik Jensen (H jerm) 

Jacob Pilgaard (LKFM) 
 
 
 

Gæstehold Trabjerg Mix 
 

Entre Gymnastikopvisning - inkl. Kaffe/sodavand og kage 

Pris Voksne 35.kr. – Børn 20.kr. 

(Gymnaster/leder skal ikke betale Entre) 


