
 
Sommerbadminton: fra den 30. Marts til 30. August 
 

Banepris fra 9:00 –  16:00   kr. 580 

Banepris fra 16:00 –  22:00   kr. 700  

+ foreningsmedlemskab  

 

Tilmelding. Jørgen Andersen 2332 4556 

 

Er du medlem af VBG kan enkelt timer kan bestilles ved  

Marie Jacobsen 2036 6612 Pris. 70 kr. 

 

Pris for foreningsmedlemskab er 75 kr. og betales kun en gang pr. år. 

Se mere på Vejrum.net  

 
Oldboys fodbold starter mandag den 13. 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 sog-

ne omkring Vejrum, er underordnet, eneste betingelser er du er fyldt 17 år. Vi 

spiller hver mandag ca. 1 ½ time, og bagefter får vi lidt ” mandesnak ”  over 

en øl/vand. Yderligere oplysninger, kontakt Johnny Frølund TLF 50531924. 

Pris 75kr. + foreningsmedlemskab  

 

 

 

 

 

 

Vejrum Nyt 

 

Generalforsamling i VBG tirsdag d. 17.  februar kl. 19.30  
i Vejrum Fritidscenter 
 

Der afholdes ordinær generalforsamling i Vejrum Borger- og 

gymnastikforening i Vejrum Fritidscenter. 

 

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. 

Der vil blive serveret smørrebrød og lidt drikkeligt i forbindelse med generalfor-

samlingen. 

Vel mødt. 
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Forårsprogram fra VBG 2015  



Fastelavn d. 15. februar kl. 14.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traditionen tro –  så er der igen i år fastelavnsfest for store og små festligt 

udklædte personer, der er endnu god tid til at finde kostumerne frem fra gem-

merne eller selv kreere noget –   så lad fantasien få frit løb.   

 

Dagen starter søndag i kirken kl. 14.00 med gudstjeneste 

hvor præsten Heidi Preem helt sikkert også vil snakke om fastelavn. 

 

Efter gudstjenesten fortsættes der i Fritidscentret med tøndeslagning for fuld 

kraft for store og små, hvor så det spændende øjeblik kommer, at der skal kå-

res en kattekonge og kattedronning –  måske det bliver dig der er den heldige 

at få kronen på –  så husk lige kameraet. 

 

Derefter er der hygge hvor der vil blive serveret boller, sodavand og kaffe. 

Pris Voksne 35.kr. –  Børn 20.kr. 

Menighedsrådet og VBG arrangerer     

fastelavnsfesten I fælles skab. 

 

Vejrum Nyt 

Gymnastikopvisning Fredag 6. Marts kl. 18:30 
I Vejrum Fritidscenter. 
 
 
Program  
 

Puslinge  Mette Klauber,  

   Line Nielsen, Sarah Nielsen og Victoria Nørsøller  

 

Lynmyrerne   Milka og Thomas Andersen,  

   Hannah B. Lauritsen og Jannik Sørensen 

 

Voksenhold  Ruth Kristensen  

 

Gæstehold      

 

Entre Gymnastikopvisning - inkl. Kaffe/sodavand og kage   
( Gymnaster/leder skal ikke betale Entre) 

 

Pris Voksne 35.kr. –  Børn 20.kr.  
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