
TIL SAMTLIGE HUSSTANDE 

Informationer fra lokalområdet  

Nr. 2- 2016 

En oplevelse ud over det sædvanlige var besøget i Hans Felthaus’ værksted, hvor 
man overværede støbningen af den buste som opsættes ved Vejrum Fritidscenter 
søndag den 22. maj kl. 10.00 



Vejrum Kirke: 
Provst Vagn Ove Høgild, Snerlevej 42, 7500 Holstebro 

Tlf.:3025 3347 / mail: VOH@km.dk  

Graver Gerda Kvisgaard tlf. 97 46 48 86. Mandag er fridag. 

Menighedsrådsformand John  Skindhøj Vindum, Tingvej 28, Vejrum 

Tlf. 97 46 47 39 / mail: johnskindhoej@gmail.com 

Vejrum Borger og Gymnastikforening: Vejrum Borger og Gymnastikforening: Vejrum Borger og Gymnastikforening: Vejrum Borger og Gymnastikforening: 

Formand: Elin Hamborg, Skt. Olai Bakke 19 Vejrum 

Tlf.: 23 95 74 79/ mail: elinlangelund@gmail.com 

Borgerklubben: 

Formand: Jytte Bjerregaard, Saltholm 3 , Vejrum tlf. 97464352

Vejrum Fritidscenter: Vejrum Fritidscenter: Vejrum Fritidscenter: Vejrum Fritidscenter: 

Formand: Aage Nielsen, Kronborgdige 25, Vejrum 

Tlf.: 24 22 54 52 

Pedel/ Udlejning: Sandie Schultz  20 36 66 12.  

Redaktionen: Redaktionen: Redaktionen: Redaktionen: 

Ansvarshavende: Tove Jensen, Skt. Olai Bakke 3, Vejrum 

Tlf. 40 40 56 89 / mail: tove.kg.jensen@gmail.com 
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KONFIRMATION I VEJRUM KIRKE 
22. april 2016 kl. 10.30 v/Vagn Ove Høgild  

Rasmus Hajslund Agvald-Andersen, Agergårdvej 5, Vejrum 
Tobias Damtoft Andersen, Saltholm 11, Vejrum 
Morten Damgaard Bendtsen, Brasholmvej 3, Ølby 
Ida Bach Jokumsen, Meldgårdsvej 16, Fousing 
Simon Agger Kattenhøj, Rubjerghøj 14, Ølby 
Rasmus Østergaard Knudsen, Langdyssen 21, Linde 
Noa Bjerregaard Lauritsen, Meldgårdsvej 28, Fousing 
Lærke Toftdahl Luxhøj, Tolsgårdvej 2, Vejrum 
Emilie Bugge Moesgaard, Saltholm 5, Vejrum 
Mads Lund Nielsen, Østerbyvej 9, Asp 
Elisabeth Ringsted Pedersen, Hästskovägen 3, Kälarne, Sverige 
Emil Sundgaard Kvist Pedersen, Kirketoft 102, Asp 
Anders Milter Dalgaard Sørensen, Lundbygade 3, Vejrum 
Line Kristine Dalgaard Sørensen, Lundbygade 3, Vejrum 
Katrine Spanggaard Thomsen, Søjbjergvej 7, Vejrum 
Laurids Bruun Vium, Tingvej 29, Vejrum 

Efterløn 

Vores graver gennem de sidste 8 år – Gerda Kvisgaard - har nu valgt at stop-
pe sit virke ved Vejrum Kirke, for at gå på efterløn.  
Det blev både Menighedsråd, præster og kolleger selvfølgelig rigtig kede af at 
høre, da det blev meddelt på et menighedsrådsmøde.  

På sognets vegne mener vi i Menighedsrådet at kunne sige, at vi i sognet har 
været meget tilfredse med den måde Gerda har styret tingene i og omkring 
Vejrum kirke og kirkegård. Der har været rigtig godt styr på det hun har haft 
ansvaret for. Hun har været med til at gøre Vejrum Kirkegård til et sted, som 
besøgende har bidt mærke i, er fantastisk velholdt. 

Vi har fuld respekt for at Gerda ønsker om at stoppe, mens hun stadig er rask 
og rørig. Fra Menighedsrådets side vil vi gerne sige tusind tak for en rigtig god 
og flot indsats Det har virkelig været en fornøjelse at arbejde sammen med 
Gerda. 

Fra Vejrum  Kirke og Menighedsråd vil vi alle ønske, at Gerda må få et rigtig 

godt otium. 
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Rally – hurtige biler 

Forud for dette nummer af Vejrum Nyt har jeg været på meget tynd is, hvor jeg 
absolut ikke har hverken erfaring eller viden. 
Jeg har hørt om noget så spændende som det at være racer kører i noget så 
eksotisk som en Suzuki Swift, 1600. Det hele handler om Steffan Jusjong, som 
har kastet sig over en lidt speciel sportsgren. I løbet af 2015 har han tilbragt en 
stor del tid af sin tid på Ring Djursland, Jyllandsringen ved Silkeborg og i Pad-
borg Park. Alle steder for at køre ræs. 

Til formålet har han hver gang medbragt sin lille Suzuki, som har været toptu-
net og i orden før weekenden – og efter weekenden været klar til at komme en 
tur på værksted. En smart måde for en mekaniker hele tiden at have nok om 
ørerne. 

Steffan kørte nogle gode løb og har gjort det rigtig godt. Så godt at folk uden-
for banen begyndte at snakke om talentet fra Vejrum. I løbet af efteråret ringe-
de der en mand fra Århus, som gerne ville have ham med i sit team. Han ville 
gerne spørge om Steffan ikke kunne have lyst at ”købe et sæde”  i hans team. 
At ”købe et sæde” vil sige at nogle mennesker går sammen om at investere i 
en bil, som skal køre med i forskellige løb. En sådan bil kræver masser af 
brændstof, nye dæk og et hav af reservedele. Her er det så op til holdets del-
tagere at gå ud og skaffe forskellige sponsorer, som har lyst til enten via kon-
tanter eller via materialer til bilen – at få lov at reklamere på bilen, tøjet, hjel-
men eller hvad der ellers kan reklameres på hos teamet. 

I første omgang sagde Steffan ikke lige ja til en sådan investering. Han skulle 
først lige overveje lidt nærmere hvordan det hele hængte sammen. 

I slutningen af 2015 ringede man igen fra det århusianske team. Man havde 
fulgt Steffan gennem de forskellige løb han havde deltaget i – og faktisk vurde-
ret at man rigtig gerne ville have ham med på holdet, da han havde opnået 
nogle rigtig tilfredsstillende resultater. 
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Det hele endte op med at Steffan  den 23. december sagde ja til at tage med 
til Dubai alleførst i januar måned i år. Modigt gjort må man sige. Det eneste 
han vidste om den bil han skulle ned at køre i var, at det var en Renault Clio 
Cup med 240 hk. Da han sagde ja til at tage med, var bilen nemlig allerede 
kørt til Holland, for at blive fragtet til Dubai med et containerskib. 

I uge 2 drog Steffan (sammen med Janni)  af sted mod Dubai med sin køre-
dragt, sine handsker og hjelm. Det var lidt luksus ikke at skulle tænke på, om 
man havde styr på diverse reservedele mv. Det var der mellem 5 og 10 andre 
mekanikere i teamet som havde. 

I Dubai mødtes han - til 25 graders varme- med resten af det århusianske 
Team Sally Racing. Dette team har siden 2009 deltaget i flere 24 timers løb – 
med en  samlet 2. plads i 2015 mesterskabet. Steffan var vild spændt på, hvad 
der skulle ske. Herhjemme havde løbene han hidtil havde deltaget i maks. væ-
ret på 20 min. Nu var han en del af et team på 5 kørere, som skulle dække 24 
timers kørsel ind. 
Banen som man skulle køre på var 5,39 km lang. På denne strækning skulle i 
alt omkring 100 biler, indenfor forskellige klasser, køre rundt, samtidig. For at 
sætte det lidt i perspektiv  er Le Mans banen på 13,69 km. med ca. 50 biler ad 
gangen. 

I Dubai regner det ca. 4 dage på et år. En af disse dage var dagen, hvor der 
var fri træning forud for 24 timers kørslen. Ikke noget med at man kunne have 
banen for sig selv – det var alle 100 biler som måtte være der – samtidig – i 
regnvejr. Det blev ikke til så forfærdelig meget træning. 

Hele øvelsen i et 24 timers løb er simpelthen at nå så mange omgange som 
muligt. Der sidder en hel del elektronik i bilen, så omgangsantallet tælles auto-
matisk op, hver gang man passerer start. Herudover måles der på, hvordan 
bilens dæk er belastede i svingene, hvordan brændstofforbruget er osv.  Det 
gælder selvfølgelig om at minimere belastning og forbrug mest muligt. Kørerne 
som ikke er i bilen har radiokontakt med føreren og indrapporterer hele tiden, 
hvad der er godt og hvad der er mindre godt. 
Inden det rigtige løb starter, når Steffan at køre ca. 1½ time i dagslys og ca. 20 

min i mørke. Under selve løbet er en køretur i bilen på max 2 timer. Det er 

svært at finde ind i en rytme, med 99 medtraffikanter som alle kun har et mål – 

nemlig at komme fremad. Det gælder om at holde bilen i gang alle 24 timer, så 

man kører ikke for opnå skader på egen bil – men med op til 220 km/t på lang-

siden og ned til 170 - 180 km/t i de hurtige sving, så går det altså stærkt og 

man skal hele tiden have et øje på dem man selv overhaler – eller de som 

overhaler både indenom. I løbet af en baneomgang er der ca. 20 overhalinger.
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Steffan får gennemført sine første 2 timer i rigtig fin stil. Teamet er meget 
tilfreds med hans indsats – og man beder ham gå ned og få noget søvn, så 
han kan være frisk til yderligere 2 timer i løbet af natten. Men hvem kan sove 
når adrenalinen er helt i top. Han forsøger at sove i det interimistiske sove-
værelse der er lavet i containeren som bilen blev fragtet af sted i. Det lykkes 
ikke. Han må simpelthen op igen og se hvad der sker. 
Så bliver det Steffans tur igen. Nu er det nat – og han skal ud og køre på en 
bane som kun er oplyst ca. halvdelen af vejen rundt på banen. Alle kører 
med fuldt opblændede lygter for at have så meget lys som muligt. Dvs. man 
har hele genskinnet fra konkurrenternes lygter i spejlene. Det hindrer dog 
ikke at hastighederne er de samme som i dagslyset – det gælder stadig om 
at få kørt så meget som muligt. Disse to timer gennemføres også med et rig-
tig fint resultat. Faktisk kørte Steffan med den hurtigste tid i bilen. Herefter 
var Steffan egentlig indstillet på ikke at have mere køretid. Som ny og uruti-
neret mand i teamet kunne han ikke forvente mere. 
Det blev dog lidt anderledes. Teamet havde en podieplads indenfor synsvid-
de – og teamet var enige om at det kunne være en god idé, hvis Steffan hav-
de mod og energi til endnu en tur på banen. 
Det havde han. Så om formiddagen kom han igen ind i en meget varm bil. 
Gearkassen var meget varm – og det var svært at skifte mellem gearene i 
bilen. Lige før Steffan igen har kørt 2 timer, er der uheldigvis en Porsche som 
skrider ud og rammer det ene forhjul på Clioen. Da Steffan jo har en vis erfa-
ring med bilernes ve og vel, kan han med det samme mærke at bilen har 
knækket en bærearm. Via radioen får han givet diagnosen videre ti l teamet, 
som kan gøre operationsbordet klar til Steffan kommer i pit. 
Det bliver ikke lige et skifte på 25 sekunder, som man ellers har klaret køre-
skift på – og desværre blev det ikke til en 3. plads . Der kommer en ny kører 
fra teamet bag rattet og han kører den sidste del af løbet. 
I det samlede resultat opnår Team Sally Racing en 4. plads og en samlet 45. 
plads ud af alle teams. Et rigtig fint resultat set i lyset af at det er første gang 
man har haft Steffan med i teamet. Det blev ikke lige til nogen præmier i den-
ne omgang. Men teamet vil rigtig gerne have Steffan med til et løb i England. 
Betingelserne er stadig de samme. Steffan skal betale for sædet med ind-
kradsede sponsorkroner. Han har nogle sponsorer – men det er svært at væ-
re ny mand i branchen. Sponsorerne vil jo gerne have noget retur for de pen-
ge de skal give – og flere vil gerne se nogle resultater, inden der lukkes op 
for pengekassen. 
Det håber Steffan så at kunne give dem, når han 1. – 3. april tager til Sil-
verstone i England for at køre endnu et 24 timers ræs med Team Sally Ra-
cing. Opdateringer fra løbet kan ses på Steffans facebook side ligesom løbet 
kan ses på 24hseries.com. 
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VBG har haft generalforsamling den 22. februar 2016, der var 5 på 
valg, bl.a. formanden. Det lykkes ikke at få en ny formand, så vi har 
haft en ekstra ordinærgeneralforsamling den 14. marts. 

Her lykkes det at få en ny formand og nye bestyrelsesmedlemmer, så 
der er stadig en bestyrelse i VBG. 

Bestyrelsen ser således ud: 
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Vejrum -  ØLBY   -   FOUSING   -   LINDE   -   ASP   

KUNSTEN I BEVÆGELSE

Så blev det tid for opfølgning på KUNSTNER-UGEN nemlig 

Den som blev afholdt i sensommeren 2014 i Langhøjskolens skoledi-

strikt. 

Ugen: Hvor der blev skabt et fantastisk samarbejde de fem sogne imel-

lem. 

Ugen: Hvor fire kunstnere udefra fik lov at boltre sig i hver sin kunst-

neriske retning. 

Ugen: hvor der var kunst og sjov i spejderskoven. Fantastisk træ-kunst 

fremstilling i præstegården. 

Ugen: Hvor der, i missionshuset, blev syet Messehagel til lille Heidi 

præst. 

Ugen hvor der blev skabt et gavlmaleri, som er ophængt hos købman-

den 

Ugen hvor Julie cyklede rundt i sognene på en ”Long John” med et 

stålskelet, hvor tyggegummityggende personer i alle aldre fik lov at 

klistre sin tyggegummiklat fast. 

Dette skelet, er nu bearbejdet godt og grundigt af Hans Felthaus, for til 

sidst at blive støbt til fem BUSTER, som i bronzeret tilstand skal op-

stilles i henholdsvis Vejrum Ølby, Fousing, Linde og Asp. 
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Afsløringen bliver:   

SØNDAG DEN 22.05.2016.

Starter ved Vejrum Fritidscenter kl. 10.00, hvor der også vil være et 

rundstykke og en kop kaffe. 

Dernæst ved Ølby kirke kl. 11.00, måske også med indtagelse af en 

forfriskning. 

Så er det i Fousing kl. 11.30, på det hjørne, hvor brugsen engang var. 

Nu går turen til Linde, hvor afsløringen finder sted på trekanten m. den 

gamle brugs og DLG foderstof. 

Endelig er turen kommet til Asp, hvor afsløringen er ved Langhøjhal-

len kl. 13.30. 

Her vil der være lejlighed til at købe en grillpølse i den lille skov, og 

børnene kan lege i skoven og på legepladsen. 

Figurerne er placeret således, at det lige passer med en dejlig cykeltur, 

afsløringstidspunkterne er afpasset, så man kan nå at cykle.   

Det skulle så gerne blive CYKELTUREN hele sommeren. 

Der bliver udarbejdet en lille pjece, hvor ruten er beskrevet. 

Så folkens, fat cyklen (eller bilen) og støt op omkring dagen den 22.05 

2016. 

Med venlig hilsen 

Udvalget for kunsten i bevægelse 
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Kalender april 

03.(1.s.e.påske) Gudstjeneste i Vej-
rum kl. 9.00 v/Vagn Ove Høgild 

07. Borgerklubben kl. 14.00 i Fritids-
centret: Hygge, hobby og spil 

07. Menighedsrådsmøde i Kirkehuset 
kl. 19.00 

08. Kirkekor efter skoletid  til kl. 16 i 
Kirkehuset 

08. Familieklubben i Kirkehuset kl. 
18.00. Ikoner. Tilmelding hos 
Hanne og Anders  tlf. 6168 3011 

10.(2.s.e.påske) Ingen gudstjeneste i 
Vejrum. Ølby kl. 9.00, Asp kl. 
10.30 v/ Carsten Hoffmann 

12. Børneklubben kl. 16.30 i Kirkehu-
set (Gud er hellig) 

14. Borgerklubben kl, 14.00 . Besøg 
hos Peter Jensen, Gudum.  Skik-
kild Stutteri,  

14. Bibelkreds hos Ellen og Kristian 
Andreasen, Tolsgårdvej 1, kl. 
19.30 (Tekst Johs. 14,1—11) 

15. Kirkekor efter skoletid  til kl. 16 i 
Kirkehuset  

16. Legepladslørdag kl. 9.00 ved Fri-
tidscentret (se omtale) 

17.(3.s.e.påske) Gudstjeneste i Vej-
rum kl. 10.30 v/Vagn Ove Høgild 

17. Affaldsindsamling kl. 9.00 v/ Fri-
tidscentret (se omtale) 

19. Børneklubben kl. 16.30 i Kirkehu-
set (Gud glemmer os ikke) 

21. Borgerklubben kl. 14.00 i Fritids-
centret: Hygge, med varme hveder 

22.(Bededag) Gudstjeneste i Vejrum 
kl. 10.30 v/Vagn Ove Høgild 

 Konfirmation 

24.(3.s.e.påske) Gudstjeneste i Vej-
rum kl. 10.30 v/Vagn Ove Høgild 

26. Børneklubben kl. 16.30 i Kirkehu-
set (Jesus er ikke ligeglad med 
os) 

28. Borgerklubben: Rundvisning Nu-
park, Holstebro, med Vejdirekto-
ratets nye Infocenter om Holste-
bromotorvejen. Kaffe 50 kr. Til-
melding senest 21.04 til Jytte B 
(9746 4352) eller Jytte M (9746 
4379) 

28. Spagettigudstjeneste i Asp kl. 
17.00, minikonfirmandafslutning 

29. Kirkekor efter skoletid  til kl. 16 i 
Kirkehuset 



Kalender i maj 

01.(5.s.e.påske) Ingen gudstjeneste i 
Vejrum. Asp kl. 9.00, Fousing kl. 
10.30 v/ Carsten Hoffmann 

03. Børneklubben kl. 16.30 i Kirkehu-
set (Afslutning) 

03. Menighedsrådsmøde i Kirkehuset 
kl. 19.00 

05.(Kristi Himmelfart) Gudstjeneste i 
Vejrum kl. 10.30 v/Vagn Ove Hø-
gild 

05. Ingen Borgerklub 

06. Ingen børnekor 

08.(6.s.e.påske) Gudstjeneste i Vej-
rum kl. 10.30 v/Vagn Ove Høgild 

12. Borgerklubben kl. 14.00 Besøge 
Kirsten og Aage, SUS, Oddesund 

13. Kirkekor efter skoletid  til kl. 16 i 
Kirkehuset 

15.(Pinsedag) Gudstjeneste i Vejrum 
kl. 10.30 v/Vagn Ove Høgild 

16. Friluftsgudstjeneste herregården 
Hindsels, Thyholm kl. 10.30 (se 
omtale) 

19. Borgerklubben udflugt kl. 11.00. Vi 
kører til Flamingo Naturpark. Pris 
75 kr. incl. kørsel, entre, frokost 
og drikkevarer. Tilmelding senest 
12.05 til Jytte B (9746 4352) eller 
Jytte M (9746 4379). 

19. Bibelkreds hos Solvejg og Bendt 
Sakskjær Nielsen, kl. 19.30 (Tekst 
Matt. 28, 16-20) 

20. Kirkekor efter skoletid  til kl. 16 i 
Kirkehuset  

21. Familiedag ved Fritidscentret. 
Nærmere program følger på Vej-
rum.net 

22.(Trinitatis) Gudstjeneste i Vejrum 
kl. 9.00 v/Vagn Ove Høgild 

22. Kunsten i bevægelse—Vejrum 
Fritidscenter kl. 10 (se omtale) 

26. Borgerklubben kl. 14.00 Østre 
Strand, Struer. Vi tager kaffen 
med. 

27. Kirkekor efter skoletid  til kl. 16 i 
Kirkehuset 

27. Familieklubben i Kirkehuset kl. 
18.00. Sommerafslutning. Tilmel-
ding hos Dorthe og Bo tlf. 2125 
0022 den 23.05 

29.(1.s.e.trin) Ingen gudstjeneste i 
Vejrum. Fousing kl. 9.00, Asp kl. 
10.30 v/ Carsten Hoffmann 

30. IM sommermøde i Rydhavehallen 
v/ regionsleder Thorkild Vad, Vi-
debæk  

Sæt XXXX

5.juni: Menighedsmøde 

7. juni : Solnedgangstjeneste 

16. august: Solnedgangstjeneste 
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Omtale af arrangementer i Vejrum: 

Legepladsdag – lørdag den 16. april  
Alle er velkommen til legepladsdag lørdag den 16. april kl. 09.00 Mød 
op til en hyggelig dag på legepladsen ved Fritidscentret. Vi giver lege-
pladsen en forårsrengøring.  
Opstart med rundstykker kl. 09.00. Medbring hakke, rive og skovl. 

Affaldsindsamling – søndag den 17. april 
Alle er velkommen. Affaldsindsamling søndag den 17. april kl. 09.00 
Sammen med Danmarks Naturfredning samler vi affald i og omkring 
Vejrum. Tag hele familien med til en hyggelig gåtur.  
Vi mødes kl. 09.00 til rundstykker på Fritidscenterets parkeringsplads. 
Vi sørger for sække og trailer. Vel mødt.  

Pinsegudstjeneste 
2. pinsedag  - mandag d. 16. maj kl. 10.30 på Herregården Hindsels, 
Hindselsvej 24, 7790 Thyholm. 

Årets traditionsrige friluftspinsegudstjeneste fælles for hele Struer Prov-
sti afholdes i år 2. pinsedag på Herregården Hindsels. Her på det nord-
østligste hjørne af Thyholm vil den historiske gamle herregård med ha-
veanlæg og græsarealer lige ned til Limfjorden danne en inspirerende 
ramme om årets pinsegudstjeneste. 
Provstiets præster har alle en funktion ved gudstjenesten, og børnekor 
fra de forskellige kirker i provstiet samles og synger sammen. Børne- 
og ungdomsorganisationerne er med til at gøre dagen festlig med fane-
indmarch. 
Efter gudstjeneste er der mulighed for at købe lidt mad, vand og kaffe 
mv. – eller man kan spise sin medbragte mad i anlægget. 
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Familiedag 21. maj: 

VBG og Menighedsrådet laver en familiedag lørdag den 21. maj. 
Reservere hele dagen, da programmet ikke er helt færdigt i skrivende 
stund.  
Hold øje med hjemmesiden (vejrum.net og Facebook.) 

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 
Søndag den 13. marts var der landsindsamling til Folkekirkens Nød-

hjælp. Den deltog vi også i fra Vejrum Kirke.  

Efter dagens gudstjeneste var 10 mennesker samlet til kaffe og rund-

stykker i Kirkehuset. Sognet var på forhånd delt op i 7 ruter, som det 
lykkedes os at få dækket ind. 

Det tog ca. 2½ time – så hav-
de alle i Vejrum Sogn haft be-

søg af en ind- samler. Var 
man ikke hjem- me, blev der 
lagt et girokort i postkassen, 
så man selv havde mulig-

hed for at  sen- de et bidrag, 
hvis man hav- de lyst til det. 
Da vi fik alle pengene talt 
sammen, var der et samlet 

beløb som kun- ne videresen-

des til verdens fattige kvinder 

på 4.397 kr. Et resultat 

som vi faktisk synes er godt 
klaret med blot 10 indsamlere. 
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Sommer Yoga i Vejrum V/ Lisa Kristiansen  
Sted: Vejrum Fritidscenter 
Førstegang: Tirsdag 19. april 
Tid: Tirsdag kl. 18:15 – 19:15 
Kontingent: 10 gange 220 kr. + Foreningsmedlemskab 75kr 
Tilmeldingen til Jørgen Andersen inden d 15. april.  Tlf.: 23 32 45 56 eller 
Ford1@email.dk 
Ordet “yoga” kommer fra Sanskrit “root yuj”og betyder “at forene”. 

“Min yoga” er træning, som giver mulighed for at tage hensyn til hele kroppens 
tilstand, en forening af krop, sind og sjæl. Det er dog op til hver enkelt, hvad 
man ønsker at opnå med “Min yoga”. 

Yoga hjælper kroppen med at blive stærk og kan give dig en følelse af at være 
afslappet og veltilpas - med dig selv og dine opgivelser, hvilket kan hjælpe 
med at minimere eller måske endda helt undgå kroniske smerter i dagligda-
gen.  

Derudover har yoga også en positiv indflydelse på resten af kroppen, som fx. 
åndedrættet, fordøjelsen, kredsløbet og hormonsystemet. 

Formålet med “Min yoga” er, at give deltagerne værktøjer, så de hver især kan 
opnå det, som de gerne vil. Netop derfor kan øvelserne justeres, så alle kan 
være med - uanset om man er vant til at træne eller ej. 
Se mere på www.lisak.dk

Badminton:  
Sommerbadminton fra den 4. april - 4. september 
Banepris fra kl. 9:00 - 16:00 Pris 580 kr. 
Banepris fra 16 - 22:00 Pris 700 kr. 
+ Foreningsmedlemskab. 
Tilmelding: Jørgen Andersen 23 32 45 56 eller ford1@email.dk
Er du medlem af VBG kan enkelt timer bestilles ved pedellen Sandie Schultz 
20 36 66 12. 

Fodbold  
opstart mandag den 11. april kl. 18:30 ved Vejrum Fritidscenter. 
Pris 75 kr. + Foreningsmedlemskab. Flere oplysninger v/Asger Toftergaard på 
51 24 17 41 
Eller se mere på Vejrum.net 
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Set og sket siden sidst… 

Gymnastiksæsonen 2015/16  

Så gik der en sæson mere ved gymnastikken. I år har der været ca. 45 gym-
naster og 10 ledere/hjælpere. Det synes jeg er flot. Sæsonen sluttede af med 
gymnastikopvisningen i Vejrum Fritidscenter fredag den 4. marts, hvor der var 
mødt mange op til en hyggelig aften med flot opvisning.  

Vi havde i år besøg af Hjerm ”De små Springer 0 – 2 Klasse”. Det var spæn-
dende, at se hvad vores nabo by kunne vise med denne årgang. Så kunne vi 
også opleve vores fælles Springhold Teen springers. Et fælles springhold for 
børn fra 10 år og opefter, vi har fået op at stå sammen med Hjerm – Langhøj 
og Vejrum.    

I den anledning vil jeg gerne sige tak til dem der hjalp med at få kaffen lavet og 
kagen serveret og med at få taget billeder. (Billederne kan ses på Vejrum.net)   
Også en stor tak til alle vores sponsorere til opvisningstrøjerne og ledernes 
nye dragter. Vi manglede desværre 2 hold i år: far/mor-barn og voksenhold. 
Jeg håber vi kan finde nogle ledere og hjælpere til de 2 hold til den kommende 
sæson. I skrivende stund kan jeg fortælle, at Lynmyrerne og puslinge er klar.  

Vi kan altid bruge nogle ungeledere. Man skal være 13 år for at deltage i unge-

leder kurset ”I front”. Hvis man har lyst til at prøve at lede et Voksen eller far/

mor – barn hold, så kontakt Annemette Andersen på tlf. 51 21 33 47 eller Jør-

gen Andersen på 23 32 45 56. Vi træffes også på mail ford1@email.dk.  

/Jørgen Andersen 

Frist for indlevering af materiale til næste nummer af Vejrum Nyt er 10. maj. 

Bladet  dækker juni—juli og august 
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