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Til opslagstavlen  

 

Mandag: 

Gymnastik — Rødderne kl.17.00—18.00 

Gymnastik — Lynmyrerne kl.18.00-19.00 

Gymnastik — Voksen mix kl.19.00-20.00 

Voksendans/Pardans kl.20.00-21.00 

 

Tirsdag:  

Yoga kl.18.00-19.15 

Jumping Fitness kl.19.30-20.30 (til og med uge 41) 

Hockey for voksne kl.19.30-21.00 (fra uge 43) 

 

Onsdag:  

Power yoga kl. 16.30-17.45 

Crossdance kl.19.00-20.00 

 

Torsdag: 

Pladespil i lige uger—Starter første gang d.4 oktober 2018 

 

Fredag:  

Formiddags-Fit kl. 10-11 

Jumping Fitness kl. 16-17 (til uge 51) 

Crossdance kl. 17-18 

 

 

Foreningsmedlemskabet på 75 kr. betales kun én gang pr. år, så har du 

allerede betalt kontingent for 2018, kan du se bort fra denne udgift i for-

bindelse med de forskellige aktiviteter. 

Betaler du for aktiviteter fra gang til gang, bedes du betale medlemskab på 

MobilePay 56337, ved første tilmelding. 
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Leder og hjælpetrænere hos Rødderne                  Leder og hjælpetræner hos lynmyrerne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarah Holm        Tine  Benedikte         Milka Andersen    Line Nielsen 

            Hebsgaard Kongsgaard 

             

 

 

Leder af Voksen Mix      Leder af Pardans og Formiddags-Fit,                  Yogainstruktør 

        samt instruktør i Jumping Fiitness 

                   

 

 

 

 

 

 

Annemette            Janni Norma   Lisa Maria 

Bach Andersen            Jusjong   Kristiansen

   

 

 

 

Crossdance™            Instruktør i     Instruktør i 

instruktør         Jumping Fitness   Jumping Fitness      

               

    

 

 

 
 

 

Ditte Hjort Rønnow               Janni Nielsen  Leif Mortensen 

       (under  

       uddannelse) 
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Rødderne 3-6 år 

Sted: Vejrum Fritidscenter 

Tid: Mandag kl. 17.00 – 18.00 

Første gang: 10. september 2018 

Kontingent: 325 kr. Inkl. Foreningsmedlemskab og opvisningstrøje 

Leder: Sarah Holm - tlf. 60626617  

Hjælpetrænere: Tine Hebsgaard og Benedikte Kongsgaard  

Hos Rødderne bruger vi en time hver mandag på at lege alt fra velkendte 

og traditionelle lege, til nye og ukendte lege. Vi arbejder med kroppen og 

de motoriske færdigheder i legene, såvel som på den udfordrende red-

skabsbane. Hos os er der plads til både den lidt forsigtige og den modige 

vildbasse.  

Mange gymnastikhilsner fra Sarah, Tine og Benedikte 

 

 

 

 

 

 

Lynmyrerne fra 0.—4.klasse  

Sted: Vejrum Fritidscenter 

Tid: Mandag  kl. 18:00 – 19:00 

Første gang: 10. September 2018 

Kontingent: 325 kr. inkl. Foreningsmedlemskab og opvisningstrøje 

Leder: Milka Bilde Andersen tlf. 23737826 

Hjælpetræner: Line Nielsen 

Hej alle, der kunne tænke sig at være "Lynmyre". På vores hold 

gælder det om at have det så sjovt, som muligt og få sved på panden. 

Om man er god til at slå kolbøtter eller at kaste med en bold er ligemeget - 

det skal I nok få lært, og I får det lært på en sjov 

måde:-) I år vil I blive ledt af Milka, som har været leder i mange 

år. Line er kommet med på holdet. Hun har været leder hos Rødderne og 

går også selv til gymnastik. Line har faktisk engang selv 

været lynmyre. Håber at dette har givet jer lyst til at komme og 

være "Lynmyrer" sammen med os:-) Hvis dette har givet anledning til 

spørgsmål, er I meget velkommen til at ringe til Milka  
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Junior Springhold fra 6. klasse og op  

Sted: Hardsyssel Efterskole 

Tid: Torsdag kl. 18:00 - 19:30.  

Første gang: 13. September 2018 

Kontingent: 600 kr.. Inkl. opvisningstrøje 

Træner: Erik Jensen m. fl. 

Springholdet er et fælleshold mellem Langhøj, Vejrum og Hjerm. 

Holdet har fokus på spring, grundtræning og udvikling af den enkelte gym-

nast til at blive en bedre springer. Her arbejder du med din teknik. 

Du får nye udfordringer. Instruktørerne lægger sig i selen for, at  

booste dig – til gengæld forventer de god træningsmoral og masser af 

gejst. Du bliver en stærkere og bedre gymnast undervejs. 

Vi springer, hygger og vi udvikler os i fællesskab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnastik/motion for alle – mænd og kvinder  

Sted: Vejrum fritidscenter 

Tid: Mandag kl. 19:00 – 20:00  

Første gang: 10. september 2018 

Kontingent: 350 kr. Inkl. Foreningsmedlemskab og opvisningstrøje  

Leder: Annemette B. Andersen  

Kunne du tænke dig en vinter med lidt samvær og motion – så kom og vær 

med – alle kan deltage, ”der er plads til lidt alvor og meget sjov”. Det gæl-

der om at være sammen, ha’ det rart med masser af hygge og motion, der 

giver kroppen styrke og ny energi – kontrol af vejrtrækning – stærkere 

muskler – balance og smidighed. Alt sammen foregår i et tempo alle kan 

udføre med behagelig musik.  
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Sted: Vejrum Fritidscenter 

Tid: Tirsdage fra kl. 19.30-20.30 (til og med uge 41) 

og fredage fra kl. 16-17 (til og med uge 51). 

Første gang: 28. august 2018 

Instruktører: Janni Norma Naursgaard Jusjong  

         Janni Nielsen 

         Leif Mortensen (instruktør under uddannelse) 

Betalingsmuligheder:  

 I døren pr. gang: 40kr.  

 10turs kort: 300kr. 

 20turs kort: 550kr. 

 Priserne er ekskl. foreningsmedlemsskab på 75kr. årligt 

 

Jumping® Fitness opstod ud fra ideen om at udvikle et træningsprogram, 

der styrker kroppen, mens du har det sjovt.  

 

Jumping® Fitness er en fantastisk kardiotræning kombineret med god mu-

sik og glade mennesker.  

 

Jumping® Fitness er tre gange mere effektiv end jogging, hvilket blandt 

andet skyldes den konstante tyngdekraftsændring, der medfører, at mere 

end 400 muskler bliver aktiveret samtidig. Især baller, lår, mave og ryg 

bliver styrket, men Jumping® Fitness forbedrer styrkelsen af de komplekse 

muskler i hele kroppen og samtidig er belastningen på leddene minimal 

takket være trampolinens bløde affjedring.  

 

Jumping® Fitness har en gunstig virkning på det kardiovaskulære system, 

øger lungekapaciteten og den overordnede udholdenhed. Jumping® Fit-

ness er en sjov og effektiv måde at træne på. Man forbrænder mellem 500

-1000 kalorier på en time og pulsen kommer med garanti op.  

 

Find os på Facebook på siden: ”Jumping Fitness i Vejrum” eller 

www.vejrum.net 
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Sted: Vejrum Fritidscenter 

Tid: Onsdage fra kl. 19-20 og fredage fra kl. 17-18 

Første gang: 1. august 2018 

Instruktør: Ditte Hjort Rønnow  

Betalingsmuligheder:  

 I døren pr. gang: 40kr.  

 10turs kort: 300kr. 

 20turs kort: 550kr. 

 Priserne er ekskl. foreningsmedlemsskab på 75kr. årligt 

 

 

Crossdance™ er et dance-/fitness koncept baseret på moduler med dance, 

bodytoning, cardio og balance. 

 

Modulernes rækkefølge er nøje sammensat jf. det famøse Cross-

dance™hjul, som ses på billedet nedenunder. Modulernes sammensæt-

ning, sikrer at du får den helt optimale 60 minutters træning. 

 

Du vil opleve en fantastisk stemning på vores Crossdance™hold, hvor der 

er plads til alle, uanset alder, køn, størrelse, fitnessniveau og tidligere dan-

se-/fitnesserfaring, og du vil slet ikke kunne lade være at smile, når musik-

ken lader din krop danse og sveden dryppe fra din pande.  

 

Jeg glæder mig til at se dig! 

 

 

 

 

Find os på Facebook i gruppen:  

”Crossdance™ i Vejrumstad” eller 

Www.vejrum.net 
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Sted: Vejrum fritidscenter 

Tid: Alm. yoga Tirsdag 18:00 – 19:15 Power yoga onsdag kl.16.30-17.45 

Første gang: 5.September og 6. september, 26 gange 

Kontingent: 855 kr.  Inkl. Foreningsmedlemskab (pr. hold) 

Instruktør: Lisa Kristiansen  

Tilmelding: Jørgen Andersen tlf. 23324556 eller mail:ford1@email.dk in-

den den. 1. September 

 

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.  Yoga hjælper kroppen med at 

blive stærk og kan give dig en følelse af at være afslappet og veltilpas. Der-

udover 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.  

 

NYHED! Power yoga v/Lisa K   
En træningsform med garanti for sved på panden. Yogainspirerede øvelser 

i høj intensitet og små intervaller, hvor vi i pauserne laver blide yogastræk 

for smidighed. Øger udholdenhed og toner kroppens muskler. Alt er base-

ret på yogaens fantastiske bevægelsesprincipper og udføres på en mindful 

måde og starter med grundig opvarmning, afsluttes med blid nedkøling og 

ender med total afspænding for krop, sind og ånd.  

 

 

 

 

 

 

Læs meget mere om de 2 yoga-

former på www.lisak.dk 
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Sted: Vejrum Fritidscenter 

Tid: Mandag fra kl. 20-21 

Første gang: 27. august 2018—gratis prøvetime 

Sidste gang: 12. november 2018 

Instruktør: Janni Norma Naursgaard Jusjong  

Pris: 375kr. For 10 gange, fra 3. september. Denne pris er inkl. forenings-

medlemsskab 

 

Drømmer du om at danse som i Vild med Dans? Svinge til cha-cha-cha, 

samba og jive? Vise styrke og elegance i vals og tango?  

 

Det er ikke fordi vi er begyndt at gå til flere fester og har et større behov for 

selskabsdans. Populariteten skyldes, at dansefeberen har spredt sig med 

tv-programmet ”Vild med Dans”.  

 

Du behøver ikke kunne kende forskel på standard og latin. Det vigtigste er, 

at du har lyst til at bevæge dig til god musik. Så skal jeg nok lære dig  

resten—trin for trin.  

 

Du behøver ikke have en partner for at kunne være med til moderne par-

dans. Men tag endelig din ven, kæreste, nabo, søster, kollega eller ægte-

fælle under armen.  

 

Der er ingen undskyldninger for ikke at komme og svinge træbenet en tur. 

Måske Du/I også bliver ”vild med dans”. 

 

Begynder, let øvet og øvet hold.  

 

 

 

Find os på Facebook på siden: 

”Voksendans i Vejrum” eller  

Www.vejrum.net 
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Formiddags-Fit 

Sted: Vejrum fritidscenter 

Tid:  Fredag kl.10.00-11.00 

Første gang: 31. august 

Instruktør: Janni Norma Naursgaard Jusjong  

Pris: 30 kr. pr. gang. plus et årligt kontingent på 75kr. til VBG 

 

Formiddags-Fit vil køre 10 gange, hvor målgruppen er seniorer, men alle er 

velkomne.  

Der vil være en god blanding af Jumping Fitness, step- og balancetræning,  

tilrettet seniorer.  

Så kan du lide at få dig rørt og få et smil på læben sammen med andre 

friske mennesker. Så mød op i Vejrum Fritidscenter fredag den 31. august. 

 

Find os på Facebook på siden: ”Formiddags-Fit i Vejrum” 

  
Pladespil 2018/2019   

4. Oktober Uge 40  10. Januar Uge 2 

18. Oktober Uge 42  24. Januar Uge 4 

1. November Uge 44  7. Februar Uge 6 

15. November Uge 46  21. Februar Uge 8 

29. November Uge 48  7. Marts                Uge 10 

13. December Uge 50  21. Marts Uge 12 
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Hockey for Voksne – fra 15 år. 

Sted: Vejrum Fritidscenter 

Tid: Tirsdag kl. 19:30 – 21:30. 

Første gang: 23.oktober 2018 

Kontingent: 325 kr. inkl foreningsmedlemskab 

Kontakt: Jørgen Andersen tlf. 23324556. mail: Ford1@email.dk 

En anderledes aktivitet i Vejrum.  

Hvis du ikke er til håndbold – fodbold – badminton mm., men aldrig har 

prøvet gulvhockey, har du mulighed for det her i Vejrum. Det er bare at mø-

de op for at få pulsen op og møde nogle nye kammerater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badminton 

Sted: Vejrum Fritidscenter 

Første gang: 27. August 

Slutter: 31. marts 2019 

Kontakt: Jørgen Andersen tlf. 23324556 for tider eller mail: 

Ford1@email.dk 

Timepris: 9:00 – 16:00 - 900 kr. + foreningsmedlemskab 

Timepris: 16:00 – 22:00 1100 kr. + foreningsmedlemskab  

Der er også mulighed for at spille badminton her i Vejrum. Klik ind på 

www.vejrum.net og se om der er en tid, der passer Dig/Jer  

Der opkræves foreningsmedlemskab for alle spillere. 

Medlemmer kan bestille enkelttimer hos Åge Nielsen, på tlf. 20366612. 

Prisen er 70kr. pr time. 
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Sæt kryds i kalenderen allerede nu!! 

 

D. 6 oktober fra kl. 18.00 - 24.00 i Vejrum Fritidscen-

ter, gentager Vejrum Borger– og Gymnastikforening,  

succesen fra sidste år, og holder et brag af en  

Oktoberfest - med alt, hvad der hører til.  

 

Der vil blive serveret tyskinspireret mad samt være 

livemusik hele aftenen. Pris pr. person: 200 kr. (ekskl. 

drikkevarer) 

 

Hold et brag af en firmafest eller inviter vennerne 

med en tur til Oktoberfest. Vejrum ligger nogle få km 

fra både Struer og Holstebro.  

 

Tilmelding til Lars Schultz på tlf. 28349361 

Betaling ved tilmelding. Det er muligt at  

reservere pladser, hvis I vil 

sidde samlet.  

Der er et begrænset antal 

pladser, så skynd jer at til-

melde jer. 

 

 


