
VINTERAKTIVITETER 2015 – 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejrum Borger- og Gymnastikforening tilbyder følgende 

aktiviteter i Vejrum fritidscenter 
 
 
 
Badminton 
Der er mulighed for at spille badminton i Vejrum. Du/i har mulighed for at spille både 
formiddag – eftermiddag og aften. 
 
Sted: Vejrum Fritidscenter 
Første gang: 31. august 2015 
Slutter: 29. marts 2016 
Banepris fra 9:00 – 16:00    800 kr. 
Banepris fra 16:00 – 22:00  1000 kr. 
Der opkræves foreningsmedlemskab på 75 kr. for alle spillere. 
 
Kontakt Jørgen Andersen på tlf. 97 46 42 37 / 23 32 45 56 for tider.  
Eller Mail: Ford1@email.dk 
Se ledige tider på vejrum.net 
 
Medlemmer kan bestille enkelttimer hos Maria Jacobsen 20 36 66 12. 
Pris er kr. 70,- pr time. 

Rødderne 3 – 6 år 
Tid: Mandag kl. 17.00 – 18.00 

Første gang: 7. september 2015 
Kontingent: 325 kr. inkl. foreningsmedlemskab og opvisnings T-shirt 
Leder: Mette Klauber Tlf. 22 92 57 60 
Hjælpetræner: Marie Klauber, Line Nielsen, Victoria Nørsøller 
 
Hej alle søde små puslinger, jeg glæder mig rigtig meget til at være sammen med jer hver 
mandag til gymnastik. Vi leger små lege, synger med fagter og øver motoriske 
færdigheder som krybe, kravle, trille, hoppe m.m. Der leges på redskabsbane, som er 
tilpasset, så der er plads til bådeden forsigtige, og den der er vild og modig.  
Jeg håber at se alle jer kære små puslinger. Du kan også kontakte Mette hvis du har nogle 
spørgsmål. 
 
Lynmyrerne fra 0. – 4. klasse  
Tid: Mandag kl. 18:00 – 19:00 

Første gang: 7. september 2015 
Kontingent: 325 kr. inkl. foreningsmedlemskab og opvisnings T-shirt 
Leder: Milka Bilde Andersen tlf. 23 73 78 26 & Thomas Andersen tlf.: 25 39 64 44 
Hjælpetræner: Emilie Moesgaard, Hannah Lauritsen 
 
Hej alle der kunne tænke sig at være "Lynmyrer". På vores hold gælder det om at have det 
så sjovt, så mulig og få sved på panden. Om man er god til at slå kolbøtter eller at kaste 
med en bold er lige meget, det skal I nok få lært, og I får det lært på en sjov måde ☺ I vil 
blive ledet af Thomas, som efter sommerferie starter på sit 12. år som lynmyrer leder og 
Milka, som starter med hendes 14. år, det er så sjovt at selv os ledere bliver hængende og 
får sved på panden sammen med alle jer glade og dejlige unger. I år har vi fået Hannah og 
Emilie med, de kan nemlig heller ikke undvære at have det sjovt. 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 og Thomas. 
 
Hockey  

Børn 10-15 år. 

Tid: Tirsdag kl. 16:15 – 17:15. 
Første gang: 20. oktober 2015. 
Leder:  
Mathias Vilsgaard Nygaard 
Kontingent: 225 kr. inkl. foreningsmedlemskab 

Voksne fra 15 år. 

Tid: Tirsdag kl. 19:30 – 21:00. 
Første gang: 20. oktober 2015. 
Kontaktperson: Jørgen Andersen 
Kontingent: 275 kr. inkl. 
foreningsmedlemskab  

En anderledes aktivitet i Vejrum. Hvis du ikke til håndbold – fodbold – badminton med 
mere, men aldrig har prøvet gulvhockey, har du mulighed for det her i Vejrum. Vi spiller 
hver tirsdag fra uge 43. Det er bare at møde op for at få pulsen op og møde nogle nye 
kammerater. Børneholdet er for både drenge og piger, eneste krav er at du skal være 
mellem 10 og 15 år, og de voksne skal være fyldt 15 år. HÅBER VI SES 
 
Hvis vi ikke finder en til at hjælpe Mathias til børne hockey bliver det ikke til noget.  

Så ring til Jørgen Andersen på tlf. 23 32 45 56 eller ford1@email.dk 



Gymnastik/motion for alle – mænd og kvinder 
Tid: Mandag 19.15 – 20.15 
Første gang: 7. september 2015 
Kontingent: 350 kr. inkl. foreningsmedlemskab 
 

Mangler en Leder. Har du lyst til ny udfordringer så er det dig vi mangler til at lede et 
voksenhold i Vejrum. Holdet består af mange glade mænd/kvinder der mangler lige dig 
som leder. VBG kan tilbyde kurser gennem DGI. Har du modet til det så kontakt Jørgen 
Andersen 23 32 45 56 eller mail: ford1@email.dk 
 

Yoga V/ Jane Hestbjerg Olesen 
Tid: Tirsdag kl 10:30 – 12:00 
Periode: Fra 29. september – 24. november, 8 gange 
Kontingent: 590 kr. inkl. foreningsmedlemskab  
 
Nu kommer yoga til Vejrum. Yoga er en af de aktiviteter, der hitter i Danmark i disse år. 
Nu får du/i mulighed for at komme til yoga her i Vejrum/Langhøj sogn. Underviseren 
hedder Jane Hestbjerg Olesen. Jane har den 2-årige yogalærer uddannelsen,igennem 
Dansk Yoga. Hun er også uddannet ergoterapeut. Hun underviser i dag i Hatha yoga hos 
FOF Nordvestjylland. Se mere på Vejrum.net om Jane.  
Da det er en instruktør, der kommer udefra, er du nødt til at tilmelde dig til undertegnede 
så vi er sikre på, at der er folk nok til at starte et hold op. 

Tilmeldingen til Jørgen Andersen senest den 14. september. Tlf. 23 32 45 56 
eller ford1@email.dk Du skal oplyse fulde navn, adresse, cpr-nummer, 
telefonnummer og gerne mailadresse. Der skal minimum være 14 deltagere for at 
holdet starter. 
 

Yoga V/ Lisa Kristiansen  
Tid: Tirsdag kl 18:15 – 19:15 
Førstegang: 15. September, 26 gange 
Kontingent: 600 kr. inkl. foreningsmedlemskab  
 
Tilmeldingen til Jørgen Andersen inden den 8. september. 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 dagligdagen. Desuden har yoga også en positiv 
indflydelse på 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 

Børneselvforsvar 1. – 6. Klasse V/ Lisa Kristiansen 
Tid: Onsdag Kl 17:00 – 18:00.  
Førstegang: 16. september 2015 
Kontingent: 26 gange – 500 kr. Inkl. foreningsmedlemskab. 
 
I denne sæson tilbyder Vejrum Borger og gymnastikforening, i samarbejde med Lisa K. 
Kenpo Børneselvforsvar. Kort fortalt er det selvforsvar baseret på Kenpo Karate 
kombineret med sved på panden, leg, motorisk udfordring og udstrækning. Alle kan være 
med – den eneste forudsætning er lysten til at være med. Se mere www.lisak.dk 
 

TEEN SPRINGS fra 6. klasse og op 
Sted: Hallen v/ Hardsyssel Efterskole 

Tid: Torsdag kl. 18.00 – 19.30 
Første gang: 17. september 2015 
Kontingent: 500 kr. inkl. foreningsmedlemskab og opvisnings T-shirt.  
Leder: Jacob Pilgaard, Erik Jensen, Alexsander Andersen og Søren Jakobsen 
 
Ny tiltag Et fælles springhold mellem Langhøj, Vejrum og Hjerm. Med fokus på spring, 
grundtræning og udvikling af den enkelte gymnast til en bedre springer. Her arbejder du 
med din teknik. Du får nye udfordringer. De dygtige instruktører 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. 
 
 

Pladespil 
Der spilles i efteråret 2015 på flg. Datoer. 1., 15., 29. oktober, 12., 26.november, og 10. 
december. 
 
 

LEGO Legedag 
Tid: Lørdag den 24. oktober kl. 10-16 
Kom til store legedag arrangeret af VBG i samarbejde med ”Byggepladsen.dk”. 
Der er mulighed for at vinde legopræmier. 
Der kommer yderligere informationer senere. Hold øje med vejrum.net 
 
 

Madhold for mænd 
Starter op igen i september 2015 1 onsdag i måneden i alt 10 gange  
Pris 350 kr. inkl. foreningsmedlemskab 
Tilmelding skal ske til Gitte Mikkelsen på gittemikkelsen@mail.dk eller mobil 20465087.  
Og i vil hører nærmere, hvornår I starter. 
 
 

Foreningsmedlemskabet er på 75 kr. og betales kun en gang pr. år, også selv 
om du går på flere hold 
 


