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VEJRUMBRO: I Vejrumbro er 
borgerne vant til, at de selv må 
tage fat, hvis de skal bevare et 
aktivt lokalsamfund, som er 
attraktivt for både egne bor-
gere og potentielle tilflyttere.

Tilbage i 2000 ville den da-

værende Tjele Kommune 
nedlægge byens skole, og det 
blev et wakeup-call for bor-
gerne, som ved fælles hjælp 
etablerede Vejrum-Viskum 
Friskole for at beholde den vig-
tige institution i byen.

Nogle år senere tog de initi-
ativ til at oprette en fribørne-
have ved skolen, og senest åb-
nede en frivuggestue her til 
september, da der ikke længe-
re var dagplejere tilbage i lo-
kalområdet. 

De tre institutioner er nu 

samlet under navnet Vejrum-
bro Fri og udgør et kraftcenter 
i byen med tilhørende aktivi-
tetspark med multibane.

Det store lokale engage-
ment og mangfoldigheden i 
aktivitetsmulighederne i by-
en imponerede de syv med-
lemmer af kulturudvalget, og 
det er baggrunden for, at de 
efter lørdagens rundtur til de 
tre finalister valgte Vejrum-
bro som »Årets lokalområde 
2015«.

»Vi noterede os især, at æl-

dre og modne frivillige med 
mange års erfaring med at 
arbejde for byens bedste får 
følgeskab af yngre, energi-
ske kræfter. Det lover godt for 
fremtiden i Vejrumbro,« siger 
formanden for kultur- og fri-
tidsudvalget, Per Møller Jen-
sen (S).

Politikerne var også im-
ponerede over, at der både er 
plads til byens gamle forsam-
lingshus og et nyt fælleshus, 
som er indrettet i det renove-
rede missionshus. I tilknyt-

ning til huset er der etableret 
toiletter og vand, som kanotu-
rister, der kommer til byen ad 
Nørreåen, kan benytte.

»Vi kan næsten ikke få ar-
mene ned, og vi er utrolig gla-
de for den påskønnelse, som 
prisen er udtryk for.«

Det siger Poul Martin Chri-
stensen, der er formand for 
Vejrumbro Boldklub, og som 
sammen med Jeppe Hartz 
stod bag indstillingen af 
Vejrumbro som årets lokal-
område.

»Vi havde en rigtig god for-
nemmelse, efter at vi havde 
haft besøg af politikerne. Ik-
ke for at forklejne hverken Fly 
eller Birgittelyst så mener vi, 
at vi har lidt mere bredde i vo-
res aktiviteter, og det, tror jeg, 
har været udslagsgivende,« si-
ger Poul Martin Christensen.

Prisen på 50.000 kroner 
skal bruges til dels at renovere 
forsamlingshusets køkken og 
dels til indkøb af nyt it-udstyr 
til friskolen. 

Vejrumbro er årets lokalområde
Politikerne var imponerede over engagementet og mangfoldigheden i de tre  
lokalsamfund Vejrumbro, Fly og Birgittelyst. Vejrumbro kåret som vinder.
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VEJRUMBRO: Vejrumbro Fri, 
institutionen der huser både 
en friskole, en børnehave og 
siden 1. september også en 
vuggestue, får sammen med 
et rigt foreningsliv og byens 
dagligvarebutik æren for, at 
det er attraktivt at flytte til 
landsbyen øst for Viborg.

Alene i sommer er der solgt 
hele syv huse i Vejrumbro, og 
allerede i 2012 passerede man 
de 400 indbyggere - otte år før 
befolkningsprognoserne hav-
de forudset, at det ville ske. 

Det fik medlemmerne af 
kommunens kulturudvalg at 
vide, da de lørdag eftermid-
dag nåede til Vejrumbro som 
det sidste af de tre bysamfund, 
som er med i opløbet om titlen 
som »Årets lokalområde«.

De syv politikere ankom 
til byen dels i hestevogn, dels 
i kano ad Nørreåen - dog hav-
de de ikke taget hele turen fra 
Viborg på den måde. Men fra 
broen over åen måtte de ta-
ge den alternative transport-
form ind til byens forsam-
lingshus - det sidste stykke 
på cykel for kanoroernes ved-
kommende.

Open Air
I forsamlingshuset, der har 
130 år på bagen, sad 150 af by-
ens borgere i alle aldre klar til 
at tage imod politikerne med 
sang, musik og kaffebord, 
mens de hørte om borgerfor-
eningen, forsamlingshuset, 
boldklubben og Vejrumbro 
Fri.

Boldklubbens årlige sports-
fest trængte i år til fornyelse. 
Og derfor fik en gruppe bor-
gere den ide at stable et uden-
dørs rockarrangement - Open 

Air - på benene lørdag den 1. 
august.

Det blev en stor succes med 
800 betalende gæster - eller 
dobbelt så mange som der bor 
i byen. Det har givet arrangø-
rerne lyst til at gentage arran-
gementet til næste år.

Nørreåhuset
Turen gik også til Nørreåhu-
set - byens gamle missions-

hus, som borgerforeningen 
har købt af Indre Mission for 
75.000 kroner og derefter sat i 
stand ved hjælp af frivillig ar-
bejdskraft.

Huset bruges blandt an-
det til møder og foredrag -  
således kommer tidligere 
chefpolitiinspektør og nu-
værende formand for Børne-
rådet, Per Larsen, på torsdag  
og holder sit foredrag  

»På kanten af livet«.
Også Vejrumbro Fri, der har 

været friskole siden 2000, blev 
vist frem, sammen med en ny 
multibane.

Vejrumbro er attraktiv for tilflyttere
I 2020 skal Vejrumbro passere 400 indbyggere ifølge kommunens befolkningsprognoser. Men det nåede man  
allerede i 2012, og nu bor der 415 i landsbyen, hvor syv huse er solgt i år.

Byens borgere fyldte forsamlinghuset til sidste plads for at overbevise poli-
tikerne om, at Vejrumbro skal være vinder. Foto: Preben Madsen

Flagene var hejst, og den røde løber rullet ud, da politikerne  
ankom til forsamlingshuset. 


