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VEJRUMBRO                                                          d.  24 August 2015  
 

 

Ansøger  
 

Forening/Gruppe/råd:   
 
Kontaktperson: 
 
Adresse 
 
Telefon:  
 
Mail:  
 

 

Vejrumbro Bold Klub/ Vejrumbro Open Air 
På vegne af byens foreninger: (Boldklubben, 
Borgerforeningen, Forsamlingshuset, FDF) 
 

Poul Martin Christensen 
Jeppe Hartz 
 

Skolevangen 15 Vejrumbro, 8830 Tjele 
Fælledparken 13 Vejrumbro, 8830 Tjele 
 

24 21 26 57 
20 11 17 67 
 

pmc4127@gmail.com 
jeppe@vejrumbroopenair.dk 
 

 

Hvorfor skal jeres område vinde konkurrencen? 
_____________________________________________ 

Foreningerne i Vejrumbro har tidligere på året 
omdelt fælles folder med kultur- og fritids tilbud  
og ikke mindst blev man i foråret enig om at 
lave en fælles hjemmeside på frivillig basis.  

 

Fordi: 
Vejrumbro og opland har udrettet noget 
helt specielt i år for en landsby med lidt 
over 400 indbyggere. En gruppe ildsjæle. 
samt 122 frivillige fra by og opland har 
stablet et kæmpe arrangement på benene:  
Vejrumbro Open Air som samlede over 
800 publikummer i alle aldre under den år-
lige sports- og sommerfest, som gennem 
30 år har samlet by og land, ja mere end 
det. Også fra nabobyerne er det lykkedes 
at trække folk til og med det nye tiltag er 
det lykkedes ekstra meget i år.  
Vejrumbro Boldklub som står bag, har 
gennem tiden forstået at forny sig i forhold 
til tidens krav om aktiviteter. Således stod 
man i 2010 bag opførelsen af et anlæg 
med multibane og fitness til glæde for især 
byens børn og unge.  
Vejrumbro har også bl.a. Forsamlingshus 
og Friskole, samt præsteret fremgang i be-
boerantal, på trods af de senere års snak 
om udkantsdanmark og flugt fra land til by.  

 
Hvad skal præmien i givet fald bruges til? 
 
(kort resumé- uddybende indstilling skrives på de efterfølgende sider) 
 

 
Tilskud til projekter til glæde for byens borgere 
og med fokus lige nu på disse områder: 
 
Nye computere til Vejrumbro Fri (Friskolen). 
Til brug for eleverne selvfølgelig, men også til 
Pc-kurser for byens (særligt ældre) borgere. 
 
Køkkenet i Vejrumbro Forsamlingshus trænger 
til renovering, så det fortsat kan leve op til ti-
dens standard.  
 

   vejrumbro.dk 

mailto:pmc4127@gmail.com
mailto:jeppe@vejrumbroopenair.dk
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Vi skal vinde konkurrencen om at blive Årets Lokalområde 2015 - uddybende beskrivelse 
 

Vejrumbro Open Air løb af stablen lørdag d.1. august i år og blev tilmed gennemført til perfektion 
med store roser fra alle sider. Vejrumbro har totalt 415 borgere og med over 800 besøgende på 
festivallen i debut året, taler tallene for sig selv.  
Det unikke sammenhold byens borgere har vist omkring dette projekt, er langt ud over det sæd-
vanlige, og betyder utroligt meget for byens fremtid og dens muligheder.  
Vejrumbro´s borgere går efter udvikling i stedet for afvikling af deres landsby.     

 

Vejrumbro Open Air 2015 har givet genlyd og omtale i diverse byer, medier, i selve musik bran-
chen og har i den grad sat byen på landkortet. Masser af positiv respons fra alle de glade festival-
gæster/hjælpere der var med og mange tilkendegivelser om at "vi kommer igen til næste år" og "vi 
kommer med til næste år" fra dem som ikke kunne være med i år.  
Dette beviser at selv om man er lille, kan man godt opnå noget stort.  
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Festivalen med både børneunderholdning og musik for alle aldre, kom ind som et frisk pust til den 
årlige sports- og sommerfest, som gennem mere end 30 år har samlet by og land til opvisninger, 
aktiviteter og hyggeligt samvær. Ja, de senere år har festlighederne trukket folk til fra andre lands-
byer i området og det nye initiativ trak endnu flere til. Vejrumbro Boldklub som har stået bag den 
årlige byfest gennem alle årene har på denne måde været med til at samle byen, men også trukket 
nye beboere til, som er faldet for den særlige og ikke mindst hyggelige stemning til festen. Den nye 
festival blev også holdt i denne ånd, så det var rigtig set af initiativtagerne, som alle er flyttet til 
Vejrumbro inden for de senere år og har børn der kan være med til at holde liv i vores foreninger 
og Friskolen. Dermed også vores lokale købmand, som ikke er en selvfølge i små landsbyer mere.  

 

VBKs bestyrelse var hurtigt med på at bakke op om det nye initiativ og Boldklubben har igennem 
årene forstået at forny sig. Oprindelig var der kun fodbold og håndbold i klubben, men badminton, 
gymnastik og sågar dart har siden hen trukket mange medlemmer. Der blev bygget Klubhus i 1987 
med megen frivillig indsats og i 2010 kunne man indvie et anlæg bestående af multibane, beach-
volley bane og fitness. Banerne bruges meget af især byens  børn og unge, men har også været 
flittigt brugt til gadeturneringer ved sportsfesten.  

 

Der har før været ”højtflyvende” ideer i Vejrumbro, men dengang som nu har vi efterfølgende benene solidt plantet på jorden.  

 
 
” 
 
 
  
 
 
  
   
 
  
 
 
 
 
”Festpladsen” har i mange år også været brugt til FDF arrangementer, både med musik og naturoplevelser for selv de mindste børn. 

https://www.facebook.com/Www.Vejrumbroopenair.dk/photos/a.427393647453494.1073741828.369062013286658/427393637453495/?type=1
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Vejrumbro ligger i den naturskønne ådal ved Nørreåen, hvor både åen og cykelstien på den gamle 
Viborg-Mariager jernbane er med til at trække turister til byen. Ned mod åen blev der i 2005 opsat 
fire sheltere, hvor cyklister og kanosejlere kan overnatte med toiletfaciliteter ved Nørreåhuset.  
Faciliteterne drives af Vejrumbro borgerforenings frivillige, som også står for kulturarrangementer i 
Nørråhuset, som var en del af en borgerplan, der blev lavet i starten af 0’erne. Huset udlejes til 
mindre arrangementer, og Borgerforeningen af 1998 afholder desuden kulturelle arrangementer. 

 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Til den årlige Sct. Hans fest som Borgerforeningen står for, er der børneaktiviteter, hygge, musik og festligt samvær for børn i alle aldre. 
 

 
 
 
  
 
 
  

 
 
 
 
Petanqueklubben hygger sig på det grønne område og på Hærvejsmarchens rasteplads kommer rigtig mange gæster fra nær og fjern. 
 

Vejrumbro Forsamlingshus, som i år kan holde 130 års fødselsdag, udlejes til fester og andre lidt 
større arrangementer. Tidligere har dilettant trukket fulde huse, men nu er er det julefrokost og fæl-
lesspisninger der satses på. Forsamlingshuset bestyrelse har de senere år haft held til at supplere 
sig med unge familier og derfor er der også børnediskotek og juletræshygge på programmet.  
 

Så fik forsamlingshuset sin bænk tilbage efter renovering. Dette er sket i samarbejde med, nogle af byens borger og virksomheder. 

 
Et nærmere samarbejde mellem de to beboerstyrede huse, er kommet på tale og begge huse har 
da også ved en enkelt lejlighed været udlejet til reception og fest til samme bryllup, hvor den flotte 
Vejrum kirke blev brugt til vielsen. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207131217269982&set=gm.964239886930905&type=1
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Vejrumbro Fri startede som friskole for 15 år og mange frivillige har taget en tørn her igennem 
årene. Især i forbindelse med overtagelse af den kommunale børnehave og det sidste skud på 
stammen, som er en vuggestue, der starter d. 1. september. Friskolen stiller også lokaler og facili-
teter til rådighed for aktiviteter og kurser for byens borgere.  
 
 
 
Vi vil bruge præmien til - uddybende beskrivelse 
 

Vejrumbro Fri er en institution bestående af frivuggestue, fribørnehave og friskole med tilhørende 
SFO. Vejrumbro Fri er en krumtap i Vejrumbro og omegn. Institutionen varetager pasningstilbud og 
skole for børn fra 0 til 14 år og danner dermed ramme om lokalområdets børne- og ungdomsliv. 
Endvidere er Vejrumbro Fri vært for en række arrangementer, der rækker ud over institutionens 
eget virke – fx høstfest, luciafest, dyrskue mv. – hvormed Vejrumbro Fri er med til at samle 
Vejrumbros borgere. I både vuggestue, børnehave, skole har Vejrumbro Fri et højt ambitionsni-
veau – både hvad angår nærhed, pædagogik og kvalitet i læring. I skoledelen er IT-strategien 
netop ved at blive opgraderet; der er bl.a. blev investeret i tidssvarende og stabilt netværk samt en 
række elev-computere. Budgettet har desværre ikke rakt til computere til alle elever, hvilket be-
sværliggør, at alle skolens klasser har IT-baseret undervisning på én gang. Derfor ville yderligere 
10 computere være med til at øge elevernes læring yderligere. 
 
Venlig hilsen 
Allan Boeskov 
Friskoleleder 
 

Vejrumbro forsamlingshus  
 
I vores funktionelle og meget hyggelige forsamlingshus, i Vejrumbro har vi generelt et godt køkken. 
Der er gode og driftssikre hårde hvidevarer, og køkkenet har en tilpas størrelse, og dog trænger 
køkkenet til et boost eller en lille ansigtsløftning. 
 
Dette i form af stålbordplade i stedet for den efterhånden ældre model af en laminat bordplade. Det 
vil være nemmere at rengøre, og mere hygiejnisk. Vi har et lille rum til potter og pander, som skal 
males og have lagt fliser på gulvet. Ligeledes skal der sættes nye fliser op på væggene, eller også 
skal de males i et aftørrings venligt materiale. Der mangler også fliser på en del af køkkengulvet. 
 
Alt dette er højt på ønskelisten til vores dejlige forsamlingshus, som har lagt, og stadig lægger ram-
men om mange hyggelige, festlige og kulturelle arrangementer. 
 

Mvh. Alice Monby  
         Formand Vejrumbro Forsamlingshus 
 


