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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. 



MANDAG 21. SEPTEMBER 2015

19TJELE/FJENDS/VIBORG

Ole Veje, der er tilflytter til 
Fly, fortalte om visionerne 

for landsbyens udvikling. 
Mange lokale var mødt frem. 

Foto: Preben Madsen

Et klatretårn med rutsjebane er en af nyskabelserne på 
det grønne område ved Rønnebærstien i Birgittelyst.

Politikerne havde også mulighed for at prøve den nye bålplads af. 

Landsby i udkanten af 
kommunen har en vision
Både fysisk og mentalt er der langt fra Viborg til Fly i det yderste nordvestlige hjørne af kommunen.  
Birgittelyst er tæt på Viborg, men begge steder er det sammenholdet, der driver udviklingen.
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FLY/BIRGITTELYST: For ikke 
så mange år siden havde Fly to 
købmandsbutikker, en skole, 
en aktiv idrætsforening og et 
forsamlingshus.

I dag er kun forsamlings-
huset tilbage, og det er sam-
men med sportspladsen ved 
siden af den nedlagte skole 
borgernes samlingssted. For-
samlingshuset er ved at blive 
udbygget og renoveret for 1,8 
millioner kroner og bliver fra 
årsskiftet til byens medbor-
gerhus.

Det er en investering, der 
kun har kunnet lade sig gøre, 
fordi borgerne står sammen 
og forener alle gode kræfter 
i at skaffe penge fra fonde og 
sponsorer - oven i et bidrag 
fra husets egen kasse - plus 
ikke mindst 2500 frivillige ar-
bejdstimer. 

»Det skal både fungere som 
et traditionelt forsamlings-

hus, som folk kan leje, men 
samtidig skal det være hjem-
sted for aktiviteter for hele by-
en. Vi indretter således den lil-
le sal til byens borgerstue, som 
man kan bruge kvit og frit til 
møder og aktiviteter, fortalte 
Ole Hansen, da de syv med-
lemmer af kommunens kul-
tur- og fritidsudvalg lørdag 
formiddag var i Fly, som er 
en af de tre kandidater til tit-
len som »Årets lokalområde« 
i Viborg Kommune.

Ole Veje, der flyttede til Fly 
for 13 år siden, fortalte om det 
sammenhold, som skal sikre, 
at Fly bliver en af de landsbyer, 
som overlever.

Ud over det nye medbor-
gerhus, som forsamlingshu-
set kommer til at hedde, satser 
byen på, at man kan få trafik-
saneret byens lange hovedga-
de og få hjælp fra kommunen 
til et stisystem, som blandt an-
det skal bringe gæster ned til 
Jeppe Aakjærs fødehjem - blot 
et langt stenkast fra byen. 

Ny oase

Også i Birgittelyst har bor-
gerne selv taget fat. Her står 
Grundejerforeningen Bir-

gittelyst bag Oasen, som er 
et grønt område ved Rønne-
bærstien med legeplads, shel-
ter, bålplads og en overdækket 
pavillon, som giver ly og læ for 
regn og blæst.

Især efter at Non Mølle Kro 
er lukket, mangler borgerne i 
Birgittelyst et samlingssted. 
Det har de nu fået med den 
nye legeplads med tilhørende 
pavillon, som de viste frem for 
politikerne i kultur- og fritids-
udvalget på rundturen lørdag. 

Hele herligheden har kostet 
tæt på 700.000 kroner - penge 
som er skaffet til veje med bi-
drag fra først og fremmest EU-
fonde, de såkaldte LAG-mid-
ler og Viborg Kommune.

»Vi håber da stadig, at der 
kommer nogle friske folk, som 
vil skabe liv i kroen igen,« siger 
Laurids Nielsen fra grundejer-
foreningen, som er koordina-
tor for Oasen-projektet. 

Birgittelyst er sikker på at få 
mindst 25.000 kroner, som er 
det beløb, som nummer to og 
tre i kåringen af »Årets lokal-
samfund« får. Og de penge er 
allerede øremærket til at forny 
byens busskur, som mildt sagt 
har set bedre dage. 

 {Vejrumbro var sammen 
med Fly og Birgittelyst de 
tre nominerede til at blive 
årets lokalområde i Viborg 
Kommune 2015. De er valgt 
af kultur- og fritidsudvalget 
ud af et samlet felt på otte 
landsbyer.

 {Førstepræmien udgør 
50.000 kroner, mens der 
er 25.000 kroner i præmie 
til hver af de to øvrige 
områder.

 {Titlen som årets 
lokalområde i Viborg 
Kommune er blevet 
uddelt siden 2008, hvor 
det blev Sundstrup, der 
fik prisen. Derefter har 
Havredal, Tange, Rødding, 
Hvam, Mønsted og senest 
Låstrup i 2014 kunnet føje 
»Årets lokalområde« til 
landsbyens C.V.
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»
Vi håber da stadig, 
at der kommer 

nogle friske folk, som vil 
skabe liv i kroen igen.

LAURIDS NIELSEN, medlem af  
Birgittelyst Grundejerforening,  
som er koordinator for 
Oasen-projektet.


