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Landsbyklyngen VestRum
VestRum er navnet på et samarbejde
mellem de syv sogne Hee, Hover, No, Stadil,
Tim, Torsted og Vedersø i den nordvestlige
del af Ringkøbing-Skjern Kommune. De
syv sogne er i gang med at etablere en
landsbyklynge og skabe sammenhæng og
udvikling i området.

Das Dorf Cluster Vestrum
VestRum ist der Name an die
Zusammen Arbeit zwischen die sieben
Dörfer Hee, Hover, No, Stadil, Tim, Torsted
und Vedersø in dem nordwestlichen Teil
des Ringkøbing-Skjern Gemeinde. Die
sieben Dörfer arbeiten zusammen um
ein Cluster zu sein um Verknüpfung und
Entwicklung zu haben.

Bag VestRum står de seks borger- og
sogneforeninger i Hee, Hover, No, Tim,
Torsted og Stadil-Vedersø.
Vi tager udgangspunkt i, hvad vi kan
være sammen om. Det kan både være
nuværende og nye aktivitet. Men i bund
og grund handler det om at sikre udvikling
og dermed gerne en øget bosætning.

The village cluster Vestrum
VestRum ist the name of the
Cooperation between the seven villages,
Hee, Hover, No, Stadil, Tim, Torsted and
Vedersø in the northwestern part of
Ringkøbing-Skjern community. The seven
villages have started to establish a village
cluster and create links and development
in the area.

I efteråret 2016 blev samarbejdet formelt
ved stiftelse af Styreguppen VestRum.

2

Landsbymessen
VestRum fejrer livet i de syv sogne

Lørdag den 28. august 2021 kl. 10-17
ved Tim Hallen
Med Landsbymessen VestRum fejrer livet i de syv sogne, vil vi med boder,
stande og aktiviteter vise hinanden og alle andre, hvad de syv sogne i fællesskab kan præstere og har at tilbyde.
At vi selv og alle andre får øjnene op for, at vi lever i et stærkt, dynamisk
samfund fuld af kreativitet og aktivitet. Et samfund hvor man har lyst at
blive og dele fællesskabet med andre, og ikke mindst så andre også får
lyst til at bosætte sig i VestRum - og være med til at præge og udvikle de
små samfund.
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KUNST PÅ TVÆRS
I VESTRUM

Fire lokale kunstudstillinger i Kr. Himmelfartsferien
Muldbjerg Mølle

Muldbjergvej 17 • Muldbjerg

Stinnes Gamle Lade

Hvingelvej 10 • Hvingel

I. C. Christensens Hus

Holstebrovej 81 • Hee

Tim Station

Stationsvej 7 • Tim

nd

(fernisering den 12. maj kl. 19.00)
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trykkeri & forlag
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FORENINGEN

HVINGEL

Tim

AUT. EL-INSTALLATØR

Kunst på tværs i VestRum
Kunst på tværs i Vestrum er blevet en
tradition, der afholdes hvert år i Kristi
Himmelfartsferien.
Omdrejningspunktet er Stines gamle lade
i Hvingel, hvor udstillingen startede for
mange år siden af etablerede vestjyske
kunstnere. Siden er kunstudstillingen
udviddet, så den i dag tæller fire lokalisationer fordelt over VestRum.

Kunst über Vestrum hinweg ist eine
Tradition, die man jedes Jahr in die
Christi Himmelfahrt Ferien sehen kann.
Die Umdrehe Punkt ist Stines alte Laden
in Hvingel, wo die Ausstellung vor viele
Jahre mit Künstler von Westjylland anfing.
Von dann ist die Kunst Ausstellung größer
gewesen und heute findet es statt in
mehrere Stellen in Vestrum.

Fælles for udstillingsstederner er, at der
er tale om gamle historiske bygninger,
som derved skaber en kulturel ramme om
udstillingen.

Art through Vestrum is now a
tradition, and is taking place every
year in The Christ’s ascension.

I Stines gamle lade udstiller fortsat de
etablerede kunstnere, men der på de
andre udstillingssteder gives plads til både
øvede kunstnere og kunstnere, der er på
vej frem.

The turning point is Stine´s old barn in
Hvingel, where the first exhibition took
place many years ago with the established
vestjyske artists. Since then the exhibition
has grown, and to day it counts 4 locations
in Vestrum.

Ikke mindre end 28 kunstnere udstiller
deres værker, der spænder bredt lige fra
oliemaling, akvarel, keramik, smykker, foto
og meget mere.
En udstilling, der byder på mange spændende oplevelser.
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Skærumhøje Jagtforening
Skærumhøje Jagtforening holder til på
Skydebaneallé, hvor vi har egen skydebane
og jagthytte.
Foreningen tæller for tiden 56 medllemmer,
hvoraf vi har 12 hundefører.
Hver onsdag i sommerhalvåret er der flugtskydning fra klokken 18. Der kan købes
pølser og vand i jagthytten.
Når jagtsæsonen nærmer sig sin afslutning
afholdes pokalskydning, og det er altid den
siddende formand, der vinder.

Da vi har nok i os selv, kan man kun blive
medlem, hvis man bliver opfordret, og
kun når der er en ledig plads. Arvinger har
fortrindsret. Kvinder kan ikke blive medlem,
da de ikke er udstyret med et sådant!

Der afholdes generalforsamling hvert år
i februar, hvor vi først mødes til jagt der
sluttes af med guleærter med bævreflæsk,
øl og brændevin, inden vi går over til selve
generalforsamlingen, hvis der er flere medlemmer tilbage.

Karl Bøsse
Formand

VÅBENHANDLER
Steen Gunnesen

UGENS TILBUD:

Alt i våben - med eller uden licens

Friske varer hver mandag!
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VESTRUM
K LOAKSERVICE
Står du i lort til halsen
Så ring til Steffen Kalsen
- en rigtig slambert!
Du trykke
r og prutt
- vi puste
er
r og sutt
er!

VestRum
Kloakserv
ice

v/ Steffen

VestRum
Kloakservice
v/ Steffen Kalsen

Vi løser små som store opgaver,
hvad end det er for private, erhverv,
kommuner eller foreninger
• Slamsugning & kloakrensning
• Højtrykspuling
• TV-inspektion
• Miljøoprensning
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Kalsen

Aktivitetskalender 2021
Dato			Arrangement				Mødested
Torsdag d. 9. marts		
Klausieløb - By Night				
Friskolen
kl. 19.30								Torstedvej 44
Torsdag d. 1. april		
Kl. 12.00

Påskefrokost				

Tim Hallen

Tirsdag d. 20. april		
Kl. 18.00

Pensionist Banko				

No Kulturcenter

Torsdag d. 13. maj		
Kl. 09.00			

Sommerfest i Hee starter			
Se program for festen

Hee Sportsplads

Torsdag d. 13. maj		
Kl. 13.00 - 17.00		

Kunst på Tværs i VestRum			
Se særskilt program

Forskellige steder

Onsdag d. 23. juni		
Kl. 17.00			

Sankt Hans Aften				
Se nærmere omtale

Hee Familiepark

Lørdag d. 28. august		
Kl. 10. 00 - 17.00		

Landsbymesse				
Se særskilt program

Ved Tim Hallen

Fredag d. 31. december
Kl. 12.00			

Nytårsbadning				
Efterfølgende Champagne

Hee Naturcenter

Det er gratis

at få omtale af åbne aktiviteter i
kalenderen.
Alle foreninger, virksomheder og evt. enkelt personer i
VestRum kan gratis få deres arrangement i kalenderen.
Det skal blot være en aktivitet af almen interesse,
hvor alle har mulighed for at deltage!
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Klausie-løbet by night
Vestjyllands smukkeste motionsløb
- også når det er mørkt
2. Torsdag i marts 2022 Start kl. 19.30
Start: Der startes ved Friskolen Torstedvej 44
Kl. 19,30 Starter løbere der ønsker at løbe uden pandelamper
eller lignende.
Kl. 19,45 Starter løbere der ønsker at løbe med pandelamper
eller lignende.
Ruten: Ca. 10 km i kuperet terræn med blandet underlag som,
asfalt, grus, sand og skovveje. Der startes på asfalt og efter ca.
1 km løbes der på grusvej, ind i Klausie plantage.

9

VestRum FC
FC VestRum er en flok senior-oldboys
samlet til et hold fra de syv sogne.

2020 var en superfin sæson for holdet, der
lige akurart mistede en bundplacering.
Trods den fine placering er der stadig
plads til forbedring, men holdet ser
fortrøstningsfuldt på fremtiden og håber at
det også bliver muligt at stille hold i 2021

I sommerhalvåret spilles 11 mands udendørs fodbold, og i vinterhalvåret indendørs
4 mands fodbold.
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Tim Borgerforening
Hvem er vi, og hvad gør vi?
Tim Borgerforening:
• Er en af byens ældste foreninger, stiftet
1901
• Er for alle borgere i Tim Sogn og andre,
som gerne vil støtte vort arbejde
• Har en valgt bestyrelse på 5 medlemmer
• Har et underudvalg Tim Foreningssamvirke (foreninger, institutioner, og lign.
grupperinger)
• Er ejere af Anlægget i Tim
• Har en repræsentant i “Tim Mose” og
“Stationen”
• Har ansvaret for Byskoven, Skoleskoven
og Brugshaven
• Har ansvaret for flagalleen i Hovedgaden

Din Lokale El-installatør

• Har ansvaret for blomsterkummerne i
Hovedgaden og på Torvet i Tim Kirkeby

 Installationer
 El eftersyn
 Tyverisikring
 Belsysning
 EDB systemer
 Hvidevarer
 Varmepumper
 Solceller
 Reparationer

• Har ansvaret for juleudsmykningen i Tim
og Tim Kirkeby
• Repræsenterer Tim Sogns borgere og
varetager sognets interesser i samarbejdet med offentlige myndigheder,
andre foreninger og organisationer

Strøm & Ohmsen
Søndergade 14
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Sct. Hans i Hee

I ulvens fodspor

Sankt Hans Aften holdes naturligvis i
Feriepark West, hvor der denne aften er
gratis adgang.

Torsted Ulveforening arrangerer tur for
ulveungerne og deres forældre den første
week-end i august.

De tre store grill tændes klokken 18.00
som er til fri afbenyttelse.
Du medbringer selv madkurv.
Drikkevarer; vand, øl og vin skal købes i en
af vores boder.

Turen starter fredag kl. 18.00 fra Torsted
Kirke og går gennem den tætte skov og
åbne hedearealer, hvor ulvene færdes.
Overnatning sker i shelters, lige som alt
madlavning foregår over bål.

Bålet tændes klokken 21.00.
Båltaler er i år Kresten Tuelsen Dahl, der vil
fyre heksen af!
Fællessang ved Kresten Degn og Hee
Skoles børnekor.

Praktisk påklædning og vandrestøvler anbefales. Medbring Uzi, slirekniv og kompas!
Tilmelding nødvendig af hensyn til mandtal. Der forventes et frafald på 5-10% på
turen.

Alle er velkomne!

Sankt Hans in Hee
Sankt Hans Abend wird natürlich
in Ferienpark West gefeiert. Und diesem
Abend gibt es freier Zugang.

In dem Fußabdruck der Wolf
Torsted Wolf Verband haben eine
Tour für die Pfadfindern und die Eltern
in das erste Wochenende in August
arrangiert.

Die 3 große grill werden um 18 Uhr
eingeschaltet und man kann sie frei
benutzen. Sie bringen gern eigenen Essen.
Die trinkwaren, Wein, Bier und Wasser
müssen Sie in eine unsere Laden kaufen.

Die Tour fing Freitag um 18.00 an von
Torsted Kirche und gelt durch den Wald
und die Heide, wo die Wolfen leben.

Sankt Hans in Hee
The Sankt Hans night will naturally
in the vacation park West be celebrated.
The entre is for free.

In the food print the wolf
Torsted Wolf association will
arrange a trip through “Wolf land” for the
junior scouts (ulveunger) and their parents
in the first weekend in August.

The 3 big grills will at 18.00 be turned on,
and you can use them for free. Du will have
to bring your own food. The beverages,
wine, beer or sodas you will have to buy in
one of the shops.

The trip start Friday 18.00 from Torsted
church and we will walk through the wood
and the heathland, where the wolfs live.
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Tim Mose

Udkantsdanmark

Tim Mose er en sand naturperle, hvor
der er rig mulighed for at dykke ned og
studere det spændende dyrliv på bunden
af vandhullerne.

Her er der endelig en glimrende mulighed
for at opleve det ægte udkantsdanmark!
Kom og oplev, hvordan samfundsudviklingen er gået helt i stå i de små forsømte
landsbyer, hvor butikkerne for længst er
lukket og står tomme og uvirksomme hen.

Der arrangeres rundture for børn hver
lørdag eftermiddag i juli fra kolkken 13.30
til 16.30. Så har forældrene rigeligt tid til at
“hygge” imens!

Lokalbefolkningen er lidt sky, holder sig
helst for sig selv og taler med en særegn
dialekt, som kan være svær at forstå.
Men bag ved de faldefærdige landsbyer
gemmer sig en unik og smuk natur.

Børnene skal medbringe sommerfuglenet,
gult sygesikringsbevis og redningsvest.
Mødested ved Brugsen.

Det anbefales man medbriger rigeligt med
proviant og andre forsyninger.

Tilmelding ikke nødvendigt!
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Shelterpladser

Tag på sheltertur i

Lyngsmosefæstningen:
3 shelters
Ølstoft Naturcenter Hee:
6 shelter + bålhus
Tim Mose:
3 shelters
Sørupvej:
2 shelters + teltplads
Lystbækgård:
Shelter kombineret med bålhus
Røjklit Havn:
2 shelters + madpakkehus

Tag bare svigermor med
- men lad børnene blive hjemme!
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GRATIS indlæg i VestRum Guiden
Kalender

Oplysende artikler

Omtale af åbne aktiviteter i kalenderen er
gratis for alle foreninger, virksomheder og
evt. enkelt personer i VestRum. Det skal
blot være af almen interesse.

Korte, inspirerende omtaler af interessante
steder i VestRum er velkomne.
Det kunne som eks. være historiske steder,
særlige naturoplevelser (Hindø, Veststadil
Fjord, heden og de store plantager, etc.),
samt fugle og dyreliv igennem forskellige
årstider.

Her vil vi gerne samle alle de aktiviteter,
der sker i alle syv sogne fra påske og året
ud. Det kan være alt fra udstillinger til
sognefester, hvor alle er velkomne.

Artiklerne skal have bred offentlig interesse
for både den lokale befolkning og turister!

Foreninger
Alle foreninger i VestRum kan gratis
disponere over 1 side i VestRum Guiden,
hvor de omtaler de aktiviteter, som
foreningen udfører/står for.
Teksten skal være kort og præcis.
Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere teksten.

Artiklerne oversættes til tysk og engelsk

Indlæg til VestRum Guide
2021:

Der ud over kan der bringes små omtaler/
highlights om aktiviteter der er åbne for
alle. Eks. byvandring, Skt. Hans, m.v.

Tekst leveres i worddokument eller
som rtf-format.
Undgå indrykninger, tabuleringer m.v.

Omtaler/highlights

Billeder i jpeg format i højeste
opløsning. Jo højere opløsning, des
bedre billede.

Alle foreninger kan gratis få bragt små
omtaler/highlights om arrangementer, der
er af almen interesse og åbne for alle.

Deadline: den 1. februar 2021
men vi vil meget gerne have det så
tidligt som muligt.

Virksomheder der har annonceret i
VestRum Guiden kan gratis få bragt små
omtaler/highlights om arrangementer, der
er af almen interesse og åbne for alle.
Størrelsen af omtalen kan ikke overstige
størrelsen på annoncen.

Sendes til: info@ulveland.dk

Omtaler/highlights oversættes til tysk og
engelsk.
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Annoncepriser + moms:
1/1 side kr. 1250,1/2 side kr. 650,1/4 side kr. 350,1/8 side kr. 250,-

Forventet oplag: 4000 stk.

Husstandsomdelt i VestRum
+ udleveret på aktuelle turiststeder.

Indlæg til VestRum Guide 2021:
Tekst leveres i worddokument eller som
rtf-format
Billeder i jpeg format i højeste opløsning
Annoncer i PDF- eller jpeg format
(vi kan hjælpe med at opsætte annonce)

Deadline: den 1. februar 2021
Sendes til: info@ulveland.dk
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