
TIL SAMTLIGE HUSSTANDE 

Informationer fra lokalområdet  

Nr. 3 - 2016 

Afsløring af ”Julie” den 22.  maj 2016 



Vejrum Kirke: 
Provst Vagn Ove Høgild, Snerlevej 42, 7500 Holstebro 

Tlf.:3025 3347 / mail: VOH@km.dk  

Graver Jørgen Nørgaard tlf. 97 46 48 86. Mandag er fridag. 

Menighedsrådsformand John  Skindhøj Vindum, Tingvej 28, Vejrum 

Tlf. 97 46 47 39 / mail: johnskindhoej@gmail.com 

Vejrum Borger og Gymnastikforening: 

Formand: Elin Hamborg, Skt. Olai Bakke 19 Vejrum 

Tlf.: 23 95 74 79/ mail: elinlangelund@gmail.com 

Borgerklubben: 

Formand: Jytte Bjerregaard, Saltholm 3 , Vejrum tlf. 97464352

Vejrum Fritidscenter: 

Formand: Aage Nielsen, Kronborgdige 25, Vejrum 

Tlf.: 24 22 54 52 

Pedel/ Udlejning: Sandie Schultz  20 36 66 12.  

Redaktionen: 

Ansvarshavende: Tove Jensen, Skt. Olai Bakke 3, Vejrum 

Tlf. 40 40 56 89 / mail: tove.kg.jensen@gmail.com 
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TAK

Jeg vil gerne sige tak til alle, som jeg på den ene eller an-
den måde har været i kontakt med i den tid, jeg har været 
ansat her ved Vejrum kirke. 

TAK til både det ansættende og nuværende menighedsråd 
for den tillid og frihed, I har vist mig som graver og samti-
digt stået bag og båret med i arbejdet. 
TAK til jer kollegaer – både i kirken og på kirkegården – for 
et nært og frugtbart samarbejde og medleven – både fagligt 
og personligt. 

TAK til alle jer jeg på forskellig vis har mødt og været en del af på kirkegården 
og i kirken. 
Jeg har nu bundet en sløjfe på mit arbejdsliv – og den er bundet godt. Bundet 
af værdier, som I alle på hver jeres egen måde har bidraget til. 
Jeg ser tilbage på 8 år med stor taknemlighed og glæde over, at jeg har været 
så privilegeret at kunne få lov til at afslutte mit arbejdsliv ved Vejrum kirke, og 
jeg siger tillykke til min efterfølger. 
Nu får jeg rollen som efterlønner, og så må vi se, hvad det bringer – mon ikke 
der er brug for flere frivillige hænder! 

Kærlig hilsen Gerda 

Ny Graver. 
Menighedsrådet har ansat Jørgen Nørgaard fra Sevel som ny graver, efter at 

Gerda er gået på efterløn. Jørgen er 46 år og har tidligere været gravermed-

hjælper og kirketjener ved Vinderup Kirke. Han starter den 1. juni. 

Nærmere præsentation af Jørgen i det næste nummer af Vejrum Nyt. 
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Menighedsrådets tanker og handlinger….. 

 Vi har en fornemmelse af at mange rygter svirrer i sognet om hvad det er Me-
nighedsrådet har gang i med hensyn til forpagtergården, Hardsysselvej 1. 
Det tidligere Menighedsråd valgte for flere år siden at sætte gården til salg. 
Det var tanken at man ville bruge en del af salgsindtægten på en mindre udvi-
delse af Kirkehuset.  Der blev derfor lavet nogle tegninger over hvordan en 
sådan tilbygning kunne se ud. 
 Der var imidlertid ingen købere til ejendommen på daværende tidspunkt. Det 
gamle menighedsråd havde forinden valgt at udleje jorden, da forpagteren ikke 
længere selv ønskede at dyrke den. 
Denne kontrakt udløber 30. september 2016. 
Samtidig lavede man en tidsbegrænset udlejning af bygningerne på 3 år. Den-
ne udlejningsperiode ophørte oktober 2012. Det nye Menighedsråd havde ikke 
nogen tro på, at det ville være en mulighed at sælge bygningerne alene – der-
for indgik vi en ny udlejningskontrakt på bygningerne, som ophører samtidig 
med udlejningskontrakten på jorden. 
Dette blot for at forklare at al udlejning af både forpagtergården og jorden op-
hører 30. september 2016. 
Efter det nuværende Menighedsråds tiltrædelse, har vi drøftet og undersøgt en 
del med hensyn til, hvad vi kan og ikke kan i forbindelse med et evt. salg af 
gård og jord. 
Salgsindtægten tilfalder i første omgang Vejrum Sogn som jo ligger i Struer 

Provsti. Har vi nogle konkrete ønsker eller planer til noget vi gerne vil have 

lavet, kan vi søge Provstiet om at måtte bruge midlerne til dette. Har vi ingen 

ønsker, eller ønskerne ikke bliver godkendt, vil pengene gå til Provstiets kasse 

og blive brugt til de kirker som måtte have et behov. Dette kunne eksempelvis 

være til et nyt tag på en af provstiets kirker – en digeomsætning eller noget 

helt tredje. Pengene vil ikke komme til at stå på en konto mærket ”Vejrum”, 

som vi kan bruge af, når vi måtte finde behov for det. 

Forpagtergården er opført i 1972 – og der begynder så småt at komme for-
skellige former for reparationsarbejder på den. Menighedsrådet har vurderet at 
udgifterne på sigt kommer til at overstige indtægterne. 
Menighedsrådet har en tro på at det vil være det rigtige tidspunkt igen at prøve 

at sætte hele gården og jorden til salg, når forpagtningskontrakterne ophører.  

Derfor er Hardsysselvej 1 nu sat til salg gennem EDC Videbæk, til overtagelse 

1. oktober 2016. 

Provenuet fra salget vil vi gerne bruge til en gennemrestaurering af kirken. 
Kirken blev sidst renoveret i 1984. 
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Vi er så småt gået i gang med at tænke i farvevalg til inventaret, nye hynder til 
stolene osv. Simpelthen den helt store omgang. Vi skal påregne at det tager 
omkring 2 år, inden diverse tilladelser til dette er i hus fra de forskellige instan-
ser som skal høres. Eksempelvis skal Nationalmuseet høres – da det jo er en 
gammel kirke vi har. 
Herudover har vi hentet de gamle tegninger fra den påtænkte udvidelse af Kir-
kehuset frem igen. De går på at Kirkehuset skal forlænges med 4 meter på 
græsplænen – ud mod Skt. Olai Bakke. En sådan udvidelse vil betyde at kon-
firmandstuen, som i dag kan rumme 30 personer, efter udvidelsen vil have 
plads til ca. 50 personer. Køkkenet skal ligeledes udvides. 
Det er et længe næret ønske fra brugerne af huset at der bliver mere bord- og 
skabsplads, ligesom gulvarealet øges, så der kan være flere end 2 mennesker 
i køkkenet ad gangen. 
Og hvad er der så af brugere i huset? 

Faktisk en hel del. 

�� Missionshuset er solgt, så Indre Mission bruger huset i samme om-
fang, som de før brugte Missionshuset. 

�� Børneklubben er i huset. 

�� Kirkekoret øver i huset 

�� Familieklubben samles her og bruger køkkenet ved tilberedningen 
af maden 

�� Der afholdes diverse arrangementer (Skt. Hans, solnedgangsguds-
tjenester, spagettigudstjenester osv.), hvor der er mange menne-
sker som møder op. Disse arrangementer er i dag meget vejraf-
hængige da der som regel er flere deltagere end der er pladser i 
Kirkehuset. Vi er derfor nødsaget til at afholde disse arrangementer 
i telt, udenfor Kirkehuset eller under åben himmel. 

�� Menighedsrådet har al sin mødeaktivitet i huset 

Det er ikke tanken at en udvidelse af Kirkehuset på nogen måde skal fjerne 
nogen aktiviteter fra Fritidscentret. Lucia arrangementet, fastelavnsfesten og 
øvrige fællesarrangementer med VBG tænkes stadig at skulle foregå i Fritids-
centret. Kirkehuset vil  ikke blive brugt til udlejning. 
En udbygning af Kirkehuset er tænkt som en fremtidssikring, så der fortsat kan 
afholdes kirkelige aktiviteter med efterfølgende sammenkomster i Kirkehuset – 
uden man nødvendigvis skal i bilen og køre til et andet sted. Her er det nemlig 
lidt erfaringen at vi taber nogle deltagere, som i stedet vælger at tage direkte 
hjem. 
Vi håber med ovenstående at have forklaret lidt om Menighedsrådets tanker 
og planer. Er der noget som ønskes uddybet eller andet, er man meget vel-
kommen til at møde op til Menighedsmødet i Kirkehuset søndag den 5. juni 
efter dagens gudstjeneste – eller til at rette henvendelse til Menighedsrådet. 
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Kalender juni 

05. (2.s.e.trin) Gudstjeneste i Vejrum 
kl. 10.30 v/Vagn Ove Høgild 

07. Solnedgangsgudstjeneste i Vej-
rum Kirke kl. 20.30 med Good 
Vibrations. Efter gudstjenesten 
serverer Menighedsrådet en for-
friskning i Kirkehuset 

09. Kirkesyn + menighedsrådsmøde i 
Kirkehuset kl. 18.30 

12.(3.s.e.trin) Gudstjeneste i Vejrum 
kl. 9.00 v/ Vagn Ove Høgild 

17. Bibelkredsens sommerafslutning. 
Program følger senere (måske 
ændres datoen) 

19.(4.s.e.trin) Gudstjeneste i Vejrum 
kl. 10.30 v/Vagn Ove Høgild 

23. Skt.Hans arrangement ved Kirke-
huset kl.17.30. Bål i engen. Årets 
båltaler er Flemming Trelborg. 

  Se omtale 

26. (5.s.e.trin)Ingen gudstjeneste i 
Vejrum. Fousing kl. 10.30 v/Erik 
Lunde 

Kalender juli 

03.(6.s.e.trin) Gudstjeneste i Vejrum 
kl. 10.30 v/Vagn Ove Høgild 

10. ( 7.s.e.trin ) Gudstjeneste i Vej-

rum kl. 9.00 v/Vagn Ove Høgild

17. ( 8.s.e.trin ) Gudstjeneste i Vej-

rum kl. 9.00 v/Ebbe Fibiger 

21.—30. Bibelcamping i Haderup 

24. (9.s.e.trin) Gudstjeneste i Vejrum 
kl. 10.30 v/Vagn Ove Høgild 

31.(10.s.e.trin) Ingen gudstjeneste i 
Vejrum. 

 Ølby kl. 10.30 v/ Erik Lunde



Kalender august 

07.(11.s.e.trin) Gudstjeneste i Vejrum 
kl. 9.00 v/Vagn Ove Høgild 

14.(12.s.e.trin) Gudstjeneste i Vejrum 
kl. 10.30v/Vagn Ove Høgild 

18. Bibelkreds hos Hanne og Niels 
Nykjær, Kirsebærhaven 1, Brem-
dal (Tekst: Matt 20, 20-28) 

21. (13.s.e.trin) Ingen gudstjeneste i 
Vejrum.  

 Asp kl. 9.00. Fousing kl. 10.30 v/
Carsten Hoffmann 

24. Solnedgangsgudstjeneste i Vej-
rum Kirke kl. 20.30 med Vildbjerg 
Gospelkor. Efter gudstjenesten 
serverer Menighedsrådet en for-
friskning i Kirkehuset 

28.(14.s.e.trin) Gudstjeneste i Vejrum 
kl. 10.30v/Vagn Ove Høgild 

Børneklubben 

Kirkekoret 

Borgerklubben 

Familieklubben 

Holder sommerferie frem til september 

Kirken på TV 
I løbet af sommeren kommer der ½ 

times udsendelse på TV-midt/vest 

Mokka omkring Vejrum Kirke. Når vi 

kender tidspunktet vil vi bekendtgøre 

det på Vejrum Net og Facebook. 

Vi ønsker alle en rigtig god ferie 
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Vejrum Kirke Indbyder til menighedsmøde søndag den 5. juni  ca. kl. 11.45 
(det er efter Gudstjenesten der starter 10.30) i Kirkehuset. Efter frokost er der 
gennemgang af: Regnskab og beretning for 2015, budget for 2016, tanker og 
planer for det kommende arbejde. 
Der vil være mulighed for spørgsmål og forslag. Alle medlemmer af folkekir-
ken i Vejrum Sogn er velkomne. Deltagelse inkl. gudstjeneste og frokost er 
gratis. 
    O  -  O  -  O 

Solnedgangsgudstjeneste tirsdag den 7. juni 20.30 i kirken.

Koret Good Vibrations fra Struer, under ledelse af Erik Klærke, kommer og 

synger i kirken. 

Koret er et rytmisk blandet voksenkor hvis  repertoire er både engelske og 

danske rytmiske sange.   

Efter gudstjenesten er Menighedsrådet værter ved en lille forfriskning i Kirke-

huset.  

    O  -  O  -  O 

Skt. Hans 
Torsdag den 23. juni indbyder vi alle i sognet til at fejre Skt. Hans.  

Kl. 17.30 er grillen varm ved Kirkehuset og vi håber at mange vil møde op 

med madkurv, service og drikkevarer. Menighedsrådet sørger for telt, borde 

og bænke. Bålet tændes på engen kl. 19.15 og kl. 19.30 er der båltale ved 

Flemming Trelborg.  

Efter bålet er Menighedsrådet vært ved kaffe og kage i teltet. 

    O  -  O  -  O 

Solnedgangsgudstjeneste tirsdag den 24. august kl.  20.30 i kirken. 

Vildbjerg Gospelkor består i foråret 2016 af 26 entusiastiske sangere under 

ledelse af Lydiah Wairimu Njoroge og med Henrik Tjagvad ved klaveret.   

Korets repertoire består primært af gospelsange, spirituals og rytmiske san-

ge.    

Efter gudstjenesten er Menighedsrådet værter ved en lille forfriskning i Kirke-

huset.  
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Set og sket i Vejrum 

Lørdag den 16. april blev der afholdt legepladsdag. Der blev arbejdet hårdt 
for med at udbedre diverse mangler på legeredskaberne, rengøring af lege-
området, beskåret træer og buske og ikke mindst bygget nyt bålsted. Der 
var pænt fremmøde på trods af vejret. Kæmpe tak til alle der har bidraget  og 
stadig bidrager til, at vi har en rigtig fin legeplads ved Fritidscentret. 
/Bestyrelsen, VBG 

    O  -  O  -  O 

Lørdag den 21. maj afprøvede VBG et andet koncept end byfest, nemlig 
FAMILIEDAG  
Der var rigtig fint fremmøde, selv om vejret igen ikke var helt med. Det blev 
nu taget med godt humør, selv om det ikke var helt let at få gang i aktiviteter-
ne og bagagerumsmarkedet blev pakket ind i plastik. Bålpladsen blev indviet 
og der blev bagt rigtig mange snobrød. Menighedsrådet havde arrangeret at 
Tante Andante kom og sang og spillede teater, og da de kom i rigtig god tid 
og lige skulle øve lidt, var der mange der nød musikken medens de sad ved 
bålet. Da forestillingen gik i gang var teltet fyldt.  
Teltet var atter fyldt til Grill arrangementet om aftenen. Tak til alle der bakke-
de op om dagen. 

    O  -  O  -  O

Søndag den 22. maj 
Så kom dagen for afsløring af den skulptur, som tog sin start i 2014, hvor de 
5 sogne i Langhøj skoledistrikt var med i en kunstuge. Vi har fået lavet sokkel 
af sten, som vi havde fået lov at hente på Vejrum Kirkegård. ( tak for det).  
Dem fik vi, med hjælp fra Åge Nielsen, lavet om til den fineste og mest sjæld-
ne sokkel.  
Den bronzerede tyggegummi dame, som vi kalder JULIE ( efter kunstneren 
der cyklede rundt med tyggegummi skelettet) blev afsløret af vores lokalpoliti-
ker Anna Marie Poulsen. Hun holdt en virkelig fin indvielsestale. Efter talen 
var der kaffe og rundstykker til alle.  
Rigtig mange mødte op til afsløringen. Det glædede os meget. At der så hav-
de sneget sig en fejl ind omkring tidspunktet, det er vi til gengæld kede af. 
Hele dagen stod i afsløringens tegn. Folk cyklede eller kørte i bil hele runden, 
Vejrum, Ølby, Fousing, Linde, og Asp. Hvert sted var der en forfriskning efter 
afsløringen. En god og hyggelig fælles mindedag. 

    O  -  O  -  O 
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Hele Vejrum sogn vil knække cancer 

Som mange nok ved så holder TV2, i samarbejde med Kræftens bekæmpel-
se, Knæk Cancer uge, hvert år til efteråret. Sidste år blev jeg inspireret af 
andre, som havde lavet en indsamling af pantflasker, og havde samlet rigtig 
mange penge ind ved hjælp af dette. Jeg tænkte, at jeg ville prøve det sam-
me i Vejrum. Jeg nåede ikke at informere særlig mange, om at jeg kom og 
samlede ind, men alligevel kom jeg rundt til alle huse i Vejrumstad, og fik på 
en eftermiddag samlet ca.600 kr. ind. Det synes jeg var rigtig flot – den korte 
varsel taget i betragtning. 
Jeg tænker nu, at vi kan samle ENDNU FLERE penge ind til det gode formål, 
hvis vi alle sammen hjælpes ad, og vi i år er forberedt.  Så kunne hele Vej-
rum sogn i fællesskab hjælpe med forhåbentlig, at knække cancer. 
Min idé er, at vi kan samle ind løbende helt indtil knæk cancer ugen, som er 
uge 43 i år, hvorefter vi kan donere pengene til det store show - lørdag d.29 
oktober. 
Man skal være velkommen til at sætte pantflasker i min garage, hvor jeg vil 
samle sammen. Jeg kan også komme og hente poser med pantflasker, hvis 
man bare lige ringer eller sender en sms til mig på tlf. 26112726. 
Jeg håber at andre har lyst til at hjælpe mig, med at samle ind eller har en 
garage el.lign. hvor der kan opbevares flasker. Vil man give en hånd med, er 
man velkommen til at kontakte mig. Håber også, at et par stykker fra Vejrum 
Kirkeby vil melde sig. 

/Anders Rønnow, Kronborgdige 12 
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Glimt fra familiedagen i Vejrum den 21. maj 2016 


