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Solnedgangsgudstjeneste den  24. august 2016 med Vildbjerg Gospelkor 

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE 

Informationer fra lokalområdet  

Nr. 5 - 2016 

 

 

    Høstgudstjeneste i Asp den 18. september 2016 



Vejrum Kirke: 
 

Sognepræst Heidi Røn Preem, Skt. Olai Bakke 2, Vejrum Kirkeby 

Tlf.: 97 46 43 31 / mail: HRP@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 

Fotograf: Benjamin Bernt Jensen                     Tryk: www.reklamika.dk 
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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 
Vejrum 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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Høstgudstjenesten 2016. 

Høstgudstjenesten havde Menighedsrådet i år besluttet at holde sammen med 
Ølby-Asp-Fousing Menighedsråd. Høstgudstjenesten skulle være afslutningen 
på 3 dages Kirkefestival som blev afholdt i Asp. 

Selve gudstjenesten foregik i et kæmpestort telt på boldbanerne ved klubhuset 
i Asp. 

Ved starten af gudstjenesten var der faneindmarch ved spejderne. De blev 
efterfulgt af de mindste, som bar et udvalg af årets høstede frugter ind. 
 

Der var til lejligheden dannet et voksen kor af sangglade folk fra sognene. De 
blev akkompagneret af lokale musikere, som også havde dannet et lejligheds-
band. Koret blev ledet af Mette Jacobsen og når hun undervejs havde nogle 
solonumre, overtog Lone Hoffmann dirigentstokken.  
 

Dagens prædiken var en smule anderledes end den plejer at være.  
Vagn Ove og Carsten havde valgt at lave prædikenen som en dialog, hvor de 

med udgangspunkt i et par overskårne æbler fra årets høst, fik dagens tekst 

gjort meget jordnær og forståelig for folk i alle aldre.  

Kor og band gav i løbet af gudstjenesten flere koncertnumre som næsten fik 
teltdugen til at lette, når der blev klappet med fra publikum.  
For denne søndags kirkegængere lød det som om koret havde øvet sammen 
gennem meget lang tid—det var simpelthen fantastisk at sangerne kun havde 
været samlet 5 gange og at musikerne kun havde været med 2 gange.  
Vi er vist mange som håber på at kor og band har lyst til at  gentage succe-
sen— man kunne simpelthen ikke undgå at blive i rigtig godt humør af at høre 
på dem. 
 

Forud for gudstjenesten var der blevet stillet 400 stole op i teltet. Til trods for 
det, var der enkelte som måtte overvære dagens gudstjeneste stående.  
 

Høstofferet/kollekten fra dette års høstgudstjeneste er blevet delt i 4 portioner, 
hvor Menighedsrådene har tænkt både i nærområdet og ude i den store ver-
den. Det samlede høstoffer blev på 26.464 kr. 
Vejrums andel heraf blev på 6.616 kr., som vil blive brugt i nærområdet—
nemlig til Parasollen i Struer.  
 

  
Fortsættes næste side…... 
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I umiddelbar forlængelse af gudstjenesten fik Vagn Ove overrakt et stykke til-
hugget granit, som kan bruges enten som fuglebad eller som  blomsterkrukke. 
Hilsenen kom fra Menighedsrådene i Ølby-Asp-Fousing og Vejrum, med en 
stor tak for perioden, hvor han har været barselsvikar for Heidi. 
 

Efter gudstjenesten var der fælles frokost for alle i det fri. Der var indkøbt 400 
sandwich samt juice og vand. Herudover var der friskbrygget kaffe og resterne 
af kage fra lørdag aften. Heldigvis holdt det tørvejr, så der  var god mulighed 
for lige at slå en sludder af med naboen, mens man indtog frokosten.   
 

Heidis barselsorlov er slut—men hun skal lige have afviklet sin ferie inden hun 
starter op igen 1. søndag i advent. 
 

Indtil da vil Vagn Ove også være den der kommer til at tage mange af gudstje-

nesterne. MEN nu skal han ”kun” være ferieafløser. Det betyder at alle hen-

vendelser til præsten i perioden fra nu, og frem til Heidi er tilbage, skal ske til 

Carsten Hoffmann. Han kan træffes på mail caho@km.dk eller på  

tlf. 5117 2450.  Han vil så tage stilling til, hvem det er der skal hjælpe med 

afklaringen af de enkelte spørgsmål.  

/Tove Jensen 
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Set og sket i Vejrum   

Den 24. august var en af de få virkelig sommeraftener med højt solskin og 
ikke en sky på himlen. Solen ville gå ned på et tidspunkt—men ville det holde 
folk hjemme ved grillen frem for at de tog en tur til Vejrum Kirke for at høre 
Vildbjerg Gospelkor.  
Allerede kl. 17 mødte lydmanden op og begyndte at slæbe højttalere og mi-
krofoner ind i kirken. Kl. 19 kom koret og begyndte at varme stemmerne op. 
Man undredes over at så lille og spinkel en dirigent kunne fylde så meget i 
kirkerummet.  

Men hold da op, hvor blev det en oplevelse af de helt store.  
Lydiah Wairimu Njoroge og ca. 20 sangere fra Vildbjerg Gospelkor leverede 
fuldt ud varen af gospelsange, spirituals og rytmiske sange—til et fantastisk 
akkompagnement fra Henrik Tjagvad. Det var komplet umuligt at forholde sig 
i ro. Man måtte simpelthen klappe med på rytmen—og når der ikke blev klap-
pet, så lade foden følge rytmen. 

Der var ca. 100 som havde taget mod invitationen til at lytte til dette fantasti-
ske kor, og deltage i solnedgangsgudstjenesten som Vagn Ove Høgild forret-
tede. 

Efter gudstjenesten blev der serveret en forfriskning i Kirkehuset til de som 
havde tid og lyst til at deltage i det.   

Et  fantastisk arrangement som bestemt tåler gentagelse 

/Tove Jensen 
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Omtale af arrangementer i Vejrum: 

Børneklubben: 
Børneklubben er for alle interesserede fra og med 3 år til og med 3. klasse. 
Hver gang begynder vi med at åbne Kisten for at se, hvad der gemmer sig i 
den og ud fra dette hører vi dagens fortælling fra Bibelen.  
Derefter laver vi forskellige ting. Vi kan være kreative, lege sanglege, lege 
udenfor, synge og naturligvis hygger vi os!  

Vi er af og til ude at lege, så husk tøj efter vejret.  
Det er gratis at være med i Børneklubben.  
 

Kirkekoret: 
Til Vejrum kirke har vi et fast Kirkekor, som er for børn og unge fra 4. klasse 
og opefter. I dette skoleår ligger korprøverne om mandagene i tidsrummet 
14.35 til 15.45. 
Korprøverne finder sted dels i Kirkehuset i Vejrum (Skt. Olai Bakke 2A), dels 
på Langhøjskolen.   
Ved spørgsmål og/eller interesse henvendelse til Kirsten Spanggaard Thom-
sen på 22362296. 
 
 
Musik og sangaften i Vejrum Fritidscenter den 27. oktober. 
Torsdag den 27. oktober er der musik og sang i Vejrum Fritidscenter. 
Vores dygtige organist Kirsten Spanggård kommer og leder aftenen. 
Tag din nabo under armen til en hyggelig aften, der starter kl. 19:30 

Der serveres kaffe og kage. 
Arrangør: Alle foreninger i Vejrum  
 
 

Adventsfest i Kirkehu- set fredag den 18. november  
Vi starter med fællesspisning kl 18.00. Derefter er der fælles adventsakti-
viteter for hele familien. Samtidig skal vi høre og synge om advent, inden vi 
slutter ca. kl. 21.00. 
Tilmelding til Dorthe Lauridsen på 61747205 eller til 
Ruth Hansen 97464592/29804580 

Alle er meget velkomne!  
/Familieklubben og IM 
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Orienteringsmøde i forbindelse med valget til Menighedsrådet  
13. september 2016 blev der i Kirkehuset afholdt orienteringsmøde om hvad 

det vil sige at være medlem af Menighedsrådet. John gav en fin orientering om 

hvor simpelt det egentlig er at være menighedsrådsmedlem.  

Hovedoverskriften for det hele kan samles i ordene Kirkens liv og vækst. Un-

der den overskrift kan hele menighedsrådets arbejde samles i 4 hovedopga-

ver: 

Personale—Økonomi—Faciliteter, hvor fællesnævneren for dem alle er 

Aktiviteter. 

I det seneste år har det siddende Menighedsråd haft følgende arbejdsopgaver: 

Der har været 3 nyansættelser,( ny graver, vikar for Heidi, konfirmandlærer) 

Der er truffet beslutning om nogle nyanskaffelser som f.eks en ny kapeldør og 

en ny plænetraktor, for lige at nævne de største. 

Der er arbejdet på at få et større samarbejde mellem kirkerne, som konkret er 

mundet ud i, at der nu oprettes et fælles regnskabskontor, hvor kassererne 

kan få ordnet den del af regnskabet, som de ikke selv ønsker at klare. 

Avlsgården er sat til salg - som videreførelse af en beslutning truffet i det tidli-

gere Menighedsråd. 

Der har været afholdt en række aktiviteter (Lucia, fastelavn, sogneindsamling, 

solnedgangsgudstjenester osv). 

John pointerede at det ikke er sådan at ovenstående er en fuldstændig over-

sigt over, hvad det nye Menighedsråd skal arbejde videre med. Det nye Me-

nighedsråd skal, sammen med Heidi, finde ud af hvad der fremover skal fore-

gå i kirken.  

Herefter var der mulighed for at stille spørgsmål til det nuværende Menigheds-

råd—men spørgelysten var ikke så stor, så vi gik ret hurtigt over til kaffen.  

Efter kaffen var der opstillingsmøde til Menighedsrådet for perioden 2016

-2018 (Vejrum sogn kører med en 2 årig valgperiode) 

Følgende kandidater blev opstillet: 

Jette Christensen, Saltholm 14, Vejrum 

Tove Jensen, Skt. Olai Bakke 3, Vejrum 

Lis Larsen, Skt. Olai Bakke 10, Vejrum 

John Skindhøj, Tingvej 28, Vejrum 

Henriette Kongsgaard, Saltholm 16, Vejrum 

Suppleanter: Thorkild B. Sørensen, Søjbjergvej 11, Vejrum 

Holger Lauritsen, Meldgårdsvej 28, Fousing 

Indkommer der ikke andre lister er ovenstående valgte. 
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Kalender oktober 
 

02. (19.s.e.trin) Gudstjeneste i Vejrum 
kl. 10.30 v/Lars Sandfeld 

 

03. Kirkekor kl. 14.35—15.45 

 

04. Børneklub i Kirkehuset kl. 16.30 

 Jacob og himmelstigen 

 

04. IM Temaundervisning Vinding Mis-
sionshus kl. 19.30 v/Carsten 
Korsholm Poulsen, Børkop.  

 Emne: ”Gud skabte verden” 
 

06. Borgerklubben kl. 14.00 i Fritids-
centret. Hygge hobby og spil 

 

06. VBG—Pladespil i Fritidscentret kl. 
19.30 

 

06. IM Skriftemålsgudstjeneste i Vin-
ding Kirke kl. 19.30 v/Morten 
Mouritsen 

 Emne: ”Gud skabte verden” 
 

08. Sensommerfest i Fritidscentret kl. 
18.00. Se indsat flyer. 

 Husk tilmelding senest 05.10 til 
Bent Andersen tlf. 2566 8647 

 

08. IM ”Syng den igen” kl. 19.00 i 
Skjern Kulturcenter 

 

09.(20.s.e.trin) Gudstjeneste i Vejrum 
kl. 10.30 v/ Lars Sandfeld. 

 Kirkekoret medvirker.  
 Kirkekaffe efter gudstjenesten 

 

10. Kirkekor kl. 14.35—15.45 

 

11. Børneklub i Kirkehuset kl. 16.30 

 Gud er tålmodig 

 

13. Borgerklubben kl. 14.00 Vi besø-
ger Æblegården og Hjerm Kunst-
galleri, Rubjerghøj 1, 7600 Struer 

 

13. Bibelkreds kl. 19.30 hos Ella og 

Vagn Ove Høgild, Snerlevej 42, 
7500 Holstebro 

 Tekst: Luk. 13, 1-9 

 

 

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

 

17.—21 oktober Efterårsferie for 
Kirkekor, børneklub, borgerklub-
ben 

 

20. VBG—Pladespil i Fritidscentret kl. 
19.30 

 

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

Kollekt: Provstiets julehjælp 

 

24. Kirkekor kl. 14.35—15.45 

 

25. Ingen børneklub 

 

25. Menighedsrådsmøde kl. 19.00 i 
Kirkehuset 

 

27. Borgerklubben kl. 14.00 i Fritids-
centret. Hygge, hobby og spil  

 

27. Musik og sang i Fritidscenteret kl. 
19.30 v/ Kirsten Spanggård  

 

 

30. (23.s.e.trin)Ingen gudstjeneste i 
Vejrum. 

 Fousing kl. 9.00 v/C. Rønhoff 
 Ølby kl.10.30 BUSK, hvor kirkeko-

ret medvirker. 
  

 

 

 

Kalender november 
 

01. Børneklub i Kirkehuset kl. 16.30 

 Alle helgens dag 

 

03. Borgerklubben kl. 14.00 i Fritids-  
      Centret. Stolegymnastik v/Ruth 

Kristensen 

 

03. VBG—Pladespil i Fritidscentret kl. 
19.30 

 

06.(Alle Helgens dag) Gudstjeneste i 
Vejrum kl. 10.30v/Vagn Ove Hø-
gild 

 

07. Kirkekor kl. 14.35—15.45 

 

08. Børneklub i Kirkehuset kl. 16.30 

 Fårene og hyrden 

 

09. IM- Sangaften kl. 19.30 i Kirkehu-
set v/Inger Kamstrup, Vinding 
(organist ved Nørrelandskirken) 

 ”Sange af Lina Sandell” 
 

10. Borgerklubben kl. 14.00 i Fritids-
centret. Hygge, hobby og spil 

 

10. Menighedsrådsmøde kl. 19.00 i 
Kirkehuset 

 

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

 Kirkekoret medvirker 
 Kollekt: Provstiets julehjælp 

  

14. Kirkekor kl. 14.35—15.45 

 

15. Børneklub i Kirkehuset kl. 16.30 

 Den fattige enkes gave 

 

 

17. Borgerklubben kl. 14.00 fra Fritids-
centret. Skovtur—derefter gløgg 
og æbleskiver 

 

17. VBG—Pladespil i Fritidscentret kl. 
19.30 

 

18. IM og familieklubben kl. 18.00 i 
Kirkehuset. Adventsfest. Tilmel-
ding senest 14.11 til Dorthe Lau-
ritsen 6174 7205 eller Ruth Han-
sen 9746 4592 eller 2980 4580 

   
20. (S.s.i kirkeåret) Ingen gudstjene-

ste i Vejrum.  
 Asp kl. 10.30. Bispevisitats 

 

21. Kirkekor kl. 14.35—15.45 

 

22. Børneklub i Kirkehuset kl. 16.30 

 Juleafslutning—Jesu fødselsdag 

 

24. Borgerklubben kl. 13.00 i Fritids-
centret. Julefrokost. 

 Tilmelding senest 17.11 til Grethe 
Overgaard 9746 4515 eller Jytte 
M. 2237 9511. Husk pakke til en 
værdi af ca. 20 kr. til pakkespil 

  
24. IM—Bibelkreds hos Vita og Laurits 

Jakobsen, Vinderupvej 16, Struer 
 Tekst: Math. 21, 1-9 

 

27.(1.s i advent) Gudstjeneste i 
Vejrum kl. 10.30 v/Heidi Preem 

  Kirkekaffe 

 

28. Kirkekor kl. 14.35—15.45 

 

 

 Frist for indlæg til næste nummer 

af Vejrum Nyt er 10. november 
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