
TIL SAMTLIGE HUSSTANDE

Informationer fra lokalområdet 

Nr. 4— 2017

Solnedgangsgudstjenesten 7. juni i Vejrum Kirke



Vejrum Kirke:

Sognepræst Erik Bro Lavdal, Skt. Olai Bakke 2A, Vejrum,
Tlf.: 974235
Mandag er fridag

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 Maigaard, Kronborgdige 3, Vejrum tlf. 2237 9511

Vejrum Fritidscenter:

Formand: Aage Nielsen, Kronborgdige 25, Vejrum

Tlf.: 24 22 54 52

Pedel/ Udlejning: 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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Præsteindsættelse

Søndag den 9. juli blev Erik Bro Lavdal indsat som sognepræst i Vejrum, Ølby, 
Asp og Fousing sogne. Heldigvis var det ikke alle, der var taget på ferie, så 
der var mange mennesker i såvel Asp som i Vejrum Kirke, hvor han blev ind-
sat ved provst Carsten Hoffmann. Efterfølgende var der 150 mennesker der 
fulgte med til Langhøj sognegård, hvor Erik, Merete og datteren Norah blev 
budt velkommen med gaver og taler.

Nu skal familien Bro Lavdal til at finde en hverdag med Vejrum Præstegård 
som base. Jeg håber at I alle vil hjælpe dem med at føle sig velkommen i sog-
net og bakke op om Eriks præstegerning. Endnu engang tillykke med vores 
nye præst og velkommen til Erik, Merete og Norah.

John Skindhøj
formand
Vejrum Menighedsråd

Menighedsmøde den 6 september kl. 19.30 i Kirkehuset
Alle er velkomne til at høre om menighedsrådets arbejde det seneste år og 
planer for fremtiden, med bl.a. ombygning af Kirkehuset. Der serveres kaffe.

Børneklub
Børneklubben starter op igen tirsdag den 5. september kl. 16.30—17.30. Mø-

destedet er  i Vejrum Kirke. Børneklubben er for alle interesserede fra og med 

3 år til og med 3. klasse. Børneklubben ledes af Kirsten Spanggaard Thomsen 

som gerne giver yderligere oplysninger på telefon 2236 2296

Familieklubben
Er for alle, der er interesseret i et hyggeligt kristent samvær. I Programudval-

get for sæsonen 2017/18 er bl.a.  Susanne og Jan Vadsholt. Susanne kan 

træffes på tlf. 2639 9638 for yderligere oplysninger. Første mødeaften 8. sep-

tember.

Langhøjområdets Kirkekor
Er startet  og kører mandage kl. 14.45—15.45 i musiklokalet på langhøjskolen. 

Koret er for børn og unge fra 4. klasse og opefter. Koret ledes af Kirsten 

Spanggaard Thomsen, som kan kontaktes på tlf. 2236 2296 for yderligere op-

lysninger.
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Sankt Hans tale Vejrum 2017
v/ Heidi Sun

Jeg blev spurgt i vinters om jeg havde lyst til at komme og tale til skt. Hans 
bålet i Vejrum, hvilket jeg takkede ja til. 

Til de af jer som ikke kender mig, så er jeg cand. theol med speciale i kirkehi-
storie. Jeg er lige indsat i et vikariat som sognepræst.

Da jeg blev spurgt om jeg ville tale ved bålet, blev der også sagt at ”ordet var 
frit”… Det er altså det samme, som at slippe et barn løs i en slikbutik! Hvor 
lang tid har I?? Jeg ved godt, at vi i aften skal hygge os, tænde bål og synge, 
så jeg vil berolige jer med, at jeg har fundet ud af emnet, og varigheden er ca 
8,5 min!!

Nu starter jeg:

Skt. Hans bål er en tradition. Men der er ingen grund til at videreføre en traditi-

on, hvis ikke den har en begrundelse. Et godt eksempel er hamburgerryggens 

historie. Hvis I ikke kender den, kommer den her:

En ung nygift kvinde skulle koge en hamburgerryg. Hun skar begge ender af 
hamburgerryggen. Manden spurgte hende: "Hvorfor gør du det?"
Det ved jeg ikke, sagde hun. Det gjorde mor altid. Jeg spørger hende.
Hun ringede til sin mor og spurgte, hvorfor hun skar endestykkerne af hambur-
gerryggen.

"Det ved jeg ikke," sagde moderen. "Det gjorde min mor altid. Jeg spøger hen-
de, jeg spørger din mormor."
Hun ringede til mormoren - og mormoren svarede: "Jamen, det var, fordi jeg 
ikke havde en gryde, der var stor nok til en hel hamburgerryg."
Sikke et ærgeligt svar! Sikke meget kød der var gået til spilde i årernes løb. At 
mormorens gryde var for lille - var jo ikke nogen grund til at videreføre en skik 
med at skære hamburgerryggen i stykker.
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Anderledes forholder det sig heldigvis med Skt. Hans. Det er en tradition, der 
har en god begrundelse. 
Der er mange grunde til, at vi fejrer Skt. Hans. I dag er den væsentligste 
grund, at vi kommer sammen, hygger os. 
Børn, voksne, naboer, venner—vi alle sammen er sammen. Og HYGGER os!

OG Vi nyder sommeren - på trods af vejret! 

Vi nyder de lange dage, de lyse nætter. Vi elsker vort land og duftene fra træer 

og buske. JO, sommeren er skøn, og der er en god grund til at videreføre tra-

ditionen med Skt. Hans bålet… 

Det er, som vi synger - et glædesblus. Det har noget med lys at gøre. Og det 
har noget med mørke at gøre.

"...hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde - dem vil vi fra livet med glæ-
desblus holde..."

Traditionen omkring Skt. Hans har noget med kampen mellem mørke og lys at 

gøre. Det er her midsommerfesten har sin begrundelse. Og vi fejrer nu, hvor 

dagene begynder at blive kortere og nætterne længere - vi fejrer, at lyset trods 

alt er stærkest - at det altid vil trænge mørket tilbage, selvom mørket trænger 

sig på!

Mange steder er der, som i Vejrum, en heks på bålet. Et symbol på det mørke 
og onde. Men baggrunden for heksen på bålet er frygtelig, nemlig kirkens for-
følgelse af visse kvinder og mænd, dem de kaldte for hekse. 

I virkeligheden var det jo frygten for det ukendte, det anderledes, det fremmed-
artede - der gjorde, at man i middelalderen brændte især kvinder på bålet.
I dag kan vi så glæde os over, at det gør vi ikke mere. Vi vil jo fred her til 

lands. Ikk? Joo, måske....
MEN, og her lægges der vægt på MEN: Den måde de fremmede og det 
ukendte ofte bagtales på, afvises og isoleres og udelukkes, - det er vel også 
en slags afbrænding, en symbolsk afbrænding. Frygten og ikke troen. 
Vi bliver nødt til at spørge os selv: Er hekseafbrændning slut? NEJ, må svaret 

være: MEN, igen et men: Det sker ene og alene, fordi man ikke kender sig 

selv og sit udgangspunkt, altså ikke kender sin egen kultur og tradition - og tro. 

En tro, vi jo i følge historiebøgerne har haft i godt tusind år i dette land. En tro, 
der jo netop siger: Frygt ikke. Frygt ikke for denne verden. 
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Skt. Hans festen er oprindelig en midsommerfest. Knyttet til sommersolhver-
vet. Det var vist mere præcist i onsdags. Her vender solen - og dagene kortes 
som sagt. Det kan godt fylde os med vemod…

Derfor vil jeg minde om, at nu hvor lyset svækkes dag for dag, fejrer vi egentlig 
også Johannes Døberens fødselsdag. 
Skt. Hans er nemlig en fordanskning af Johannes. Det er hans fødselsdag i 
morgen. Det er den 24. juni - et halvt år før den 24. december, hvor vi jo fejrer 
Jesu fødsel.
I følge bibelhistorien så var Johannes og Jesus fætre. Aldersforskellen mellem 
dem var netop seks måneder. 
Som voksen sagde Johannes engang om sin fætter Jesus: "Han skal blive 
større, jeg skal blive mindre."
Lige præcis som at lyset nu begynder at aftage. Når vi en gang kommer frem 

til december, og Johannes-mørket er allertættest, vil det store Lys komme til 

verdenen, bryde igennem og sende mørket på flugt, dag for dag…

Vi har brug for den tro og det lys, det glædesblus, han kom med. Vi har brug 
for at få kastet dets stråler helt ind i sjælen - så vi hører Vorherres 'frygt ikke' -
og vi kan leve med glæde - tænde glædesblus og holde mørket fra livet, så vi 
får fred her til lands.

Derfor kan vi så her til slut ønske hinanden til lykke med, at vi stadig kan fejre 
Skt. Hans fest med tanke på lyset. At vi ikke som med den afskårne hambur-
gerryg, holder liv i en tradition som ikke giver mening.

Glædelig Skt. Hans - og god sommer.



August
31. Solnedgangsgudstjeneste kl. 

20.30 i Vejrum Kirke. Se omtale

September
03: (12.s.e.trin) Ingen gudstjeneste i 

Vejrum. Asp kl. 9.00— Ølby kl. 
10.30. Begge tjenester er ved 
Carsten Hoffmann

03. Bagagerumsmarked v/Vejrum Fri-
tidscenter kl. 10 –16 (se omtale) 

05. Børneklub Vejrum Kirke 16.30

06. Menighedsmøde kl. 19.30 i Kirke-
huset

07. Ældrefest i Struerhallerne kl. 
17.00. Arr. Ældrerådet og Struer 
Kommune

08. Høstfest i Kirkehuset kl. 18.30 v/ 
missionær Bjarne Hvidberg, Ti-
strup. Tilmelding senest mandag 
den 4. september på tlf. 3096 
3202 eller 2089 4921

08. Familieklubben starter. Nærmere 
info Susanne Vadsholt tlf. 2639 
9638

10. (13.s.e.trin) Gudstjeneste i Vejrum 
kl. 10.30 v/ Erik Lavdal

12. Børneklub Vejrum Kirke kl. 16.30

14. Borgerklubben—opstart nyt klub 
år kl. 14 i Fritidscentret.  
Emne: Fællesskab i borgerklub-
ben.

17. (14.s.e.trin) Ingen gudstjeneste i 

Vejrum. Ølby kl. 9.00– Fousing kl. 
10.30. Begge tjenester er ved Erik 
Lavdal.

19. Børneklub Vejrum Kirke kl. 16.30

21. Borgerklubben. Vi besøger Vera, 
Tjørnealle 12 i Asp kl. 14.00.

24. (15.s.e.trin) Høstgudstjeneste i 
Vejrum kl. 10.30 v/ Erik Lavdal
Kollekt: Parasollen + Folkekirkens 
Nødhjælp

26. Børneklub Vejrum Kirke kl. 16.30

28. Borgerklubben. Ålegilde. Vi mødes 
kl. 14 i Fritidscentret. Spiser kl. 
17.30. Medbring selv drikkevarer. 
Tilmelding senest den 21. til Jytte 
(2237 9511) eller Grethe (tlf. 9715 
4645)

28. (IM) Bibelkreds hos Lis og Aksel 
Klausen, Søjbjergvej 13, Vejrum 
kl. 19.30. (Tekst: Luk. 7, 11-17)

30. (IM) Kvindefrokostmøde i Elim, 
Holstebro fra kl. 10—14 v/Jette 
Christensen, Harboøre. Emne: 
”Kan vi kende Gulds plan for vo-
res liv?”

26. oktober: Sangaften i Vejrum Fri-
tidscenter ved Jens Dammeyer 
Sørensen, leder af Holstebro Mu-
sikskole
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Refleksion fra solnedgangsgudstjenesten 7. juni 2017:
v/ Vagn Ove Høgild

Der er noget eget over sådan en solnedgangsgudstjeneste. Noget fredfyldt. 
Noget stemningsfyldt. Noget uforklarligt. Det giver ro, det giver stilhed, som vi 
ind imellem har så god brug for. For hverdagene er fyldt med alt muligt, hvor 
der er travlhed, hvor det går stærkt. Så vi har også brug for ro.

Så kan vi nyde at sidde sammen. Og så kommer der så mange tanker til én. 
Ting, man måske ikke har spekuleret over længe. Ting, der har med menne-
skelivet at gøre. Det er som oftest de gode ting. Men det kan også dukke ting 
op, som man måske egentlig gerne ville slå en streg over. 

Det kom jeg til at tænke over, da vi for kort tid siden besøgte kirken i den 
landsby på Fyn, hvor jeg er født. I anledning af reformations- jubilæet lå der i 
våbenhuset nogle kort med sentenser af Luther, som godt kunne sætte nogle 
tanker i sving.

På et af dem står der:
”Jeg kender til tre vrede hunde: utaknemlighed, indbildskhed og misundelse. 
Enhver, som de tre hunde bider sig fast i, kommer slemt til skade.”

Utaknemlighed! Jamen, vi er da taknemlige. Vi glæder os da virkelig over 
mange ting og ville nødig undvære dem. Ja, det er rigtigt – og godt for det. 
Men er det ikke også ofte, at vi tager tingene som en selvfølge? Det daglige 
brød. Tøj på kroppen, og det skal jo også se ordentligt ud. En bil eller to har 
vi også brug for. Mobil til hver person i huset. Og sådan kunne vi blive ved. 
Og det kunne da bare mangle, hvis vi ikke skulle have det. Vi tjener vores løn 
eller får vores pension og betaler vores skat, så det, der er til overs, har vi vel 
nok lov og ret til at råde over uden at sige tak til nogen. 

Ja, det har vi måske nok. Men hvis vi siger tak til hinanden og til Gud, så får 

vi ligesom et andet forhold til de daglige ting. Så er det ikke længere ligesom 

noget, vi har ret til, så bliver det faktisk til gave. 

Og det er jo det, det er. Det er gave alt sammen, det, vi har. Der står ingen 
steder skrevet, at vi har ret til det. I så fald var fordelingen noget anderledes 
verden over, hvis vi havde det. Nej, det er gaver, og det skal vi huske. Ellers 
bliver vort liv nemt negativt. 
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Og hvad med indbildskheden? Vi kan så nemt bilde os noget ind. Vi har må-
ske hørt et eller andet om en anden person, og så lægger vi nemt selv noget 
til, som der måske slet ikke er belæg for. Og så ruller lavinen. Så kan det hur-
tigt blive til noget negativt, som ender et sted, hvor det ikke burde. 

Og misundelse! Uha, hvor kan den have gode tider. Hvis de har fået ny bil på 
den anden side af gaden eller robotplæneklipper, jamen, så skal vi også ha-
ve det. De har vel ikke flere penge, end vi har, så det kunne da bare mangle, 
om vi ikke også skulle have det. Vi kender det godt, om ikke lige med de ek-
sempler, jeg har brugt her, så med nogle andre. 

Og Luther har jo ret, at hvis de tre hunde bider sig fast, så kommer vi slemt til 
skade. For så bliver vort liv meget negativt. Så det skal de hunde ikke have 
lov til. Vi vil se på vort liv som en gave og alt det, der hører livet til. Vi vil ikke 
bilde os noget negativt ind om andre mennesker. Vi vil heller ikke være mis-
undelige. Vi vil det positive. 

Vil vi nu også det? Altid? Ja, vi må jo nok indrømme, at ind imellem så sniger 
de tre hunde sig ind på os. Det kan vi ikke løbe fra. Og hvad så? Ja, vor Her-
re Jesus elsker os heldigvis så meget, at han også vil tilgive os for det, så vi 
kan begynde på en frisk igen og kan se på mennesker og vort eget liv med 
nye briller. Og så vil vi prøve på at få de tre hunde til at fylde mindre i vort liv, 
så livet kan blive bedst muligt for os og vore medmennesker. 

Lige før lyttede vi til ”You Raise me Up” – altså du løfter mig op. Det et det, vi 
har brug for. Vi har brug for, at Gud løfter os, og vi har brug for, at vi løfter 
hinanden. Må det fylde os i vores hverdag. 

Solnedgangsgudstjeneste i Vejrum Kirke torsdag den 31. 
august kl. 20.30

Torsdag den 31. august har vi vores anden solnedgangsgudstjeneste.
Denne gang er det vores kirkesanger Lars Hebsgaard, som sammen med sit
Gospelkor fra Nørrelandskirken i Holstebro vil være medvirkende til at solen 
går ned.
Efter gudstjenesten vil Menighedsrådet være værter ved en lille forfriskning i 
Kirkehuset. 
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Bagagerumsmarked i Vejrum
Kom til en hyggelig dag med bagagerumsmarked i Vej-
rum.

Søndag d. 3. september kl. 10-16

Sportspladsen v. Vejrum Fritidscenter, Tingvej 1, 7600 
Struer
Ønsker du stadepladsbestilling eller information?
Kontakt Elin Hamborg på tlf. 2395 7479 eller mail

formand.VBG@gmail.com

Der betales ved tilmelding, KUN 75 kr. pr. stadeplads 
(4x4 meter).
For yderligere info, kig i Facebook gruppen ”Vejrum 

sogn”
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Bankospil i Vejrum Fritidscenter

I skrivende stund er dagene allerede blevet kortere—og regnen har pisket på 
min rude—dog mellem flere solstrejf. Efteråret vil straks komme os i møde og 
de mørke aftener kan bliver lange.
Det behøver aftenerne så ikke at blive, for nu starter vi igen med Bankospil-
let. 
Det kan da gøre nogle glad i låget—bare at være en del af et fællesskab, 
hvor der er mulighed for at få en gevinst eller to med hjem. 

Der spilles følgende torsdage i efteråret 2017:
5. + 19. oktober
2. + 16. + 30. november
14. december

Så ses vi!!!

/Bankoteamet

FONDSØGNING 

Hej alle Vejrumboere!
Vi i VBG søger en person, som kunne have tænker sig at hjælpe VBG med 
at søge forskellige fonde om midler til aktiviteter i VBG. Er det lige dig, så 
kontakt Elin på mail: formand.VBG@gmail.com
Venligste hilsner VGB

Frist for materiale til det næste nummer af Vejrum Nyt, som dækker ok-

tober og november, er 10. september.
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