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

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

 

Graver Gerda Kvisgaard 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: Henrik Lund Jensen, Skt. Olai Bakke 10A, Vejrum 

Tlf.: 22 45 16 56 

 

Borgerklubben: 

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

 

 

Vejrum Fritidscenter: 

Formand: Aage Nielsen, Kronborgdige 25, Vejrum 

Tlf.: 24 22 54 52 

 

Pedel/ Udlejning: Marie Jakobsen ( vikar for Sandie )  20 36 6612.  

 

Redaktionen: 

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

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

 

Tryk: www.reklamika.dk 
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Når solen den forsvinder fra de hjemlige himmelstrøg 

ja så forsvinder jeg også 

sydpå til Spanien & mit luksus-eksil ( C V Jørgensen –  Costa del Sol )  

 

” J eg flytter til Spanien! ”  –  sådan tænker jeg hvert år, når vinteren står for 

døren: ” Jeg flytter til Spanien! ”  Men altså, kufferten bliver bare aldrig pakket.  

Nej, jeg må ” nøjes ”  med Vejrum, med Danmark og døjes med grå himmel, 

gråt humør og dage, der mest af alt minder om fortyndede nætter. Og sådan 

kan man så finde sig selv siddende på kontoret; småfrysende og uden evne til 

at finde noget formildende i noget som helst. Mørket gør virkelig nogle af os til 

mørkemennesker; giver grus i øjnene og lægger en tåge ind over sjælen. Og 

dér sidder man så; håbløs og længes efter Costa del Sol eller noget andet ek-

sotisk. Indtil tanken så strejfer én: ” Jeg kunne da tænde et lys… ”  

 

At hive de levende lys frem og tænde dem alle, det er ren terapi for dem af os, 

der ikke konstant har julelys i øjnene. For det levende lys er nemlig mere end 

bare flammen. Det er Guds lys, der skinner i mørket –  og mørket griber det 

ikke… ( Evangelisten Johannes ’  poetiske juleevangelium, Joh 1,1ff. )  

 

Som regel stemmes sindet i løbet af adventstiden i takt med at lysene tændes. 

Tanken om Costa del Sol-eksilet lægges på hylden, og julefreden og –glæden 

indfinder sig. Måske titter solen frem. Måske kastes der en hermelinskåbe af 

sne over træer og buske. Og måske solstrålernes dans gør indkørslen til et 

krystalhav… Ja, måske. Og så kan man jo ellers sidde og undre sig over, at 

Gud kan udrette så meget med lidt sne og et par solstrejf.  

Sådanne vinteroplevelser er for mig og alle andre mørkemennesker et løfte 

om, at lyset er på vej tilbage. Det fødes i mørket. 

God adventstid. Glædelig jul. Og godt nytår. 

        Heidi 
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Messehagel i ministørrelse 2014: 
”10 kvinder kan ikke blive enige om noget som helst” 
Det skrev Holstebro Dagblad i starten af projektet, og det var mig der skulle 
have sagt det. Lidt provokerende, og i den grad modbevist, hvilket der er et ret 
synligt bevis på her i dag. Sjældent, tror jeg, at 14 kvinder har arbejdet så tæt, 
så målbevidst og i så godt et samarbejde som her.  
Jeg fik lov at starte de hele op, uden at være sikker på, om det var muligt. 
Jeg rådførte mig meget med min svigerinde og barndomsveninde i Fredericia 
om hvad hun troede der var muligt og rigtigt, og hun var bare god til at sige for 
og imod. 
Så greb jeg fat i Solveig, som havde ytret at hun, ligesom jeg, altid havde gået 
med en drøm om at få lov til at sy et Messehagel, og har man i mange år gået 
med en sådan drøm, så må der ligge noget bag.  
Det skal jeg da lige love for der gjorde. Og hvad mere var, så spillede vi bare 
sammen fra første snak. Hvis den ene sagde mon det ikke var muligt at gøre 
sådan, så kunne den anden fortsætte i samme spor. Det var en dejlig oplevel-
se.  
Vi gik til Heidi Preem og fik en snak om hendes ønsker, og ud fra de ønsker 
lavede Solveig indtil flere tegninger. Det var slet ikke usædvanligt, hvis Jens 
Christian vågnede kl. 3 om natten, så sad Solveig op i sengen og tegnede. 
En morgen ringede hun jublende og sagde: ”Nu har jeg den, jeg har fundet et 
mønster der danner små kors, det må da være det rigtige”. Og det er den vi 
har arbejdet ud fra. 
Heidi forespurgte Menighedsrådet i Vejrum, om man ville finansiere projektet, 
og de var heldigvis positivt indstillede. 
Vi tog på indkøb, mens vi sideløbende snakkede om, hvem vi hver især kend-
te, som måske ville være med til projektet. Og tænk jer, alle vi spurgte var med 
på og ivrige for at komme i gang. 12 kvinder har, sammen med os, været akti-
ve. Nogen med flere timer end andre, men alle lige positive. 
 
Den hvide silke, det gyldne stof til korset og det gyldne foer blev købt.  
Vi har handlet i Lemvig, Holstebro, Videbæk og Hammerum. Nogle steder 
endda op til flere gange. Det var vigtigt for os, at vi ikke fik købt for meget, så 
hellere hente igen. 
 
Når der syes patch-work er det svært for uøvede at beregne antal meter der 
skal til, og jeg har da tænkt på, hvad vores kasserer i Vejrum Menighedsråd 
tænkte, når jeg for tredje gang kom med regning på silkestof eller på guld-
bånd. 
 
Læs resten af Ruth Moses og Solveig Laursens taler fra høstgudstjenesten i 
Vejrum Kirke den 28. september 2014, hvor det smukke Messehagel blev ind-
viet. Talerne ses i deres helhed på  www.vejrum.net. 
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Kunst i bevægelse:  
 
Kunst – Projektet har samlet Langhøjområdet. 
Arbejdsgruppen ” Kunsten i bevægelse” har gjort status over nogle spænden-
de solrige, inspirerende dage, hvor kunsten, fællesskabet og samværet gik op 
i en højere enhed. 
En af de fantastiske ting, der var medvirkende til, at det overhovedet kunne 
gennemføres, var den opbakning, vi fik fra de mange sponsorer fra hele områ-
det i form af naturalier, materialer og penge. Vores håb var, at alle kom ”af 
huse” for at deltage aktivt, kigge, undres og inspireres af de arbejdende kunst-
nere. Og folk kom ”af huse” 
Se de mange billeder og små videoklip på hjemmesiden  
www.vejrum.net 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
Tuborg Fondet har støttet Vejrum Borger & Gymnastikforening med kr. 25.000,
- som blev overrakt på en check mandag d. 03/11.  
Beløbet er givet som støtte til indkøb af vores nye AirTrack, en oppustelig lang 
måtte, som kan bruges til gymnastikholdene. 
VBG takker for støtten fra Tuborg Fondet. 
 
Struer Gamle Drenge har også støttet foreningen med beløb på kr. 2.500,- Det 
er også noget vi er meget glade for, og gerne vil takke for. 
Gymnastikudvalget 
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Kalender december 

01. Kirkekor kl. 15.40 i Kirkehuset 

02. Børneklubben kl. 16.30 i Kirkehu-

set ( Juleafslutning )  

04. kl. 19.30 Bibelkreds v/ Britta og 

Anders Pedersen, Tingvej 27. 

 Tekst: Luk. 21.25-35 

07. ( 2.s.i advent )  Gudstjeneste i 

Vejrum kl. 10.30 v/Heidi Preem 

08. Kirkekor kl. 15.40 i Kirkehuset 

11. kl. 19.30 Pakkefest v/ Ingrid og 

Herman Mortensen, Sir Lyngbjerg-

vej 8. Medbring pakke til 25 kr.  

14. ( 3.s i advent ) Luciagudstjeneste i 

Vejrum kl.16.00 v/ Heidi Preem. 

  Koret og børneklubben med  vir-

ker. Efter gudstjenesten fælles 

spisning i Fritidscentret ( s e omta-

le –  HUSK tilmelding )  

21. ( 4.s i advent ) Ingen gudstjeneste 

i Vejrum. 

  Ølby kl. 9.00 og Asp kl. 10.30 v/ 

Carsten Hoffmann 

24. ( Juleaften )  Gudstjeneste i Vej-

rum kl. 15.00 v/Heidi Preem 

 Kollekt: Børnesagens fællesråd 

25. ( juledag )  Gudstjeneste i Vejrum 

kl. 10.30 v/Heidi Preem 

 Kollekt: Børnesagens Fællesråd 

26. ( 2.juledag )  Gudstjeneste i Vej-

rum kl. 10.30  v/ Carsten Hoff-

mann.  

28. ( Julesøndag )  Gudstjeneste i 

Vejrum kl. 9.00 v/Heidi Preem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalender i januar 

01. ( Nytårsdag )  Gudstjeneste i Vej-

 rum kl. 16.00 ved Heidi Preem  

04. ( H3K )  Gudstjeneste i Vejrum kl. 

   9.00 v/ Heidi Preem 

05. Kirkekor kl. 15.40 i Kirkehuset 

06. Børneklubben kl. 16.30 i Kirkehu-

set  
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08. Bibelkreds v/Hanne og Niels 

Nykjær, Kirsebærhaven 1. Tekst: 

Luk 2, 41-52 og Mark 10, 13-16 

09. Familieklubben — HALAFTEN  

 Tilmelding Gitte og John på tlf.  

 2465 4764 senest mandag  

11. ( 1.s.e.H3K )  Ingen gudstjeneste  

 I Vejrum. 

 Fousing kl. 9.00— Asp kl.10.30  

12. Kirkekor kl. 15.40 i Kirkehuset 

12. Bedemøde i Kirkehuset kl. 19.30 

13. Børneklubben kl. 16.30 i Kirkehu- 

  set  

13. Menighedsrådsmøde kl. 19.00 i  

 Kirkehuset 

14. Bedemøde i Kirkehuset kl. 19.30 

15. Bedemøde i Kirkehuset kl. 19.30 

18. ( 2.s.e.H3K ) Gudstjeneste i Vej 

 rum kl. 10.30 v/ Heidi Preem 

19. Kirkekor kl. 15.40 i Kirkehuset 

20. Børneklubben kl. 16.30 i Kirkehu-

set  

24. Familieklubben—familiedag på 

Rydhave Slots efterskole. Yderli-

gere oplysninger hos Gitte og 

John på tlf. 2465 4764 

25. ( Sidste s.e.H3K ) Gudstjeneste i 

Vej rum kl. 10.30 v/ Heidi Preem 

 Kirkekaffe 

26. Kirkekor kl. 15.40 i Kirkehuset 

27. Børneklubben kl. 16.30 i Kirkehu-

set  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sæt X i kalenderen: 

03. februar: Missionsuge i Kirkehuset 

kl. 19.30 v/ Kurt Nielsen, Holste-

bro 

05. Missionsuge i Kirkehuset kl. 19.30 

v/ Preben Sørensen, Viborg 

15. februar: Fastelavn 

17. februar: Generalforsamling i VBG 

19. februar:  Foredrag med Nasi Habi-

bi i Vejrum Fritidscenter: ” Fra 

helvede til Fabjerg ”  
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Status på Hockey 
Børneholdet er aflyst på grund af for få deltagere. 
Der er stadig ledige pladser på voksenholdet. 
 
 
 
 
 
 

Madhold for mænd: 
VBG starter igen op med tilmeldinger til madhold for mænd, så har du lyst til at 
deltage skal du melde dig til på mail: gittemikkelsen@mail.dk                         
Madholdet laver mad ca. en gang i måneden, ugedagen er altid onsdag 
 
 
 
 
 

 
 
Tilmeld dig FIBERNET fra Altibox—helt uforpligtende 
VBG har sat et projekt i gang hvor vi indhenter forhåndstilmeldinger til internet 
via FIBERNET fra Altibox. Det er i første omgang helt uforpligtende at melde 
sig til - det eneste du behøver at gøre er at sende en mail til Henrik Jensen, 
formand for VBG. Henrik samler alle interesserede og giver disse videre til 
Altibox, NÅR VI ER MANGE NOK. Så send en mail til Henrik, hlj@privat.dk og 
meld jer til - det er gratis her og nu at tilmelde sig.  
 
Læs mere om, hvad det evt. vil koste senere hen: fiberbredbånd til Vej-
rum 
 
 
 
 
HUSK: bonusbogen kan stadig købes hos  

 Lars Schultz eller  

 Jørgen Andersen 
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Menighedsrådet 2014—2016:  
 
Tidligere opstillede kandidatliste til Menighedsrådet i Vejrum er 
nu blevet til det  Menighedsråd som skal varetage interesserne 
omkring Vejrum Kirke i de kommende 2 år. 
Menighedsrådet har konstitueret sig på følgende måde: 
 
Formand: John Skindhøj Vindum 
Næstformand: Holger Lauritsen 
Kirkeværge: Thorkild B. Sørensen 
Kasserer: Tove Jensen 
Kontaktperson: Henriette Kongsgaard 
 
 
 
 
 
Omtale af arrangementer i Vejrum: 

 

Lucia arrangement:  
Igen i år fejrer vi Lucia med en gudstjeneste og efterfølgende spisning i Vejrum 
Fritidscenter. Det sker den 14. december. 
Vi starter i kirken med gudstjeneste kl. 16.00. Ved gudstjenesten vil der være 
Luciaoptog og koret vil synge. 
Efter gudstjenesten—ca. kl. 17.30, vil vi spise sammen i Vejrum Fritidscenter. 
Under spisningen vil Vejrum Kalkgruppe spille lidt julemusik for os. 

Vi vil gerne bede om at man tilmelder sig til spisningen senest onsdag den 10. 

december til Kirsten Nielsen tlf. 4296 3080 eller Tove Jensen 9746 5055 eller 

4040 5689. 

Der kan max. være 175 deltagere—og tilmeldingen sker efter først til mølle 

princippet.  
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Vejrum set fra luften 
 
 Historiegruppen henleder opmærksomheden på, at der nu er mulighed for at 
se en masse gamle luftfotos fra hele landet -  
 og altså også fra Vejrum. Der er især tale om fotos fra perioden 1940 - 60, og 
billeder fra hele landet er ved at blive digitaliseret.  
 Gå ind på   www.kb.dk/danmarksetfraluften/ , følg vejledningen og se på mu-
lighederne. 
 Desuden gøres opmærksom på adskillige nye (gamle) ting under Historie 
på  www.vejrum.net !  
 

 

 

Side 10          Vejrum Nyt 

http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/
http://www.vejrum.net


Set og sket siden sidst… 
 

 Åh de smukke unge mennesker 

pludselig er de stukket af 

som legesyge sommerfugle 

den allerførste sommerdag 

Hva’ det er de vil med livet 

det ka’ kun de selv forstå 

åh de smukke unge mennesker 

gid de længe leve må 
 

Konfirmandlejren 2014 er nu veloverstået – og den har budt på latter og løb, 
(små og korte!) stille stunder og refleksioner over venskab og tilgivelse. Og jeg 
må sige: jeg synes, vi kan være stolte af de unge mennesker her i Langhøj-
området! De er simpelthen så fulde af gå-på-mod og liv!  
Jeg ser frem til at skulle mødes med konfirmanderne de næste mange fredage 
indtil konfirmationen i maj. Og jeg vil gerne opfordre alle til at tage godt imod 
dem i kirken. 
 
Tak til konfirmanderne for deres måde at være på. Og ikke mindst tak til de 8 
ledere, der var med – uden dem ville vi ikke kunne tage på lejr. Tak. 
 
                                                                                Heidi Røn Preem        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bladudgiver: VBG og Vejrum Menighedsråd 

 

Frist for indlevering af materiale til næste nummer af Verjum.nyt er d.10. jan 
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Konfirmandlejr, Humlum Strand lejren— oktober 2014 
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