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Informationer fra lokalområdet  

Nr. 3 – 2014 

Påskefestival Vejrum Kirke 2014 



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: 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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Set og sket siden sidst… 
 

Legepladsdag og affaldsindsamling. 

 I weekenden 5.-6. april var der legepladsdag og affaldsindsamling. Begge 

dage startede med rundstykker og hygge i skuret ved legepladsen. 

Til legepladsdagen var 9 mødt frem. Legepladsen blev gjort forårsklar. Der 

blev kanten græs af luget og revet. Svævebanen fik skiftet nogle støttestolper 

og gyngerne blev repareret og fornyet. 

 

Der var 11 deltagere til affaldsindsamling. Her blev der rundt på vejene om-

kring Vejrum Kirkeby og Vejrum samt på vejen over til Hjerm samlet 95,3Kg 

affald af forskellig slags. Mange dåser og forskelligt plasticaffald. Tak til Lau-

rids for at lån af trailer til at samle samme på. 

Tak til alle fremmødte. 

 

 

 

 

Påskefestival  

Som et nyt tiltag har i Menighedsrådet år prøvet at arrangere en Påskefestival. 

Palmesøndag blev der afholdt børnegudstjeneste, hvor minikonfirmander, bør-

neklub og koret medvirkede, og lågen til den ” Store Bibel ”  blev åbnet 

 

Skærtorsdag var der måltidsfællesskab i kirken. Der blev bl.a. serveret lam, 
usyrede brød og vin. Måltidet var gudstjenesten—hvor der undervejs blev  
bedt, lyttet til dagens tekst fra evangeliet og sunget. Ved arrangementet med-
virkede endvidere lokale musikanter som bl.a. spillede danske sommersange. 
 
Langfredag var Heidi næsten uden stemme, så dagens tekst blev læst af kir-
kesangeren. Det var en kort og stemningsfuld gudstjenesten, hvor Sidse Hen-
riksen bl.a. sang Panis Angelicus og Ave Maria. 
 
Påskedag var gudstjenesten fuld af sang og musik. Spirekoret medvirkede. 
Efter gudstjenesten blev der serveret champagne og kransekage — i strålende 
solskin — uden for kirken.  
 
Stor tak fra menighedsrådet til alle de medvirkende, som var med til at gøre 
festivalen til en fantastisk oplevelse—som bestemt tåler gentagelse.  
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Solnedgangsgudstjenester 

Kom og vær med til sommerens solnedgangsgudstjenester i Vejrum Kirke. Vi 

mødes til en halv times sang, musik  og eftertanke. Efter gudstjenesten serve-

res en lille forfriskning i Kirkehuset.  

Onsdag den 9. juli spiller Jacob Nyborg 

Onsdag den 6. august synger Sidse Henriksen. 

 

Pilgrimsvandring 

Kirkerne i Struer Provsti har hen over sommeren arrangeret pilgrimsvandringer 

i vores smukke natur, nær egnens kirker.  

Generelt om turene er, at vi går i ” pilgrims-tempo ”  og holder pauser under-

vejs. Alle kan følge med. Vi holder andagter/overvejelser undervejs, synger 

salmer, beder og tages os det privilegium at være af sted ” i langsomhed ” .  

Deltagelse er gratis, og der er ingen tilmelding.  

Fra Vejrum Sogn er Menighedsrådet medarrangører på turen mellem Hjerm 

Vestre Kirke og Vejrum Kirke.  

Tidspunktet er den 20. juli 2014 kl. 13.00. Mødestedet er Hjerm Vestre Kirke  

Der sluttes af med en forfriskning ved Vejrum Kirke efter turen. 
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Hvad sker der i menighedsrådet? 

Af John Sikndhøj Vindum,  formand for  Vejrum Sogns  menighedsråd 

 

Afhængig af hvordan man lægger trykket i overskriften, kan det forstås på flere 

måder. Men uanset om man synes der sker for lidt, der træffes forkerte beslut-

ninger, der laves mærkelige arrangementer eller man bare er lidt nysgerrig, vil 

jeg prøve at besvare spørgsmålet. 

Menighedsrådet er på mange måder selvstændige i forhold til arrangementer, 

økonomi og meget andet. Samtidig er vi også underlagt nogle krav og budget-

rammer. I disse år foregår der store ændringer inden for folkekirken, hvor der 

bl.a. bliver færre penge til rådighed. Vores opgave er så at finde løsninger så 

vi får mest ” kirke ”  for pengene.  

Et af de synlige tiltag foregår på kirkegården, hvor en del bliver omlagt så det 

kræver færre timer at vedligeholde. Vi håber dermed at vi fortsat kan have en 

velplejet kirkegård, selvom der vil blive brugt væsentlig færre timer. Vedlige-

hold af bygninger og arealer er også et område der til tider fylder på såvel vo-

res dagsorden som på udgiftssiden. 

Men heldigvis har vi plads til at drøfte og igangsætte nye tiltag:  

Indenfor det sidste års tid har vi bl.a. afprøvet et koncept med solnedgangs-

gudstjenester –  med succes. Vi prøver igen i år.  

Vi gentager muligheden for fællesspisning i forbindelse med Skt. Hans bålet 

( s e omtale ) .  

Heidi har også haft ” hjælp”  t il prædikenskrivningen i prædikenværksteder. 

Vi arbejder på at udbyde noget lignende igen.  

Sidste års høstgudstjeneste blev arrangeret i samarbejde med Ølby-Asp-

Fousing i en flot halmkirke i Asp.  

Senest har vi haft Påske festival med bl.a. påskemåltid skærtorsdag aften med 

43 deltagere. 

 

Af kommende tiltag kan vi byde på underholdning og bibelfortælling under by-

festen. Her har vi hyret Hans Jørgen Østerby til at optræde i Fritidscenteret 

lørdag eftermiddag med sang, musik, bibelfortælling, bugtaleri og trylleri. 

 

Trylleri håber vi til gengæld ikke der bliver behov for, når vi til efteråret har valg 

til menighedsrådet. Uanset om du synes vi trænger til hjælp eller synes det 

lyder spændende at være med til, ser vi dig gerne når vi indbyder til møde i 

september. 
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Støt vores forening- Køb Bonusbogen 

Kære Vejrum-borger. 

Vi har brug for at tjene lidt ekstra penge til foreningen til nye tiltag. ( Idræt –  

legepladsen –  andre aktiviteter ) . Det gør vi bl.a. ved, at vi i år sælger Bonus-

bogen. Bonusbogen er en lille bog, der indeholder ca. 200 rabatkuponer til 

butikker, restauranter, oplevelser m.m. i Holstebro og omegn.  

Bonusbogen koster 200 kr. og for hver bog, vi sælger, tjener VBG 100 kr. 

Du skal blot benytte 2-3 af bogens tilbud, så er de 200 kr. tjent hjem. 

Hvis du køber Bonusbogen, får du bl.a. disse gode tilbud: 

. Gratis isbar på Bone`s til hele bordet 

. Spar 100 kr. på dit køb i Skoringen og i Intersport 

.  Bowl 2 timer i Bowl` n `Fun –  betal kun for en 

. 20% rabat på møbler og senge hos IdeMøbler 

. Rabatter på velvære, Pizzaer, frisører og meget andet 

 

Hvis du har lyst til at støtte Foreningen ved at købe bonusbogen, kan du kon-

takte en af følgende: 

 Jørgen Andersen Tlf. 23 32 45 56 eller mail ford1@email.dk 

 Lars Schultz Tlf.  28 34 93 61  eller mail larskronborgdige@gmail.com 

Læs mere på Vejrum.net 

 

                                  ———————- 

Gratis magasin fra din kirke. 

 

I anledning af Bibelselskabets 200 års jubilæum, har de produceret et spæn-

dende magasin på 84 sider. Menighedsrådet har købt en stak, som kan er-

hverves i våbenhuset - så længe lager haves.  

 

I magasinet finder du elleve spændende interviews med forskellige kendte 

personer fra det kirkelige, politiske og kulturelle landskab i Danmark. Hvert 

interview tager afsæt i en af de tolv bibeltekster, som Bibelselskabet sætter 

særligt fokus på i jubilæumsåret. Læs for eksempel de tanker journalist og tv-

vært Anders Lund Madsen gør sig om vampyrflagermus og kærlighed, eller 

hvad mon Kulturminister Marianne Jelved mener om de ti bud? Du kan også få 

et indblik i skuespillerne Laura og Nicolas Bros søskendeforhold, når de taler 

om Kains drab på sin lillebror Abel. Interviewene, der er skrevet af Anna-Lise 

Bjerager, leverer stof til eftertanke og giver nye vinkler på, hvordan teksterne 

kan forstås i 2014. 
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23. maj: 

Kom med til hyggelig grillaften ved Vejrum Fritidscenter fredag d. 23. maj. Gril-

len er varm fra kl. 17.30 og I skal selv have mad, drikkevarer og service med. 

Senere på aftenen serverer vi kaffe, the og kage. I tilfælde af dårligt vejr rykker 

vi ind under halvtaget. Vel mødt! 

 
 
25. maj:  

Efter gudstjenesten er der kaffe og rundstykker i kirkehuset. Her vil Menig-

hedsrådet orientere om hvad der er sket i det forløbne år—præsentere regn-

skabet 2013, samt orientere om kommende tiltag. 

 

 

IM´s  aftentur til Lemvig den 19. juni 2014 

Vi mødes ved missionshuset kl. 17.30 og kører til Lemvig, hvor vi skal spise på 

Bjarnes Fisketeria. Derefter  gåtur ved havnen ( hvis vejret er til det ) .  

Afslutning og rundvisning i Lemvig Missionshus, hvor der serveres kaffe. 

Pris for fiskebuffet kr. 148 ( +  drikke varer )  -  kaffe i missionshuset kr. 35. 

Tilmelding senest mandag, den 16. juni på  tlf. 97464461 eller 97464592. 

Forventet hjemkomst kl. 22.00. 

 

Alle er meget velkomne! 

Skt. Hans arrangement ved Kirkehuset 23. juni kl. 17.30 

Vi vil i lighed med sidste år stille et telt op ved Kirkehuset og vi vil have  en 

grill, som er varm fra kl. 17.30. Så håber vi I har lyst til at møde op med jeres 

madkurv, service og drikkevarer -  og deltage i fællesspisningen inden vi går 

ned på engen og ser på Skt. Hans bålet.  

Bålet tænder vi kl. 19.15.  Båltale kl. 19.30.  

Årets båltaler er Kim Bernt Jensen. 

Efter bålet er Menighedsrådet vært  med kaffe/te  i teltet.  
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Omtale af arrangementer  
 

Friluftsgudstjeneste ved Humlum Fiskerleje 2. pinsedag ( 9. juni )  kl. 10.30 

Det handler om fiskeri og fangst og om mennesker og muligheder, når Struer 

Provsti samles til den traditionsrige friluftsgudstjeneste på 2. pinsedag. Denne 

dag holder provstiernes kirker lukket, og gudstjenesten er flyttet ud i det fri, 

hvor vi samles til én stor pinsegudstjeneste i anderledes omgivelser. 

Tanken er, at vi i løbet af en årrække kommer rundt forskellige steder i provsti-

et, og i år har vi valgt, at gudstjenesten skal foregå ved Humlum Fiskerleje 

( v ed siden af campingpladsen ) . I disse skønne rammer med udsigt ud over 

Limfjorden, er der lagt op til en festlig og stemningsfyldt pinsefejring. Medlem-

mer fra provstiets forskellige kirkekor kommer og synger for og med os denne 

dag, og alle præsterne har en funktion i gudstjenesten. Børne- og ungdomsor-

ganisationerne kommer med deres faner og vi håber igen i år på god opbak-

ning fra menighederne. Denne dag er nemlig en fin understregning af såvel 

forskelligheden som samhørigheden mellem sognene i provstiet og en god 

anledning til at møde hinanden om det, der er vores fælles mål: At være kirke 

her hos os. 

Da vi samledes til friluftsgudstjeneste på Rådhuspladsen sidste år sang vi: ”

Gå gennem byens lange lige gader, du sommerlyse Helligånd ”  og ”

Hjertestarter ” , som passede til den scene, der var sat. I år er omgivelserne 

anderledes og temaet for dette års gudstjeneste er inspireret af fiskerlejet og 

fjorden, og det vil præge såvel udsmykning som salme- og tekstvalg samt 

prædiken. 

Efter gudstjenesten sælger de lokale spejdere pølser, brød mv., så medbring 

gerne kontanter og/eller en madpakke og sæt lidt tid af til at nyde hyggeligt 

samvær ved fjorden. 

Adressen er Humlum Fiskerleje 

Bredalsvigvej 5, 

Humlum 

 

Husk at medbringe en klapstol eller lign. at sidde på. 
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Efterlysning. 

Vi mangler en leder/hjælper til Springholdet på Hardsyssel Efterskole. Har du 

selv lyst til at lede et springhold ( 4-8 klasse )  eller kender du/I en som har, 

så kontakt Jørgen 23324556 eller Annemette 51213347 eller send en mail  til 

Ford1@email.dk 

 

Far/Mor- Barn holdet ( 1 - 3 år )   

Har du lyst til at have det sjovt med andre forældre/børn eller har du som mor - 

far lyst til at prøve kræfter med at lede et hold, hører vi også rigtig gerne fra 

dig.  

 

Husk Husk Husk 

 

Vinterbadminton: Jørgen Andersen kan kontaktes for reservation af bane 
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Kalender maj 

23. Grillaften ved Vejrum Fritidscenter 

kl. 17.30 ( se omtale )  

 

25. ( 5.s.e.påske )  Gudstjeneste i 

Vejrum kl. 9.00 v/Heidi Preem 

 Efter gudstjenesten er der  menig-

hedsmøde i kirkehuset ( s e omta-

le )  

 

26. Kirkekor kl. 14.00 i kirkehuset  

 

27. Børneklubben kl. 16.30 i Kirkehu-

set ( Om fjendekærlighed)  

 

29. ( Kr. Himmelfart ) Gudstjeneste i 

Vejrum Kirke kl. 10.30 

 

31. Kirkekoret øver i Struer Kirke kl. 

10—12.30 til den fælles provsti-

gudstjeneste  den 9. juni i Hum-

lum Havn. 

 

 

 

 

 

 Kalender i juni 

01. ( 6.s.e.påske ) Gudstjeneste i Vej-

rum Kirke kl. 10.30 v/ Heidi Preem 

 

02. Kirkekor kl. 14.00 i Kirkehuset 

 

08. ( pinsedag )  Gudstjeneste i Vej-

rum Kirke kl. 10.30 v/Heidi Preem 

       Kollekt: Mission Afrika 

 

09. ( 2.pinsedag ) Provstigudstjeneste 

i Humlum havn kl. 10.30 ( se om-

tale ) . Kirkekoret medvirker 

 

12. MR-møde i Kirkehuset kl. 19.00 

 

12. Bibelkreds kl. 19.30 hos Esther  

      og Ejvind Andersen, Tingvej 33   

      Tekst Mattæus kap 28, v 16-20 

 

13. Familieklubben: Crossaften og 

      sæsonafslutning hos Susanne og 

     Jan Vadsholt, Lindevej 25, 7600  

     Struer. Tilmelding til Susanne tlf.  

     2639 9638 senest mandag den  

     09.06.14 

 

15.Ingen gudstjeneste i Vejrum. 

      Kl. 9.00 i Fousing—kl. 10.30 i Asp 

 

16. Kirkekor kl. 14.00 i Kirkehuset. 

Sommerafslutning—vi ses efter 

sommerferien.  

 

19. Aftentur til Lemvig. Afgang fra Mis-

sionshuset kl. 17.30 ( se omtale )  

 

22. ( 1.s.e.trin )  Gudstjeneste i Vej-

rum Kirke kl.10.30 v/ Heidi Preem 

 

23. Skt. Hans arrangement ved Kirke-

huset kl. 17.30 ( se omtale)  

 

29. ( 2.s.e.trin ) Gudstjeneste i Vejrum 

Kirke kl. 10.30 v/ Heidi Preem 
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Kalender i juli 
 
06. ( 3.s.e.trin ) Gudstjeneste i Vej-

rum Kirke kl. 9.00 v/ Heidi Preem 

 

09. Solnedgangsgudstjeneste kl. 

21.00 i Vejrum Kirke. 

 Jacob Nyborg kommer og spiller  

 

13. ( 4.s.e.trin )  Gudstjeneste i Vej-

rum Kirke kl. 10.30 v/ Heidi Preem 

 

20. ( 5.s.e.trin )  Gudstjeneste i Vej-

rum Kirke kl. 9.00 v/ Leif Bak 

 

20. Pilgrimsvandring fra Hjerm Vestre 

Kirke  til Vejrum Kirke med start 

fra Hjerm Kirke kl. 13.00. ( se om-

tale )  

  

27. ( 6.s.e.trin ) Ingen gudstjeneste i 

Vejrum. 

      Kl. 9.00 i Asp —kl. 10.30 i Ølby. 

Begge tjenester : Erik Lunde 

 

 

 

 

Kalender i  august 

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

rum Kirke kl. 9.00 v/ Carsten Hoff-

mann 

06. Solnedsgangsgudstjene kl. 21.00 i 

Vejrum Kirke. 

 Sidse Henriksen kommer og syn-

ger . Temaet for gudstjenesten er 

skønhed.  

 

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

rum Kirke kl. 10.30 v/ Heidi Preem 

 

16. Byfest  - nærmere herom senere. 

 Program mv.—se hjemmesiden 

vejrum.net 

 

17. ( 9.s.e.trin ) Gudstjeneste i Vejrum 

Kirke kl. 10.30 v/ Heidi Preem 

       Kollekt: Kristelig Handicap For-

ening 

 

 21. Bibelkreds kl. 19.30 hos Vita og 

       Laurids Jakobsen, Hærvej 21,  

       Lyngs.  

 Tekst:  Mattæus kap. 11 v. 16-24 

 

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

rum Kirke kl. 10.30 v/ Heidi Preem 

 

31. ( 11.s.e.trin )  Gudstjeneste i Vej-

rum Kirke kl. 10.30 v/ Heidi Preem 

 

Borgerklubben holder ferie juni, juli og 

august. 

 

 

 

Kommende arrangementer: 

6. november: 2014 kl. 19.30: Sangaf-

ten med Anton Lyhne, Thyholm 

19. februar 2015 kl. 19.30: Foredrag 

med Nasi Habibi— ” Fra helvede 

til Fabjerg ”  

      Næste nummer af Vejrum Nyt ud-

kommer i august. Frist for stof 

som ønskes med i bladet er 5. 

august 2014. 
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