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Vejrum Kirke: 

Sognepræst—vakant 

Indtil nyansættelse vil Vagn Ove Høgild, Snerlevej 42, 7500 Holstebro virke 

som vikar 

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: 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 

Tryk: www.reklamika.dk 
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Nyt Pastorat 

I forbindelse med den ledige præstestilling i Vejrum er det blevet drøftet 
mellem Biskop, provst og menighedsråd, hvordan stillingen skal udfor-
mes. 

Det er besluttet at nedlægge de to pastorater og oprette et nyt pastorat 
pr. 1. marts 2017 med Vejrum, Ølby, Asp og Fousing Sogne. 

Dette ændrer ikke den samlede normering, men giver et pastorat med 
1,5 præstestilling. Dermed får vi 2 sognepræster i hele pastoratet, der 
fordeler arbejdet imellem sig. Hidtil har det været 2 halvtids sognepræ-
ster (i hver deres sogn). Carsten Hoffmann som provst og halvtids sog-
nepræst og en Vejrum-præst med halvtid som bistandspræst i ØAF-
pastorat. 

Beslutningen ændrer ikke ved, at der stadig er to menighedsråd og det 
ændrer heller personalets ansættelsesforhold.  

Vi håber, at det giver en mere attraktiv præstestilling og at fordelene 
ved at være to om at løse opgaven klart overskygger de praktiske ud-
fordringer, det naturligvis også giver.  

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er du naturligvis vel-
kommen til at kontakte os. 

Med venlig hilsen 

Erling Forbech og John Skindhøj 
Formænd for menighedsrådene i Vejrum, Ølby, Asp og Fousing Pasto-
rat 
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- ja, det må der da være – for vi så dig jo ikke til generalforsamlingen i 
VBG. 

Der var ellers god plads og masser af dejlig suppe til at blive varmet op 
på. 

Nå – men så må vi jo tage diskussionen her – som Sebastian synger 
”måske ku vi” – nok ikke flytte bjerge, men måske vi ku’ gøre noget 
sammen – vi har et dejligt Center til at stå – og som Tøsedrengene 
synger ”jeg vil bruge og bruges”- så i stedet for at køre til aktiviteter i de 
omkring liggende byer – hvorfor kan vi ikke gøre tingene sammen i 
Centret. 

Der var engang – og en masse aktiviteter – kan du huske 
vores bøllehat – den var symbol for Vejrum. 

I Vejrum sangen synger vi:  ”Vejrum, du er stedet, som vi elsker. Vej-
rum – stedet med et prægtigt ry. Vejrum sogn har også to små byer: 
Vejrumstad og Vejrum Kirkeby. 

Begge byer har sin egen charme. Stadens børn er blevet voksne, men 
Kirkebyens børn, de stadig larme. Nogle år – så skifter det igen – 

 og ja, tiderne skifter – stadens børn er blevet voksne og fløjet fra reden 
– vel der er nye på vej – men om få år flyver de videre.  Men de grand 
voksne er her stadig og aktiviteterne har skiftet karakter – børnene kan 
stadig hoppe og springe rundt – men samværet har ikke mindre betyd-
ning jo ældre man bliver. 
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Kunne vi ikke som andre byer have nogle fælles aktiviteter for alle i 
dagtimerne – det kunne f.eks. være om nogen vil spille bob, stigegolf, 
shuffleboard, kort, motionere, strikke, sy, hækle, gåture, stavgang, pe-
tanque, fællesspisning – man kunne starte med en fællesspisning og 
snakke alle ideerne igennem og tilrettelagt - hvad du har af ideer – kom 
frit frem – jo flere input jo større chance er der for vi kommer i gang – 
Man kan jo starte dagens aktivitet med fælles kaffe og franskbrød. 

I efteråret var et stort mandskor på besøg – også en sangaften med 
børnekor – ved begge disse arrangementer var der en del af fruerne til 
mandskoret og forældre til børnekoret – derudover vel ikke 30 tilhører. 

I februar foredrag v/forstander for Senior Højskolen i Nørre Nissum, 
Flemming Nees der fortalte ud fra ”Øjeblikke af livsaglighed” igen kun 
33 tilhørere – han havde fortjent flere. 

Borgerklubben samles hver torsdag eftermiddag – igen her er heller 
ikke stor søgning til – hvad er det der mangler? 

Vi bor på en skøn plet – i by og på land, væk fra storbyens støj og larm 
og med høje vidder – vel vi har ingen skole, forretninger og alligevel har 
vi ikke tomme huse der står og forfalder. 

Hvad byder man tilflytterne? 

Hvad forventer du – har du nok i dig selv – dit TV – PC – Ipad – haven 
– rejser eller!!!!!!! 

Så sidder du inde med nogle ideer til lidt fornyelse og samvær, så har 
du nu mulighed for – hvis du alligevel sidder ved computeren – at kom-
me frem med dine synspunkter her på en mail, det er da nem. 

Ballademageren 

Skriv gerne en mail til ruthogejgil@gmail.com

eller formand.vbg@gmail.com
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Kalender april

02 ( Mariæ bebudelse ) Gudstjeneste i 

Vejrum kl. 10.30 ved Vagn Ove 

Høgild 

03. Kirkekor kl. 14.35—15.45 

06. Borgerklubben kl. 14.00 i Fritids-
centret. Vi ser på Vejrums historie 
ved Anders og Erik 

09. (Palmesøndag) Gudstjeneste i 
Vejrum kl, 10.30 ved Ove Arens-
bak. Børneklubben  og spirekoret 
medvirker 

13.(Skærtorsdag). Gudstjeneste i Vej-
rum kl. 9.00 ved Vagn Ove Høgild  

13. Kirkekoret medvirker ved gudstje-
nesten i Asp kl. 10.30 

14.(Langfredag) Gudstjeneste i Vej-
rum kl. 10.30 v/ Vagn Ove Høgild.  

16.(Påskedag) Gudstjeneste i Vejrum 
kl. 10.30 ved Vagn Ove Høgild 

  Kirkekoret medvirker 
Kollekt til KFUM og KFUK 
Efter gudstjenesten boblevand og 
kransekage 

17.(2.påskedag) Ingen gudstjeneste i 
Vejrum. kl. 10.30 i Fousing ved 
Carsten Hoffmann. 

18. Opstart sommeryoga kl. 18.00 (se 
nærmere omtale) 

18. Opstart Hyggefodbold kl. 18.30 
(Se nærmere omtale) 

20. Borgerklubben. Vi besøger Mette 

og Lauge i deres sommerhus i 
Vedersø. Afgang fra Fritidscentret 
kl. 13.15 præcis  

      Tilmelding til Jytte M på  tlf. 
       22379511 eller Grethe O på 
       tlf. 97464515 senest 13/4.  

20. Menighedsrådsmøde i Kirkehuset 
kl. 19.00  

20. Bibelkreds hos Solveig og Bent 
Sakskjær Nielsen, Ellekjærvej 12, 
kl. 19.30. (Tekst. Johs.20, 19-31) 

21. Familieklubben. Bilorienteringsløb. 
Tilmelding senest mandag den 17. 
april) og nærmere oplysninger hos 
Hanne og Anders tlf. 6168 3011 

22. Legepladslørdag kl. 9.00 ved Fri-  
       tidscentret (se opslag på bagsi- 
       den af bladet) 

23. Affaldsindsamling kl. 10.00 ved  
      Fritidscentret  

23(1.s.e.påske) Gudstjeneste i Vejrum 
kl. 9.00 ved Charlotte Rønhoff 

24. Kirkekor kl. 14.35—15.45 

25. Børneklub i Kirkehuset kl. 
16.30.Sæsonafslutning. Alle er 
velkomne. 

27. Vi besøger krematoriet + Egekir- 
       kegården i Holstebro med efter- 
       følgende kaffe i anlægget       

Afgang fra Fritidscentret  
       kl. 13:45 præcis

30.(2.s.e.påske) Gudstjeneste i Vej-
rum kl. 10.30 v/Vagn Ove Høgild 



Kalender maj 

01. Kirkekor kl. 14.35—15.45 

04. Borgerklubben kl. 14.00 ved Fri 
      tidscentret. Udendørsspil (vi håber  
      på godt vejr) 

07. (3.s.e.påske) Gudstjeneste i Vej-
rum kl. 9.00 v/Vagn Ove Høgild. 

08. Kirkekor kl. 14.35—15.45 

11. Borgerklubben kl. 14.00: Besøg 
Holstebrovej 98 hos Nini og Villy, 
hvor vi drikker kaffe efter en rund-
tur i haven. 

12. (St.Bededag) Gudstjeneste i Vej-
rum kl. 10.30 v/Vagn Ove Høgild. 

 Konfirmation 
 Kirkekoret medvirker 

14.(4.s.e.påske) Ingen gudstjeneste i 
Vejrum. Konfirmation i Asp kl. 9.00 
(7A) og 10.45 (7B) 

15. Kirkekor kl. 14.35—15.45 

16. Menighedrådsmøde kl. 19.00 i 
Kirkehuset 

18. Borgerklubben besøg hos Sea 
War museet i Thyborøn. Vi nyder 
det medbragte mad og drikke et 
sted i Thyborøn. Tilmelding til Jyt-
te M tlf. 22379511 eller Grethe O 
på tlf. 97464515 senest den 11/5 

18. Bibelkreds kl. 19.30 hos Ellen og 
Kristian Andreasen, Tolsgårdvej 1 
(Tekst: Johs. 16, 23b-28) 

21. (5.s.e.påske) Gudstjeneste i Vej-
rum kl. 9.00 v/Per Toftdahl 

22. Kirkekor kl. 14.35—15.45 

25.(Kr.himmelfart) Gudstjeneste i Vej-
rum kl. 10.30 ved Vagn Ove Hø-
gild 

 Kollekt: Dansk Bibelinstitut 

27. (6.s.e.påske) Gudstjeneste i Vej-
rum kl. 9.00 v/Vagn Ove Høgild.  

29. Kirkekor kl. 14.35—15.45 

29. Sommermøde kl. 19.30 i Jens 
Jensens Anlæg, Haderup ved 
vicegeneralsekretær Peter Nord 
Hansen, Fredericia 

Solnedgangsgudstjenester: 
8. juni kl. 21.00 v/ Nini, Villy og Kim 
31. august kl. 21.00 ved et mandskor 

fra Holstebro 
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Generalforsamling VBG 

Torsdag den 9. februar afholdt Vejrum Borger og Gym-
nastikforening generalforsamling. Bestyrelsen havde 
valgt at starte aftenen med at servere suppe og lægge 
op til en snak om fremtiden i Vejrum.  
Snakken lagde op til fokusområder som styrkelse af 
sammenhold i sognet, f.eks. fællesspisnings arrange-
menter, bagagerumsmarked, ældre aktiviteter i dagti-
merne. Nye tiltag til bevaring af idrætsaktiviteter i Vejrum fritidscenter. 

På generalforsamlingen blev Janni Nielsen og Leif Mortensen nyvalgt til be-
styrelsen. Velkommen til dem. Lars Schultz og Jørgen Østergaard modtog 
genvalg. Tak for det. 
Samtidig skal der lyde et stor tak for indsatsen til de fratrådte bestyrelses-
medlemmer Kirsten Nielsen og Michael Hansen. 

Bestyrelsen har konstitueret  sig som følger: 

Formand: Elin Hamborg 
Kasserer: Lars Schultz 
Idrætsudvalg: Jørgen Østergaard / Janni Nielsen 
Bestyrelsesmedlem: Lars Veldhuijzen 
Bestyrelsesmedlem: Leif Mortensen 

Pladespil 

Efter et godt vinterhalvår med pladespil – takker vi for den store opbakning af 
glade mennesker, der har været med til lidt hygge og samvær. 
Samtidig takker vi vore leverandører af gevinster – sponsorer og alle hjælpe-
re som er medvirkende til at dette kan lade sig gøre. 
Vi starter op igen til oktober 2017 – mere herom senere. 
God sommer. 

Bankoteamet 
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Forårsprogram fra VBG  

Sommerbadminton fra den 3. april til 27. August 

Banepris fra 9:00 – 16:00   kr. 700 

Banepris fra 16:00 – 22:00   kr. 900  

+ foreningsmedlemskab  

Tilmelding. Jørgen Andersen 2332 4556 

Er du medlem af VBG kan enkelt timer bestilles ved  

Pedellen Sandie Schultz tlf. 2036 6612 

Sommeryoga fra tirsdag den 18. april 

Tid: Tirsdag kl .18:00 – 19:15 

Kontingent:  10  gange     310 kr. + foreningsmedlemskab 

Tilmeldingen til Jørgen Andersen inden d 10 April.  Tlf 2332 4556 eller 

Ford1@email.dk

Fodbold  for sjov i Vejrum, starter tirsdag den 18. april  
kl.18:30 ved Vejrum Fritidscenter. 

Har du lyst til at spille fodbold og få lidt god motion –  uden at spille i turne-

ring, så er muligheden her. Om du kommer fra Vejrum, Asp, Linde, eller an-

dre sogne omkring Vejrum, er underordnet, eneste betingelser er du er fyldt 

17 år. Vi spiller hver mandag ca. 1 ½ time, og bagefter får vi lidt ”

mandesnak ”  over en øl/vand. Yderligere oplysninger, kontakt Asger Toft-

gaard tlf. 2446 8656. 

Pris 75kr. + foreningsmedlemskab   

HUSK DET ER TIRSDAG VI SPILLER 

Foreningsmedlemskab på 75 kr. betales  

en  gang årligt Se mere på Vejrum.net  
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Konfirmation 2017 
VEJRUM KIRKE 
12. maj 2017 kl. 10.30 v/Vagn Ove Høgild  

Mia Hedegaard, Brattingbjerg 21, Linde 
Sabina Rabjerg Jørgensen, Saltholm 6, Vejrum 
Mathilde Kiel, Birkildvej 10, Asp 
Lærke Staunstrup Kjær Kristensen, Agergårdvej 8, Vejrum 
Emilie Kjær Ludvigsen, Timlingvej 7, Vejrum 
Barbara Frøsig Nørsøller, Birkildvej 11, Asp 
Astrid Karoline Nygaard Sindersen, Agergårdvej 10, Vejrum 
Matilde Spanggaard Thomsen, Søjbjergvej 7, Vejrum 
Nanna Vingolf, Agergårdvej 6, Vejrum 

KORT NYT 
Sogneindsamling - HJÆLPEN udeblev desværre. 

Søndag den 12. marts skulle der have været  sogneindsamling til Folkekir-
kens Nødhjælp.  
Desværre lykkedes det ikke at finde nogen, som havde tid til at hjælpe til med 
indsamlingen. Menighedsrådet besluttede derfor at aflyse husstandsindsam-
lingen i sognet

Ny omdeler at Vejrum Nyt. 
Camilla Mortensen, Sportsvej 8, Vejrumstad, er den nye omdeler af Vejrum 

Nyt. Har du af en eller anden grund ikke modtaget bladet, har Camilla et par 

ekstra eksemplarer liggende.  
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Legeplads/arbejdsdag i Vejrum d.22. april 2017 

Lørdag d.22. april afholder Vejrum borger og gymnastikforening den årlige 
legeplads/arbejdsdag.  
Dagen starter kl. 9.00, hvor VBG inviterer til rundstykker og kaffe, så alle er 
ladet op og fuld af energi til dagens arbejde. VBG vil også stå for en gratis 
frokost. Dagen kan, hvis det er godt vejr, slutte med at vi fyrer op i bålplad-
sen, så der kan grilles og hygges.  
”Hvorfor skal vi overhovedet have en legepladsdag?!” 
Det er der rigtige mange gode grunde til. Legepladsen og området omkring 
fritidscenteret er der, hvor alle folk fra Vejrum kan mødes og have det hygge-
ligt. Derfor burde det være i alles interesse at området er velholdt og at lege-
pladsen er i god stand. Vejrum er som en lille landsby afhængig af, at der er 
noget liv i og omkring fritidscenteret (fx aktiviteterne i fritidscenteret). Er der 
ikke nok opbakning til aktiviteterne, samt liv, kan det i yderste konsekvens 
betyde at centeret må lukke. En lille landsby uden aktivitet og liv, er ikke at-
traktiv, når vi skal forsøge at lokke ny beboere til.
Så derfor håber vi i VBG at alle ung om ældre, vil støtte op om denne dag. Vi 
har i VBGs bestyrelse rigtig mange ideer og forslag til hvad der laves på så-
dan en dag. Jo flere vi er, jo mere kan vi få lavet. 
Har man forslag til hvad der kan laves på og omkring området denne dag, 
eller bare generelt, modtager vi i bestyrelsen meget gerne gode forslag og 
ideer. Tovholder på projektet er Anders Rønnow og Jørgen Andersen – Skriv 
til mail: Aronnow86@gmail.com eller tlf. 26112726 
Forslag indtil videre:
”Det grå guld mødes til hygge og lidt vedligeholdelse”. Det er et forslag til en 
titel på en hyggelig begivenhed der kan finde sted 2-3 gange om måneden 
ved fritidscenteret. Det var tanken at man fx mødtes fast en onsdag formid-
dag, får lidt morgenbrød, kaffe og en gammel dansk (VBG giver selvfølgelig), 
hvorefter man kunne bruge et par timer til at ordne lidt forefaldende arbejde 
omkring fritidscentret og/eller i resten af 
Vejrum (blomsterkrukker osv.). Er det lige 
en arbejdsgruppe du kunne tænke dig at 
starte op, hører vi også meget gerne fra 
dig på mail Aronnow86@gmail.com eller 
Tlf. 26122726  
Mange forårshilsner 
Vejrum Borger og Gymnastikforening-
nings bestyrelse. 
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Vil du gøre en forskel? 

Der er altid brug for flere frivillige voksne 

Natteravnene i Struer har netop afholdt deres generalforsamling. Bestyrelsen  
 har fået følgende sammensætning: 

Eva Brink (formand) 
Inger Margrethe Dahl (kasserer) 
Per Lillevang (bestyrelsesmedlem) 
Charlotte Godskesen (bestyrelsesmedlem) 
Ole Levinsohn (bestyrelsesmedlem) 

Skulle du have tid og lyst til at være med til at passe på vore unge  
mennesker i byens natteliv, vil vi gerne høre fra dig.  

Kontakt Eva Brink for yderligere information—tlf. 6133 7404 eller  
mail til futtemik@gmail.com  

Du er også meget velkommen til at besøge natteravnenes hjemmeside på  
adressen      

struer.natteravnene.dk  

Fristen for indlæg til næste nummer af Vejrum Nyt er 10. maj. 
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