KIRKENYT
Konfirmationen i 2012 bliver søndag den 6. maj.
Kirkestatistik for 2010
Der fødtes 8 (13) børn: 5 (4) drenge og 3 (9) piger.
Der døbtes 10 (13) børn: 3 (5) drenge og 7 (8) piger. 0 (0) blev fremstillet.
4 (0) blev navngivet: 2 (0) drenge og 2 (0) piger. 6 (10) blev konfirmeret: 2
(5) drenge og 4 (5) piger. Der var 7 (3) vielser og 0 (0) kirkelig velsignelse
af ægteskab.
Der døde 1 (2) med bopæl i Vejrum sogn: 0 (1) mænd og 1 (1) kvinde. Der
begravedes 3 (3): 1 (2) mænd og 2 (1) kvinder. Der var bisættelse af 0 (2):
0 (0) mænd og 0 (2) kvinder. 0 (1) trådte ud af folkekirken og 0 (0) blev
genoptaget.
Der afholdtes 55 (56) gudstjenester med i alt 2931 (3231) kirkegængere, og
der var 1449 (1710) altergæster. – Der blev indsamlet kr. 15.869,50
(15.991,50).
Tallene i () gælder for år 2009.

Kirke- og missionsuge
Kirke- og missionsugen bliver den 8., 9. og 10. februar kl. 19.30 hver
aften. Den første aften bliver der gudstjeneste i kirken ved sognepræst Lars
Sandfeld, Hvidbjerg Thyholm. Efter gudstjenesten er der kaffe i Kirkehuset, hvor Lars Sandfeld vil fortælle om den studieorlov, han havde for 2 år
siden, hvor han skrev epistelsalmer til alle søn- og helligdage efter 1. tekstrække.
De 2 andre aftener afholdes der møder i Missionshuset ved indremissionær
Heri Elttør, Aulum og skoleleder Kurt Nielsen, Holstebro.
Alle er hjertelig velkommen.
Lad os mødes og høre Ordet.

IM i Vejrum

Fastelavn
Efter gudstjenesten fastelavnssøndag den 6. marts kl. 13.30, slås katten af
tønden i Fritidscentret, og der er kaffebord.

Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling søndag 13. marts 2011
Sogneindsamlingen hedder i år ”Slutsult”, hvor der sættes fokus på de
desværre alt for mange former for sult verden over, og hvordan for meget
og for lidt vand truer befolkninger med sult.
Menighedsrådet vil gerne opfordre indsamlere til at melde sig, så vi kan få
dækket hele sognet søndag formiddag. Man kan henvende sig til Britta
Pedersen, tlf. 97 46 43 07 eller mail: oesterbjerg@mail.dk

____________________________________________________________
Den første forårsbebuder
Vintergækken er den første lille forårsbebuder, der bryder gennem den
frosne jord. Omgivet af kulde, søle og is ringer den med sin hvide lille
klokke og bringer bud om lysere og varmere tider.
Ligesom vintergækken kom Jesus til jorden i en mørk, kold og hård
verden. Og han måtte kæmpe sig op gennem en frossen jord af kolde sjæle.
Også hans fødsel var et budskab om nye og varmere tider.
Da Jesus blev født, og mens han levede på jorden, lyste han op i mørket
som en vintergæk i vinternatten. Han spredte lys, varme og glæde og forkyndte, at mørket skulle spredes, for at lyset og varmen skulle sejre.
Vintergækken er lille og undselig, men den lyser og spreder glæde, hvis
vi ellers lægger mærke til den og tror dens budskab.
Kristeligt Pressebureau

Lys er godt
”Hvornår kan man afgøre, at natten er forbi, og dagen begynder?” spurgte
nogle elever deres lærer. ”Er det, når man på lang afstand kan skelne en
hund fra et får?” – ”Nej”, sagde læreren. ”Er det, når man kan på lang afstand kan skelne mellem et dadeltræ og et figentræ?” – ”Nej”, sagde læreren. ”Jamen, hvornår er det så?” spurgte eleverne. ”Jo”, sagde læreren, ”det
er, når du kan se ind i et menneskes ansigt og få øje på din søster eller bror i
det. Indtil da er natten stadig hos dig.”
Ukendt

