
 
 
 

 

 
 

Generalforsamling  
 
Vejrum Borger- og Gymnastikforening afholder generalforsamling 
torsdag den 9. februar kl. 19.30 i Vejrum Fritidscenter. Mød frem og 
giv din mening til kende. 
Dagsorden ifølge vedtægter. 
Forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før 
generalforsamlingen og kan sendes til Saltholm@mail.dk eller Saltholm 
14, Vejrum, 7600 Struer 
 
Fastelavnsfest  
 
Søndag den 19. februar inviterer vi sammen med menighedsrådet til 
fastelavnsfest. Vi starter med gudstjeneste i Vejrum Kirke kl. 13.30 og 
derefter slår vi katten af tønden i Vejrum Fritidscenter, hvor årets 
kattekonge og -dronning kåres. 
 
Amatørteater  
 
Lørdag den 24. marts opfører en flok glade amatører farcen ”Kludder 
i Clairvoyancen”.  
De medvirkende er: 
Henriette Kongsgaard 
Gitte Kolding 
Lilja Björg Larusdöttir 
Inge Margrethe Dahl 
Bjarne Christensen 
Søren Preem  
Daniel Bernt Jensen og 
Michael Just 
   
Der er generalprøve kl. 14 og kl. 18 er der spisning med efterfølgende 
premiere. 
Glæd jer det bliver forrygende morsomt, så sæt kryds i kalenderen. 
 

Hold øje med hjemmesiden samt folder der bliver omdelt for 
yderligere information. 

Foredrag  

NÅR FORUNDRING BLIVER TIL FJERNSYN …  
 

”Tv-journalist Anders Agger, DR, har i sine dokumentar-programmer 
haft en særlig interesse for de sociale færdselsregler mennesker 
imellem. 

Hvad enten det er på en kostskole, i Kongehuset – eller på et 
hospice, hvor patienter forbereder sig på de sidste dage. 

I foredraget tager han sine tilhørere med ind i kulissen: 

Til alle de lavpraktiske og høj-etiske overvejelser inden, at man 
veksler sine medvirkende til fuld offentlighed i bedste sendetid …” 

Mød Anders Agger i Vejrum Fritidscenter Torsdag den  29. marts 
kl. 19.30 

Pris: 100 kr. inkl. Kaffe 

Billetter kan reserveres hos Kirsten Nielsen tlf. 97 85 54 52 eller 
købes ved indgangen. 

 

Siden sidst  

Søndag den 11. december var der Lucia gudstjeneste i Vejrum Kirke. 
Det var et rigtigt fint arrangement hvor børnekorene sang i kirken og 
gik Lucia optog. Vi var 86 til fællesspisning i Fritidscenteret og Vejrum 
Kalkgruppe underholdt med julemusik og sang. Det var en hyggelig 
eftermiddag og aften. 

OBS 

Informationer om gymnastikopvisning og sportsaktiviteter, se vedlagte 
folder. 



Velkommen til den nye sognepræst 
 
Det er med stor glæde, at vi her kan byde vor nye præst, 
Heidi Røn Preem og hendes familie velkommen til Vejrum. 

Hun er ansat pr. 1. februar. Vi ser frem til samarbejdet med Heidi. Hun blev 
ordineret i Viborg Domkirke den 20. januar og bliver indsat i embedet ved Vejrum 
kirke af provst Carsten Hoffmann søndag, den 5. februar. Der er efterfølgende 
reception for alle i Fritidscentret. Vi håber, at mange vil være med denne dag, så det 
bliver en festlig velkomst. Velkommen Heidi med ønsket om et godt, frugtbart og 
velsignet virke i Vejrum!  
Menighedsrådet    

 

 
Kære alle, 
D. 27. oktober 2011 modtog jeg et fantastisk opkald! Menighedsrådet havde valgt at 
kalde netop mig til præst i Vejrum. Sikken gave og opgave at få! Jeg er utrolig 
taknemlig og ydmyg over for den tillid, der er blevet vist mig, og jeg håber, at jeg 
her i Vejrum kan blive en god kirkens tjener og imødekomme de ønsker og 
forventninger I som menighed måtte have til jeres præst. Jeg er dog klar over, at det 
er en udfordring at komme som ny – og tilmed nyuddannet – efter en så erfaren og 
afholdt mand som Vagn Ove Høgild. Da jeg ikke som min forgænger kender sognet 
ud og ind, vil jeg bede jer om at have lidt tålmodighed med mig i starten.  

Udnævnelsen foreligger og hemmelighedskræmmeriet er endelig 
forbi! Og hvem er jeg så? Jo, jeg hedder Heidi, er 28 år og nyuddannet teolog fra 
Århus Universitet. Jeg er gift med Søren, som er sygeplejestuderende og sammen 
har vi Jens Christian på 3. 
Jeg har mine rødder derude, hvor kragerne for længst er vendt – jeg er nemlig født 
og opvokset i Harboøre. Jeg har læst Hf i Nr. Nissum, mens teologien er blevet 
studeret i både København og Århus. De sidste tre år har min familie og jeg boet i 
Holstebro – det midt- og vestjyske er nemlig dér vi trives bedst, hvorfor vi da også 
er utrolig taknemlige og glade for, at vi nu kan kalde præstegården i Vejrum for 
vort hjem.  

Der er så meget, jeg ser frem til og håber, at vi sammen skal dele: 
Glæder men også sorger, dagligt liv og festdage, samtaler og stilhed. At være en del 
af det fællesskab, der har Kristus som centrum, er det mest meningsfyldte og 
livgivende, jeg kan forestille mig – og derfor er jeg her! 
Som præst vil jeg have min base her i Vejrum og I vil kunne finde mig i 
præstegården. Derudover kommer jeg også til at have mit virke i Ølby, Fousing og 
Asp sogne, eftersom jeg her skal bistå Carsten Hoffmann, som jo er tiltrådt som 
provst.  

 Mit håb som Jeres nye præst er, at jeg og ikke mindst min familie må blive 
en naturlig del af sognet og det fællesskab, der er her i Vejrum. Tærsklen til kirken 
og præstegården skal være lav – alle skal være og vide sig hjerteligt velkomne!  
Jeg glæder mig til at møde jer alle – både i og udenfor kirkerummet. Og ikke 
mindst glæder jeg mig til at bidrage med at videregive det kristne budskab på en 
nutidig og forhåbentligt vedkommende måde. Og må netop dét budskab til 
stadighed berige os, provokere os, gøre os frie og fylde os med nye tanker og 
vinkler på livet!  
De bedste hilsner fra Heidi Røn Preem 
 
____________________________________________________________ 
 
Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling søndag 4. marts 2012 
 
Sogneindsamlingen hedder i år ”Sult” , hvor der igen bliver husstandsindsamling, 
og pengene går til FKN’s internationale arbejde blandt verdens fattigste. 
Meld dig som indsamler til Britta Pedersen på 97464307, evt. SMS på 24 462607, 
så vi får mulighed for at dække hele sognet. Indsamlerne mødes i kirken efter 
gudstjenesten kl. 9.00. 
 
 Konfirmationen i 2013 bliver søndag den 5. maj. 
 

Kirkestatistik for 2011 
Der fødtes 5 (8) børn: 2 (5) drenge og 3 (3) piger. 
Der døbtes 9 (10) børn: 6 (3) drenge og 3 (7) piger. 0 (0) blev fremstillet. 1 (4) blev 
navngivet: 0 (2) drenge og 1 (2) pige. 4 (6) blev konfirmeret: 3 (2) drenge og 1 (4) 
pige. Der var 1 (7) vielse og 0 (0) kirkelig velsignelse af ægteskab.  
Der døde 2 (1) med bopæl i Vejrum sogn: 1 (0) mand og 1 (1) kvinde. Der 
begravedes 3 (3): 1 (1) mand og 2 (2) kvinder. Der var bisættelse af 0 (0): 0 (0) 
mænd og 0 (0) kvinder. 0 (0) trådte ud af folkekirken og 0 (0) blev genoptaget. 
Der afholdtes 53 (55) gudstjenester med i alt 2803 (2931) kirkegængere, og der var 
1520 (1449) altergæster. – Der blev indsamlet kr.  13.513,50 
(15.869,50).  - Tallene i () gælder for år 2010. 
 

 

 

 

 

 

 



VEJRUM KIRKE & SOGN , der er et sogneblad, udgives af Menighedsrådet 
samt Borger- og Gymnastikforeningen i sognet. 
 
Henvendelse vedr. næste nummer (april-maj ) skal være redaktionen i hænde senest 
den 10. marts 2012 
 
Sognepræst:  
Heidi Røn Preem, Præstegården, Sct. Olai Bakke 2 A, Vejrum, 7600 Struer  
Tlf. 97 46 43 31 e-mail: vejrum.sognstruer@km.dk 
Mandag fridag 
 
Graver:   
Gerda Kvisgaard, Pile Alle 78, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 48 86 på kirkegården i 
dagtimerne. Træffes privat tlf. 97 42 03 18 (bedst ved spisetid) Mandag fridag. 
 
Kirkehuset: tlf. 97 46 48 86 
 
Organist:   
Kirsten Spanggaard Thomsen, Søjbjergvej 7, Vejrum, 7600 Struer  
tlf. 97 46 46 97 
 
Kirkesangere:  
Lars Hebsgaard, Bjerregårdsparken 12, 7560 Hjerm, tlf. 24 47 20 11 
Dorthe Bjerregaard Lauritsen, Meldgårdsvej 28, Fousing, 7600 Struer 
tlf. 96 85 88 89 
 
Ansvarshavende: Ruth Hansen 
Tegning: Bent Hviid 
Tryk: Bogtrykkergården, Struer 
 
Navneliste over formænd og bladmeddelere for bladets 2 udgivere: 
 
       MENIGHEDSRÅDET:    
 
       Formand: Britta Pedersen – 97 46 43 07 
                              Bladmeddeler: Ruth Hansen – 97 46 45 92 
 
       BORGER- OG GYMNASTIKFORENINGEN  
 
        Formand: Jette J. Christensen – 97 46 48 92 
        Bladmeddeler: Connie Lindgaard – 97 48 78 18 
 


