
OBS: Skærtorsdag er der gudstjeneste i Vejrum Kirke kl. 9. 

Ændret i forhold til tidligere annoncering 

 

I år er der konfirmationsgudstjeneste i Vejrum Kirke d. 5. maj 

kl. 10.45. Årets konfirmander er: 

Benjamin Bernt Jensen, Skt. Olai Bakke 3, 7600 Struer 

Frederik Rabjerg Jørgensen, Saltholm 6, 7600 Struer 

Line Dahl Jensen, Rubjerghøj 2, 7600 Struer 

Mikkel Poulsen Frølund, Skt. Olai Bakke 16, 7600 Struer 

Sarah Holm Nielsen, Kronborgdige 1, 7600 Struer 

Silas Bjerregaard Lauritsen, Meldgårdsvej 28, 7600 Struer 

Theis Damtoft Andersen, Saltholm 11, 7600 Struer 

 

Gudstjeneste på Rådhuspladsen 2. pinsedag kl. 10.30 

2. pinsedag har vi tradition for at samles i Struer Provsti til én 

stor fælles gudstjeneste under åben himmel. Sådan bliver det 

også i år, for det er godt at samles på tværs af sognegrænserne 

og fejre pinse sammen! 

Det er også dejligt at komme rundt i provstiet og prøve at holde 

friluftsgudstjeneste i forskellige omgivelser. Mange husker 

sikkert gudstjenesten ved Volstrup Herregård eller i 

Spejderskoven i Asp eller på Jegindø Havn. I år bliver der ikke er 

tale om en gudstjeneste i det grønne, men derimod om en 

gudstjeneste midt i byen. Det bliver nemlig Rådhuspladsen i 

Struer, der kommer til at danne rammen om dette års 

friluftgudstjeneste.  

Det giver en anden stemning og nogle andre muligheder at fejre 

gudstjeneste i bymidten, og vi håber, at mange fra hele Struer 

Provsti har lyst til at lægge turen forbi og være med til at fejre 

pinse foran Struers Rådhus. Alle provstiets præster medvirker 

ved gudstjenesten, og når den er færdig, satser vi på, at der igen 

i år er nogle børne- og ungdomsorganisationer, der vil sælge os 

lidt spiseligt og drikkeligt og tjene en lille skilling ved det.  

Sognepræst Karen Togsverd Hansen 

Indre Mission:  

Vi vil gerne invitere til tre anderledes bibelkredsaftener. Tre 

tirsdage, hvor vi starter kl. 18.30 med at spise sammen. Vi får 

besøg af Heri Elttør, som vil introducere os for nye måder at 

holde bibelkredsaftener på. Tilmelding senest fredagen før til de, 

der lægger hus til.    

Pris: 50 kr. pr. person.                                                                                                                                   

Tirsdag den 9. april hos Lis og Henrik Larsen, Skt. Olai Bakke 10, 

tlf. 97 46 49 21.            

Tirsdag den 30. april hos Solveig og Bendt Sakskjær Nielsen, 

Ellekjærvej 12, tlf. 97 46 41 33.  

Tirsdag den 21. maj hos Hanne og Niels Nykjær, Kirsebærhaven 

1, tlf. 97 46 43 11.             

Alle er meget velkomne til at komme og være med disse aftener 

- også selv om du/I ikke plejer at være med.    /Lis Larsen 



 

Legepladsdag lør. d. 20. april kl. 10 

Mød op til en hyggelig dag. Vi giver legepladsen en forårsrengøring. 

Opstart m. rundstykker kl. 10. Medbring hakke, rive og skovl. 

Affaldsindsamling søn. d. 21. april kl. 10 

Sammen med Danmarks Naturfredning samler vi affald i og omkring 
Vejrum. Tag hele familien med til en hyggelig gåtur.  Vi mødes kl. 10 til 
rundstykker på Fritidscenterets parkeringsplads. Vi sørger for sække og 
trailer. Vel mødt. 

Sommerbadminton starter mandag den 2. april til 2. september. 

Se tider og priser i den omdelte folder eller på vejrum.net. Eller ring til 
Jørgen Andersen 23 32 45 56. 
 
Oldboys fodbold starter mandag d. 8. april kl. 18.30. 
Se mere omtale i folderen, på vejrum.net eller kontakt Johnny Frølund 
tlf. 50 5319 24. Alle er velkomne, både nye og ”gamle”. 
 

Siden sidst 

En god aften med foredrag 

Den 28. februar havde vi besøg af forfatter og bondekone Marianne 

Jørgensen. Marianne fortalte på en humoristisk måde om det at 

komme fra Ribe fra en lærer familie, og blive gift med en 

"bondemand" og flytte ind i hans barndomshjem på Salling. Livet på 

landet vidste hun ikke noget om, da hun blev gift, men det har hun 

lært nu. F.eks hvordan en gris eller en kvart ko parteres, at 

køkkenhaver på landet er meget store og der skal hakkes, at 

bondemanden har svært ved at holde ferie, med mindre han kan få lov 

  

til at se på traktorer og meget andet. Det var et spændende og sjovt 

foredrag. Tak til alle jer der tog mod tilbuddet og dukkede op. Det er 

dejligt når der skal stilles ekstra borde op. 

Gymnastikopvisningen  

Fredag d. 8. marts blev årets gymnastikopvisning afholdt. Det blev en 

dejlig og sjov aften med Vejrums egne hold og et gæstehold af dansere 

fra Langhøj. Rigtig mange var mødt frem og VBGs bestyrelse takker for 

den store opbakning og hjælp både før og efter opvisningen .  

 

Husk: Vejrums hjertestarter er at finde ved Vejrums Fritidscenter i det 

gl. fyrrum ud til parkeringspladsen. 

Skal der flages? 

Har I noget at fejre og ønsker flagene ved Vejrums byporte hejst, kan 

der rettes henvendelse til Kirsten Nielsen tlf. 97855452 el. 42963080. 

Mail: kaanielsen@dlgmail.dk 

 

X   Har du sat kryds i kalenderen ? 

Sæt kryds i kalenderen d. 8. juni og reserver 

dagen og aftenen til byfest i Vejrum. 

 

mailto:kaanielsen@dlgmail.dk


VEJRUM KIRKE & SOGN, der er et sogneblad, udgives af 

Menighedsrådet samt Borger- og Gymnastikforeningen i sognet. 

 

Henvendelse vedr. næste nummer (juni og juli ) skal være redaktionen 

i hænde senest den 10 maj 2013 

 

Sognepræst:  

Heidi Røn Preem, Præstegården, Sct. Olai Bakke 2 A, Vejrum, 7600 

Struer  

Tlf. 97 46 43 31 e-mail: HRP@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: Tove Jensen 

Tegning: Bent Hviid - Tryk: Bogtrykkergården, Struer 

_________________________________________________________ 

Navneliste over formænd og bladmeddelere for bladets 2 udgivere: 

MENIGHEDSRÅDET:   

Formand: John Skindhøj Vindum – 9746 4739  -  

johnskindhoej@gmail.com 

Bladmedd: Tove Jensen – 9746 5055 – tove.kg.jensen@gmail.com 

 

BORGER - OG GYMNASTIKFORENINGEN: 

Formand: Henrik Jensen  – 22 45 16 56 

Bladmeddeler: Gitte Kolding – 26 21 77 14 - gittekolding@hotmail.com          

 

Se også www.vejrum.net      
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