
 

 

 

 

 
 

Legeplads - dag 
Lørdag den 2. april skal der repareres og ryddes op på legepladsen. 
Find sav, hakke, skovl, spade og rive frem og giv et nap med. Der er kaffe 
på kanden og rundstykker fra kl. 10.00 ved legepladsen ved 
Fritidscenteret.  

 

Ryd op i naturen  
Søndag den 3. april skal der igen samles affald langs vejene i Vejrum 
Sogn. Vi er tilmeldt Danmarks Naturfredningsforenings ren dag, så veste 
og sække er parate, du skal bare dukke op kl. 10 på parkeringspladsen 
ved Vejrum Fritidscenter. Vi starter med kaffe/the og rundstykker til de 
voksne og juice og rundstykker til børnene.    

 
Foredrag 
7. april inviterer vi til foredrag med Jens Fjelde. Jens Fjelde er 
fængselsbetjent på Kærshovedgård. Han kommer og fortæller om 
”Kriminalitet og straf”. Det er i Vejrum Fritidscenter kl. 19.30. 

En god gymnastikdag med gymnastikkaravanen  

Den 22. januar mødte ca. 30 børn og forældre op til en aktiv formiddag 
med gymnastikkaravanen på Hardsyssel Efterskole. Der var god aktivitet 
fra starten og alle deltagerne nød de aktiviteter, som var planlagt. Der var 
en god stemning hele dagen hos børn og ledere. Tak for at I deltog i vores 
aktivitetsdag.  

Gymnastikopvisning 

 Årets gymnastikopvisning er afholdt og vi er godt tilfredse med 
arrangementet i år. Vi fornemmede, at folk nød at se den flotte gymnastik, 
som holdene lavede, samt den hyggelige stemning ved kaffen. Vi vil gerne 
sige tak til alle, der har bidraget med deres indsats i løbet af sæsonen. Det 
betyder rigtig meget for VBG, at I vil støtte os i vores arrangementer. Stor 
tak til ledere og hjælpeledere – jeres indsats er uvurderlig. 
Vi er i gang med at planlægge næste sæson og ved allerede, at vi 
mangler 2 ansvarlige ledere over 18 år og flere ungeledere til at 
hjælpe. Har du lyst -  eller kender en der vil, så kontakt Jørgen eller 
Annemette på 23 32 45 56 / 51 21 33 47  
 



 
 
 
 
Oldboys fodbold starter Mandag den 4. April kl. 18:30 

Vil du have sved på panden og hygge dig samtidig, så mød op til oldboys 
fodbold hver mandag. Både gamle som NYE er velkomne fra den 4. marts 
kl. 18:30, husk alder er ingen hindring. Flere oplysninger kontakt Mogens 
Smedegård tlf. 97465076.  Der er suppe en af de første gange.  
 

Sommerbadminton starter Mandag den 4. April til 4. September. 
Formiddagen: Pris pr. bane. 9:00  - 16:00.  580 kr. + medlemskab pr pers.    
Eftermiddag: Pris pr. bane. 16:00 – 22:00.  700 kr. + medlemskab  pr. 
pers. 
Medlemskab pr. pers. er 75 kr. Tilmelding Jørgen Ø. Andersen 97464237. 
Enkelte timer kan købes for 45 kr. som aftales/afregnes direkte med 
Sandie Thomsen tlf. 97868361. 
 
Hockey: Vi mangler en leder for børnene. Aldersgruppen er fra 10  - 
15 år. De var ca. 15 der spilede i år hver Tirsdag. Det starter i uge 43 
til 13. Har du lyst kontakt Jørgen Andersen 23 32 45 56. 
 

Ny bestyrelse 
Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud: 
 
Formand Jette Christensen - 
Kasserer Lars Schultz 
Sekretær Connie Lindgaard 
Idræt: Jørgen Andersen 
Byfest: Leif Mortensen 
Diverse: Kirsten Nielsen og Henrik Jensen 

 
Byfest 2011 
Fredag og lørdag den 19. + 20. august. Kontakt Leif på 
Leifivan@hotmail.com eller 2714 2785 med gode ideer eller hvis I har lyst 
at deltage i planlægningen. Der er altid brug for ekstra hænder 

 
Hejs flaget 
Vi vil gerne i bestyrelsen opfordre alle til at hejse flaget den 1. maj, hvor 
der er konfirmation i Vejrum, så vi alle er med til at fejre de unge 
mennesker. 
 



 

 
 PÅSKEOPTAKT  
Familieklubben og IM indbyder i fællesskab til sangaften om-kring påsken i 

Missionshuset den 15. april kl. 18.30 med koret ”Shine On”, Holstebro. Der 

begyndes med let aftensmad.  

Bagefter er der korsang og fællessang med ”Shine On”.  

Tilmelding senest tirsdag den 12. april til Dorthe Lauritsen, tlf. 96 85 88 89 eller 

til Lis Larsen, tlf. 97 46 49 21.  

Alle er velkommen!  

SOGNEAFTEN  
Menighedsrådet og Vejrum Borger- og Gymnastikforening arrangerer i fælles-

skab en sogneaften i Vejrum Fritidscenter torsdag den 7. april kl. 19.30. Der 

holdes foredrag af fængselsbetjent Jens Fjelde, Kærshovedgård over emnet 

”Kriminalitet og straf”.  

Det vil være dejligt at se mange den aften.  

KONFIRMATION 2011  
I år der konfirmation i Vejrum kirke den 1. maj af følgende konfirmander:  

Mathias Vilsgaard Nygaard, Sportsvej 1  

Rasmus Leedsøe Andersen, Skt. Olai Bakke 21  

Nicolaj Hedegaard Sørensen, Vilhelmsborgvej 26, Linde  

Marie-Louise Rosengreen Truelsen, Tolsgårdvej 8  

SOGNEUDFLUGT  
Sogneudflugten bliver i år søndag den 29. maj kl. 10 (efter gudstjenesten). Turen 

går til Hvide Sande. Det er i skrivende stund ikke endeligt fastlagt, hvad vi skal 

se, men der er mange muligheder for både børn og voksne, så det skal nok blive 

en spændende dag. Vi er i Vejrum igen sidst på eftermiddagen.  

Vi håber, at alle har lyst til at være med. Som sædvanlig er menighedsrådet vært 

ved både middagen og kaffen samt entreer og busturen.  

Tilmelding til Minna Risum 97 46 43 09 eller Anders Nykjær 96 85 40 04  

senest 23. maj.  



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

samt Borger- og Gymnastikforeningen i sognet.  

Henvendelse vedr. næste nummer (juni-juli-august) skal være redaktionen i 

hænde senest den 10. maj 2011  

Sognepræst:  
Provst Vagn Ove Høgild, Præstegården, Sct. Olai Bakke 2 A, Vejrum, 7600 

Struer tlf. 97 46 43 31 – fax 97 46 44 55 – e-mail: voh@km.dk  

Privat: Snerlevej 42, 7500 Holstebro. 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. 97 46 47 43  

Dorthe Bjerregaard Lauritsen, Dalagervej 1, Vejrum, 7600 Struer  

tlf. 96 85 88 89  

Ansvarshavende: Vagn Ove Høgild  

Tegning: Bent Hviid  

Tryk: Bogtrykkergården, Struer  

Navneliste over formænd og bladmeddelere for bladets 2 udgivere:  

MENIGHEDSRÅDET:  
Formand: Britta Pedersen – 97 46 43 07  

Bladmeddeler: Vagn Ove Høgild – 97 46 43 31  

BORGER- OG GYMNASTIKFORENINGEN  
Formand: Jette J. Christensen – 97 46 48 92  

Bladmeddeler: Connie Lindgaard – 97 46 41 45
 


