Årets Byfest:
Byfesten 2011 afholdes lørdag den 20 august 2011. Programmet er endnu
ikke helt fastlagt. Men dagen starter med morgenbord i Fritidscentret og
der afsluttes med musik og dans samme sted. Børneteatret Tante Adante
besøger byfesten i løbet af eftermiddagen.
Det endelig program vil blive offentlig gjort senere.
Ønsker man at hjælpe til på dagen, kan der rettes kontakt til Leif
Mortensen.
Ny Hjemmeside:
Der er fortiden ved at blive udviklet ny hjemmeside for Vejrum. Adressen
for hjemmesiden vil stadig være www.vejrum.net. Vi håber at den nye
side er oppe at køre meget snart. Hold derfor øje med hjemmesiden. Den
gamle side opdateres ikke mere og der vil ikke blive udsendt nyhedsmail
derfra.
Der vil komme mere information ud, når den nye side er aktiv.
Leif Mortensen
PR-Udvalget
Administrator
Sommerbadminton fra den 4. april til 4. september.
Vi har stadig flere tider så ring til Jørgen Andersen Tlf. 97464237
Enkelte timer ring til Sandie Thomsen Tlf. 97 86 83 61.
Vinterbadmintonsæsonen fra 5/9 2011 til 1/4 – 2012
Formiddag. Pris pr. bane. 9:00 – 16:00. 800 kr. + Medlemskab pr pers.
Eftermiddag: Pris pr. bane. 16:00 – 22:00. 1000 kr. + Medlemskab pr.
pers.
Ring til Jørgen Andersen 97464237.
Enkelt timer 45 kr. så ring til Sandie Thomsen på Tlf. 97868361

Gymnastikopstart mandag 12/9 – forårsopvisning 2012
Hold

.

Far-mor-barn indtil 3 år.
Puslinge.

3 – 6 år.

Tider

Leder/Hjælper

16:30 - 17:30 Annemette B. Andersen
17:30 – 18:30 Mangler 1 leder
Mangler. Hjælper

Som i kan se mangler vi leder og hjælper. Vi arbejder stærk på at finde
nogle, der har lyst til at lede holdet. Der var ca. 16 børn, der var glade for
at komme hver mandag for at lege – synge og havde det sjovt. Vi kan
tilbyde kurser gennem D. G. I. Har du lyst ring til Annemette eller Jørgen
Andersen på 97464237/51213347
Lynmyrerne

0. – 4. klasse 18:30 – 19:30 Milka & Thomas Andersen

Voksne fra 15 år.

19:30 – 20:30 Ruth Kristensen

Springhold starter Onsdag 14/9 på Hardsyssel Efterskoles springsal.
Vi kan tilbyde springgrav, Team track, og alt i spring.
Springhold:
4. klasse – 8. klasse
18:00 – 19:30.
Leder: Daniel Jensen – Mads Lajer.
Spørgsmål til gymnastikken kontakt Annemette eller Jørgen Andersen
97464237/51213347.
Siden sidst:
Vi har haft oprydning/istandsættelse af legepladsen og indsamling af
affald. Der var fin opbakning til begge arrangementer.
Aftenen med Jens Fjelde fra Kærshovedgaard, var også godt besøgt og vi
fik en livlig fortælling om, hvordan livet i et fængsel er.
Vi har sat flagstænger op ved byskiltene på Kronborgdige, Sportsvej og
Hardsysselvej og ved hjælp fra villige Vejrum borgere var flagene klar til at
blive hejst til konfirmationen den 1. maj. Hvis der er nogen der skal fejre
noget privat, og I gerne vil have flagene hejst kan i kontakte Borger- og
Gymnastikforeningen, så vil vi sørge for at flagene hejses.

PROVSTIGUDSTJENESTE
Den fælles provstigudstjeneste holdes 2. pinsedag kl. 10.30 i
Spejderskoven i Asp. Provstiets præster samt en række ansatte og
frivillige deltager på forskellig måde ved gudstjenesten. I tilfælde af
dårligt vejr holdes gudstjenesten i Asp kirke.
Man skal selv medbringe stole eller tæpper. Det er familievenligt, så alle er velkomne til
at deltage. Efter gudstjenesten bliver der mulighed for at spise medbragt mad, så
fællesskabet kan fortsætte efter gudstjenesten.

SCT. HANS AFTEN

Vi begynder med gudstjeneste i kirken kl. 19.00. Kl. 20.00 er der bål i
præstegårdsengen med båltale ved provst Vagn Ove Høgild. Efter bålet er der
kaffe i engen eller i Kirkehuset, sådan som vejret nu arter sig.
Vi vil som sædvanlig synge vore midsommerviser. Der lægges op til en aften for
hele sognet. Alle er hjertelig velkomne!

PILGRIMSVANDRINGER
Søndag 24. juli kl. 13.00 – ca. 16.30
Tema: ” I dag skal du løfte dit hoved mod himlen”
Vandring på Venø med udgangspunkt fra Venø Kirke, 6 – 7 km.
Mødested: Venø Kirke (Klitten 1, Venø, 7600 Struer)
Yderligere oplysninger bl.a. om transport til Venø tlf. 97 85 51 52, 97 49 16 01
Søndag 7. august kl. 19.00 – ca. 21.30
”Nu er det Åndens lyse tid og kærlighedens sommer”
Vandring fra Resen Kirke til Ølby Kirke langs Kilen, 5 km.
Mødested: Resen Kirke (Kjærgårdsmøllevej 20, 7600 Struer).
Der arrangeres kørsel retur til Resen Kirke.
Søndag 28.august kl. 19.00 – ca. 21.30
Tema: ”Gak ud, min sjæl, betragt med flid”
Vandring på Jegindø, med udgangspunkt fra Jegindø Kirke, 5-7 km
Mødested: Jegindø Kirke (Kirkebakken 1, Jegindø, 7790 Thyholm)
IM Grill aften
Torsdag den 18. august er der grill aften i Lyngs. Medbring selv aftensmad (mulighed for
at grille), drikkevarer og service. Afgang fra Vejrum Missionshus kl. 17.30 eller kør selv
til: Hærvej 21, Lyngs.

Konfirmandtale 2011
Kære konfirmander!
Det er en stor dag for jer i dag, og det er en dag, som I har ventet på, og det kan jeg godt
forstå. Men I har alligevel kunnet beherske jeres iver, når vi har været sammen. I har
stadigvæk været til at have med at gøre, og I har lyttet til det, der blev sagt. I har også
glædet jer, og vi har glædet os sammen med jer. Det er jo også den første større fest, hvor
det er jer, der festes for.
I er vokset op i en moderne tid, hvor alt går stærkt, og hvor meget går op i IT og mobil.
Selv I synes, det går stærkt, og hvor jeres nye I-phone næsten er forældet, før I har brugt
den ret længe.
Et par af jer ønsker en ny computer til jeres konfirmation, selv om I har en i forvejen, for I
skulle jo gerne kunne følge med. Det er ikke et problem med at betjene den, det har I lært
for længst. Men selv om I har det, så er jeg næsten sikker på, at I også har oplevet,
hvordan det, man lige har skrevet, pludselig er væk. Det er ikke altid lige til at finde igen,
og er det noget vigtigt, man har skrevet, jamen, så er det ikke sagen at skulle begynde helt
forfra. Men det kan man blive nødt til. Så lærer man, at man engang imellem skal trykke
’Ctrl S’, så man undervejs kan gemme det, man har skrevet.
Jeg er næsten overbevist om, at Gud ikke bruger computer. Det har han ikke brug for, for
Han kan alting. Men hvis Han nu gjorde det, så er jeg sikker på, at Han igen og igen ville
trykke på ’Ctrl S’, for I betyder så meget for ham, så han nødigt ville glemme alt
værdifuldt om jer.
Det er det, vi har understreget igen og igen i konfirmandundervisningen, så det må I aldrig
glemme. At Gud elsker jer og holder så meget af jer, at han tænker på jer hele tiden. Han
er med jer, når I er glade, og Han er også med jer, når der er noget, som I er kede af eller
har svært ved at tackle. Så husk, at I kan altid komme til ham med alting. Og I behøver
hverken at tænde for mobil eller computer. Der er direkte forbindelse til ham hele tiden.
Så vil jeg ønske for jer, at I må få et godt liv. At solen vil skinne på jeres vej. At Gud vil
velsigne jer livet igennem. Det er godt at tro på Jesus Kristus. Han tror på jer.

Vagn Ove Høgild

VEJRUM KIRKE & SOGN, der er et sogneblad, udgives af Menighedsrådet
samt Borger- og Gymnastikforeningen i sognet.
Henvendelse vedr. næste nummer (september) skal være redaktionen i hænde
senest den 10. august 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, Meldgårdsvej 28, Asp, 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

