Badminton
Byfesten 2011

Der er ledige tider til badminton fra kl. 9 - 22 alle dage. Se de ledige tider og priser
på en bane på Vejrum.net eller ring til Jørgen Andersen på 23324556/97464237.

Så er byfesten i år afholdt. Byfesten var flyttet til den 20. august, da det ikke var
muligt at holde byfesten i den weekend hvor det normalt afholdes. Trods flytning var
der mange på pladsen i løbet af dagen.

Hockey

Dagen startede med morgenbord i centeret og årets taler var Provst Vagn Ove
Høgild og Kim Jensen sørgede for musikalsk underholdning. Morgenbordet var
godt besøgt og der var en rigtig god stemning. Efter morgenbordet var der Vejrum
Løbet og der var pænt med deltager som hyggede sig på ruten. Sidst på
formiddagen var der opvisning i squaredance ved Big River Squaredance Club fra
Holstebro. I løbet af dagen var der udstilling på boldbanen af ca. 20 veteran biler fra
MGCC Midt-Vest. Dette var et fantastisk syn og vejret var med os i år.
Igen i år var der gratis sildebord leveret af Hjerms Købmandsgård, og der var
heldigvis mange der tog i mod tilbuddet om gratis sild og det betød lange køer ved
sildebordet, men tak for tålmodigheden. Det vurderes at der var omkring 150
gæster i og udenfor centret. Midt på eftermiddagen var der underholdning ved
Tante Andante i centeret, også denne forestilling var godt besøgt. Byfesten sluttede
af med fest i centeret. OK-Duo spillede og der blev serveret helstegt pattegris. Det
blev en rigtig hyggelig aften.
I løbet af dagen var der gang i boderne og hoppeborgene. Derudover var der igen i
år besøg af Langhøj Spejderne som havde gang i bålet m.m.
Der skal siges stort tak til alle som deltog på dagen og gjorde byfesten til en
hyggelig dag. Der skal også siges tak til alle som hjalp til før, under og efter
byfesten. Stor tak til MGCC Midt-Vest, Big River Squaredance og Tante Andante.
Stor tak til menighedsrådet og ungdomsklubben for deres støtte og opbakning. Stor
tak til alle sponsorer for deres bidrag.

Byfesten 2012
Planlægningen af Byfesten 2012 er så småt i gang. Der er brug for idéer og
hænder i forbindelse med planlægningen. Kontakt Leif Mortensen på 27142785 Leifivan@hotmail.com
Bemærk: Byfesten 2012 afholdes i uge 23, den 8-9-10 Juni 2012
HUSK at sætte kryds i kalenderen allerede nu.

Vi mangler en leder til børnehockey der starter tirsdag den 25. oktober fra kl 16 17. Sidste år var der ca. 15 børn der havde stor fornøjelse af at spille hockey.
Det kunne være en mulighed, hvis der er nogle forældre der har tid/lyst til at være
der på skift.
Kontakt Jørgen Andersen på tlf. 23324556/97464237 eller Ford1@email.dk

Amatørteater
Vi har i Borger- og Gymnastikforeningen snakket om at forsøge med en dillitant
forestilling igen. Så har du lyst at være med enten som skuespiller eller praktisk
medhjælper, vil vi gerne høre fra dig.
Kontakt Jette på 97 46 48 92 eller saltholm@mail.dk

GOSPELKORET JOYCE

Det er lykkedes at få fat i Gospelkoret Joyce til en koncert i Vejrum kirke torsdag den 13.
oktober kl. 19.30 under ledelse af Betty Bech og Flemming Doktor. Vi glæder os meget til
at høre nogle af de sange, der gjorde livet lettere for de afrikanere, der var blevet
transporteret som slaver til USA i sin tid. Vi får lejlighed til at synge med på et par stykker
af dem.
Vi håber, vi kan fylde kirken den aften. Velkommen.

Til Alle i Vejrum sogn
Invitation til afskedsgudstjeneste og afskedsreception.
Som tidligere omtalt holder Vagn Ove Høgild afskedsgudstjeneste søndag den 13. november
kl. 10.00. (Bemærk tidspunktet)
Efter gudstjenesten er der sammenkomst på Hardsyssel Efterskole, hvor menighedsrådet er
vært ved et traktement. Vi håber, rigtig mange fra sognet vil være med til at tage pænt
afsked med vores dejlige præstepar, som har været en del af sognet i de sidste 25 år. Af
hensyn til maden er der tilmelding til arrangementet på Efterskolen senest den 30.okt, til
Kirsten Nielsen tlf: 97855452 eller Britta Pedersen tlf: 97464307.
På menighedsrådets vegne
Britta Pedersen

BUSK-GUDSTJENESTE
TUR I SKOVEN
Søndag den 30. oktober kl. 10.30 afholdes der BUSK-gudstjeneste, hvor børneklubben og
konfirmanderne deltager aktivt i gudstjenesten. - Det bliver altså en familiegudstjeneste på
børnenes præmisser.
Endvidere medvirker kirkekoret.

Søndag den 20. november kl. 13.00 er alle, der har lyst til at gå en tur i skoven for at samle
”grønt” til adventskrans, dekorationer osv., velkomne til at være med. Vi mødes ved
Kirkehuset og kører derfra. Midt på eftermiddagen køres der tilbage til Kirkehuset, hvor der
afsluttes med en forfriskning.

ADVENTSHYGGE

BASAR I VEJRUM
Fredag den 4. november afholdes den årlige basar i Missionshuset. Det er en gammel
tradition, som vi gerne vil blive ved med at holde i hævd. Men for at det kan lade sig gøre at
afholde en sådan, må der gives gaver på forhånd, og at man kommer af huse for at være med
til at støtte de formål, der år efter år får del i overskuddet, samt høre om, hvad pengene går
til, så man selv kan få interesse for arbejdet eller bevare den.

Basaren åbner for salg kl. 19.00, så forhåbentlig en god del af det kan afvikles inden talen. I
år får vi besøg af sognepræst Arne Holmgaard, Selde, der sidder i hovedbestyrelsen for
Dansk Ethioper Mission og sammen med sin familie selv har været missionær i Ethiopien i
et par omgange.
Alle er hjertelig velkommen.

Gaver modtages forud med tak onsdag den 2. november kl. 16-18 i Missionshuset.
AFSKEDSGUDSTJENESTE

Der afholdes adventshygge med spisning, tekstlæsning og sang den 25. november kl. 18.00
i Kirkehuset. Medbring en ret mad til fælles tag selv bord. Medbring mad svarende til hvad
de fremmødte af din / jeres husstand kan spise. Medbring selv drikkevarer. Af hensyn til
borddækning m.m. vil vi gerne have en tilmelding senest tirsdag den 22. november til Lis
Klausen 97 46 44 43 eller til Lis Larsen 97 46 49 21. Alle er velkommen.

VEJRUM KIRKE & SOGN, der er et sogneblad, udgives af Menighedsrådet
samt Borger- og Gymnastikforeningen i sognet.
Henvendelse vedr. næste nummer (december 2011-januar 2012) skal være
redaktionen i hænde senest den 10. november 2011
Sognepræst:
Provst Vagn Ove Høgild, Præstegården, Sct. Olai Bakke 2 A, Vejrum,
7600 Struer tlf. 97 46 43 31 – 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, Fousing, 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

