Ny Gymnastikredskaber.
Så har vi taget de ny gymnastikredskaber i brug. Vi fik overrakt checken på
de 25.000 fra Tuborgfonde mandag den 31/10. Dagbladet Struer var i
Vejrum for at overvære overrækkelsen af checken, hvor journalisten
snakkede med lederne og tog en del billeder af Lynmyrerne og samtidig tog
Anders B. Madsen billeder af puslinge holdet. Disse billeder kan ses på
www.Vejrum.net. Hvor der også er links til dagbladet Struer.
Gymnastik
Vi er kommet godt i gang på gymnastikholdene og det er med en flot
tilslutning med 83 gymnaster på fordelt på 4 hold. Det er rart, at vores
ledere oplever denne opbakning fra jer. Du kan nemt nå at være med
endnu, så duk op. – se tiderne på www.Vejrum.net . Husk at sætte kryds i
kalenderen Fredag d. 2. marts 2012. kl.18:30 til lokalopvisningen i Vejrum
fritidscenter.
Hockey.
Vi er også kommet godt fra start på hockeyholdene. Vi er 7 børn og 8
Voksne der spiller, men der er plads til flere . Alle er velkomne. Der spilles
hver tirsdag.
Børn fra 10 – 15 år kl. 16:00 – 17:00. Leder Johnny Frølund 97464237.
Voksne fra15 - ? kl. 18:30 – 20:00. Jørgen Andersen 97464237.
Vinterbadminton
Der er ledige tider til badminton fra kl. 9 –22 alle dage. Se de ledige tider og
priser på www.Vejrum.net eller ring til Jørgen Andersen på
23324556/97464237.
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.

Lucia gudstjeneste
Søndag den 11. december kl. 15.30 er der Lucia gudstjeneste i Vejrum
Kirke. Derefter er der fællesspisning i Vejrum Fritidscenter. Tilmelding til
spisning hos Kirsten Nielsen, tlf. 97 85 54 52.
Generalforsamling
Torsdag den 9. februar 2012 er der generalforsamling i Vejrum Borger- og
Gymnastikforening. Der er 4 personer på valg. Er der nogen der går der ude
og tænker: ”Jeg kunne godt tænke mig at tage en tørn i foreningen”, så mød
op til generalforsamlingen eller kontakt en i bestyrelsen. Vi kan love dig at
som medlem af bestyrelsen får du mulighed for at være sammen med
positive og inspirerende mennesker. Så kom frit frem☺
Flag
Ring til Kirsten Nielsen. Tlf. 97 85 54 52, hvis I ønsker at få flagene hejst.
Et lille hjerte suk
Husk at holde hunden i snor, også når I lufter den på sportspladsen, hvis
der er børn på legepladsen. Vi har fået henvendelser fra forældre, der har
været på legepladsen med deres børn, hvor der har været løse hunde og
det gør dem utrygge.
Sæt kryds
Lucia Gudstjeneste 11. december
Generalforsamling 9. februar 2012
Dillitant 24. marts 2012
Foredrag 29. marts 2012
med journalist ved DR Anders Agger. Anders Agger står bl.a. bag
udsendelserne om Kongehuset og ”Sømanden og juristen” hvor han følger
patienter på hospice.

Høstoffer
Ved høstgudstjenesten den 18. september indkom der 10.552,50 kr., hvilket
er godt 200 kr. mere end sidste år. Der er god grund til at bringe en stor og
hjertelig tak for det flotte resultat.
Ikke mindst fordi menighedsrådet i år havde besluttet, at hele høstofferet skulle gå til
”Folkekirkens Nødhjælps” kampagne til afhjælpning af nøden på Afrikas Horn. Der blev
altså ikke som vanligt givet noget til de forskellige kirkelige organisationer.

trods af vemodet blev det en fest, som vi ser tilbage på med stor glæde og tak. Tak for taler,
indslag, sang osv. og til menighedsrådet for festen. Tillige en hjertelig tak for de mange
gaver og medfølgende ord og breve.
Så ser vi en ny tid i møde, og den glæder vi os også til. Vi vil gerne have mere tid til
hinanden og børn og børnebørn samt de mange interesser, vi har. Vi tror ikke, vi kommer til
at kede os. Og så er vi glade for, at vi bor i nærheden af jer, selv om vi ikke skal blande os i
den nye præsts tjeneste.
Tag godt imod jeres nye præst, sådan som I har gjort det med os!

Basar
Ved basaren i år indkom der 5.480 kr., hvilket er ca. 600 kr. mere end sidste år. Overskuddet
er blevet fordelt mellem Danmission, Mission Afrika (Sudanmissionen), Brødremenigheden
og Ethiopermissionen, således at Ethiopermissionen har fået 2.180 kr., og de tre andre
organisationer har hver fået 1.000 kr., da udgifterne var trukket fra.
Hjertelig tak til alle, som støttede.

Luciagudstjeneste
Gudstjenesten den 11. december kl. 15.30 bliver igen i år en luciagudstjeneste, så der er
luciaoptog, og kirkekoret og børneklubben medvirker.
Efter gudstjenesten er der spisning i Fritidscentret, hvortil der er tilmelding til Tove og
Benny Christensen, tlf. 22 77 47 09 eller til Kirsten Nielsen, tlf. 97 85 54 52 senest den
5/12. Pris 50 kr. pr. voksen, 20 kr. pr. barn.
Det er Menighedsrådet, Børneklubben, Familieklubben, Indre Mission og Borger- og
Gymnastikforeningen, der er fælles om arrangementet.
Alle er velkommen!
EN STOR OG HJERTELIG TAK
Vi ved slet ikke, hvordan vi skal få sagt ordentligt TAK til jer alle for de fantastiske og gode
år, vi har fået lov til at være jeres præstepar gennem 25 år. Det har været et privilegium at
være sammen med jer, bo midt imellem jer, dele søndagens gudstjenester og kirkelige
handlinger – med andre ord: være en del af jer i dagligdagen, og når de store begivenheder
var i højsædet såvel i glæde som i sorg. Det kan vi ikke sige jer tak nok for.
Der skal specielt lyde en stor tak til menighedsråd og medansatte – både dem, der beklæder
pladserne nu og de fratrådte ansatte. Det har været inspirerende og en stor glæde at arbejde
sammen med jer og at skulle udføre tjenesten sammen med jer.
Og den store afskedsgudstjeneste og fest bagefter ikke at forglemme. Det var helt
overvældende, at så mange mødte op både i kirken og til festen på Hardsyssel Efterskole. På

Nu står advent og jul for døren. Det budskab vi skal høre igen, det er det, vi har forsøgt at
give videre til jer, at Frelseren kom til verden for at lyse op i vores liv her og give os det
evige liv hos Gud!
Må Gud velsigne jer alle og TAK for de mange år!
Kærlig hilsen - Ella og Vagn Ove Høgild
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