
Siden sidst 
Byfesten 2012 blev igen en stor succes. Tak til alle der gav en hånd med og tak 
til sponsorerne for deres velvilje. 

Familietur til Hestbjerg Økologi 
VBG arrangerer: Besøg en camping-gris og oplev et stort økologisk landbrug. 
Tag familien med på tur til Hestbjerg Økologi søn. d. 9. sep. og oplev hvordan 
et moderne økologisk storbrug bliver drevet. Der er noget for både børn og 
voksne. 
Der vil blive en rundtur på ca. 2 timer med en blanding af gåtur og kørsel i 
halmvogn med flere stop undervejs m. fortællinger og spørgsmål. VBG er vært 
ved en kop kaffe og kage. 
Husk gummistøvler. 
Efterfølgende vil der blive mulighed for grill. Medbring selv mad. 
Mødetid: 14.45 på adressen: Nr. Feldingvej 100, Idom. 7500 Holstebro 
Alle er velkomne

Hjertestarter kursus  
Mange har efterspurgt endnu et kursus i brug af hjertestarteren, der er placeret 
ved Fritidscentret. Torsdag d. 13. sep. kl. 19-21.30 vil Birthe Dissing indføre 
interesserede i brugen af hjertestarteren. Sted: Aktivitetscentret i Struer. Pris 
50 kr. Tilmelding senest 7. sep. på tlf.  24877147

Se vindmøllerne ved Ausumgård 
Onsdag d. 26.sep kl. 18.00-19.00 kan vindmøllerne ses, derefter kaffe og info 
møde på Ausumgård. Alle interesserede er velkomne. 
Se også www.ausumgaard.dk og deltag i deres logo konkurrence. 

Ølsmagning og foredrag 
Torben Mathews, en af Danmarks bedste ølforedragsholdere kommer til 
Vejrum Fritidscenter fredag den 28. september kl. 19.00. Gå ikke glip af 
denne mulighed hvor Torben fører os ind i øllets magiske univers på sin egen 
stand-up komiske facon, og har smagsprøver med af helt specielle øl.

Det bliver bestemt ikke kedeligt. Læs mere på 
www.torbenmathews.denengelskepub.dk
 Tilmelding til Lars Schultz senest 21. september på telefon 28349361.       
Pris: 125 kr. for medlemmer af Vejrum Borger- og Gymnastik forening. 160 
kr. for ikke-medlemmer. 

NYHED! Madlavning for mænd
Introaften i Fritidscentret ons. d. 12. sep. kl. 18.30. Efterfølgende vil 
madlavningsaftnerne blive sidste onsdag i måneden. 

Hunde på legepladsen 
Borger- og gymnastikforeningens bestyrelse har gennem længere tid fået 
henvendelser om hundelort på legepladsen, sågar i sandkassen, og på 
sportspladsen. Derudover er der flere børn der er blevet skræmt af løse hunde 
på legepladsområdet. Begge dele er selvfølgelig helt uacceptabelt. 

VBGs bestyrelse har derfor efter samråd med Struer Kommune besluttet at 
opstille skilte på sportspladsen og legepladsområdet, der gør opmærksom på at 
hundeefterladenskaber selvfølgelig straks skal fjernes af hundeejeren. 
Derudover vil det fremover ikke være tilladt at lufte hund på 
legepladsområdet. Dette kan foregå på den øvrige sportsplads. 

Det er dog tilladt at medbringe sin hund i snor på legepladsområdet, hvis det 
skyldes at man samtidig skal lege med sine børn på legepladsen. Der vil blive 
opsat skilte, der tydeligt viser hvilket område omkring legepladsen, hvor hunde 
skal føres i snor, hvis det er nødvendigt at medbringe dem. 

Borger- og gymnastikforeningens bestyrelse håber at alle borgere vil være 
behjælpelige med at håndhæve disse regler�
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02 . 13. s. e. trin.: Ingen gudstjeneste i Vejrum 

       kl. 9.00 i Ølby og kl. 10.30 i Asp 
        
04. Børneklub kl. 16.30 i Kirkehuset 

06. Borgerklubben kl. 14: Hygge og spil 
       
      Bibelkreds kl. 19.30 hos Lis og Aksel       
      Klausen,  Søjbjergvej 13 

07. Familieklubben: Bålhygge – tilmelding 
      på tlf. 27 17 40 27 senest 3.9. 

09. 14. s. e. trin: Gudstjeneste kl. 10.30 

      Heidi Preem 

11. Børneklub kl. 16.30 i Kirkehuset 

13. Borgerklubben kl. 14: Besøge Hjerm 
      Bypark 

      Orienteringsmøde kl. 19.00 i Kirkehuset 
      Se omtale 

16. 15. s. e. trin.: Gudstjeneste kl. 10.30  

      Heidi Preem 

      Søndagsmøde kl. 14.30 i Ejsing/Egebjerg 

18. Børneklub kl. 16.30 i Kirkehuset  

20. Borgerklubben kl. 14: Petanque 

     

20.  Bibelkreds kl. 19.30 hos Hanne og Niels 
       Nykjær, Kirsebærhaven 1, Bremdal 

23. 16. s. e. trin: Gudstjeneste kl. 9.00 
      Carsten Hoffmann 

25. Børneklub kl. 16.30 i Kirkehuset 

26. Menighedsrådsmøde kl. 18.30 i Kirkehuset 

27. Borgerklubben kl. 17.30: Ålegilde (husk 
      tilmelding til Marie eller Jytte senest 24.9.) 

28. Høstfest kl. 19.00 i Missionshuset. Tale ved   
      sognepræst Heidi Preem – se omtale 
          
30. 17. s. e. trin: Høstgudstjeneste kl. 10.30 

      Heidi Preem 
      Frokost i Kirkehuset bagefter – se nedenfor 

----------------------------------------------------------- 
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Børnene vil også i år være med til at sætte præg på 
gudstjenesten ved bl.a. at bære naturalier op i koret. 
Det håber vi, der er mange børn, der vil være med til. 
Man må gerne have forskellig frugt og grøntsager med 
hjemmefra. Disse ting sælges bagefter, og pengene 
indgår i høstofferet.  

Efter gudstjenesten håber vi, at mange har tid og lyst 
til at fortsætte fællesskabet i Kirkehuset, hvor alle – 
store som små – er velkommen til at deltage i en let 
kirkefrokost. Der er tilmelding til  Britta Pedersen tlf. 
97 46 43 07 senest den 25/9.

Alle er hjertelig velkommen! 

Høstoffer 

Med dette nummer af ”Kirke & Sogn”  vedlægges der 
traditionen tro en kuvert med en liste over forskellige 
organisationer som modtagere af høstofferet. – Man 
kan så selv fordele sin høstgave til en eller flere 
kirkelige organisationer, som man har lyst til det, eller 
skrive en helt anden som modtager på listen, hvorefter 
der sørges for, at rette vedkommende får gaven. 
Ønsker man ikke selv at udpege modtageren, fordeler 
menighedsrådet pengene til nogle af de organisationer, 
der allerede står på listen.  

Er man forhindret i at deltage i høstgudstjenesten, kan 
kuverten afleveres i eller sendes til Præstegården. Tak 
for enhver gave – stor eller lille! 
� �



Orienteringsmøde

Forud for menighedsrådsvalget 2012 afholdes der orienteringsmøde 
torsdag, den 13. september kl. 19.00 i Kirkehuset med følgende 
dagsorden: 

1. Velkomst 
2. Menighedsrådets opgaver og kompetence 
3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg 
4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet
5. Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater til 

menighedsrådsvalget 
6. Afslutning 

Der skal vælges 5 medlemmer til menighedsrådet for næste periode. 
Hvis forsamlingen ønsker det, bliver der samme aften mulighed for 
opstilling af kandidater til valget. Hvis der kun indkommer én liste,  
bortfalder valget. Men indleveres der 2 eller flere lister, skal der afholdes valg 
tirsdag, den 13. november 2012. 

Valgbestyrelsens formand er Anders Nykjær, Søllergårdvej 3, Vejrum 7600 
Struer, hvor der kan fås oplysninger om valget og indhentes kandidatlister. 
Kandidatlister kan indleveres i perioden 25. september kl. 19.00 til 2. oktober 
2012 kl. 19.00 til hhv. Minna Risom, Søjbjergvej 4, Vejrum 7600 Struer eller 
Ruth Hansen, Sportsvej 12, Vejrum 7600 Struer. 

Vejrum Menighedsråd har dispensation til en valgperiode på 2 år. 
D.v.s. indtil 2014, hvor der igen skal holdes valg for en 2 årig periode. 

Høstfest 

Kom og vær med til at fejre, at høsten (forhåbentlig) er i hus fredag, den 

28. september. 

Der serveres en let anretning. Af hensyn til køkkenet bedes I tilmelde jer til Vita 

Jakobsen på tlf. 97 46 44 43 eller til Lis Larsen på tlf. 97 46 49 21  

senest den 24. september. 


