
TAK 

Gunnar Clausen har valgt at stoppe som kasserer for Borgerklubben. 

Borgerklubben siger mange tak for indsatsen til Gunnar gennem de 

mange år, og velkommen til Inger Margrethe Nygård, der har overtaget 

kassen.  

 

 

Lørdag den 2. februar 2013 kl. 09.00 – 15.00 

”Fællesskab på tværs af kløfter”.  Tilmelding nødvendig til Heri Elltør 

tlf. 9747 4737 senest den 28. januar 2013. Pris 100 kr. incl. frokost.  

Programmer til arrangementet kan fås i kirken.  

 

 

Mandag den 11. marts til lørdag den 16. marts 2013: 

Holstebro Kredsens Forårsmøder – programmer kan fås i Kirken 

 

 

Formandens klumme 

Efter den første måned som formand for menighedsrådet, er det blevet 

lidt klarere for mig hvad arbejdet i menighedsrådet går ud på. Jeg er 

også klar over at alle de muligheder der ligger indenfor vores opgaver, 

har vi hverken økonomiske eller tidsmæssige ressourcer til at iværksæt-

te. Vi må derfor – som i så mange andre sammenhænge – prioritere 

hvad vi finder vigtigst. 

Noget af det jeg synes der er vigtigt, er at være med til at udvikle det 

kirkelige arbejde i sognet. Og det kirkelige arbejde drejer sig ikke alene 

om søndagens gudstjenester, men også om de andre aktiviteter og ar-

rangementer kirken/menighedsrådet er involveret i.  

Heldigvis har vi i Vejrum sogn en god tradition for et godt samarbejde 

imellem de forskellige foreninger i sognet og med et Lucia-

arrangement i frisk erindring, vil jeg påstå at vi stadig kan samle mange 

mennesker. Lucia-optoget i kirken var med en fyldt kirke en festlig 

optakt til en perfekt julemiddag i Fritidscenteret med 150 deltagere. 

Et godt eksempel på et arrangement der lader sig gøre fordi foreninger 

kan arbejde sammen og fordi der er nogle der vil deltage.   

En kombination vi forhåbentlig ser gentaget mange gange i fremtiden. 

 

John Skindhøj Vindum  

 



Musik i kirken mandag d. 18. februar 2013 

Musik fra Afrika er fuld af liv og bevægelse. To danske musikstude-

rende, Anders og Kasper, har i 3 måneder været i Tanzania og oplevet 

masser af sang og musik. Nu er de kommet hjem, og sammen med 2 

musikere fra Tanzania, Meraby og Banyanka, tager de i januar, februar 

og marts måned rundt i det vestjyske for at dele deres glæde ved mu-

sikken.  

 

Mandag d. 18. februar kl. 19.30 kommer de fire musikere til Vejrum 

Kirke. Aftenen vil byde på levende musik med stærk rytme. Så: kom og 

vær med! 

 

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp søndag den 10. marts 2013 

Efter søndagens gudstjeneste (kl. 9.00) er det tanken at vi vil lave en 

indsamling til Folkekirkens Nødhjælp i sognet. Jette Jørgensen vil i den 

forbindelse gerne høre fra dig som måtte have lyst at deltage som ind-

samler. Jette har tlf. 2717 4027. 

Efter indsamlingen (ca. kl. 12.00) slutter vi af med pizza til deltagerne i 

Kirkehuset.  

 

Ny redaktør på Vejrum Kirke og Sogn: 

Indtil videre er det mig som har fået muligheden for at sammensætte 

indholdet i vort sogneblad.  

VBG og Menighedsrådet har holdt et fællesmøde, hvor vi har drøftet 

formen og indholdet af bladet. Vi vil gerne forsøge at gøre bladet mere 

spændende, så det ikke ryger direkte i skraldespanden, uden at have 

været åbnet – og det har vi brug for jeres hjælp til. 

Mange sidder inde med rigtig spændende viden om de forskellige for-

eninger/klubber osv. som findes i sognet. Lad os høre om det.  

Fremover vil jeg til hvert nummer forsøge at lade forskellige skrive lidt 

om, hvad der rører sig i deres forening/klub. På den måde får andre 

måske øjnene op for, at her var der noget de også kunne have lyst at 

deltage i.  

Herudover skal bladet være inspirationskilde til, at man går ind og læ-

ser mere på www.vejrum.net.   

 

Tove Jensen 

 

 



 

 

Generalforsamling i VBG 

Onsdag d. 20. feb. Kl. 19.30 afholdes Vejrum Borger- og gymnastik-

forenings årlige generalforsamling. Indkomne forslag til dagsorden skal 

være formanden (Henrik Jensen tlf. 22451656)  i hænde senest 5 dage 

før generalforsamlingen. 

Foreningens formål: Det er foreningens formål at virke for og fastholde 

et godt sammenhold i Vejrum Sogn. Dette søges nået gennem oplys-

ning, gymnastik, idræt og ved afholdelse af kulturelle og folkelige ar-

rangementer. Foreningen skal være kontaktled til myndighederne, for 

foreningens medlemmer, i sager, der har interesse for medlemmerne. 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Beretninger 

3. Regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af formand/kasserer 

6. Valg til bestyrelsen 

7. Valg af suppleanter 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

9. Evt. 

Det er vigtigt, at medlemmerne kommer med indspark til, hvad der har 

betydning for lokalsamfundet, samt at rigtig mange har lyst til at bidra-

ge med en lille håndsretning, uden at skulle være en del af bestyrelsen. 

Derfor er det bestyrelsens ønske at rigtig mange vil deltage i general-

forsamlingen og bidrage til en uformel snak om hvad det er vi vil med 

Vejrum. 

Vel mødt. 
Fastelavnsfest 

Søndag d. 10. feb. inviterer Vejrum Borger-og gymnastikforening og 

Menighedsrådet til fastelavnsfest. Vi starter med gudstjeneste i Vejrum 

Kirke kl. 14, og derefter slår vi katten af tønden i Vejrum Fritidscenter, 

hvor årets kattekonger og dronninger kåres. 

Foredrag 

Sæt kryds i kalenderen - den 28. februar 2013 

da får vi besøg af foredragsholder, forfatter og bondekone Marian-



ne Jørgensen fra Salling. Hun er en dame med meget på hjertet og 

hun skriver følgende om sit køkkenbord:  

"Køkkenbordet er det foretrukne samlingssted. Her er kaffe på kanden 

og friskbagt brød. Altid plads til en livlig diskussion om vigtigheden af 

at deltage og bidrage med noget til fællesskabet - især i et lille lokal-

samfund, hvor ingenting kommer af sig selv".  

Glæd jer - mere information senere. 

Siden sidst: 

Luciagudstjeneste 

Søndag d. 16. dec. blev der afholdt Luciagudstjeneste i kirken med ef-

terfølgende fællesspisning i Fritidscenteret. Det blev en rigtig hyggelig 

og fornøjelig eftermiddag og aften, hvor mange både store og små 

vejrumborgere deltog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



VEJRUM KIRKE & SOGN, der er et sogneblad, udgives af Menighedsrå-

det samt Borger- og Gymnastikforeningen i sognet. 

 

Henvendelse vedr. næste nummer (april og maj) skal være redaktionen i 

hænde senest den 10 marts  2013 

 

Sognepræst:  

Heidi Røn Preem, Præstegården, Sct. Olai Bakke 2 A, Vejrum, 7600 Struer  

Tlf. 97 46 43 31 e-mail: HRP@km.dk – Mandag fridag 

 

Graver:  
Gerda Kvisgaard, Pile Alle 78, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 48 86 på kirkegår-

den 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. 24 47 20 11 

Dorthe Bjerregaard Lauritsen, Meldgårdsvej 28, Fousing, 7600 Struer 

tlf. 96 85 88 89 

 

Ansvarshavende: Tove Jensen 

Tegning: Bent Hviid - Tryk: Bogtrykkergården, Struer 

Navneliste over formænd og bladmeddelere for bladets 2 udgivere: 

 

MENIGHEDSRÅDET:   
Formand: John Skindhøj Vindum – 97 46 47 39  -  

johnskindhoej@gmail.com 

Bladmeddeler: Tove Jensen – 97 46 50 55 - kbjen-

sen@post.tele.dk 

 

  BORGER - OG GYMNASTIKFORENINGEN: 
Formand: Henrik Jensen  – 22 45 16 56 

Bladmeddeler: Gitte Kolding – 26 21 77 14  

gittekolding@hotmail.com          

 

Se også www.vejrum.net         

 

mailto:HRP@km.dk

