
 

Siden sidst 

VBG´s madhold er begyndt på en ny sæson. Holdet har været en stor 

succes, og første onsdag i måneden er der nu igen madlavning med højt 

humør i fritidscenterets køkken. 

 

Tag med på besøg hos Falck i Holstebro. 

Vejrum Borger- og Gymnastikforening har fået den enestående 

mulighed for at komme på besøg og få en rundvisning på den nye 

Falckstation på Frøjkvej 2 i Holstebro. 

Det kommer til at foregå fredag eftermiddag i efterårsferien. d. 18. 

oktober. kl. 15:30. (mødetid 10 min. før udenfor). Besøget varer ca. 1½ 

time. Besøget er for børn og voksne i alle aldre. Så tag familien og børn 

og børnebørn med til denne spændende eftermiddag. 

Tilmelding nødvendigt senest 2 dage før til enten: Kirsten Nielsen tlf. 

42963080 el. Henrik Jensen tlf: 22451656 

 

Banko i Vejrum 

Så er der Banko i Vejrum – prøv at slukke tossekassen og vær med et 

par timer – hvor man i hvert fald ikke falder i søvn – alle kan være med, 

og er du kvik kan du være heldig og vinde. Du skal blot møde op og 

gøre din indsats – så er det måske dig der løber med præmier. Der er 

mulighed for at købe øl og vand – i pausen kan der købes kaffe/te og 

kage. Alle spil foregår i Vejrum Fritidscenter og spilles på torsdage 

med start kl. 19.30 

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen på flg. Datoer: 

3.+ 17.+ 31.okt. – 14.+ 28. nov. – 12. dec. 

Ledige badmintontider 

Der er stadig ledige badmintontider, så ring og book en bane ved Jørgen 

Andersen  23 32 45 56 / 91 46 42 37. Eller mail Ford1@email.dk   

Gymnastik 

Gymnastikholdene er startet op en ny sæson. Der er stadig mulighed for 

at være med. Så kom frisk. Læs om holdene på www.vejrum.net 

 Dilettant 2014? 

Er du frisk på at spille dilettant? Så kom frit frem! Vi starter med at øve 

i januar og har premiere i marts. Vi øver en aften om ugen og har det 

hyle morsomt. Kontaktpersoner: Jette Christensen 97464892  el. Gitte 

Kolding 26217714 

 

Husk: Tilmeld dig nyhedsmailen på www.vejrum.net 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

http://www.vejrum.net/


    TeenChurch 

7. oktober kl. 19 i Struer Kirke 

TeenChurch er en  gudstjeneste, der henvender sig til (kommende) 
konfirmander og teenagere. Ved gudstjenesten er orgelet skiftet ud 
med et band bestående af unge musikere, og alle sanser kommer i 
brug, når man bl.a. som led i gudstjenesten går rundt til forskellige 
stationer i kirken, der alle understreger aftenens tema.  
Der er nadver ved gudstjenesten samt mulighed for at tænde et lys 
samt skrive en bøn.  
Gudstjenesten er tilrettelagt af en gruppe unge i samarbejde med 
børne- og ungdomsmedarbejder Charlotte Nygaard og sognepræst 
Karen Togsverd Hansen. 

 

 

 

 Sangaften  24. oktober kl. 19.30 i Vejrum Fritidscenter   

Torsdag d. 24. oktober er der sangaften i Vejrum. Aftenen er lagt i 
hænderne på Margitt Jensen, Borbjerg og Susanne Madsen, Skave. 
Det bliver en aften, hvor fællessangen er i centrum. Vi har en stor 
sangskat, som er lidt forsømt. Indimellem fællessagen kommer der små 
soloindslag med bl.a. PH-viser. 
Margitt Jensen er til daglig pædagog i en børnehave, hvor hun gerne laver 
musik med børnene. 
Susanne Madsen er organist i Hjerm sogn. 
 
Entre incl. kaffe: 50 kr. 
Arrangører: Indre Mission, Borgerforeningen, Borgerklubben og 
Menighedsrådet 
 
 

 

Børneklubben:  

Hver tirsdag kl. 16.30 – 17.30 mødes børneklubben i Kirkehuset ved 

Vejrum Præstegård.  Her åbner vi i fællesskab for kisten for at se hvad 

der gemmer sig i den og ud fra dette hører vi dagens fortælling fra 

Bibelen.  

Derefter laver vi mange forskellige ting - synger sammen og hygger 

med forskellige kreative ting som alt efter årstiden og vejret kan foregå 

udendørs eller indenfor i Kirkehuset. Derfor en god idé at medbringe 

tøj efter vejret.  

Man er velkommen i børneklubben, sammen med far eller mor, fra 

man er ca. 3 år gammel og til og med 2. klasse.  

Det er gratis at være med i Børneklubben. 

Yderligere oplysninger hos Dorthe Kjær - tlf. 27648569 

 

Familieklubben:  

Familieklubben i Vejrum er for alle familier, der er interesseret i et 

hyggeligt kristent samvær. Vi mødes til aftensmad i Kirkehuset kl. 

18.00, hvis ikke andet er nævnt i programmet.  

Herefter er der et arrangement som programudvalget står for – og 

som er for både børn og voksne. Programudvalget står herefter for en 

andagt og aftenen sluttes med kaffe. Vi tilstræber at være færdige kl. 

21.00. 

Tilmeldingsfamilierne står for aftensmad og dessert/kaffe. 

Pris: voksne kr. 35,- børn fra 6 år kr. 20,-  børn 1 – 6 år kr. 10,- 

 

Indtil videre er familieklubbens program således: 

December: Luciagudstjeneste 

25. januar 2014: Familiedag på Nr. Nissum Efterskole 

2. marts 2014: Fastelavnsgudstjeneste 

7. marts 2014: Halaften 

4. april 2014: Sang- og musikaften 

11. maj 2014: Gudstjeneste og herefter fisketur m/ medbragt madkurv 

13. juni 2014: Crossaften og afslutning  

 



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

Menighedsrådet samt Borger- og Gymnastikforeningen i sognet. 

Henvendelse vedr. næste nummer (december/januar ) skal være 

redaktionen i hænde senest den 10. november 2013 

(tove.kg.jensen@gmail.com) 

Sognepræst:  

Heidi Røn Preem, Præstegården, Skt. 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 

kirkegården i dagtimerne. Træffes privat tlf. 97 42 03 18. 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: Reklamika.dk 

__________________________________________________________ 

Navneliste over formænd og bladmeddelere for bladets 2 udgivere: 

MENIGHEDSRÅDET:   

Formand: John Skindhøj Vindum – 9746 4739  -  

johnskindhoej@gmail.com 

Bladmedd: Tove Jensen – 9746 5055 –       

tove.kg.jensen@gmail.com 

 

  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

