
   

 

 
 
Siden sidst 
Familieturen til Hestbjerg Økologi blev en skøn og oplevelsesrig tur, hvor både 
børn og voksne kunne glæde sig over at få lov at fodre grisene med æbler, røre ved 
en næsten nyfødt gris, køretur på ladet af en halmvogn og kaffe i lyngen, ledsaget 
af spændende fortællinger om livet som økologisk svineproducent. En rigtig god 
dag i helt fantastisk vejr. 
 
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.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ledige badmintontimer 
Der er stadig ledige badmintontimer. Se på www.vejrum.net eller kontakt Jørgen 
Andersen 97464237 
 
Sangaften i Fritidscenteret 
Torsdag d. 1. nov. Kl. 19.30 inviterer VBG og Menighedsrådet til sangaften i 
Fritidscenteret m. Dorthe Bjerregård Lauridsen. Kom til en hyggelig aften, hvor 
sangglæden er i højsædet og Dorthe synger for. 
 
 

Sæt kryds i kalenderen 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen anden lørdag i juni 2013 og reserver dagen til 
byfest i Vejrum.  

 

 

 

 

 

 

 

  



KALENDER OKTOBER 

02.  Børneklub kl. 16.30 i Kirkehuset 

03. Oktobermøde i Nørrelandskirken,  Holstebro 

04. Borgerklubben kl. 14: Kaffe. Derefter afgang 

      kl. 15.30 til Måbjerg BioEnergi, hvor der er  

      rundvisning Tilmelding senest 27. oktober til  

      Marie, tlf. 97464375  eller Jytte, tlf. 97464379 

      Bibelkreds kl. 19.30 hos Ingrid og Herman  

      Mortensen, Sir Lyngbjergvej 8  

      Oktobermøde i Nr. Felding Missionshus 

05. Familieklubben: Halloween aften – tilmelding 

      senest 1.10. på 41617600 

07. 18. s.e.trin.: Gudstjeneste kl. 10.30 Heidi Preem 

11. Borgerklubben kl. 14: Hygge og spil     

      Sangaften i Missionshuset kl. 19.30 – se omtale 

14. 19. s. e. trin.: Gudstjeneste kl. 9.00 Heidi Preem 

      Søndagsmøde kl. 14.30 i Haderup Missionshus 

18. Borgerklubben Ferie   

21. 20. s.e. trin.: Ingen gudstjeneste i Vejrum – 

      men kl. 9.00 i Fousing og kl. 10.30 i Ølby 

23. Børneklub kl. 16.30 i Kirkehuset 

25. Borgerklubben kl. 14: Hygge og dyst i almen viden 

25.  Bibelkreds kl. 19.30 hos Ellen og Kristian 

      Andreasen, Tolsgårdvej 1 

28. 21. s.e. trin.: BUSK-gudstjeneste kl. 10.30 

      Heidi Preem. Kirkekaffe i kirken 

30. Børneklub kl. 16.30 i Kirkehuset 

       

KALENDER NOVEMBER 
 

01. Borgerklubben kl. 14: Underholdning v/Ruth og 

      Ejgild Kristensen 

Sangaften kl. 19.30 i Fritidscentret – se omtale 

04. Alle Helgen: Gudstjeneste kl. 10.30  

      Heidi Preem 

      Kollekt til Danske Sømands- og Udlandskirker 

06. Børneklub kl. 16.30 i Kirkehuset 

08. Borgerklubben kl. 14: Foredrag v/Erik Bech 

      Jacobsen – forfatter til bl.a. Birkildboerne. 

      Bibelkreds kl. 19.30 hos Solvejg og Bendt  

      Sakskjær Nielsen, Ellekjærvej 

09. Familieklubben: Teateraften – tilmelding 

       senest 5.11. på 22774709 

11. 23. s.e. trin.: Gudstjeneste kl. 10.30  

      Heidi Preem 

13. Børneklub kl. 16.30 i Kirkehuset 

15. Borgerklubben  kl. 14: Hygge og spil 

 18. 24. s. e. trin.: Ingen gudstjeneste i Vejrum 

       kl. 9.00 i Ølby og kl. 10.30 i Asp 

      Søndagsmøde kl. 14.30 i Vejrum Missionshus 

      - taler Bjarne Hvidberg, Varde 

20. Børneklub kl. 16.30 i Kirkehuset      

22. Borgerklubben kl. 14: Æbleskiver og gløgg 

      Skovtur 

      Menighedsrådsmøde kl. 18.30 i Kirkehuset 

      Bibelkreds kl. 19.30 hos Lis og Henrik Larsen, 

      Skt. Olaibakke 

25. Sidste s. i kirkeåret: Gudstjeneste kl. 10.30 

      Heidi Preem 

      Skovtur fra Kirkehuset kl. 13.00 – se omtale 

27. Børneklub kl. 16.30 i Kirkehuset 

29. Borgerklubben kl. 13.00: Julefrokost – til- 

      melding senest 22.11. til Marie, tlf. 97464375   

      eller Jytte, tlf. 97464379 

     Adventsfest i Missionshuset kl. 19.30 v/ 

      Kurt Nielsen, Holstebro           

 

Busk-Gudstjeneste 

afholdes søndag, den 30. oktober, hvor børneklubben og 
konfurmanderne deltager aktivt. 

Det bliver altså en familiegudstjeneste på børnenes 
præmisser 



Kære kirkekorssangere med familier! 

Vi har desværre måttet udskyde opstart af kirkekor efter sommerferien, fordi jeg i 
sommerferien fik en virus på balancen.  Så jeg ’sejler’ rundt, og da det er en virus, 
som man ikke kan give andet end tid og tålmodighed, så kan vi ikke sige nu en 
dato for, hvornår koret starter igen. Men forhåbentlig kommer jeg snart i havn, og 
jeg vil glæde mig rigtig meget til igen at se og høre jer – torsdage kl. 14 – 15.  

I og jeres familie skal nok blive orienteret, når vi starter igen – og også i god tid 
inden! 

Bedste hilsener fra Kirsten Spanggaard Thomsen – organist 

 

SANGAFTEN I MISSIONSHUSET 

Torsdag, den 11. oktober kl. 19.30 er der sangaften i Vejrum Missionshus. Vi 
håber, at rigtig mange har lyst og mulighed for at være med denne aften. Der bliver 
mulighed for at foreslå netop den sang, du gerne vil, vi skal synge. En sang, som 
måske har eller har haft en særlig betydning for dig. Vi håber, det bliver en rigtig 
god og festlig aften. 

Vejrum IM 

TUR I SKOVEN 

Har du lyst til at samle pyntegrønt i Klosterheden sammen med andre? Så kom og 
vær med søndag, den 25. november kl. 13.00 fra Kirkehuset.nBagefter er der kaffe 
m.m. 

 

MENIGHEDSRÅDSVALG 

Til orienteringsmødet den 13. september om valget var der mødt 27 deltagere. Ved 
det efterfølgende opstillingsmøde blev der lavet en liste med følgende kandidater: 

Tove Jensen, Henriette Kongsgaard, Jette Jørgensen, John Skindhøj Vindum og 
Thorkild Bilde Sørensen. 

Hvis der ikke indkommer flere lister, er de valgt til det nye menighedsråd. 

Stedfortrædere blev: Henrik Larsen, Hans Vestergaard og  

Solvejg Sakskjær Nielsen. 

Velkommen til konfirmanderne 2012/2013. 

 

”Ungdom er ikke et problem – det går over af sig selv!” Det er ikke mine ord; det 
er derimod Niels Hausgaards. Og den lune nordjyde har jo ret – i hvert fald i, at 
ungdom ikke er et problem! 

Jeg glæder mig helt afsindigt meget til, at vi her i Vejrum snart skal byde endnu et 
hold konfirmander velkommen i kirken og det liv, der udspringer heraf. Og jeg 
synes, vi skal være stolte af vores konfirmander! Vi skal være glade for dem – og 
vi skal give dem plads! Væk skal alle fordommene omkring ungdom. For unge: de 
er ikke voksne; de er ikke 60+ og de tænker ikke som den lidt ældre generation. 
Og det skal de altså heller ikke! Præster har i tidens løb hevet hårene ud af hovedet 
på sig selv i frustration over, at ungdommen ikke viser interesse for tro, moral og 
kirkegang – og dertil må jeg altså bare sige: Jeg tror ikke ”fejlen” ligger hos de 
unge. Fejlen ligger derimod i kirken og den form for konfirmandundervisning, 
man her har tilbudt. ”Kirken er et gammelt hus” hedder det i en salme – og ja, 
kirken er gammel, troen er gammel men troens udtryksformer og den måde, 
hvorpå vi taler om tro, behøver nødvendigvis ikke at være af ældre dato. 

Årets konfirmander i Vejrum, Ølby, Asp og Fousing sogne skal gøres fortrolige 
med ”det gamle hus”, kirken. Derfor har jeg – inspireret af Dogme 2012, 
udarbejdet af Nørrebropræsten Pernille Østrem – besluttet, at al ”undervisning” 
skal foregå i kirkerummet. For selve kirken: den er andet og meget mere end bare 
et sted, hvor mobilen skal være slukket og ansigtet lagt i de rette alvorlige folder 
søndag formiddag. 

Kirken; den indbyder simpelthen til fællesskab, til samtale om stort og småt og 
ikke mindst til fordybelse – og det er jo netop formålet med selve konfirmations- 
forberedelsen: at vi undersøger, oplever, snakker om og suger til os af dét, vi 
konfirmeres til. 

I løbet af konfirmationsforberedelsestiden vil konfirmanderne af og til komme til 
orde i søndagens gudstjeneste. De skal simpelthen inddrages i søndagens højmesse 
– enten via ind- og udgangsbønner, egne formulerede bønner eller via 
tekstlæsninger. For konfirmanderne – de er kirke! De er en del af fællesskabet; en 
del af menigheden – og som sådan ønsker jeg, at vi alle byder dem hjertelig 
velkomne! 

Heidi Røn Preem 



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  2012 

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 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. 24 47 20 11     
Dorthe Bjerregaard Lauritsen, Meldgårdsvej 28, Fousing, 7600 Struer                 
tlf. 96 85 88 89 

Ansvarshavende: Ruth Hansen 

Tegning: Bent Hviid 

Tryk: Bogtrykkergården, Struer 

 

 

 

 

 

Navneliste over formænd og bladmeddelere for bladets 2 udgivere: 

 

       MENIGHEDSRÅDET:   

 

       Formand: Britta Pedersen – 97 46 43 07 

                              Bladmeddeler: Ruth Hansen – 97 46 45 92 

 

       BORGER- OG GYMNASTIKFORENINGEN: 

 

       Formand: Henrik Jensen  – 22 45 16 56 

       Bladmeddeler: Gitte Kolding – 26 21 77 14 

 


