Siden sidst
November blev sunget i gang Dorthe Bjerregaard Lauritsen havde sagt ja til at stå for en sangaften torsdag
den 1. november i Vejrum Fritidscenter og hun fik gang i de rustne
sangstemmer. Det var en rigtig god aften, hvor Dorthe havde valgt sange fra
DGI sangbogen og Højskolesangbogen. Udover fællessangene sang Dorthe
solo, det var en stor fornøjelse at lytte til. Tak til Dorthe for indsatsen og tak
til alle der sang med.
En velkomstkomite i Vejrum
I det kommende årti vil mange huse i Vejrum skifte ejere, og vil vi bevare
fællesskabet om det aktive foreningsliv og det høje aktivitetsniveau, må vi
arbejde aktivt på at integrere nye naboer i dette fællesskab. Derfor har VBGs
bestyrelse arbejdet med ideen om at nedsætte en velkomstkomite, der kan
være med til at udvikle og sætte gang i nogle tiltag på dette område.
Hvis du er interesseret i at deltage eller har ideer til velkomstkomitens
arbejde, kontakt VBGs formand Henrik Jensen på tlf.
2245 1656 eller Gitte Kolding på 26217714
Luciagudstjeneste
Søndag d. 16. dec. starter vi med Luciagudstjeneste i kirken. Derefter er der
fællesspisning i Fritidscenteret.
Tilmelding sen. 11. dec. Til Lisbet Nykjær 96854004 el. Kirsten Nielsen
42963080.
Arrangørerne er: VBG, Familieklubben, I.M. og Menighedsrådet.
Alle er velkomne.

Sæt kryds i kalenderen - den 28. februar 2013
da får vi besøg af foredragsholder, forfatter og bondekone Marianne
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 lokalsamfund,
hvor ingenting kommer af sig selv".
Glæd jer - mere information senere.
Generalforsamling i VBG
Sæt også kryds i kalenderen d. 20. feb. 2013 kl. 19.30 og reserver aftenen til
VBGs generalforsamling.

KALENDER DECEMBER

Tlf. 22 36 22 96
KALENDER JANUAR

02. 1.s. i advent: Gudstjeneste kl. 10.30
Heidi Preem
04. Børneklub kl. 16.30 i Kirkehuset

01.Nytårsdag: Gudstjeneste kl. 16.00
Heidi Preem
Kollekt til Det Danske Bibelselskab

05. Menighedsrådsmøde kl. 19 i Kirkehuset

06. Hellig Tre Konger: Gudstjeneste kl. 10.30
Heidi Preem

06. Bibelkreds kl. 19.30 hos Vita og Laurids
Jacobsen, Vinderupvej 16

08. Bedemøde kl. 19.30 Kirkehuset

09. 2. s. i advent: Ingen gudstjeneste i Vejrum
Kl. 10.30 i Fousing og kl. 19.30 i Asp – koncert
13. Pakkefest kl. 19.30 hos Ingrid og Herman
Mortensen, Sir Lyngbjergvej 8
16. 3.s. i advent: Luciagudstjeneste kl. 16.00
Derefter spisning i Fritidscentret – se omtale
Husk tilmelding!
23. 4.s. i advent: Gudstjeneste kl. 10.30
Heidi Preem
24. Juleaften: Gudstjeneste kl. 15.00
Heidi Preem
Kollekt til Børnesagens Fællesråd
25. Juledag: Gudstjeneste kl. 10.30
Heidi Preem
Kollekt til Børnesagens Fællesråd
26. 2. juledag: Gudstejeneste kl. 9.00
Carsten Hoffmann
30. Julesøndag: Gudstjeneste kl. 10.30
Heidi Preem

09. Bedemøde kl. 19.30 i Kirkehuset
10. Borgerklubben kl. 14: Hygge og spil
Bedemøde kl. 19.30 i Kirkehuset
13. 1.s.e. H 3 K: Gudstjeneste kl. 10.30
Heidi Preem
15. Børneklub kl. 16.30 i Kirkehuset
17. Borgerklubben kl. 14.00 Film fra Søren Ryges
DVD
Bibelkreds kl. 19.30 hos Ester og Ejvind
Andersen, Tingvej 33
20. Ingen gudstjeneste i Vejrum – kl. 9.00 i Ølby
og kl. 10.30 i Asp
22. Børneklub kl. 16.30 i Kirkehuset
24. Borgerklubben kl. 14.00: Hygge og spil
Generalforsamling kl. 19.30 i Missionshuset
se omtale
25. Familieklubben: Halaften – tilmelding på

27. Septuagesima: Gudstjeneste kl. 9.00
Heidi Preem
29. Børneklub kl. 16.30 i Kirkehuset
31. Borgerklubben kl. 17.30 Spis Sammen

Torsdag, den 24. januar er der generalforsamling i
Vejrum Missionshus, hvor kredsmissionær Heri
Elltør vil deltage i en debat om IM samfundets
fremtidige muligheder. Kom og bidrag med dine
ønsker!
Sæt kryds i kalenderen:
Kirke & Missionsuge:
Tirsdag, den 5. februar – gudstjeneste kl. 19.30
v/Nina Dyrhoff Nyegaard, Søndbjerg/Odby
Torsdag, den 7. februar kl. 19.30 – møde i
missionshuset, hvor Henrik Dideriksen, Skive taler.

Ved høstgudstjenesten den 30. september indkom
der i alt 9.268 kr., som vi siger tak for! Beløbet er
fordelt og videresendt til 14 forskellige
organisationer.
D. 30. oktober afholdtes konstituerende møde i det
nye menighedsråd. Rådet tiltræder ved det nye
kirkeårs begyndelse, d.v.s fra 1. søndag i advent.
Formand: John Skindhøj Vindum
Næstformand: Jette Rabjerg Jørgensen
Kirkeværge: Thorkild Bilde Sørensen
Kasserer: Tove Kirkegaard Jensen
Kontaktperson: Henriette Kongsgaard
Medarbejderrepræsentant: Gerda Kvisgaard

Ingen jul uden Ingemann!
Salmedigteren Bernhard Severin Ingemann har skrevet nogle af vores mest
elskede salmer; og lad det ikke være nogen hemmelighed: Jeg holder
afsindig meget af Ingemann! For Ingemann formår nemlig som ingen anden
at male nogle utrolig smukke billeder i sine salmer; billeder, som går direkte
i hjertet på os. Og i den forbindelse kan jeg ikke lade være med at tænke på
en lille historie, som Dan Turéll engang fortalte om sit første møde med én
af Ingemanns smukkeste salmer:
”Da jeg hørte det første vers af Lysets engel går med glans besvimede jeg
for første gang i mit liv. Jeg faldt sammen og blev båret ind i et
klasseværelse, hvor jeg vågnede nogle minutter senere, stadigt mumlende –
sagde de – om Lysets engel. Dette billede var så stærkt og rent, at det kunne
ramme selv en 10-årig gadedreng i hjertet eller livet under en morgensang,
som man, barn og barn imellem, ellers kun opfattede som en lejlighed til at
parodiere og gøre nar. Lysets Engel væltede mig – bogstaveligt. Lysets
Engel gik gennem skolens mure og ud i Vangede. Verden var ikke mere den
samme”.
Om Ingemanns salmer forandrer vores verden, er op til den enkelte selv at
vurdere. Men i mine øjne (og ører) er julen i hvert fald ikke den samme
uden hans salmer! Det er som om, at julen ikke sådan for alvor sætter sig i
kroppen før vi har sunget Glade jul, dejlige jul; Dejlig er jorden og så
selvfølgelig ikke mindst Julen har bragt velsignet bud.
1: Julen har bragt velsignet bud,
nu glædes gamle og unge.
Hvad englene sang i verden ud,
nu alle små børn skal sjunge.
Grenen fra livets træ står skønt
med lys som fugle på kviste;
det barn, som sig glæder fromt og kønt,
skal aldrig den glæde miste.
3: Frelseren selv var barn som vi,
i dag han lå i sin vugge.
Den have, Guds engle flyve i,
vil Jesus for os oplukke.
Himmerigs konge blandt os bor,
han juleglæden os bringer;
han favner hver barnesjæl på jord
og lover os englevinger.

2: Glæden er jordens gæst i dag
med Himmel-kongen, den lille.
Du fattige spurv, flyv ned fra tag
med duen til julegilde!
Dans, lille barn, på moders skød!
En dejlig dag er oprunden:
I dag blev vor kære frelser fød
og Paradis-vejen funden.

I julen sættes der ord på lyset, glæden og forventningen, og dét så vi mærker
det i kroppen; at denne tid er noget helt specielt. Mens vi sidder omkring
julebordet og bevæger os på tærsklen til det nye år, lyder forkyndelsen:
Frelseren er født! Glæd dig!
Glædelig jul og godt nytår.
Heidi Preem
_________________________________________________________________________________

Tilbageblik fra et afgående rådsmedlem og et velkommen til det nye
menighedsråd.
Som afgående efter 20 år i rådet, vil jeg gerne her benytte lejligheden til at
komme med et tilbageblik. At kirkens liv og vækst er en meget vigtig del af
sognets liv, var den indstilling, der i sin tid fik mig til at stille op til
menighedsrådet. Det blev et arbejde med udfordringer på mange områder.
Men også interessant og indholdsrigt, og nok derfor årene gik, før
beslutningen, om at takke af, blev taget. Jeg tænker tilbage på velfungerende
samarbejde i de skiftende råd gennem årene. Der har også været udskiftning
i medarbejderstaben, det var ligeledes en interessant del af arbejdet, at være
med til at finde den rette til et ledigt job.
Da Vagn Ove valgte at gå på pension sidste år, var menighedsrådet gennem
en spændende periode, med udvælgelse af ny præst. Vi var meget spændte
på om der kom nogle gode ansøgninger. Men det gik jo rigtig godt.
Naturligvis har det væsentlige været arbejdet for Vejrum sogn. Et sogn er jo
det mindste led i folkekirkens struktur, og afhængig af provsti, stift og
kirkeministerium. Ministeren har nedsat et udvalg, som arbejder med
folkekirkens struktur. Fremtiden vil vise hvad resultatet bliver.
Den 2. december begynder det nye menighedsråd sit arbejde. Denne gang
for en 2-årig periode. Jeg håber både I og Vejrum sogn får udbytte af jeres
tid i menighedsrådet, og ønsker held og lykke i arbejdet.
Britta Pedersen
Kirken siger tak for en flot gave.
Edith Kattenhøj har kniplet en flot alterdug til kirken. Den blev taget i brug
ved høstgudstjenesten søndag den 30. september. Dugen er sammen med
kalkklædet en gave fra Edith. Vi takker mange gange for den fine gave.
Menighedsrådet.

VEJRUM KIRKE & SOGN, der er et sogneblad, udgives af Menighedsrådet
samt Borger- og Gymnastikforeningen i sognet.
Henvendelse vedr. næste nummer (februar +marts) skal være redaktionen i hænde
senest den 10. januar 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 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: John Skindhøj Vindum – 97 46 47 39 johnskindhoej@gmail.com
Bladmeddeler: Ruth Hansen – 97 46 45 92- ruth-finn@mail.dk
BORGER - OG GYMNASTIKFORENINGEN:
Formand: Henrik Jensen – 22 45 16 56
Bladmeddeler: Gitte Kolding – 26 21 77 14
gittekolding@hotmail.com

