Lys – Påske – Liv!
Vinter forbliver ikke vinter; mørke forbliver ikke mørke. Efter
vinter kommer tø; efter mørke kommer lys.
Og som foråret forvandler naturen og bringer lyset med sig,
forvandler påskens budskab også vores liv – påske er tøbrud i
vores liv! For det der ikke syntes muligt, viser sig pludseligt
muligt: livets gen-opstandelse! Påsketro er troen på, at
håbløsheden, mørket og døden ikke står uimodsagt. Påsketro er
troen på og håbet om, at livet står op af døde – også det liv vi
lever nu og her.
1: Kørt træt og kørt fast.
Håbet er ikke mere.
Selv viljen kan du
ikke mobilisere.

5: Det lever igen
og din dag er som livet
så nær og så stærk
som den først var dig givet.

2: Det sidste slag er tabt,
og de tusinde andre.
Et endeligt fald.
Du kan intet forandre.

6: Opstandelsens lys
rammer alt, hvad du møder
og flammer slår op
af forkullede gløder.

3: Men da kan det ske
at den dybeste smerte
forvandler sig til
et opstandelsens hjerte.

7: Kørt ned. Naglet fast.
Så kun dommen og døden.
Sprang fri som en sol
over påskedagsgrøden.

4: Umuligste sten
ligger væltet fra graven.
Du hilses goddag
midt i paradishaven.

8: Opstandelsesdag
hvor i glæde Gud Fader
al dom og al død
dig i Jesus forlader.
(Jens Rosendal)

Med ønsket om en glædelig påske og et velsignet forår,
Heidi Preem

Konfirmation 2012
I år er der konfirmation i Vejrum Kirke d. 6. maj af følgende
konfirmander:
Aleksander Ilja Andersen, Saltholm 15, Vejrum
Maja Noes Andersen, Rubjerghøj 3, Vejrum
Julie Dahl Jensen, Søllergårdvej 5, Vejrum
Viktor Kongsgaard, Saltholm 16, Vejrum
Dennis Nørfjand Rønberg, Tingvej 15, Vejrum
Mikkel Vind Smedegaard, Tingvej 2, Vejrum
Oliver Michel E-tuporn Sørensen, Tingvej 4, Vejrum
Nicolai Kjeldahl Vingolf, Agergaardvej 6, Vejrum

Besøg af præsten?
Jeg vil bede jer om en ting: Ring eller lad mig det endelig vide på
anden vis, hvis I eller nogen I kender ønsker mit besøg,
hjemmealtergang eller andagt. Jeg tager meget gerne på besøg!
Desuden er præstegårdens dør altid åben (i hvert fald når jeg er
hjemme), og jeg giver gerne en kop kaffe. – Heidi Preem,
tlf.: 97 46 43 31 / mail: HRP@km.dk
Aftentur til Vedersø Præstegård
Torsdag, den 10. maj arrangerer vi en aftentur til Vedersø
Præstegård. Rundvisning og levende fortælling v/Lisbeth Lunde
Lauridsen. Efterfølgende er der kaffe samt aftensang og afslutn.
Vi kører i private biler. Fælles afgang fra Vejrum Missionshus kl.
18. Alle er velkommen. Pris: Max. 100 kr. inkl. entre, rundvisning
og kaffe. Tilmelding senest lørdag, den 5. maj på 97 46 44 61
eller 97 46 41 33.
Arrangeres af Vejrum IM

Legepladsdag lør. d. 21. april kl. 10
Mød op og vær til en hyggelig dag. Vi giver legepladsen en forårsrengøring.
Opstart med rundstykker kl. 10. Medbring hakke, rive og skovl.
Affaldsindsamling søn. d. 22.april kl. 10
Tag hele familien med og vær med til at samle affald i og omkring Vejrum. Vi
starter med rundstykker i cykelskuret kl. 10. Kirsten Nielsen sørger for sække og
trailer.
Skal der flages?
Har I noget at fejre og ønsker flagene ved Vejrums byporte hejst, kan der rettes
henvendelse til Kirsten Nielsen tlf. 97855452 el. 42963080. Mail:
kaanielsen@dlgmail.dk
Byfest
Sæt allerede nu kryds i kalenderen lør. d. 9. juni. Gå ikke glip af årets byfest i
Vejrum. Har du lyst til at give en hånd med i en af boderne eller køkkenet, så
kontakt Karen Lauridsen(40683337) el. Leif Mortensen(27142785)
Igen i år vil der være loppemarked til byfesten, har du ting du ønsker at donere, så
kontakt Kirsten på tlf. 97855452
Gymnastikopvisning
Så er årets gymnastikopvisning veloverstået og der var god tilslutning igen i år. Vi
fornemmede, at folk nød den flotte opvisning, samt at folk hyggede sig ved kaffen.
Vi vil gerne sige tak til alle, der har bidraget med deres indsats i løbet af hele
sæsonen. Det betyder rigtig meget for VBG, at I vil støtte os i vores arrangementer.
Vi er i gang med planlægge næste sæson og ved allerede, at der mangles 2
ansvarlige ledere over 18 år og flere ungeledere til at hjælpe. ( Leder til spring
og far/morbarn ) Har du lyst eller kender en der vil, så kontakt Jørgen eller
Annemette på 23 32 45 56 / 51 21 33 47

Ungleder.
Er du over 13 år og har du lyst til at prøve tage et kursus som ungeleder ved D.G.I.
Så kontakt Annemette B. Andersen på tlf. 51 21 33 47. Kurset ”Ifront”, som giver
dig muligheden for at få viden om at træne et hold uanset idrætsgren, vil foregå
over flere weekender eller en uge. Kurset er opdelt i 2 moduler, hvor der er
forskellige krav til deltager på modul 1 & 2.
Sommerbadminton starter mandag den 2. april til 2. september.
Se tider og priser i den omdelte folder eller på vejrum.net. Eller ring til Jørgen
Andersen 23 32 45 56.
Oldboys fodbold starter mandag den 2. april kl. 18:30.
Se mere omtale i folderen, på vejrum.net eller kontakt Johnny Frølund tlf. 50 5319
24.
Siden sidst
Årets fastelavnsfest løb af stablen søndag d. 19. feb. Der var stor deltagelse både til
gudstjenesten i kirken og den efterfølgende tøndeslagning i fritidscenteret. Det var
en rigtig hyggelig eftermiddag for både børn og voksne.
Efter årets generalforsamling d. 9. feb. Udgør følgende personer nu VBGs
bestyrelse:
Formand

Henrik Jensen

Skt Olai Bakke 10A

2245 1656

Kasserer

Lars Schultz

Kronborgdige 10

2834 9361

Sekretær

Gitte Kolding

Sportsvej 8

2621 7714

Idræt

Jørgen Andersen

Svinget 3

9746 4237

Byfest

Karen Lauridsen

Tingvej 25

4068 3337

Dilettant

Jette Christensen

Saltholm 14

9746 4892

Borger

Kirsten Nielsen

Kronborgdige 25

9785 5452

VEJRUM KIRKE & SOGN, der er et sogneblad, udgives af Menighedsrådet
samt Borger- og Gymnastikforeningen i sognet.
Henvendelse vedr. næste nummer (juni-juli og august) skal være redaktionen i
hænde senest den 10. maj 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

