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Vejrum Kirke: 
Sognepræst Heidi Røn Preem, Skt. Olai Bakke 2, Vejrum Kirkeby 

Tlf.: 97 46 43 31 / mail: HRP@km.dk  
 
Graver Gerda Kvisgaard tlf. 97 46 48 86. Mandag er fridag. 
 
Menighedsrådsformand John  Skindhøj Vindum, Tingvej 28, Vejrum 
Tlf. 97 46 47 39 / mail: johnskindhoej@gmail.com 
 

 
Vejrum Borger og Gymnastikforening: 
Formand: Henrik Lund Jensen, Skt. Olai Bakke 10A, Vejrum 
Tlf.: 22 45 16 56 
Borgerklubben: 
Formand: Jytte Bjerregaard, Saltholm 3 , Vejrum tlf. 97464352 
 
 
Vejrum Fritidscenter: 
Formand: Aage Nielsen, Kronborgdige 25, Vejrum 
Tlf.: 24 22 54 52 
 
Pedel/ Udlejning: Sandie Schultz  20 36 66 12.  
 
 
Redaktionen: 
Ansvarshavende: Tove Jensen, Skt. Olai Bakke 3, Vejrum 
Tlf. 40 40 56 89 / mail: tove.kg.jensen@gmail.com 

 
Fotograf: Benjamin Bernt Jensen                     Tryk: www.reklamika.dk 
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Hvorfor nu lave om på noget som fungerer???? 

Tiderne skifter, nye folk og nye ideer kommer til.  
Denne gang er turen så kommet til “ Kirke og Sogn ” .  Bestemt ikke fordi det 
eksisterende var dårligt—men repræsentanter fra VBG og Menighedsrådet  
har besluttet at givet vort sogneblad et lidt anderledes design og indhold. 

Noget vil blive bibeholdt—eksempelvis kalenderen—og noget vil blive ændret I 
forhold til tidligere. Fremadrettet vil vi gerne bringe nogle små journalistiske 
indslag om, hvad der rører sig I sognet.  

Ruth Kristensen har I dette nummer lagt ud med at fortælle lidt om hendes 
tilgang til gymnastikkens verden 

Vort mål er at give en sammenhæng mellem dette blad og vort net—
Vejrum.net.  For at signalere denne sammenhæng, har bladet også taget nav-
neændring til Vejrum Nyt ( N et )  .  

Med dette blad har vi fået mulighed for at bringe farvebilleder fra de forskellige 
arrangementer—og vil fremover bringe nogle af dem I bladet. Ellers henvises 
til galleriet på Vejrum.net.  

Opfordringen til jer er nu: Sker der et eller andet I sognet som I gerne vil dele 
med andre — så skriv et par linjer. Redaktionen indsamler løbende materiale 
til det næste nummer af Vejrum Nyt. Fristen til næste nummer er 10.03.14. 

Det er ikke sikkert det hele kan blive bragt I bladet—men så er der jo god 
plads på Vejrum.Net.  

Husk bladet bliver ikke bedre end vi selv er med til at gøre det. Derfor lad os 
vide hvad du kunne tænke dig indholdet af bladet skal være/ Tove Jensen 
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Hvorfor gymnastik/motion? 
 
Artikel af Ruth Kristensen, Vejrumstad 
 
Motion/gymnastik—eller bare ha’ det sjovt sammen med andre 
mennesker 

Min baggrund for at dyrke gymnastik/motion: Har siden jeg var 
barn altid gået til gymnastik, senere har der også været plads til håndbold, 
badminton og lidt Qi gong, men gymnastikken har altid været den foretrukne. 
Hvorfor så gå ind som leder? Lederne hænger jo ikke på træerne—så da jeg 
igen blev spurgt efter nogle års pause, ja . så er jeg altså leder igen. I vores 
lille samfund er det vigtigt at der er nogle tilbud til såvel ung som gammel, og 
netop derfor  hedder det gymnastik/motion. Der skal være plads til alle, og da 
der ikke er folk til flere hold med forskellige alderstrin, må det være et stort 
mix. 
Moden – trenden—mange kan lokkes med smarte udtryk for motion: fitness-
centre med masser af maskiner til styrketræning, Yoga, Pilates, Callenetic, 
Baller af stål, Spinning, Zumba og meget mere, der er masser af tilbud rundt 
omkring. Her har vi et lokale medbegrænsede redskaber, så derfor blander vi 
de forskellig tilbud, så der ikke er to aftener der er ens og at alle kan få lidt ud 
af det. 
Det gælder blot om at få hele kroppen arbejdet igennem, og give tips og ideer 
til hvad man selv kan gøre for at holde sig i gang. En god vejrtrækning og ba-
lanceøvelser som kan styrke der, hvor der er behov og for de forskellige al-
derstrin, samtidig med et hyggeligt samvær.  
Vigtigheden af at holde sig i gang mærkes især når sygdommen kan banke én 
helt tilbage—så mærkes det rigtig hvor sejt dert er at komme op igen. Derfor er 
det en god idé at få sig rørt—alle har behov, selvom mange ikke har samme 
opfattelse. Vi er mange, men der er   altid plads til én til. 

Så—ses vi til efteråret? 
Kom for din egen skyld—ikke for min—jeg er der jo alligevel.  
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Året i tal fra Vejrum Kirke 

 
Tallene i parentes er for 2012 

 

 

2013 Vejrum 

Fødsler 5 ( 10 )  

Dåb 3 ( 13 )  

Konfirmander 7 ( 8 )  

Vielser/ 
velsignelser 

5 ( 1 )  

Begravelser/ 
bisættelser 

4 ( 4 )  

Gudstjenester 51 ( 49 )  
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Kalender februar 
02. ( 4.s.e.H3K )  Gudstjeneste i Vej-

rum kl. 10.30 v/Heidi Preem 
03. Kirkekor kl. 14.00 i Kirkehuset 
04. Børneklubben kl. 16.30 i Kirkehu-

set ( Moses som hyrde )  
06. Borgerklubben kl, 14.00 i Fritids-

centret: Hygge og spil 
06. IM  kl. 19.30 i Kirkehuset : Sogne-

præst Jonas Serner-Pedersen, 
Hjerm, taler over emnet  ” Gud er 
far ”   

09.Ingen gudstjeneste i Vejrum. 
      Kl. 9.00 i Fousing—kl. 10.30 i Asp 
13. VBG: Banko kl. 19.30 i Fritidscent-

ret 
16. ( Septuagesima ) Gudstjeneste i 

Vejrum kl. 9.00 v/ Heidi Preem 
17. Kirkekor kl. 14.00 i Kirkehuset 
20. Borgerklubben kl. 14.00 i Fritids-

centret: Hygge og spil 
23. ( Septuagesima ) Gudstjeneste i 

Vejrum kl. 10.30 v/ Heidi Preem 
23. Søndagsmøde kl. 14.30 i Linde 

Missionshus, Vilhelmsborgvej 50a. 
Taler HansJørgen Hedegaard 

24. Kirkekor kl. 14.00 i Kirkehuset 
 

25. . Børneklubben kl. 16.30 i Kirkehu-
set ( Moses hos kongen )  

25. MR møde i Kirkehuset kl. 19.00 
27. Borgerklubben kl. 14.00 i Fritids-

centret: Niels Jørgen Lundsgaard 
fortæller om 40 år ved politiet 

27. Bibelkredsaften kl. 19.30  hos Brit-
ta og Anders Pedersen, Tingvej 27 
( T ekst: Lukas kap.18, vers 31-
43 )  

27. VBG: Banko kl. 19.30 i Fritidscent-
ret 
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Kalender i marts 

02. Fastelavnsgudstjeneste kl, 14  i 
kirken efterfølgende tøndeslag-
ning i Fritidscentret ( se omtale )  

     ( Børnegudstjeneste )  
03. Kirkekor kl. 14.00 i Kirkehuset 
03. Asger Jorn fødselsdag—se omtale 
04. Børneklubben kl. 16.30 i Kirkehu-

set ( Gennem havet )  
06.Borgerklubben kl, 14.00 i Fritids-

centret:: Film ” D e kaldte hende 
Sarah ”  baseret på Tatiana De 
Rosnays roman 

06.Bibelkreds kl. 19.30  hos Lis og 
Henrik Larsen, Skt. Olai Bakke 10. 
( T ekst: Lukas kap. 22, vers 24-
32 )  

07. Vejrum Fritidscenter kl. 18.30. Se 
særskilt progtam 

09. ( 1.s.i fasten )  Gudstjeneste i Vej-
rum kl. 10.30 v/ Heidi Preem 

10. Kirkekor kl. 14.00 i Kirkehuset 
11. Børneklubben kl. 16.30 i Kirkehu-

set ( Guldkalven )  
13. Borgerklubben kl, 14.00 i Fritids-

centret:: Hygge og spil 
13.VBG: Banko kl. 19.30 i Fritidscent-

ret 
 

16. Ingen gudstjeneste i Vejrum. 
      Kl. 9.00 i Asp —kl. 10.30 i Ølby 
17. Kirkekor kl. 14.00 i Kirkehuset 
18. Børneklubben kl. 16.30 i Kirkehu-

set ( Fodvaskningen )  
20. Borgerklubben kl. 17.30 i Fritids-

centret:: Fællesspisning—
tilmelding hos Marie Clausen tlf: 
eller  

20. Bibelkredsaften kl, 19.30 hos Sol-
veig og Bendt Nielsen, Ellekjærvej 
12 ( Tekst : Johannes kap. 8, vers 
42-51 )  

23. ( 3.s.i fasten )  Gudstjeneste i Vej-
rum kl. 9.00 v/ Heidi Preem 

24. Kirkekor kl. 14.00 i Kirkehuset 
25. Børneklubben kl. 16.30 i Kirkehu-

set ( Det sidste måltid )  
27. Borgerklubben kl, 14.00 besøg 

hos Annes Keramik, Skivevej 69, 
Holstebro 

27. MR møde i Kirkehuset kl. 19.00 
27.VBG: Banko kl. 19.30 i Fritidscent-

ret 
30. ( Midfaste)  Gudstjeneste i Vej-

rum kl. 10.30 v/ Heidi Preem 
31. Kirkekor kl. 14.00 i Kirkehuset 
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Omtale af arrangementer i Vejrum: 
 

Foredrag 
Torsdag den 20. februar kl. 19.30 er der igen foredrag i Fritidscenteret. Denne 

gang er det Valgmenighedspræst og tidligere højskoleforstander Peter Hede-

gard, der kommer og underholder. Han har kaldt sit foredrag "Moderne Tider". 

Mød op og få en fornøjelig aften. 

Arrangør: 

Menighedsrådet, Indre Mission, Borger- og Gymnastikforeningen, Borgerklub-

ben 

Fastelavn 
Traditionen tro –  så er der igen i år fastelavnsfest for store og små festligt 
udklædte personer, der er endnu god tid til at finde kostumerne frem fra gem-
merne eller selv kreere noget –  lad fantasien få frit løb. 
Dagen starter søndag den 2.marts 2014 i kirken kl. 14.00 med gudstjeneste 
hvor præsten Heidi Preem helt sikkert også vil snakke om fastelavn. 
Efter gudstjenesten fortsættes der i Fritidscentret med tøndeslagning for fuld 
kraft for store og små, hvor så det spændende øjeblik kommer, at der skal kå-
res en kattekonge og kattedronning –  måske det bliver dig der er den heldige 
at få kronen på –  så husk lige kameraet. 
Derefter er der hygge hvor der vil blive serveret boller, sodavand og kaffe. 

          
Pris Voksne 35.kr. –  Børn 20.kr. 
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Asger Jorns 100 års fødselsdag 
Den 3. marts 1914 blev Asger Jorn født i 
Vejrum.  
Det skal fejres! Mandag d. 3. marts kl. 
19.30 vil museumsinspektør Teresa Øster-
gaard Pedersen fra Museum Jorn i Silke-
borg føre os ind i Asger Jorns verden. As-
ger Jorn betragtes i dag, som en af Skan-
dinaviens betydeligste kunstnere med in-
ternational anerkendelse. Han var bl.a. en 
af de drivende kræfter bag kunstnersam-
menslutningen COBRA. Foredraget afhol-

des Struer-Egnens Folkeuniversitet, Nørskovvej 12, 7600  Struer. 
 
 
 
  
 

 
Denne skulptur kan ses in natura ved Asger Jorns fødehjem, ” Vejrum Gamle 
Skole ”  Tingvej 26. 
 
Besøg af præsten? 
Hermed en opfordring til alle: Ring eller lad mig det vide på anden vis, hvis du 
eller nogen du kender, ønsker mit besøg. 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 Røn Preem     Tlf.: 97 46 43 31 / mail: HRP@km.dk  
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Generalforsamling i Vejrum Borger- og  gymnastikforening 
 
Der afholdes ordinær generalforsamling i Vejrum Borger- og 
gymnastikforening 6. feb. 2014 kl. 19.30 i Vejrum Fritidscenter. 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Beretninger fra formand og idrætsudvalg 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af formand/kasserer 
6. Valg til bestyrelsen 
7. Valg af suppleanter 
8. Valg af revisor og revisorsuppleanter 
9. Evt. 
Der vil blive serveret smørrebrød og lidt drikkeligt i forbindelse med generalfor-
samlingen. 
Vel mødt. 
 

HUSK — GYMNASTIKOPVISNINGEN  I VEJRUM FRITIDSCENTER  
 

7. MARTS KL. 18.30 
 

Se omtale af programmet i den vedlagte folder 
 

.  Mvh Vejrum Borger og Gymnastikforening. 

Andre vigtige datoer: 
Start Old Boys Fodbold 7. april kl. 18.30 
Sommerbadminton starter—sæson 7. april til 31. august. 
Se nærmere information i vedlagte folder  
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Set og sket siden sidst… 
 

Luciagudstjenesten den 8. december 2013 

 

Traditionen tro var der op mod jul Luciagudstjeneste hvor kirkekoret , børne-

klubben og 2014-konfirmanderne i samarbejde med Heidi Preem havde plan-

lagt en gudstjeneste som kunne få de små nakkehår til at rejse sig. 

 

Kirkekoret gik, sammen med børneklubben, Luciaoptog som optakt og afslut-

ning til gudstjenesten. Herefter opførte konfirmanderne et krybbespil og kirke-

koret sang nogle stemningsfyldte julemelodier. 

Efter gudstjenesten var der fællesspisning for alle i Fritidscentret. Aldrig har vi 

været så mange deltagere til dette arrangement. Der var dækket op til 190 

personer. Familieklubben havde ordnet maden: stegt 50 kg. flæskesteg, fået 

skrællet og kogt 40 kg. kartofler, brunet 54 glas små kartofler  lavet 25 liter 

sovs og varmet 16 kg. rødkål. Det var stort. 

Under spisningen spillede Kalkgruppen julemusik. 

 

En rigtig dejlig oplevelse som bestemt tåler gentagelse når vi igen kommer 

frem til december måned.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bladudgiver: VBG og Vejrum Menighedsråd 

Frist for indlevering af materiale til næste nummer af Verjum.nyt er d.10. marts 
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Lucia arrangementet den 8. december 2013 
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