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Nytårshilsen 

 

Et nyt kalenderår og et nyt kirkeår er begyndt. Vi er begyndt på at udfylde en 

ny kalender og i menighedsrådet drøfter vi løbende hvilke aktiviteter vi skal 

gentage og hvilke nye tiltag vi skal lave plads til. Vender vi blikket bagud, kan 

vi glæde os over en god opbakning til vores arrangementer og gudstjenester. 

Senest har vi haft Luciagudstjeneste med aktiv deltagelse af kirkekor og bør-

neklub. Efterfølgende var der en festlig velsmagende julemiddag i fritidscente-

ret med 150 deltagere. Hvis man ikke blev i julestemning af det, blev man det 

sikkert, hvis man var med til julegudstjenesten den 24. december i en meget 

fyldt kirke. Snart er der fastelavn, hvor vi igen satser på at fylde først kirken og 

derefter fritidscenteret i samarbejde med Vejrum Borger- og gymnastikfor-

ening. Der er godt gang i kirkekoret, der gang på gang fylder kirkerummet med 

glade sangstemmer. I børneklubben mødes forventningsfulde børn hver tirs-

dag eftermiddag, til bibelfortælling, sang og leg. Indre Mission og Familieklub-

ben er andre faste brugere af Kirkehuset. Dejligt at også Kirkehuset bliver 

brugt og flere gange bliver fyldt helt op. 

Sammen med næste udgave af VejrumNyt vil alle husstande modtage et hæf-

te om Vejrum Kirke. Vi håber at det vil blive vel modtaget og læst. 

Med ønske om fortsat stort engagement og god opbakning i Kirken og Kirke-

huset. 

Godt nytår 

 

John Skindhøj 

Formand for Vejrum Sogns Menighedsråd 
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Konfirmander og tro. 

 

»Vore dages ungdom elsker luksus. Den har dårlige manerer, foragter 

autoritet, har ingen respekt for ældre mennesker og snakker når den 

skulle arbejde. De unge rejser sig ikke længere op, når ældre kommer 

ind i et værelse. Den modsiger sine forældre, skryder i selskaber, slu-

ger desserten ved spisebordet, lægger benene over kors og tyrannise-

rer lærerne«. 

Sådan jamrede Sokrates efter sigende over ungdommen for ca. 2500 

år siden. Og når man tænker på det, ja så står det klart, at der ikke er 

så meget nyt under solen. Voksne og ældre har til alle tider haft hold-

ninger til og fordomme mod ungdommen. Men har ungdommen anno 

2015 virkelig ikke andet i hovedet end X Factor og det modsatte køn? 

Og bruger de slet ikke tiden på andet end at være på tværs? 

Jeg har lavet en lille undersøgelse blandt konfirmanderne. Og jeg kan 

lige så godt afsløre med det samme, at der løber mange fine tanker 

gennem hovedet på en 13/14-årig – også eksistentielle tanker, trostan-

ker. 

Jeg spurgte årets konfirmander om følgende: 

Hvem er Gud? 

Hvad er tro? Og hvad betyder troen for dig? 

Er det vigtigt at gå i kirke? Hvorfor? Hvorfor ikke? 

Hvorfor vil du konfirmeres? 
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Og se, det kom der en masse ærlige svar ud af! 

For det første kan det udledes af konfirmand-besvarelserne, at troen på 

Gud er meget konkret. Gud er ikke fjern for konfirmanderne, nej Han er 

helt tæt på: ”Gud er med os, når vi virkelig har brug for Ham”. ”Han 

passer på os”, og dét selvom vi mennesker, som en konfirmand formu-

lerer det, ”ikke altid er lige nemme at arbejde med”. For langt størstede-

len af konfirmanderne gælder det altså, at de gør sig tanker om Gud. 

”Gud er vores far i himlen” eller som en anden konfirmand udtrykker 

det: ”Han er min anden far; ikke fordi jeg ikke kan lide min far, men det 

er bare en tanke jeg har”. 

Og hvad betyder denne tro så for konfirmanderne? Hvad har den af 

betydning i hverdagen? – Ja, det er naturligvis forskelligt. Nogle har en 

decideret trospraksis med daglig bøn. Andre beder sjældent eller aldrig 

i hverdagen. Men gældende for langt de fleste er, at troen forstås som 

en art sikkerhedsnet; den giver tryghed og stabilitet i en ellers til tider 

hektisk hverdag. ”Troen kan man altid læne sig til” – eller som en an-

den konfirmand skriver: ”det at vigtigt at kunne holde fast i noget”. 

Og så til spørgsmålet om kirkens rolle. For hvordan ser konfirmanderne 

egentlig på kirken? Er det vigtigt at gå i kirke? Eller trives troen også 

uden for kirkens mure? – Konfirmandernes besvarelser kan i denne 

sammenhæng deles op i to hovedgrupper. Den ene halvdel mener, at 

kirkens søndagsgudstjenester enten er ”kedelige” eller ”unødvendige” – 

man kan dog, som en konfirmand påpeger det, for god ordens skyld 

”komme der engang imellem for at få Guds velsignelse”. Eller som en 

anden konfirmand pointerer: ”Hvor tit man kommer i kirken, afhænger 

af hvor kristen man er. Det kommer an på din opdragelse”. 
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Kalender februar 

01. ( Septuagesima )  Gudstjeneste i 

Vejrum kl. 10.30 v/Heidi Preem 

02. Kirkekor kl. 15.40 i Kirkehuset 

03. Børneklubben kl. 16.30 i Kirkehu-

set ( Martha og Maria får be-

søg )  

03. IM missionsuge i Kirkehuset kl. 

19.30 v/Kurt Nielsen, Holstebro 

05. Borgerklubben kl, 14.00 i Fritids-

centret: Færdselsloven. Opdate-

ring og test v/kørelærer Ole Brink 

05.IM  missionsuge i Kirkehuset kl. 

19.30 i Kirkehuset vPreben Søren-

sen, Viborg  

08.I ( Seksagesima )  Gudstjeneste i 

Vejrum. kl. 10.30 v/Heidi Preem 

09. Kirkekoret holder vinterferie 

10. Børneklubben holder vinterferie 

12. Borgerklubben holder vinterferie 

12. VBG: Banko kl. 19.30 i Fritidscent-

ret 

15. ( Fastelavn ) Gudstjeneste i Vej-

rum kl. 14.00 v/ Carsten Hoffmann 

 Kollekt: Søndagsskolerne 

 ( S e omtale på VBG-folder)  

16. Kirkekor kl. 15.40 i Kirkehuset 

17. Børneklubben kl. 16.30 i Kirkehu-

set ( Soldaten )  

17. Generalforsamling VBG i Fritids-

centret kl. 19.30 ( se folder)  

19. Borgerklubben kl. 14.00 i Fritids-

centret: Hygge og spil 

19. Foredrag kl. 19.00 i Fritidscentret 

( s e omtale ) .  

22. ( 1.s.i fasten ) Gudstjeneste i Vej-

rum kl. 9.00 v/ Heidi Preem 

23. Kirkekor kl. 15.40 i Kirkehuset 

24. Børneklubben kl. 16.30 i Kirkehu-

set ( For at I må komme til tro )  

25. MR møde i Kirkehuset kl. 19.00 

26. Borgerklubben kl. 14.00 i Fritids-

centret: Hygge og spil 

26. IM Generalforsamling kl. 19.30  i 

Kirkehuset 

26. VBG: Banko kl. 19.30 i Fritidscent-

ret 

 

Kalender i marts 

01. ( 2.s. i fasten )  Gudstjeneste i  

Vejrum kl. 10.30 v/ Heidi Preem 

 Koret medvirker. Kirkekaffe 

 02. Kirkekor kl. 15.40 i Kirkehuset 

03. Børneklubben kl. 16.30 i Kirkehu 

      set ( Gud kalder på Abraham )  
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05.Borgerklubben kl, 14.00 i Fritids-

centret:: Underholdning og sang v/

Frederik Madsen, Sdr. Nissum 

05.Bibelkreds kl. 19.30  hos Ruth og 

Finn Hansen, Sportsvej, Vejrum. 

( T ekst: Lukas kap. 11, vers 14-

28 )  

08. ( 3.s.i fasten )  Gudstjeneste i Vej-

rum kl. 9.00 v/ Heidi Preem.  

Efter gudstjenesten er der sogne-

indsamling      

09. kirkekor kl. 15.40 i Kirkehuset 

10 Børneklubben kl. 16.30 i Kirkehu-

set ( Isak bliver født )  

12. Borgerklubben kl, 14.00 i Fritids-

centret:: Hygge og spil 

12.VBG: Banko kl. 19.30 i Fritidscent-

ret 

15. ( Midfaste ) Gudstjeneste i Vej-

rum kl. 9.00 v/Heidi Preem     

16 Kirkekor kl. 15.40 i Kirkehuset 

17. Børneklubben kl. 16.30 i Kirkehu-

set ( Isak skal giftes )  

19. Borgerklubben kl. 14.00 Virksom-

hedsbesøg hos Creativ Company,. 

Se omtale for tilmelding  

19. Ungdomsgudstjeneste kl. 19.30 i 

Asp Kirke 

19. IM kl. 19.30 i Kirkehuset v/Svend 

Åge Kristensen, Rækker Mølle 

22. ( Mariæ bebudelse )  Ingen guds-

tjeneste i Vejrum . 

 Fousing kl. 9.00 Ølby 10.30 

23. Kirkekor kl. 15.40 i Kirkehuset 

24 Børneklubben kl. 16.30 i Kirkehu-

set ( Jakob snyder )  

24. Menighedsrådsmøde kl. 19.00 i 

kirkehuset 

26. Borgerklubben kl, 14.00 besøg 

hos Annex gården, Sdr. Nissum. 

Derefter kaffe hos Mette og Lauge 

Bjerrum i deres sommerhus 

26.VBG: Banko kl. 19.30 i Fritidscent-

ret 

26.IM Bibelkreds hos Solveig og Bent 

Nielsen, Ellekjærvej  

 ( T ekst: Mattæus 21, vers 1-9 )  

29. ( Palmesøndag )  Gudstjeneste i 

Vejrum kl. 10.30 v/ Heidi Preem 

  Børneklub og minikonfirmander 

medvirker 

 Kollekt: Skt. Nikolai Tjenesten 

30. Kirkekor kl. 15.40 i Kirkehuset 

31. Børneklubben påskeferie 
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  Fortsat fra side  5 

For den anden halvdel af konfirmanderne gælder det, at kirken spiller 

en større rolle. Søndagens gudstjeneste opfattes måske ikke ligefrem 

som en fest, men den tillægges en betydning.  

En konfirmand udtrykker det således: ”Jeg tænker tit ”Det gider jeg ik-

ke!" eller noget i den stil, inden vi tager i kirke. Men når jeg kommer ind 

i kirken, så giver det bare et eller andet. Så ja, jeg synes det er vigtigt at 

gå i kirke. Hvorfor? Fordi jeg føler, at når jeg er i kirke, så viser jeg også 

Gud, at jeg faktisk mener det og tror på ham”. En anden konfirmand 

siger om gudstjenesten: ”Da jeg var lille syntes jeg, at det var mega-

kedeligt at gå i kirke. Nu synes jeg, at det er sjovere, men heller ikke 

det sjoveste. Det gør meget, at jeg er begyndt at forstå lidt af læsnin-

gerne og prædikerne”. 

Hvorvidt søndagens gudstjeneste har relevans, vurderer konfirmander-

ne altså forskelligt. Men fælles for dem er, at de inden konfirmationen i 

maj skal deltage i ti gudstjenester. I konfirmationsforberedelsen gør vi 

derfor også en del ud af at læse søndagens tekster igennem. Hvad står 

der? Hvad betyder ordene? For det er klart, at er man 13 eller 14 år, så 

kan ord som ”miskundhed” eller ”barmhjertighed” nemt sætte sig på 

tværs. Kirkens sprog kan således være en hindring for selve forståel-

sen og for konfirmandernes udbytte af gudstjenesten. Og skulle jeg ud-

pege én af konfirmationsforberedelsens vigtigste opgaver, ja, så er det 

at åbne kirkens og det bibelske sprog op for konfirmanderne. Først 

med forståelsen af teksterne og følelsen af at være tiltalt, åbner guds-

tjenesten sig op. 
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”Hvorfor vil du konfirmeres?” Sådan lød det sidste spørgsmål til konfir-

manderne. Og et svar, der stort set sammenfatter samtlige besvarelser, 

lyder: ”Jeg vil konfirmeres fordi jeg tror på Gud og selvfølgelig fordi det 

bliver en super god dag.” Konfirmanderne vil altså for langt størstede-

lens vedkommende konfirmeres, fordi troen har betydning – eller som 

en konfirmand så ærligt formulerer det: ”det er halvt om halvt med ga-

ver og den kristne tro”.  

Og hvad kan man så bruge denne lille undersøgelse af 28 konfirman-

ders tanker om tro til? Jo, for mig at se, så kan man bruge den til at 

skrotte eventuelle fordomme. De unge er langt mere reflekterende end 

vi voksne måske går rundt og tror. Vi skal bare turde tale med dem om 

tro. Konfirmanderne er nemlig ikke blufærdige, når det gælder livets 

store mysterier – og de sætter gerne ord på deres tro, hvis man spør-

ger dem. Så opfordringen fra mig lyder: tal med dit barn eller barnebarn 

om tro og eksistentielle spørgsmål. Spørg ind til, hvad der rører sig. 

Hvilke tanker gør de sig? Vind deres tillid og bliv forundret over, hvor 

meget de har at sige. For det har de. 

Troen lever ikke kun på kirkebænken søndag formiddag. Den lever og-

så i de unge. Både i dem, der skal ”tvinges” i kirke, og i dem, der kom-

mer der ofte.  

 

Heidi Røn Preem 
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,Indre Mission afholder forårsmøder i uge 11: 
 
9. marts: Vinding Missionshus 
10. marts: Vinding Missionshus 
11. marts: Elim i Holstebro 
12..marts Hjerm Missionshus 
13. marts: Hjerm Missionshus 
  

Yderligere oplysninger  hos Kristian Andreasen 
 

Kommende arrangementer : 
 
Familieklubben gør opmærksom på at deres næste arrangement er 
KFUM og K’s familiedag på Rydhave Slots efterskole. Datoen for dette 
arrangement er allerede 31. januar.  
Ønsker du at få tilsendt programmer fra Familieklubben, kan du få dem 
tilsendt fra Susanne Vadsholt.  
Send en mail til susvadsholt@yahoo.dk , så returnerer hun et program 
 
Foredrag 
Torsdag den 19. februar kl. 19:30 inviteres I til en spændende af-

ten i Vejrum Fritidscenter med Nasi Habibi fra Fabjerg. 

Nasi Habibi bliver født i Afghanistan. Hendes forældre tilhørte mid-

delklassen, men da Nasi var det ældste barn fik hun ikke lov til at gå 

i skole. Hun måtte blive hjemme og passe sine søskende og hjælpe 

til med husholdningen. Som 16 årig bliver hun gift med en meget 

ældre mand, som forældrene havde fundet til hende. Nasi Habibi får 

3 børn, men ægteskabet var langt fra lykkeligt. Hun må affinde sig 

med voldtægt,  tærsk og ydmygelser. På et tidspunkt får hun nok og 

flygter til Danmark med børnene.  
 
Borgerklubben 19. marts kl. 14.00:  
Virksomhedsbesøg hos Kreativ Company i Holstebro. Tilmelding se-
nest 12. marts til Jytte Bjerregaard tlf. 9746 4352 eller  
Jytte Maigaard tlf.9746 4379 
 
Torsdag den 23. april kl. 19.30 i Kirkehuset: Møde ved Erik Lade-
gaard Emne: Jesus troende muslimer.  
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Set og sket siden sidst: 
 
Familieklubben 
 
I november havde Indre Mission og Familieklubben arrangeret advents-
hygge i kirkehuset. 65 børn og voksne hyggede sig med spisning, pa-
pirklip, juledekorationer, pebernøddebagning, kaffe m.v. inden der blev 
afsluttet i kirken med dukketeater. 
Bagsidens billeder er fra dette arrangement. 
 
 
Luciaarrangementet den 14. december 2014 
 
Kirken var fyldt til bristepunktet—og 150 personer var tilmeldt til den 
efterfølgende spisning i Fritidscentret. En fantastisk opbakning, som vi 
som arrangører er meget glade for. En stor tak skal lyde til Heidi, koret 
og børneklubben for en meget stemningsfyldt gudstjeneste. Også en 
rigtig stor tak til Familieklubben for den lækre mad, der sædvanen tro 
bestod af flæskesteg med det hele (også brunede kartofler) - og der var 
nok af det …..  
Endelig en stor tak til Kalkgruppen som spillede julemusik under spis-
ningen.  
Ingen sag at arrangere med en sådan opbakning. 
 
 
 

Næste nummer…. 
 
Næste nummer af Vejrum Nyt kommer sidst i marts måned. Frist for 
indlevering af materiale er den 10. marts. 
Vores fotograf er på efterskole, så det kniber lidt med billedmateriale fra 
de forskellige arrangementer.  
Send et par ord om hvordan jeres arrangement er forløbet — og send 
meget gerne et billede med 
 
Bladudgiver: VBG og Vejrum Menighedsråd 
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Juleafslutning i Familieklubben december 2014 


