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Nyt Tag og solceller på Fritidscentret 
 
Mange har sikkert hørt noget om at der arbejdes med et projekt omkring taget på Fri-
tidscentret. Det er også rigtigt. Projektet omfatter udskiftning af taget og efterisolering af 
tagkonstruktionen til dagens standard. Derudover skal der monteres solceller på taget 
og ventilationsanlægget skal skiftes til et nyt og mere energibesparende.   
Projektet skal finansieres af støttemidler fra Energinet.dk, der en offentlig virksomhed 
ejet af den danske stat ved Klima-, energi- og bygningsministeriet. Støtten er søgt gen-
nem Struer kommune, der har haft mulighed for at få del i en pulje der kaldes ”grøn 
ordning”.  Når der opstilles nye vindmøller i en kommune, har den pågældende kom-
mune mulighed for at søge om tilskud efter ”grøn ordning” til initiativer, som kommer de 
lokale borgere til gavn.  
Projektet har været noget tid undervejs.  Det startede med at Struer Kommunes Teknik- 
og Miljøudvalg sidst i 2012 indbød borgerforeningerne fra Hjerm, Kjeldinghøj og Vejrum 
til orienteringsmøde for at komme med ideer til hvordan midlerne kunne anvendes i 
vores lokalområder, der jo ligger tættest på de 7 nyligt opstillede møller.  Der var i star-
ten tvivl om præcis hvilke typer projekter der kunne komme under ordningen, men 
energiforbedringer af klubhuse, haller mm og rekreative områder var noget af det der 
blev fremhævet som oplagte ideer.  
Borger- og gymnastikforeningen tog derfor  kontakt til Fritidscentret for at vi i fællesskab 
kunne få udarbejdet et ansøgningsmateriale, så Vejrum kunne få del i midlerne til de 
projekter vi prioriterede højest i vort lokalområde. Det mundede ud i at Borger- og gym-
nastikforeningen og Fritidscentret udarbejdede et oplæg med tilbud og budget på 2 
projekter:  
 projektet omkring taget og solceller på centret og  
 et projekt om skabelse af et rekreativt område udenfor centret med beplantning, 

bålhytte mm.  
Men vi gjorde samtidig klart, at projektet omkring taget og solceller på centret var det 
højst prioriterede, hvis det kunne godkendes under ordningen. 
For omkring 1 års tid siden fik vi tilsagn fra Teknik- og Miljøudvalget at projektet om-
kring taget og solceller var udvalgt og det blev efterfølgende formelt godkendt af byrå-
det. Sagen blev herefter overdraget til kommunens afdeling for teknisk drift og anlæg. I 
meget af 2013 ventede vi på at Energinet.dk skulle udarbejde nye retningslinjer for 
”grøn ordnings” projekterne. Sidst på året faldt tingene endelig på plads og vi blev kaldt 
til møde med kommunen.   
Kommunens afdeling for teknisk drift og anlæg har nu overtaget hele gennemførslen af 
projektet. I skrivende stund er kommunen ved at udarbejde materiale til at sende i ud-
bud. Når udbudsrunden er afsluttet skal kommunen have projektet til godkendelse hos 
Energinet.dk inden arbejdet kan påbegyndes. 
Vi håber at de når til, at arbejdet kan udføres først på sommeren, da det både 
vejrmæssigt og i forhold til aktiviteterne i centret vil være ideelt.  

 
Henrik Jensen 
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Generalforsamling VBG 
Efter generalforsamlingen den 6. februar, har den nye bestyrelse kon-
stitueret således: 
Formand: Henrik Jensen 
Kasserer: Lars Schultz 
Sekretær: Gitte Mikkelsen 
Idræts- og gymnastikudvalg: Jørgen Andersen 
Borger udvalg: Kirsten Nielsen 
Best. medlem: Jes Pedersen  
PR og Web udvalg: Kasper Jacobsen 

                                __________________ 

 
 

Vores nye kæmpe-bibel! 
Ja, her i Vejrum er der ikke langt 
fra idé til handling! Menighedsrådet 
og jeg havde i et stykke tid tumlet 
lidt med ideen om en kæmpe-bibel 
til brug i vores børnegudstjenester, 
men først da Aage Nielsen og Bir-
gitta Almqvist kom med i projektet, 
kom der skred i sagerne! Åge lag-
de energi og timer i at bygge den 

fineste, store bibel; og Birgitta dekorerede den så smukt. På ydersiden 
er vores kæmpe-bibel en tro kopi af bibelen, som mange af os kender 
den. Indeni har Birgitta fået frie hænder til at dekorere den; og det har 
hun gjort på flotteste vis med en due samt med illustrationer af hhv. for-
tællingen om Noas Ark samt fortællingen om Jonas inde i hvalens bug. 
Fra menighedsrådet skal der derfor lyde en kæmpe tak til Åge og Birgit-
ta. Vi er ovenud lykkelige for vores nye kæmpe-bibel – og vi glæder os 
til at bruge den til fremtidige børnegudstjenester. 
På menighedsrådets vegne, Heidi Røn Preem 
 

Se billederne fra fastelavnsgudstjenesten på www.vejrum.net 
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I år er der konfirmationsgudstjeneste i Vejrum Kirke lørdag d. 3. 
maj kl. 13 samt søndag d. 4. maj kl. 10.45.  
 
Lørdag d. 3 maj kl. 13 konfirmeres:  
Magnus Bruun Vium, Tingvej 29, 7600 Struer. 
 
Søndag d. 4. maj kl. 10.45 konfirmeres: 
Allan Futtrup Brink, Lundbygade 5, 7600 Struer 
Ida Baadsgaard Christensen. Skt. Olai Bakke 9, 7600 Struer 
Jannik Bilde Sørensen, Søjbjergvej 11, 7600 Struer 
Jeppe Dahl Jensen, Søllergårdvej 5, 7600 Struer 
Mikkel Staunstrup Kjær Kristensen, Agergårdvej 8, 7600 Struer 
Stine Kirkegaard Pedersen, Tolsgårdvej 6, 7600 Struer 
 

OBS: Som tidligere skrevet, er der næste år og de følgende år kon-
firmationsgudstjeneste i Vejrum Kirke Store Bededag 

Tidspunkterne for konfirmationerne i Vejrum Kirke i de følgende år er 
derfor som følger: 
2015 – 1. maj (St. Bededag) 
Kl. 10.00 i Vejrum Kirke 
 
2016 – 22. april (St. Bededag) 
Kl. 10.00 i Vejrum Kirke 
 
2017 – 12. maj (St. Bededag) 
Kl. 10.00 i Vejrum Kirke 
 
I årene frem vil der altså altid være konfirmationsgudstjeneste i 
Vejrum Kirke Store Bededag. 
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Kalender april 
 

01. Børneklubben kl. 16.30 i Kirke  
      huset (Korsfæst ham) 
 

03. Borgerklubben kl. 14.00 i Fri-
tidscentret: Hygge og spil 

 

04. Familieklubben Sang– og mu-
sikaften. Tilmelding Dorthe  Tlf. 
21250022 

 

05. Legepladslørdag kl. 9.00 (se 
omtale) 

 

06. Affaldsindsamling kl. 9.00 (se 
omtale) 

 

06.(Mariæ bebudelse)Ingen guds-
tjeneste i Vejrum. Fousing kl. 
9.00  og Ølby kl. 10.30 v/
Carsten Hoffmann 

 

07. Kirkekor kl. 14.00 i Kirkehuset 
 

07. Opstart udendørs fodbold –
seniorer kl. 19.00 v/ Fritidscen-
tret 

 

08. Børneklubben kl. 16.30 i Kirke-
huset (Jesus står op af graven) 

 

10. Borgerklubben kl. 14.00 i Fri-
tidscentret: Vi kører til Tinker-
dal v/Skave 

 

10. Bibelkredsaften kl. 19.30  hos 
Hanne og Niels Nykjær, Kirse-
bærhaven 1, Bremdal (Tekst: 
Markus 14, vers 3-9) 

 

13. (Palmesøndag)Gudstjeneste i 
Vejrum kl. 10.30 v/Heidi Preem 
(Minikonfirmander) 

 Kollekt: Parasollen 
 

15. Børneklubben holder påskefe-
rie  

 

17.(Skærtorsdag)Gudstjeneste i 
Vejrum kl. 18.00 v/ Heidi 
Preem 

 

18.(Langfredag)Gudstjeneste i 
Vejrum kl. 10.30 v/ Heidi 
Preem 

 

20.(Påskedag)Gudstjeneste i 
Vejrum kl. 10.30 v/ Heidi 
Preem 

 Kollekt: KFUM i Danmark 
 

21.(2. påskedag)Gudstjeneste i 
Vejrum kl. 9.00 v/ Heidi Preem 

 

22. Ingen børneklub 
 

24. Borgerklubben kl. 14.00 fra 
Fritidscentret: Vi kører til Hand-
bjerg Marina 

 

24. MR møde i Kirkehuset kl. 
19.00 

 

24. Bibelkredsaften kl. 19.30  hos 
Ingrid og Hermann Mortensen, 
Sir Lyngbjergvej 8 (Tekst: Jo-
hannes 21, vers 15-19) 

 

27.(1.s.e.påske)Gudstjeneste i 
Vejrum kl. 10.30 v/ Heidi 
Preem 

 

28. Kirkekor kl. 14.00 i Kirkehuset 
 
29. Børneklubben kl. 16.30 i Kirke-

huset (Historien om sædeman-
den) 
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Kalender i maj 
01 Borgerklubben kl. 14.00 besøg 
     hos Ebba og Tage i Kalkvæket.  
     Medbring udetøj og gummstøv 
     ler 
 

01. Ekstraordinær generalforsam 
       ling i Vejrum Missionshus kl.  
       19.30 (se omtale) 
 

03. Konfirmation Vejrum Kirke kl. 
13.00 

 

04.(2.s.e.påske) Gudstjeneste i 
Vejrum kl. 10.45 v/ Heidi 
Preem 

 Konfirmation 
 

05. Kirkekor kl. 14.00 i Kirkehuset 
 

06. Børneklubben kl. 16.30 i Kirke-
huset (Den rige mand) 

 

08. Borgerklubben kl. 14.00 i Fri-
tidscentret: Hygge og spil 

 

08.Bibelkreds kl. 19.30  hos Ruth 
og Finn Hansen, Sportsvej 12 
(Tekst: Johannes 14, vers 1—
11) 

 

11.(3.s.e.påske) Ingen gudstjene-
ste i Vejrum.  Fousing kl.9.00, 
Ølby kl.  10.30 v/ Carsten Hoff-
mann 

 

11. Familieklubben: Efter gudstje-
nesten fisketur med medbragt 
mad 

 

12. Kirkekor kl. 14.00 i Kirkehuset 
 

13. Børneklubben kl. 16.30 i Kirke-
huset (Arbejderne i vingården) 

 

14. MR møde i Kirkehuset kl. 
19.00 

 

15. Borgerklubben kl. 14.00. Vi 
besøger Oves sø og skov 

 

18. (4.s.e.påske) Gudstjeneste i 
Vejrum kl. 10.30 v/Heidi Preem 

   

19. Kirkekor kl. 14.00 i Kirkehuset 
 

20. Børneklubben kl. 16.30 i Kirke-
huset (Jordens salt og verdens 
lys) 

 

22. Borgerklubben kl. 10.00 ved 
Fritidscentret: Udflugt til Varde 
miniby. Klubben er vært ved en 
let frokost. Pris pr. deltager 50 
kr. Tilmelding hos Jytte B tlf: 
9746 4352 eller Jytte M. tlf: 
9746 4379 senest 15.05.14 

 

22. Bibelkredsaften kl. 19.30 hos 
Lis og Aksel Klausen, Søjbjerg-
vej  13(Tekst : Johannes 17, 
vers 1—11) 

 

23. Grillaften v/ Fritidscentret kl. 
17.30 (se omtale) 

 

25.(5.s.e.påske) Gudstjeneste i 
Vejrum kl. 9.00 v/ Heidi Preem 

 

26. Kirkekor kl. 14.00 i Kirkehuset 
 

27. Børneklubben kl. 16.30 i Kirke-
huset (Om fjendekærlighed) 

 

29. (Kr. Himmelfart) Gudstjeneste i 
Vejrum kl. 10.30 v/ Heidi 
Preem 
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Omtale af arrangementer i Vejrum: 
 
Legepladsdag lørdag den 5. april kl. 09.00 
Mød op til en hyggelig dag. Vi giver legepladsen en forårsrengøring. 
Opstart m. rundstykker kl. 09.00. Medbring hakke, rive og skovl.  
 
Affaldsindsamling søndag den 06. april kl. 09.00  
Sammen med Danmarks Naturfredning samler vi affald i og omkring 
Vejrum. Tag hele familien med til en hyggelig gåtur. Vi mødes kl. 09.00 
til rundstykker på Fritidscenterets parkeringsplads. Vi sørger for sække 
og trailer. Vel mødt. 
 
 Påskearrangement i Vejrum Kirke 13. april til 21. april 
Menighedsrådet ønsker sammen med  Heidi Preem at lave et spæn-
dende og anderledes tiltag i kirken end  de fleste måske lige forventer. 
Der er derfor lavet et indstik til dette blad, som fortæller om, hvad der 
skal ske og hvornår. 

Ekstraordinær generalforsamling i Vejrum Missionshus 1. maj kl. 
19.30. Endelig beslutning om salg af missionshuset. Kom og giv din 
mening til kende. Alle har taleret. Kun bidragydere har stemmeret. 

Grillaften fredag den 23. maj kl. 17.30                                                            
Fredag den 23. maj står VBG og menighedsrådet for en hyggelig grillaf-
ten på sportspladsen. Vi sørger for, at grillen er varm fra kl. 17.30 . I 
skal selv medbringe mad, drikkevarer og service osv. Senere servere vi 
kaffe, the og kage. Hvis vejret er dårligt, rykker vi ind under halvtaget. 
Vel mødt 

Side 8          Vejrum Nyt 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den nysgerrige redaktør: 
 
Alle har en historie at fortælle. Derfor vil vi i de kommende numre forsøge at 
tage fat i nogen fra den lidt ældre generation, som vi næsten alle sammen 
kender – og bede dem fortælle om det liv de har haft  i Vejrum.  Det bliver Ak-
sel Christensen som får lov at lægge ud. Han var gennem en årrække uddeler 
i Vejrum Brugs. Aksel fortæller: 
Jeg var i lære i Koldby Brugs. Herefter aftjente jeg 24 måneders militærtjene-
ste og tog efterfølgende 6 måneder på Andelsskolen i Middelfart. Herefter kom 
jeg tilbage til Thy - til Bedsted Brugs som 1. mand. Det var i december måned 
– 3 måneder efter skoleopholdet i Middelfart. Uddeleren kom en fredag efter-
middag og sagde at nu var der et job som uddeler i Vejrum Brugs. Vejrum 
Brugs ville sikkert alligevel lukke indenfor de næste 3 år, så det ville være en 
fin måde at finde ud af om uddelerjobbet var noget for mig. Men det  hele var 
nødt til at skulle gå lidt hurtigt. Uddeleren gik ind og skrev en håndskreven an-
befaling til mig, som jeg skulle vedlægge ansøgningen.  
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Jeg skulle selv skrive den rent på maskine – og var der noget i den jeg ville 
have anderledes, ja så kunne jeg bare lave det om.  

                                                       ———— 

Lørdag eftermiddag efter lukketid blev jeg i Bedsted Brugs og fik skrevet både 
anbefalingen og lavet en ansøgning. Uddeleren mente postvæsenet ville være 
for langsomme til at fragte ansøgningen til Vejrum, så 2. manden i Brugsen 
blev sendt af sted til Vejrum med ansøgningen den samme lørdag eftermid-
dag.. Ansøgningen blev leveret til Jens Clausen, som var formand for Brugsen 
på det tidspunkt.. 
Mandag morgen kl. 7.30 blev der ringet fra Vejrum. Jens Clausen ringede og 
spurgte om bestyrelsen måtte komme til Bedsted Brugs samme mandag efter-
middag og få en snak med mig.  
Bestyrelsen bestod af 5 mand. Først fik de en snak med uddeleren i et kvar-
ters tid – og så var det min tur. Mens jeg var inde til samtalen fik uddeleren 
kontakt til Manufakturhandler Søndergaard i Thisted. Her var Grethe i lære. 
Uddeleren ville sende en taxa ud og hente Grethe, så bestyrelsen også kunne 
se hende. Det var manufakturhandleren ikke specielt tilfreds med. Det må ha-
ve været mellem jul og nytår, for man havde lige startet op på udsalget, og 
butikken var fuld af kunder. Han lod sig dog overtale – så Grethe blev sendt af 
sted i en taxa fra Thisted til Bedsted. 

                                                      ————-   

Da hun ankom til Brugsen i Bedsted fik hun at vide af uddeleren at hun kun 
skulle sige noget – hvis hun blev direkte spurgt. Grethe var ikke forberedt på 
noget som helst – så hun kom ind til de 5 mænd fra Vejrum. Da de havde kig-
get lidt på hende, blev hun sendt ud i taxaen igen og fik en retur til Thisted.  
Jeg fik tilbudt jobbet – og skulle starte hurtigst muligt i januar måned.  
Når man skulle være uddeler skulle man jo helst være gift – det gik ikke at 
man bare boede sammen som par, hvis formalia ikke var i orden. Altså skulle 
vi giftes i en forfærdelig fart. Kogekonen fik lov at bestemme bryllupsdatoen – 
det blev den 3. januar 1962, som var den første dag hun var ledig.  
Vi blev gift og brylluppet blev holdt i Grethes hjem. Der var gæster alle steder i 
huset. Om det så var i gangen var der placeret 4 mennesker. Veloverstået 
bryllup – så var vi klar til at flytte til Vejrum. 

                                                   ———  

 

Side 10          Vejrum Nyt 



I Bedsted var jeg vant til at vi åbnede butikken kl. 7.00. Det gjorde jeg også her 
i Vejrum. Jeg havde bare ikke lige tænkt på at oplandet her ikke var så stort 
som det var i Thy. 
Første kunde – det var Jakob Christiansen. Han kom kl. 8.45 og købte 2 fri-
mærker. De blev sat på et par breve, som jeg efterfølgende skulle sørge for 
blev sendt med landpostbuddet. 
Da vi startede i Brugsen var der 42 medlemmer. I min ansættelseskontrakt 
stod der, at jeg selv skulle anskaffe en varevogn, så der kunne køres varetur. 
Til det formål indkøbte jeg en Pick Up lastvogn med en max. last på 1400 kg. 
Min aflønning for at køre landtur var 30 kr. om ugen for at lægge bil til. 

                                               —————— 

Vores første lærling – Kaj - skulle forud for landturen cykle rundt til medlem-
merne og hente kontrabogen (en bog, hvori  han sørgede for at få skrevet 
ugens varebestillinger ind fra det pågældende medlem – og som efterfølgende 
blev leveret tilbage med regningen for ugens køb. 
 Tilbage i butikken pakkede han bestillingerne, mens jeg kørte rundt og afleve-
rede varerne. Varerne blev leveret i æggekasser. Nogle kunder leverede æg 
som en del af betalingen, hos andre var der kontant afregning, når jeg kom og 
leverede varerne. Hele afregningen blev styret via kontrabogen. Her var prisen 
på de leverede varer ført ind og der var foretaget modregning af evt. æggele-
verancer fra sidste uge. 

                                                 ————— 

Varesortimentet i Brugsen var på dette tidspunkt kolonialvarer, isenkram til 
husholdning, landbrugsisenkram (tråd til indhegning o. lign, tøjr til kreaturerne) 
værktøj, søm og skruer og foderblandinger til dyrene.  
Vi havde dengang en omsætning på 650.000 kr.  
Brugsen voksede stille og roligt. Kajs lillebror – Anton – kom også i lære. Gre-
the passede telefonen samtidig med at hun sammen med Kaj og Anton passe-
de butikken, når jeg kørte varetur.  Det kunne ikke længere klares på en dag, 
men måtte nu køre over 1,5 dage. 

                                                —————— 

Tingene udviklede sig, og vi havde fast 2 lærlinge på kost og logi + vore egne 
3 piger som kom til. Vi fik flere og flere kunder – og det var ikke længere nok 
med Pick Up’en til vareleverancer.  Vi gjorde brug af sognets 2 vognmænd – 
Maigaard i Vejrumstad og Johannes Jensen, som boede på det der nu hedder 
Agergårdvej 1. 
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Det var en skøn tid. Lærlinge havde vi 2 – 3  stykker af ad gangen. De boede 
hos os i Brugsen. Deres fritid brugte de bl.a. på kortspil hos en af sognets 
ungkarle. Her havde man gang i et hjemmebrænderi og de gyldne dråber måt-
te vi jo sørge for blev smagt til. Det skete at vi var så trætte efter dagens dont, 
at vi faldt i søvn under kortspillet.  
Når lærlingene var færdige en lørdag eftermiddag, kunne de sagtens finde på 
at starte scooteren op, alle 3 lærlinge sætte sig op på den – og så tage turen 
til et bal i Thy. 
Brugsen havde vokseværk – og i midten af 70’erne blev den første hal bygget 
til.  

                                        ——————— 
En afdeling af Brugsen – Tectum i Struer - var gået ind i leverancen af bygge-
materialer. Det gik ikke, og Tectum blev nødt til at lukke. En del af varelageret 
blev flyttet her til Vejrum, og så tog tingene for alvor fart her i Vejrum.  
Der blev bygget yderligere 3 haller bag den grønne hal. Vi gik for alvor ind i 
byggebranchen – og solgte alt fra tegl, spær, vinduer, døre og hårde hvideva-
rer. Varerne blev ofte leveret direkte fra fabrikkerne ude hos kunderne. 
Der var rigtig gang i den. Mange håndværkere startede op og der var virkelig 
gang i salget af nybyggeri. 
Vi fik selv bygget eget parcelhus på toppen af bakken – og beboelsen ved 
Brugsen blev inddraget til ”administrationsbygning”. Her havde vi 3 – 4 fuld-
tidsansatte på kontoret.  

                                           ——————— 
 
Læs resten af Aksels beretning på www.vejrum.net hvor du også kan finde 
mange andre spændende historier  om verdenskunst—skolehistorie—
landpost m.m. Her kan du også læse adskillige artikler om Vejrum i både nær 
og fjern fortid. Flere indlæg er kommet til på det seneste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nyt vedr. omdeling af Girokort for Vejrum Borger- og Gymnastikfor-
ening.       
Som noget nyt bliver der i år omdelt girokort for Borger- og Gymnastikforenin-
gen sammen med aprilnummeret af Vejrum Nyt. Det har tidligere været en 
kæmpe arbejde for kassereren at udskrive og omdele girokort med påtrykt 
navn. Vi prøver derfor som noget nyt i år at uddele girokort til alle modtagere 
af Vejrum Nyt.   
Borger- og Gymnastikforeningen står bag mange tiltag i lokalområdet. Der 
kan nævnes: Idrætsaktiviteter i Fritidscentret, byfest, foredrag, Legeplads, 
Flagning og blomster ved indfaldsvejene, Julebelysning, banko, lokal hjem-
meside, medudgiver på Vejrum Nyt, udflugter og mange andre arrangemen-
ter hvor alle i lokalområdet kan mødes til hyggeligt samvær. 
Samtidig er Borger- og Gymnastikforeningen også kontakt for vores lokalom-
råde til kommunen og andre offentlige myndigheder. 
Rigtig mange er allerede medlem. Men vi håber samtidig at endnu flere vil 
benytte lejligheden til at melde sig ind og støtte foreningen. Det koster kun 75 
kr. pr person at være medlem.   

 

 

Fibernet i Vejrum? 
VBG’s bestyrelse har været i kontakt med NOE og Altibox om muligheden for 
udrulning af fiberbredbånd i Vejrum-området.  NOE og Altibox samarbejder 
om etablering af fibernet i midt og Vestjylland. NOE graver forbindelserne 
ned og Altibox udbyder bredbåndsforbindelserne. Altibox koordinerer interes-
se undersøgelser i lokalområderne. Hvis de finder stor interesse i et område 
vil de gå videre med det til NOE, der tager den endelige beslutning om de vil 
grave forbindelserne ned i et område.  Altibox’s tommelfingerregel er at ca. 
50% i et område skal tegne sig til at blive tilkoblet, for at det kan blive til no-
get. Deres nuværende tilbud indbefatter gratis tilslutning og et priseksempel 
på en 20/20 mbit inkl. fast afgift på telefon forbindelse er p.t. 249kr/md. Be-
styrelsen vil tage nærmere kontakt med Altibox for mere info og evt. igang-
sætte en undersøgelse af interessen i området.  Det skal dog siges at NOE 
er fuldt booket med gravearbejde i andre områder i resten af 2014 og første 
halvdel af 2015. Så det er først derefter Vejrum evt. kan komme ind i planen. 
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Gymnastiksæsonen 2013/14 
 
Så gik der en sæson mere ved gymnastikken. I år har der 
været ca. 65 gymnaster og 9  ledere/ hjælpere. Det synes jeg er flot. 
Sæsonen sluttede af med gymnastikopvisning i Vejrum Fritidscenter 
fredag den 7. marts,  hvor der var mødt mange op til en hyggelig og 
flot opvisning.  
I den anledning vil jeg gerne sige tak til dem der hjalp til både  med at 
få kaffen og kagen lavet, og med at få taget billeder. (Billederne kan 
ses på Vejrum.Net)  Også en stor tak til sponsoratet fra Enggard Auto 
til opvisningstrøjerne. 
Vi manglede desværre 2 hold i år:  far/mor-barn og springhold/
rytmehold.  Jeg håber vi kan finde nogle ledere /hjælpere til de 2 hold 
til den kommende sæson. I skrivende stund kan jeg fortælle at Lynmy-
rerne, puslinge og voksenholdet er klar.    
Vi kan altid bruge nogle ungledere. Man skal være 13 år for at blive 
ungeleder. Hvis man har lyst til at prøve at lede et springhold eller far/
mor – barn holdet, så kontakt Annemette Andersen  på tlf. 51 21 33 
47. eller Jørgen Andersen på 23 32 45 56. Vi træffes også på mail 
ford1@email.dk. 
Har du nye idéer til andre aktiviteter, er du også meget velkommen til 
at kontakte Jørgen Andersen.  
 Jørgen Andersen, V.B.G 

     Reserver allerede nu 16. august  2014 til byfest  i Vejrum 
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Pladespil 
Så har vi afsluttet dette vinterhalvår for pladespil – det har været en god 
oplevelse – fin opbakning – og mange glade vindere. 
Der skal hermed lyde en stor tak til de som har givet bidrag til vores gevin-
ster – Min købmand Hjerm – Salon Schwartz – Ausumgård gårdbutik – 
Æblegården – Slagter Amstrup Struer – Løvbjerg slagter Struer. 
Samtidig skal der også lyde en stor tak til den stab af hjælpere der har 
været med til at det har kørt på skinner hver gang. 
Bestyrelsen har givet grønt lys for spil igen i vinterhalvåret 2014-2015 – 
mere herom senere på året. 
M.v.h. Ruth Kristensen 

 

 
 
 
Fastelavn 2014 
Søndag d. 3. marts holdt VBG og Menighedsrådet det fælles fastelavnsar-
rangement. Vi startede i Kirken hvor Heidi Preem holdt fastelavns-
gudtjenesten flot akkompagneret af et stort børnekor. Efterfølgende var 50 
voksne og 60 børn samlet til en hyggelig eftermiddag i fritidscentret med 
tøndeslagning og kaffe med fastelavnsboller.  Kattekongerne blev Merle, 
Mads og Anna. Kattedronninger blev Line, Mads og Noa, mens dem det 
lykkedes at slå tøjkattene ud af tønden blev: Jens Kristian, Andreas og Sig-
ne. 
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Gymnastikopivisning 7. marts 2014 


