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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: Marie Jakobsen 20 36 66 12. ( afløser for Sandie )
Redaktionen:
Ansvarshavende: Tove Jensen, Skt. Olai Bakke 3, Vejrum
Tlf. 40 40 56 89 / mail: tove.kg.jensen@gmail.com

Tryk: www.reklamika.dk

April-maj 20145

Årets konfirmander
VEJRUM KIRKE – 1. maj 2015, kl. 10.30
Anna Søndergaard Pedersen, Kronborgdige 2, 7600 Struer
Benedikte Kongsgaard, Saltholm 16, 7600 Struer
Jonatan Rabjerg Jørgensen, Saltholm 6, 7600 Struer
Kathrine Kiel, Birkildvej 10, 7600 Struer
Line Louise Nielsen, Kronborgdige 4, 7600 Struer
Magnus Vilsgaard Nygaard, Sportsvej 1, 7600 Struer
Maria Sundgaard Kvist Pedersen, Kirketoft 102, 7600 Struer
Martin Andersen, Holstebrovej 92, 7600 Struer
Rasmus Ørts Jakobsen, Lindevænget 51, 7560 Hjerm
Victoria Frøsig Nørsøller, Birkildvej 11, 7600 Struer

ASP KIRKE – 3. maj 2015, kl. 10.30
Andreas Thesbjerg, Kirketoft 70, 7600 Struer
Camilla Byskov Thing Kristensen, Brattingbjerg 4, 7600 Struer
Camilla Koed Kristensen, Rødebrovej 3, 7600 Struer
Elias Eiler Pilgaard, Østerbyvej 11, 7600 Struer
Emil Dammeyer Sørensen, Kirketoft 64, 7600 Struer
Ida Vestergaard Amstrup, Tornager 9, 7600 Struer
Jacob Stougård, Vilhelmsborgvej 33, 7600 Struer
Jens Jacob Kjær Ludvigsen, Timlingvej 7, 7600 Struer
Karoline Vindelev Brun Nielsen, Kirketoft 10, 7600 Struer
Mie Agervig Hansen, Vilhelmsborgvej 33, 7600 Struer
Nikolaj Sanggaard Christensen, Donskærvej 2, 7600 Struer
Sebastian Baadsgaard, Solvang 16, 7600 Struer
Signe Eskelund Holm, Klosterhedevej 52, 7600 Struer
Signe Damgaard Kobberøe, Langdyssen 8, 7600 Struer
Sille Baunsgaard Kristensen, Bækvej 9, 7600 Struer
Tobias Lillevang, Brattingbjerg 29, 7600 Struer
Tommy Lago Hansen, Bautastenen 9, 7600 Struer
Viktor Søren Schultz Klint, Vilhelmsborgvej 67, 7600 Struer
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6.
februar afholdt VBG ordinær generalforsamling i Vejrum Fritidscen
ter. Det var dejligt at se et godt fremmøde, så mødelokalet i centret var godt
fyldt op. Men var du en af dem der ikke kunne komme denne aften er der et
sammendrag af de ting der blev drøftet.
Formanden berettede om hvordan foreningen er organiseret med bestyrelse
og udvalg. Der blev berettet om de mange aktiviteter som VBG har været in
volveret i årets løb:
Fastelavn, Gymnastikopvisning, legepladsdag, affaldsindsamling, hjælp til for
årsmesse på Ausumgaard, Grillaften, byfest, Kunsten i Bevægelse, Lucia.
De faste aktiviteter som VBG arbejder med: Idræt, Banko, Madlavning, Fore
drag, Flag og blomsterkummer, Loppemarked, Hjemmeside, Vejrum Nyt m.m.
I årets løb har der været arbejdet med en række nye tiltag:
VBG har deltaget i drøftelser med skolen om implementering af den nye sko
lereform og hvordan lokale foreninger kan deltage i dette.
Vi har i samarbejde med Altibox arbejdet for muligheden for at få fiberbred
bånd til Vejrum og oplandet omkring. Der er foreløbig samlet en liste med
149 interesserede der er sendt ind til Altibox. Første tilbagemelding fra Alti
box er at NOE har besluttet at de på det grundlag gerne vil gå videre med et
projekt i Vejrum. Forventningen fra Altibox er at man kan være klar med den
endelige zone sidst i 2015 og der da vil kunne laves en endelig tilmeldingsrun
de og forhåbentligt etablering i foråret 2016. Vi modtager stadig forhåndstil
meldinger som vi sender videre til Altibox. Jo flere der melder sig som interes
serede, også fra oplandet, jo større kan vi sikre at den zone, som det endelige
tilbud vil dække, bliver.
VBG deltager også i et projekt om udarbejdelse af en Lokal udviklings plan for
området. VBG deltager i en arbejdsgruppe der ser på mulighederne for udvik
ling i de små lokalområder som Vejrum, Ølby/Fousing og Linde. Det er en del
af et større projekt finansieret af LAG midler og med DGI som konsulenter,
der også har en arbejdsgruppe der arbejder med udvikling af faciliteterne om
kring LanghøjHallen.
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Idrætsudvalget kunne berette at der på idrætsområdet har der været 3 gym
nastikhold. Der mangledes ledere til farmorbarn og springhold.
Men til næste sæson arbejdes der på at få et tættere samarbejde med Lang
høj KFUM IF både omkring uddannelse af unge ledere og omkring etablering
af Springhold i området.
Der har igen i år køre fodbold i sommer sæsonen og hockey i vinter sæsonen.
Der kører udlejning af badmintonbaner både i sommer og vintersæsonen.
Vi har været så heldige at få støtte fra Tuborgfonden på 25.000 kr som til
skud til indkøb af en AirTrack og nye Hockeystave. Struer Gamle drenge har
støttet med 2500Kr.
Kassereren berettede at regnskabet gav et underskud i år. Men det var bereg
net da VBG også selv har investeret noget i AirTrack’en og der er indkøbt
nogle Shelters der vil blive sat op på legepladsen til foråret.
Der er startet et nyt tiltag op omkring sponsoraftaler med lokale erhvervsdri
vende, hvor VBG kan tilbyde at reklamere i forskellige sammenhænge. Det er
noget der arbejdes videre med at udvikle.
På generalforsamlingen skulle vælges 3 nye ind i bestyrelsen. Der var 3 af de
fremmødte der gerne vil ind i bestyrelsen så det gik rigtig fint med at få dan
net en ny bestyrelse. Listen over den nye bestyrelse efter generalforsamlin
gen kan ses andetsteds i bladet.
Der var ingen indkomne officielle forslag til generalforsamlingen men under
evt. lagde formanden op til at folk kunne komme med ideer til nye tiltag/
aktiviteter som VBG kunne arbejde med. Der kom en del forslag: Fællesspis
ninger, Grill/Bålplads, Fitnesscenter, Bagagerumsmarked, infoskærme.
VBG’s bestyrelse vil i den kommende tid tage ideerne op og undersøge mulig
hederne.
VBG’s bestyrelse vil gerne takke alle der har hjulpet til årets løb både ved ar
rangementer og som holdledere og hjælpere. Der skal også lyde en stor tak til
de organisationer og erhvervsdrivende der har støttet foreningen økonomisk i
årets løb.
Henrik Jensen, VBG
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Omtale af kommende arrangementer

BORGERMØDE FOR ALLE BORGER I VEJRUM SOGN
Mandag den 23. marts kl. 19.30 i Vejrum Fritidscenter.
Kommunen har ønsket, at der laves en udviklingsplan for Langhøj området.
Derfor opfordrer vi områdets borgere til at møde op og give deres mening til
kende om, hvordan vi ønsker at vores område skal udvikle sig i fremtiden.
Det kan f.eks. være områder som:
Fritidsliv
Foreningsliv
Cykelstier
Turisme
Erhvervsliv
Kollektiv transport
Sti imellem de to byer
Der er sikkert mange flere emner, kun fantasien sætter sine grænser. Lad os
sammen komme med nogle forslag til, hvad vi kunne tænke os.
Fra DGI kommer Stine Berg
VBG vil servere kaffe/brød
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Påskefestival for alle i Vejrum Kirke:
Palmesøndag (29. marts) indleder vi påskeugen. Minikonfirmander
børneklub og spirekoret medvirker. Gudstjenesten starter kl. 10.30
Skærtorsdag (2. april) er der måltidsfællesskab i kirken.
Før og efter måltidet vil vi bede, synge og lytte til dagens tekst fra evangeliet.
Måltidsgudstjenesten begynder kl. 18.00 – og vi håber at mange har lyst til at
deltage i en stemningsfuld aften i Vejrum Kirke.
Det er gratis at deltage, men grundet køkkenet er der tilmelding senest den
29. marts til Tove Jensen på tlf. 9746 5055 eller 4040 5689
Langfredag (3.april) er der en kort og stemningsfuld gudstjeneste. Gudstjene
sten starter kl. 10.30.
Påskedag (5. april) har vi en gudstjeneste der er fuld af liv. Kirkekoret medvir
ker. Gudstjenesten starter kl. 10.30.
Efter gudstjenesten er der champagne og kransekage.

Planlægning og bibelkreds fredag den 17. april kl. 19.30
Fredag den 17. april lægger vi i fællesskab program (møder og bibelkredsda
toer) for det næste år. Medbring kalender. Tekst: Joh 10, 1116.
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17. Kirkehuset kl. 19.00. Planlægning
og bibelkreds (se omtale)
23. VBG debatmøde i Fritidscentret kl.
18. Legepladsdag kl. 9.00 ved Fritids
19.30 (se omtale)
centret(se omtale)
28. Kirkehuset kl. 10.00—13.00 i kirkehu
19.
Affaldsindsamling
kl. 9.00 ved
set Spirekor minikordag i Kirkehuset
Fritidscentret (se omtale)
29.(Palmesøndag)Gudstjeneste i Vejrum
19. Gudstjeneste kl. 10.30 i Vejrum
kl. 10.30 v/ Heidi Preem
Kirke v/ Heidi Preem
Minispirekoret medvirker
Kollekt: Skt. Nikolai Tjenesten
20. Kirkekor kl. 15.40 i Kirkehuset
31. Børneklubben holder påskeferie
21. Børneklubben kl. 16.30 i Kirkehu
set (Josef i Ægypten)
23. Borgerklubben kl. 14.00 i Fritids
Kalender april
centret: Hygge og spil
02. (Skærtorsdag) Gudstjeneste kl. 18.00
23.
Kirkehuset
kl. 19.30 Møde ved
v/ Heidi Preem. (se omtale—husk
Erik Ladegaard. Emne: Jesustroen
tilmelding)
de muslimer
Gudstjeneste kl. 10.30 i Fousing
03. (Langfredag) Gudstjeneste kl. 10.30 v/ 24. Menighedsrådsmøde kl. 19.00 i
Heidi Preem
Kirkehuset
05. (Påskedag) Gudstjeneste kl. 10.30 v/
26. (3.s.e.påske)Gudstjeneste i Vej
Heidi Preem
rum kl. 9.00 v/ Heidi Preem
Kirkekoret medvirker
27. Kirkekor kl. 15.40 i kirkehuset
Kollekt: KFUM & KFUK
28. Børneklubben kl. 16.30 i Kirkehu
06. (2.påskedag) Ingen gudstjeneste i
set (Afslutning)
Vejrum
30.
Borgerklubben
kl. 14. Vi besøger
Ølby kl. 9.00—Fousing kl. 10.30
Kurbad
Limfjorden—kaffe
25 kr.
07. Ingen børneklub
Kalender marts

10. Familieklubben kl. 18.00 i Kirkehuset:
Tema/debataften v/Heidi Preem
(tilmelding til Hanne og Anders tlf.
6168 3011)
12. (1.s.e.påske) Ingen gudstjeneste i

Vejrum
Asp kl. 9.00— Ølby kl. 10.30
13. Kirkekor kl. 15.40 i Kirkehuset
14. Børneklubben kl. 16.30 i Kirkehu
set (Josef)
16. Borgerklubben kl. 14.00: Gåtur
ved Vegen Å, Holstebro
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Kalender i maj

01.(St.Bededag) Konfirmation i Vej
rum kl. 10.30
03. (4.s.e.påske) Gudstjeneste i Vej
rum kl. 9.00 v/ Carsten Hoffmann.
Konfirmation i Asp kl. 10.30 v/ Hei
di Preem
04. Kirkekor kl. 15.40 i Kirkehuset
07. Borgerklubben kl. 14.00 i Fritids
centret: Besøg af Heidi Preem
som fortæller om livstruende syg
dom, død og begravelse
07. Bibelkreds kl. 19.30 hos Ellen og
Kristian Andreasen. Tekst Joh. 16,
23b28
08. Grillaften ved Fritidscentret kl.
17.00 (se omtale)
10. Ingen gudstjeneste i Vejrum.
Ølby kl. 9.00, Fousing kl. 10.30
Kollekt: Menighedsplejen
10. Familieklubben. Efter gudstjene
sten besøges naturlegepladsen
Tinkerdal. Madkurv medbringes.
11. Kirkekoret kl. 15.40 i Kirkehuset
14. (Kr. Himmelfart) Gudstjeneste i
Vejrum kl. 10.30 v/ Heidi Preem
17.(6.s.e.påske) Gudstjeneste i Vej
rum kl. 10.30 v/ Heidi Preem
18. Kirkekor kl. 15.40 i Kirkehuset
18. Sommermøde i Rydhave kl. 19.30 i
Rydhavehallen v/Bent Molbeck
Pedersen, landsleder i DFS
19. Kirkehuset kl. 17.00 Gud og God
nat (Se omtale)
21. Borgerklubben kl, 14.00 Gå tur til
Østre Strand i Struer. Vi tager kaf
fen med.
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22. Menighedsrådsmøde kl. 19.00 i
Kirkehuset
24.(Pinsedag) Gudstjeneste i Vejrum
Kirke kl. 10.30 v/ Heidi Preem
25. (2.pinsedag) Provstigudstjeneste
kl. 10.30 ved Gimsinghoved (Se
omtale)
27. Menighedsrådsmøde kl. 19.00 i
Kirkehuset
27. Bibelkreds kl. 19.30 hos Hanne og
Niels Nykjær. Tekst: Joh.3,115
28. Borgerklubben kl. 10.00 udflugt.
I år går turen til Lille Malunds Ha
ve ved Nr. Snede. Pris pr. person
80 kr. inkl. entré, frokost og drik
kevarer. Tilmelding senest 21.05
til Jytte B (tlf. 9746 4352)eller
Jytte M (tlf. 97464379)
31. (Trinitatis) Gudstjeneste i Vejrum
kl. 10.30 v/Heidi Preem.
Efter gudstjenesten er der Menig
hedsmøde i Kirkehuset, hvor der
serveres en let frokost.
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Legepladsdag lørdag den 18. april kl. 09.00
Mød op til en hyggelig dag på legepladsen ved Fritidscentret.
Vi giver legepladsen en forårsrengøring.
Opstart m. rundstykker kl. 09.00. Medbring hakke, rive og skovl.
Alle er velkommen.

Affaldsindsamling søndag den 19. 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.

Grillaften fredag den 8. maj kl. 17.00
Fredag den 08. maj står VBG og menighedsrådet for en hyggelig grillaften
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.
Vi glæder os til at se mange igen i år.
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Gud og Go’nat – tirsdag d. 19. maj kl. 17.30
Gud og Go’nat henvender sig til småbørnsfamilier, der i en travl hverdag kun
ne tænke sig et nemt fællesmåltid med efterfølgende fortælling, bøn og sang
i kirken. Alt sammen på børnenes præmisser, naturligvis.
Vi begynder kl. 17.30 i Kirkehuset, og slutter senest kl. 19 i kirken. Det er gra
tis at deltage.
Tag mor, far eller bedsteforældre i hånden og snup bamsen under armen. Vi
ses til Gud og Go’nat.
Pga. af madlavningen er der tilmelding senest fredag d. 15. maj til Heidi – en
ten pr. mail: HRP@KM.DK eller pr tlf.: 97 46 43 31

Provstigudstjeneste 2. pinsedag
Årets traditionsrige provstigudstjeneste bliver i år på Gimsinghoved –
2. pinsedag, 25. maj kl. 10.30.
Gimsinghoved er Struers kunst og kulturcentrum. Gudstjenesten holdes i den
smukke park med gamle træer og blomstrende rododendron.
Provstiets præster og kirkekorene fra de forskellige kirker medvirker.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at købe pølser mv., eller man kan spi
se sin medbragte mad i parken.
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Set og sket siden sidst….
Gymnastiksæsonen 2014/15
Så gik der en sæson mere ved gymnastikken. I år har der været ca. 55 gymna
ster og 9 ledere/ hjælpere. Det synes jeg er flot.
Sæsonen sluttede af med gymnastikopvisning i Vejrum Fritidscenter fredag
den 6. Marts, hvor der var mødt mange op til en hyggelig aften med flot op
visning. Vi havde i år besøg af Holstebro show og danseforening, hvor Ben
dikte Kongsgaard var med, som er her fra Vejrum. I den anledning vil jeg ger
ne sige tak til dem der hjalp med at få kaffen lavet og kagen serveret og med
at få taget billeder. (Billederne kan ses på Vejrum.Net) Også en stor tak til
alle vores sponsorere for opvisningstrøjerne og ledernes nye dragter.
Vi manglede desværre 2 hold i år: far/morbarn og springhold/rytmehold.
Jeg håber vi kan finde nogle ledere og hjælpere til de 2 hold til den kommen
de sæson. I skrivende stund kan jeg fortælle at Lynmyrerne og puslinge er
klar.
Vi kan altid bruge nogle ungeledere. Man skal være 13 år for at deltage i
ungleder kurset ”I front”. Hvis man har lyst til at prøve at lede et springhold
eller far/mor – barn holdet, så kontakt Annemette Andersen på tlf. 5121 3347
eller Jørgen Andersen på 2332 4556. Vi træffes også på mail ford1@email.dk.
Vi tænker på om vi skal havde yoga her i Vejrum næste vinter ?. Hvis man
kender nogle eller selv har lyst til at lede en hold så kontakt Jørgen Andersen.
Har du/i nye idéer til andre aktiviteter, er du også meget velkommen til at
kontakte Jørgen Andersen. 2332 4556 Ford1@email.dk
Jørgen Andersen, V.B.G
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Fastelavn 2015
Søndag den 15. februar holdt VBG og Menighedsrådet det fælles fastelavnsar
rangement.
Vi startede i Kirken hvor Carsten Hoffmann holdt fastelavns gudtjenesten
flot akkompagneret af et stort børnekor. Efterfølgende var der 31
voksne og 45 børn samlet til en hyggelig eftermiddag i Fritidscentret med
tøndeslagning og kaffe med fastelavnsboller.
Kattekongerne blev: Emil, Anders og Tobias
Kattedronninger blev: Jacob, Laura og Jakob
Tøjkattene blev slået ud af tønderne af: Noa, Andreas og Line

Sogneindsamlingen den 8. marts 2015
4.708,00 kroner…
…blev der indsamlet i Vejrum Sogn, da Folkekirkens Nødhjælp holdt den årli
ge sogneindsamling. !8 indsamlere til fods, løbehjul og bil rundt i hele sog
net. Tak til indsamlere og bidragsydere. På landsplan blev der indsamlet 14
millioner kroner der går til kvinder i verdens fattigste lande. Hvis du ikke var
hjemme kan du stadig nå at give et bidrag på f.eks. mobilepay eller swipp på
50 90 40 40. Se mere på Nødhjælp.dk.
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VBG bestyrelsen har ikke konstitueret sig endnu – det sker ved
næste møde—men bestyrelsen består af:

KRYDS I KALENDEREN
Lørdag den 6. juni – Årets byfest – mere info i næste nummer af
Vejrum Nyt og på www.Vejrum.net
Lørdag den 24. oktober i Vejrum Fritidscenter – ”Lego legedag
for store og små”.
Yderligere information kommer senere.
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Omdeling af Girokort for Vejrum Borger og Gymnastikforening.
Igen i år bliver girokortet for Vejrum Borger og Gymnastikforeningen lagt i
Vejrum Nyt (indlagt i dette nummer)
Vejrum Borger og Gymnastikforeningen står bag mange tiltag i lokalområdet.
Her kan nævnes: Idrætsaktiviteter i Fritidscentret, byfest, foredrag, legeplads.
flagning og blomster ved indfaldsvejene, julebelysning, banko, lokal hjemme
side, medudgiver på Vejrum Nyt, udflugter og mange andre arrangementer,
hvor alle i lokalområdet kan mødes til hyggeligt samvær.
Samtidig er Vejrum Borger og Gymnastikforeningen også kontakten fra vort
lokalområde til kommunen og andre offentlige myndigheder.
Rigtig mange er allerede medlem, men vi håber at endnu flere vil benytte lej
ligheden til at melde sig ind og støtte foreningen.
Det koster kun 75 kr. pr. person per år at blive medlem.

Fristen for indlæg mv. til det næste nummer af Vejrum Nyt er 10. maj 2015.
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Gimsinghoved

Redaktionen ønsker alle en rigtig god påske

