
TIL SAMTLIGE HUSSTANDE 

Informationer fra lokalområdet  

Nr. 5 - 2015 

På skattejagt i præstegårdshaven til sognedagen 20. august 2015 



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: Vejrum Borger og Gymnastikforening: Vejrum Borger og Gymnastikforening: 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: Vejrum Fritidscenter: Vejrum Fritidscenter: Vejrum Fritidscenter: 

Formand: Aage Nielsen, Kronborgdige 25, Vejrum 

Tlf.: 24 22 54 52 

Pedel/ Udlejning Fritidscentret: Maria Jacobsen  Maria Jacobsen  Maria Jacobsen  Maria Jacobsen 20 36 66 12.  

Redaktionen: Redaktionen: Redaktionen: Redaktionen: 

Ansvarshavende: Tove Jensen, Skt. Olai Bakke 3, Vejrum 

Tlf. 40 40 56 89 / mail: tove.kg.jensen@gmail.com 

Tryk:Tryk:Tryk:Tryk: www.reklamika.dk 
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Ansættelse af præstevikar under Heidis barselsorlov. 

Så kom vi igen som nyt menighedsråd i Vejrum ud for noget som vi ikke har 
prøvet før – nemlig at skulle deltage i ansættelsen af en præstevikar. 
Processen startede med at få lavet et opslag på den ledige stilling. Alle Vej-
rums fortræffeligheder blev opremset med henblik få at få ansat en vikar af 
samme kvalitet og standard som Heidi. 

Vi har gået i spændt uvidenhed om, hvad det ville kaste af sig af ansøgninger. 
Interesserede ansøgere har haft følere ude hos John – nogle har været her og 
kigget på omgivelserne, inden de har sendt en ansøgning af sted. 

Så oprandt dagen, hvor spændingen skulle udløses. Biskop Henrik Stubkjær 
tog turen til Kirkehuset for at mødes med provst Carsten Hoffmann, Menig-
hedsrådet ved Vejrum Kirke, Vagn Ove som nuværende præst, Gerda som 
medarbejderrepræsentant og hele Menighedsrådet ved Ølby/Asp/Fousing kir-
ke. En pæn lille flok på et sted mellem 15 og 20 personer. 
Henrik Stubkjær kunne fortælle at vi havde modtaget 5 ansøgninger til stillin-
gen. Ansøgningerne blev gennemgået, og der blev opnået enighed om, hvem 
vi kunne tænke os at invitere til en prøveprædiken. 

Ansøgerne fik en uge til at lave en prædiken ud fra sidste søndags tekst. De 
skulle selv rette henvendelse til kirkebetjeningen angående salmevalg mv., så 
vi kom så tæt op ad en normal gudstjeneste som muligt. 
Prøveprædikenens forløb var som en ganske almindelig gudstjeneste, hvor 
Gerda styrede kirkeklokkerne, Dorthe bad indgangsbøn og vikaren forestod 
den kirkelige handling – herunder prædiken. Der blev sunget 3 salmer under 
akkompagnement af Kirsten. Ved gudstjenesten deltog Menighedsrådet fra 
Vejrum – 5 stk – og Menighedsrådet fra Ølby/Asp/Fousing – 10 stk.

Efter gudstjenesten var der kaffe og kage i Kirkehuset for vikaren, de 2 menig-
hedsråd og medarbejderrepræsentanten. Her kunne præstevikaren spørge om 
løst og fast i sognet og menighedsrådsmedlemmerne havde mulighed for at 
spørge ind til personen som gemte sig bag den fremsendte ansøgning 
(jeg tror det var mest spændende at være en del af de to Menighedsråd...). 

Da ansøgeren var sendt hjem efter ca. 2 timers meget koncentreret tilstede-
værelse, skulle der gang i voteringen blandt de fremmødte. Carsten Hoffmann 
blev hidkaldt for at styre slaget da selve indstillingen skulle laves. Vejrum hav-
de 100% indstillingsret, Ølby/Asp/Fousing ”kun” høringsret. Det hele forløb dog 
i fred og fordragelighed, selv om der er mange formalier der skal overholdes – 
som eksempelvis skriftlig afstemning. 
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Indstillingsaftenen sluttede med at der blev lavet en 100% enstemmig indstil-

ling på en vikar.  

Desværre har den indstillede kandidat efterfølgende valgt at trække sit kandi-

datur, og hele proceduren skal sikkert starte forfra.  

Nu ved vi til gengæld hvordan det skal foregå. 

/Tove Jensen, Vejrum Menighedsråd 

Efterlysning fra Vejrum Menighedsråd 

Vi synes faktisk selv at vi har haft gang i mange ting i vores regeringsperiode i 

Vejrum Menighedsråd — og det vil vi rigtig gerne blive ved med. Vort allerstør-

ste ønske er at vi har en kirke i Vejrum, som er for alle i sognet — uanset om 

man har en dåbsattest som er ved at være lidt gulnet i kanterne, eller man har 

en spritny af slagsen. 

Med et menighedsråd på 5 medlemmer kan det imidlertid godt være svært 

dels at nå ud til alle og dels at have energien til hver gang at skulle stå med 

eksempelvis friskbagt kage.  

Vi kunne derfor godt tænke os, hvis vi kunne få lavet en 

 ”liste over frivillige, bl.a nogen med bagekompetencer”  

med personer som kunne have lyst til engang imellem at give et nap med no-

get praktisk — eller  at medbringe en kage til arrangementerne.  

Vi trækker allerede nu på rigtig mange, men der er en tendens til, at det lidt 

bliver ”Tordenskjolds soldater”. Det er synd, for så dør gnisten og lysten hos 

den enkelte. 

Derfor: Har du lyst til engang imellem at hjælpe med noget praktisk — eller har 

du en opskrift du gerne vil have afprøvet, så vil vi rigtig gerne høre fra dig.  

Ring eller send en mail til Tove Jensen -  tove.kg.jensen@gmail.com  -   

telefon 40405689 
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Sognedagen den 30. august 

Dagen startede med en gudstjeneste ved Vagn Ove Høgild.  

Efter gudstjenesten var der ca. 30, som indtog en dejlig frokost på parkerings-
pladsen foran Kirkehuset.  

Menighedsrådet havde på forhånd været rundt over hele præstegårdshaven 
for at hænge diverse spørgsmål op til årets familieskattejagt. Der var i alt 24 
spørgsmål som alle kunne løses af små og store i fællesskab, og uden brug 
af mobiltelefon. Der blev virkelig gået til den, hvilket forsidebilledet også indi-
kerer.  

Efter strabadserne var der kaffe og kage. Mens det blev indtaget blev alle 
spørgsmål og svar fra skattejagten gennemgået, og vinderne fik udleveret 
poser fra Haribo.   

En rigtig hyggelig dag, hvor vejret heldigvis viste sig fra sin bedste side.  
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Kalender oktober Kalender oktober Kalender oktober Kalender oktober 

01   Borgerklubben kl. 14.00 i Fritidscent-
ret: Hygge, hobby og spil 

01   Pladespil Vejrum Fritidscenter kl. 
19.00 

01 IM Sangaften kl. 19.30 i Kirkehuset. 
Vi synger gamle sange. Hjemlands-
toner benyttes. 

02. Kirkekor i Kirkehuset efter skoletid og 
indtil kl. 16 

02.  Familieklubben i Kirkehuset kl. 18.00 
til Kreativ aften.  

        Tilmelding senest den 28. sep på tlf. 
24654764  

03.  ” Syng den igen ”  kl. 19.00 i Skjern 
Kulturcenter, Ranunkelvej  

        1—3, Skjern 

04. ( 18.s.e.trin )  Ingen gudstjeneste i 
Vejrum. 

         Asp kl. 9.00,  Fousing kl. 10.30. 

06. Børneklubben kl. 16.30 i Kirkehuset 
( Jesus bliver døbt )  

06. Temaundervisning kl. 19.30 i Herrup 
Missionshus v/Heri Eltør, Aulum 

07. Temaundervisning kl. 19.30 i Herrup 
Missionshus. 

08. Borgerklubben kl, 14.00 i Fritidscent-
ret: Stolegymnastik v/Ruth Kristensen 

09. Kirkekor i Kirkehuset efter skoletid og 
indtil kl. 16 

11. ( 19. s.e.trin ) Gudstjeneste i Vejrum 

kl. 10.30 v/ Vagn Ove Høgild

13. Børneklubben EFTERÅRSFERIE 

15. Borgerklubben EFTERÅRSFERIE 
15. Pladespil Vejrum Fritidscenter kl. 19.00 

15. Bibelkreds kl. 19.30 hos Ella og Vagn 
Ove Høgild, Snerlevej 42, Holstebro  

 ( t ekst: Matt.22 1—14 )  

16. Kirkekor EFTERÅRSFERIE 

18. ( 20. s.e.trin ) Gudstjeneste i Vejrum 
kl. 9.00 v/Vagn Ove Høgild 

20. Børneklubben kl. 16.30 i Kirkehuset 
( E lsker du mig )  

20. Menighedsrådsmøde kl. 19.00 i Kirke-
huset  

22. Borgerklubben kl. 14.00 i Fritidscent-
ret: Hygge, hobby og spil  

23. Kirkekor i Kirkehuset efter skoletid og 
indtil kl. 16 

24. Lego-byggedag i Fritidscentret ( se 
omtale )  

25. ( 21.s.e.trin )  Gudstjeneste i Vejrum 
kl. 10.30 ved Vagn Ove Høgild 

 BUSK gudstjeneste hvor børneklub og 
kirkekor medvirker 

 Kollekt: Julehjælpen i Struer 

27. Ingen  børneklub 

29. Borgerklubben kl. 14.00 i Fritidscent-
ret: Hygge, hobby og spil 

29. Pladespil Vejrum Fritidscenter kl. 19.00 

30. Kirkekor i Kirkehuset efter skoletid og 

indtil kl. 16
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Kalender i november 

01. ( Alle  Helgens dag )  Gudstjene 

       ste  i Vejrum kl, 10.30 v/ Vagn  

       Ove Høgild 

 Kollekt: Julehjælpen i Struer 

02. Spirekor start i Kirkehuset 

 Kontakt Kirsten tlf. 2236 2296 for  

       tidspunkt 

05. Borgerklubben kl. 14.00 i Fritidscent-

ret: Film ( Søren Ryge )  

05. Herren og Fruen i Fritidscentret kl. 

19.30 ( se omtale )  

08. ( 23.s.ie.trin )  Gudstjeneste i Vejrum 

kl. 9.00 v/Vagn Ove Høgild 

09. Spirekor i Kirkehuset  

10. Børneklubben kl. 16.30 i Kirkehuset 

( D en nye himmel )  

12. Borgerklubben kl, 14.00 i Fritidscent-

ret: Hygge, hobby og spil 

12. Pladespil Vejrum Fritidscenter kl. 19.00 

12. Menighedsrådsmøde  kl. 19.00 i Kirke-

huset  

13. Familieklubben og IM Kirkehuset kl. 

18.00 Adventsaften 

 Tilmelding senest mandag den 9. nov 

på tlf. 6174 7205 

       ( Se omtale )  

15. ( 24.s.ie.trin )  Ingen gudstjeneste i 

Vejrum. 

 Asp kl. 9.00  Fousing kl. 10.30 

16. Spirekor i Kirkehuset 

17. Børneklubben kl. 16.30 i Kirkehuset 

( Jesus han ku ’  godt lide børn )  

19. Borgerklubben kl.13.00 i Fritidscentret: 

Julefrokost, pris 140 kr. inkl. drikkeva-

rer. Medbring pakke, værdi ca. 20 

kr. )  Tilmelding senest 12.11.15 til 

Jytte B 9746 4352 eller Jytte M 9746 

4379 

19. Bibelkreds kl. 19.30 hos Ester og Ej-

vind Andersen, Tingvej 33 ( T ekst: 

Matt. 25  31—46 )  

22. ( sidste s i kirkeåret )  Gudstjeneste i 

Vejrum kl. 10.30 v/ Vagn Ove Høgild 

23. Spirekor i Kirkehuset 

24. Børneklubben kl. 16.30 i Kirkehuset 

( Peter i fængsel )  

26. Borgerklubben kl. 14.00 ved Fritids-

centret: Skovtur, derefter æbleskiver 

og gløgg 

26. Pladespil Vejrum Fritidscenter kl. 19.00 

29. ( 1.s i advent )  Gudstjeneste i Vejrum 

kl. 10.30 v/Vagn Ove Høgild 

30. Spirekor i Kirkehuset 

Kalender i december Kalender i december Kalender i december Kalender i december 

01. Børneklubben kl. 16.30 i Kirkehuset 

( D en allerbedste julegave )

Juleafslutning 
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Høstgudstjeneste i Vejrum Kirke den 27. september kl. 14.00: 

Ved gudstjenesten medvirker børneklubben og kirkekoret. 

Menighedsrådet har besluttet at årets høstoffer (kollekt) vil blive fordelt mellem 
Parasollen og Folkekirkens Nødhjælp. 

Efter gudstjenesten vil forskellig nyhøstet frugt og grønt blive solgt foran kirke-
døren. Hele salgsindtægten vil blive lagt til årets høstoffer. 

Der serveres kaffe og kage i Kirkehuset.  

Kom til LEGO legedag i Vejrum. 

Kom til stor legedag arrangeret af Vejrum Borger- og gymnastikforening i sam-

arbejde med medlemmer fra Byggepladen.dk og Legekæden i Struer.   

Kom og byg jeres eget legehus i Lego, så du kan vinde nogle af de fine præ-

mier vi har fået sponseret af Lego i samarbejde med medlemmer fra Bygge-

pladen.dk. Du kan allerede nu forberede dig ved at lave en tegning af det lege-

hus, som du gerne vil bygge. Der vil også være præmier. Der trækkes lod 

blandt de tegninger, der bliver indleveret på dagen. 

Der vil være kæmpe udstilling af en masse af fine Legomodeller fra Byggepla-

den.dks medlemmer. Kom og byg med Lego, uanset om du er barn eller vok-

sen. Der vil være masser af klodser at bygge med og skinner til at bygge en 

stor togbane som du selv kan prøvekøre. 

Vi ses i Vejrum fritidscenter lørdag den 24. oktober fra kl. 10 – 16. Det er gratis 

at være med. Der kan købes pølser, kage og drikkevarer på dagen. 

Bygge/lege hilsner 

 VBG og medlemmerne fra Byggepladen.dk 
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Der er fine Legosæt som præmier til konkurrencerne.  
Sponsoreret af Lego i samarbejde med Byggepladen.dk.  

Asger Toftgaard fra Byggepladen.dk, der er medarrangør af dagen. 

SPIREKORET 

Spirekoret er for sangglade piger og drenge i 1. 2. og 3. klasse. Der er ingen 

optagelsesprøve.  

Spirekoret synger sjove, finurlige sange og salmer med plads til leg, dans og 

bevægelse. Korets sigte er at stimulere den musikalske udvikling og Spireko-

rets medlemmer kan søge direkte ind i Kirkekoret.  

Spirekoret er som kirkekoret med til at give fællesskab, større musikforståelse 

og livsglæde. Spirekoret synger i små perioder, og deltager ved Lucia-

gudstjenesten. Start den 2/11.15.  Kontakt Kirsten for yderligere information på  

tlf. 22362296 

Kirsten Spanggaard   
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Torsdag den 5. november kl. 19.30 i Vejrum Fritidscenter 

Herren og Fruen alias Steen og Mette Krog bor på bondegården "Besgo", 
Krogslundvej 2 i Hvam Mejeriby ved Holstebro.  
De synger folkeviser og folkekære viser, en historisk duét gennem tiden.  

Vel mødt 

Adventsfest i kirkehuset fredag den 13. november 

Festen starter med fællesspisning kl. 18.00 og efterfølgende adventsaktiviteter 
for hele familien. Vi vil høre og synge om advent inden vi slutter aftenen af ca. 
kl. 21. 
Alle er velkomne. 
Tilmelding til Vita Jakobsen, 23931783 og Dorthe Lauritsen 61747205 
Hilsen Familieklubben og IM. 

Pladespil:  

Du skal snart til at samle dine brikker så du er klar til at strø dem ud, når den 
nye spille-sæson går i gang. 
Vi trækker igen lod på kontrolkortet. Vi spiller mini-bingo og almindelig banko 
med fine gevinster både på rækker og hele plader.  
I pausen spilles københavner-banko – og så har vi naturligvis også ameri-
kansk lotteri. 
Så kom og få en hyggelig aften. 
Der spilles i efteråret 2015 på flg. datoer. 1/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11 og 
10/12 
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Nu har du mulighed for at bestille en klubdragt og en T-shirt 

VBG har i samarbejde med Intersport i Struer v/ Søren Mortensen fået lavet en 
VBG klubdragt. 
Dragten vil få påtrykt VBGs samt Intersports logo. 

Dragten har en blå overdel og sorte bukser (slim eller almindelig). 

Dragtpriserne er følgende: 
Børn: 450 kr 
Voksne: 500 kr 
Ønskes navn påtrykt koster det 30 kr. ekstra 
T-shirt i valgfri farve: 250 kr. 

Tag til Intersport i Struer, prøv dragten, bestil og betal den hos Intersport i 
Struer.  

Billede af dragten kan ses på bagsiden af dette blad 
Du kan ligeledes se den på Vejrum.net, i indgangspartiet i Vejrum Fritidscenter 
eller hos Intersport i Struer. 

Alle har mulighed for at bestille en dragt, uanset om man er medlem af VBG 
eller ej. 

Første bestillingsrunde slutter den 30. oktober 2015. 
(Dragten vil også kunne bestilles efterfølgende —  der vil senere komme en ny 
bestillingsdato)  

     -  o  -  o  -  o  -  

Frist for materiale til det næste nummer af Vejrum Nyt 2015-6 er 10. no-
vember. Næste nummer dækker december og januar 
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Klubdragt fra VBG 2015 


