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Vejrum Kirke: 
Provst Vagn  Ove Høgild, Snerlevej  42, 7500  Holstebro 
Tlf.: 3025  3347/ mail: VOH@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 

Tryk: www.reklamika.dk 
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Dåb, vielse, begravelse, rekvisition af attester mv. 
Under sognepræst Heidi Røn Preems barselsorlov, bedes alle, der ønsker 
aftale om dåb, vielse, begravelse eller andet, henvende sig til mig for videre 
aftale. 
Hvis man har brug for dåbs- eller andre attester bedes man henvende sig til 
Kordegnekontoret i Struer, Kirkegade 42, 7600 Struer – tlf. 96 84 92 00 eller 
pr. mail: struer.sogn@km.dk
Man kan ikke rekvirere attester direkte fra Vejrum Net. 

Vagn Ove Høgild 
Mobil 30 25 33 47 
Mail: voh@km.dk

Sogneindsamling - HJÆLP

Søndag den 13. marts er der sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Vi 
håber at der er mange der vil hjælpe til, så vi kan nå rundt til alle døre i sognet. 
Hvis du vil hjælpe, så giv besked til John Skindhøj tlf./sms 2566 8360 eller mail 
på johnskindhoej@gmail.com. 

Indsamlingen starter fra kirkehuset umiddelbart efter søndagens gudstjeneste, 
(som er kl. 9).  
Menigheds rådet er vært med kaffe/te og rundstykker, mens ruterne fordeles. 
Vi forventer at være færdige kl. 12.00. 

Menighedsrådet  

Vejrums historie—Nyt om gammelt 
Måske er det ved den tid, hvor du igen skal kigge på Vejrums hjemmeside 
www.vejrum.net – blandt andet under det første faneblad, som hedder 
'Historie'?
Du kan se, at de mange emner, artikler og billeder er blevet organiseret på en 
ny og forhåbentlig mere brugervenlig måde. Og du kan se, at der er kommet 
nye ting til siden sidst … 
Der kommer indimellem nye/gamle ting til. Og alle henvendelser er velkomne, 
f.eks på historie@vejrum.net. 

Venlig hilsen Historiegrupppen. 
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Babysalmesang 

Som noget nyt i Langhøjområdet kan vi nu tilbyde babysalmesang til alle baby-
er mellem 0 og 10 mdr. i Ølby-Asp- Fousing og Vejrum sogne. Det er Børne- 
og ungdomsmedarbejder Charlotte Nygaard fra Struer kirke, der er ansvarlig 
for forløbet. 

Vi har én gang tidligere forsøgt opstart, men pga. sygdom måttet forløbet des-
værre aflyses. Men nu prøver vi igen. 

Sang og musik er med til at stimulere og udvikle børns sprog, opmærksomhed 
og koncentration med rytme, rim og klang. Derudover gemmer salmerne på en 
sangskat, der er værd at give videre! Det er ikke så vigtigt, om de deltagende 
forældre er vant til at synge, for det kommer først og fremmest an på at få en 
god oplevelse med ens barn og forældrenes stemme er uanset sangtalentet 
vigtig for børnene! 

Vi mødes i Asp Kirke, hvor vi synger og danser til salmesang. Gentagelser gør 
små børn trygge, derfor vil programmet være genkendeligt fra gang til gang. 
Salmerne understreges af enten fagter eller dans. 

Man skal blot medbringe et tæppe eller dyne, som ens barn kan ligge på. Ef-
terfølgende vil der for de, der har tid og lyst, være mulighed for sammen at 
drikke en kop kaffe, te eller vand og få lidt brød og frugt. 

Holdet begynder her i marts og bliver afviklet følgende torsdage fra kl. 9.30-
11.00: 

03. marts,  
10. marts  
17. marts  
31.marts  
07. april  
14. april  
21. april 

Tilmelding og yderligere information kan fås hos Børne- og ungdomsmedarbej-
der Charlotte B. Nygaard på tlf. 2684 9203 eller på BU@struer-kirke.dk 
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Minikonfirmand

Tilbud om minikonfirmand for alle børn i 3. klasse 

Nu starter der snart et nyt hold minikonfirmander for alle børn i 3. klasse på 
Langhøjskolen. 
Vi mødes en gang om ugen, enten i missionshuset eller i Asp Kirke, hvor vi 
først får lidt at spise. Herefter skal vi hører noget fra bibelen, synge og lege 
eller laver noget kreativt sammen. 
Minikonfirmand forløbet foregår følgende dage kl. 13.20 -15.00: 

Torsdag den 3. marts i Asp missionshus 
Tirsdag den 8. marts i Asp kirke 
Torsdag den 17. marts i Asp missionshus 
Torsdag den 24. marts - påskeferie 
Torsdag den 31. marts i Asp missionshus 
Tirsdag den 5. april i Asp kirke 
Torsdag den 14. april i Asp missionshus 
Torsdag den 21. april i Asp missionshus 
Torsdag den 28. april i Asp missionshus 

Den 28. april vil minikonfirmanderne endvidere deltage i en spaghetti gudstje-
neste kl. 17.00 i Asp kirke med efterfølgende servering af spaghetti og kød-
sovs i missionshuset.. 

Tilmelding til 
Børne- og ungdomsmedarbejder Charlotte B. Nygaard på mobil 2684 9203 
eller mail: bu@struer-kirke.dk 

Konfirmandevent i Struer 

Lørdag den 12. marts samles alle provstiets 235 konfirmander sammen med 
deres præster til konfirmandevent i Struer. Det bliver en dag med gudstjene-
ste, konkurrencer og leg samt ikke mindst stand-up-foredrag om identitet, selv-
værd og mange af de tanker og spørgsmål, som uvilkårligt melder sig, når 
man er 13-14 år. Kedeligt bliver det garanteret ikke, når Anders Kofoed Peder-
sen behandler emnerne på sin egen humoristiske måde, og han får mange 
positive ord med på vejen fra tidligere konfirmander, der har oplevet ham. Vi 
glæder os til en hyggelig, spændende og udfordrende dag sammen med dette 
års konfirmander. 
                                                                        Præsterne i Struer Provsti 
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Kalender februar Kalender februar Kalender februar Kalender februar 

02. 02. 02. 02. Børneklub kl. 16.30 i Kirkehuset 

(Himmeriget er en skat)  

02.(Kyndelsmisse) Musikgudstjeneste 
i Fousing kl. 19.30 v/Carsten Hoff-
mann 

04. Borgerklubben kl. 14.00 i Fritids-
centret. Hygge hobby og spil 

04. VBG: Banko kl. 19.30 i Fritidscent-
ret 

05. Kirkekor i Kirkehuset efter skoletid 
til kl. 16.00 

05. Familieklubben kl. 18.00 i Kirkehu-
set En kongelig aften (tema—
teater) tilmelding senest mandag 
til Jette Jørgensen tlf. 2717 4027 

07.(Fastelavn)Gudstjeneste i Vejrum. 
      Kl. 14.00 v/ Vagn Ove Høgild. Her-

efter tøndeslagning i Fritidscentret. 
Se omtale fra VBG 

09. Børneklub kl. 16.30 i Kirkehuset 
(Gud lader tingene spire) 

11. Borgerklubben kl. 14.00 i Fritids-
centret—Film ”Per Hansen” 

12. Kirkekor i Kirkehuset efter skoletid 
til kl. 16.00 

14.(1.s.i fasten)Gudstjeneste i Vejrum 
kl. 10.30 v/ Vagn Ove Høgild 

16. Børneklubben holder vinterferie 

18. Borgerklubben holder vinterferie 

18. VBG: Banko kl. 19.30 i Fritidscent-
ret 

18. Bibelkreds kl. 19.30 hos Britta og 
Anders Pedersen, Tingvej 27. 
Tekst: Mark. 9,14—19 

19. Kirkekoret holder vinterferie 

19.—21. Kristelig Landmandsstævne 
på Nyborg Strand 

21. (2.s.i fasten)Gudstjeneste i Vejrum 
kl. 10.30 v/ Vagn Ove Høgild 

22. Generalforsamling VBG kl. 19.30 

23. Ingen Børneklub  

25. Borgerklubben kl. 14.00 i Fritids-
centret: Hygge, hobby og spil 

25. Foredrag i Fritidscentret kl. 19.30 
  Knud Tarpgaard fortæller om Kaj 

Munk (se omtale) 

26. Kirkekor i Kirkehuset efter skoletid 
til kl. 16.00 

28. (3.s.i fasten) ingen gudstjeneste i 
Vejrum. 9.00 i Asp, 10.30 i Fou-
sing ved Carsten Hoffmann 

Kalender marts 

01. Børneklub kl. 16.30 i Kirkehuset 
(Tak Gud for det daglige brød) 

02 Menighedsrådsmøde kl. 19.00 i 
Kirkehuset  

03. Borgerklubben kl. 14.00 i Fritids-
centret. Hygge hobby og spil 
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03. Møde i Kirkehuset kl. 19.30 v/
soldaterhjemsleder Troels Moes-
gaard, Holstebro

03. VBG: Banko kl. 19.30 i Fritidscent-
ret 

03.Teengudstjeneste i Asp kl. 19.30 

04. Kirkekor i Kirkehuset efter skoletid 
til kl. 16.00 

06. Gudstjeneste i Vejrum kl. 9.00 v/ 
Vagn Ove Høgild 

08. Børneklub kl. 16.30 i Kirkehuset 
(Vi skal sige Gud tak) 

10. Borgerklubben kl. 14.00 i Fritids-
centret. Kaffe herhjemme, derefter 
besøg hos Tjiller Tjaller, Lægård-
vej 13, 7500 Holstebro  

11. Kirkekor i Kirkehuset efter skoletid 
til kl. 16.00 

11. Familieklubben kl. 18.00 i Kirkehu-
set. Tilmelding til Susanne Vads-
holt 2639 9638 senest mandag.  

  Besøg af Jonas Serner-Pedersen, 
sognepræst i Hjerm 

13. (Marie bebudelse) Gudstjeneste i 
Vejrum kl. 9.00 v/ Carsten Hoff-
mann. Efter gudstjeneste sogne-
indsamling (se omtale) 

14-18. ”Forårsmøder” i kredsen 

15.  Børneklub kl. 16.30 i Kirkehuset 
(Jesus er vores forbillede) 

17. Borgerklubben kl. 14.00 kaffe i 

sommerhuset i Vedersø hos Met-
te og Lauge. 

17. VBG: Banko kl. 19.30 i Fritidscent-
ret 

17. Bibelkreds hos Lis og Henrik Lar-
sen, Skt Olai Bakke  vejrum 

 Tekst: Johs, 12, 1-16 

18. Kirkekor i Kirkehuset efter skoletid 
til kl. 16.00 

20. (Palmesøndag) Gudstjeneste i 
Vejrum kl. 10.30 v/ Vagn Ove Hø-
gild 

  Koret og børneklubben medvir-
ker.Kirkekaffe 

22. Børneklubben holder påskeferie 

24. (Skærtorsdag)Gudstjeneste i Vej-
rum kl. 9.00 v/ Carsten Hoffmann 

25. (Langfredag) Gudstjeneste i Vej-
rum kl. 10.30 v/ Vagn Ove Høgild 

27. (Påskedag)Gudstjeneste i Vejrum 
kl. 10.30 v/ Vagn Ove Høgild 

 .Efter gudstjenesten champagne 
og kransekage 

28. (2.påskedag)ingen gudstjeneste i 
Vejrum. 9.00 i Asp, 10.30 i Ølby v/ 
Carsten Hoffmann 

29. Ingen børneklub 

31.Borgerklubben kl. 14.00 i Fritids-
centret. Hygge hobby og spil 

31 VBG: Banko kl. 19.30 i Fritidscent-
ret 
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Omtale af arrangementer i Vejrum: 

Foredrag i Vejrum Fritidscenter den 25. februar kl. 19:30

Knud Tarpgaard fra Vedersø fortæller om Kaj Munk, hans liv som sognepræst, 

digter, naturelsker og om hans mod til at udfordre den tyske besættelsesmagt i 

sine taler, prædiker og skuespil. 

Knud Tarpgaard er en fremragende fortæller, så vi håber mange har lyst til at 

høre hans foredrag.

Arrangør: Foreningerne i Vejrum 

Fastelavn 
Søndag den 7. februar er der fastelavnsgudstjeneste i Vejrum Kirke og efter-
følgende  tøndeslagning i Vejrum Fritidscenter. Se nærmere i vedlagte folder. 

Generalforsamling VBG 22. februar 2016 
Vær OBS på at datoen er ændret i forhold til tidligere udmelding. 
Generalforsamlingen afholdes i Vejrum Fritidscenter kl. 19.30. 
Dagsorden efter gældende vedtægter. Se vedlagte folder. 

Banko 
Bankospillene er kommet godt i gang i det nye år. Der er afholdt 2 spil i januar. 
Der spilles igen den 4. og 18. februar og 3. 17. og 31. marts. 

Byfesten 2016  
Byfesten er aflyst i sin nuværende form. I stedet arrangeres FAMILIEDAG lør-
dag den 21. maj sammen med Menighedsrådet. Der kommer yderligere infor-
mation om dagen både på Vejrum.net og i det næste nummer af Vejrum NYT 

Senere på året (8. oktober) arrangeres der Løvfaldsfest. Det er tanken der skal 
være mulighed for at få rørt både danseskoene og lattermusklerne. Det kunne 
være skønt, hvis  der  kunne stables lidt revy på benene. 
VBG opfordrer alle til, at gå i tænkeboksen og komme med gode ideer.  

Frist for indlæg til næste nummer af Vejrum Nyt  er 10. marts. 
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