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TIL SAMTLIGE HUSSTANDE 

Informationer fra lokalområdet  

Nr. 4 - 2016 

 

 



Vejrum Kirke: 
Provst Vagn Ove Høgild, Snerlevej 42, 7500 Holstebro 

Tlf.:3025 3347 / mail: VOH@km.dk  

 

Graver Jørgen Nørgaard 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: Elin Hamborg, Skt. Olai Bakke 19 Vejrum 

Tlf.: 23 95 74 79/ mail: elinlangelund@gmail.com 

 

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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Min sidste historie handler om at få tid til livet, og kan vel sammenlignes med 
hvis vi skal en tur til København, skal vi bare lige til Herning, fordi her begyn-
der motorvejen, og så kan den ellers få 130 km i timen resten af vejen, det går 
stærkt, vi har travlt og vi kommer frem. Havde vi nu modsat taget cyklen og 
kørt ud i Klosterheden til Møllesøen, ville vi  ha set utrolig mange ting, som 
man ikke havde set fra en bil, hørt fugle og duftet naturen. Man kan ikke afgø-
re, hvad der er mest rigtigt, kun at det er forskellige oplevelser, og op til os 
selv , hvad vi prioriterer, jeg tror ikke der er ret meget som er sort eller hvidt. 
 

Tid til at få øje på livet. 
 

Han havde ikke flere klip tilbage på buskortet, og han var ikke ligefrem typen, 
der kører ”sort”, så han gik. Okay, det var nu heller ingen katastrofe, for vejret 
var godt, selvom det var midt om vinteren. ”tid har jeg nok af”, tænkte han, ”og 
lektierne løber ingen steder, hvis jeg kender dem ret!” 
 

I januar – solens lave modlys – gik drengen hen ad gaden med skoletasken på 
ryggen og hænderne begravet i dynejakkens lune lommer. Hans øjne strejfer 
tilfældigt et nøgent æbletræ i en have. Sorte og krumme flettede grenene sig 
ind i hinanden, tegner sælsomme fantasi-figurer mod den blygrå himmel.  
 

Og midt i dette hav af mørke linier hænger et gammelt gult æble. Indskrumpet 

holder det krampagtigt fast i grenen. Drengen standser op: gnider øjnene og 

glor. Et æble midt i januar. Et mirakel eller en tilfældighed. Hans varme hæn-

der rækker ud efter det, men det sidder for højt til at vi mennesker kan nå det. 

Der er altid lidt frugt, der overlever os grådige mennesker. I det samme bruser 

den gule bybus forbi bagved ham. Hvis han havde siddet i den varme, beha-

gelige indre, havde han aldrig set det gule æble. ”Det kræver tid, at få øje på 

livet”, tænker drengen og sparker til en sten og går videre.  
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Jeg vil have fokus på, at det er os, som styrer telefonen og ikke omvendt, at 
den styrer os. Det er en forudsætning, at vi kan se problemet, ellers kan vi ikke 
ændre vores adfærd. Jeg har i aften ikke talt om PC’er og Ipads, men det 
burde være logisk, at det er samme problemstilling. 
Jeg prøver på, at være bevidst om nærvær i de sammenhænge jeg færdes, så 

godt som det er mig muligt, og det er mit budskab i aften. Pas på tiden og vær 

nærværende.  

Jeg har to små historier med i aften, som på hver deres måde fortæller lidt om 
livet og tiden.  
Den første er en gammel persisk legende, som fortæller om en mand, der gik 
langs en strand. Han fik øje på en pose, samlede den op, følte i den. Der var 
sten i posen. Han brugte dem til at slå smut ud over vandet, hvor de  en for en 
– forsvandt i ligegyldigheden. Efter nogen vandring opdagede han, der kun var 
én tilbage. Han tog den op, så omhyggeligt på den, og opdagede at solen ly-
nede i den – det var en ædelsten. Ædelstene havde han – en for en – kastet 
ud i ligegyldigheden. Legenden kan forklares sådan, at ædelstene er vore da-
ge – vores tid – vi lader dem gå – de forsvinder i ligegyldighed, først når der er 
en tilbage, ser vi dagenes værdi. For sent opdager vi, at det er vigtigt, vi vurde-
rer, hvordan vi vil bruge vore dage – vores tid.  
 

Dagen i dag er en mærkelig dag.  
Den er din 

Dagen i går slap dig ud af hænderne.  
Den kan ikke få andet indhold end det, 
du allerede har givet den.  
Dagen i morgen har du ikke noget løfte på. 
Du ved ikke, om du kan regne med 

at råde over den.  
Men dagen i dag er det eneste,  
du kan være sikker på. 
Den kan du fylde med, hvad du vil. 
Benyt dig af det.  
I dag skal du glæde et menneske . 
I dag kan du hjælpe en anden. 
I dag kan du leve sådan at nogen  
I aften er glad for (kan takke gud for) at du er til.  
Dagen i dag er en betydningsfuld dag. Den er din. 

Nyansat graver ved Vejrum Kirke: 
Mit navn er Jørgen Nørgaard, og jeg er pr. 1. juni 
2016 ansat som graver ved Vejrum Kirke. 
Jeg er 46 år, bor i Sevel og er gift på 22. år med 
Tina, der er kordegn i Ellebæk og Måbjerg sog-
ne. Sammen har vi 4 børn i alderen 9-17 år. 
Jeg har været selvstændig landmand i 14 år. 
Herefter fulgte en periode på 4 år, hvor jeg var 
kirketjener/kirkegårdsmedhjælper ved Vinderup 
Kirke, og nu er jeg så begyndt som graver her i 
Vejrum. 
Min fritid bruges på familien, men der bliver også 
tid til biavl og lidt høns i haven.  
Jeg er meget glad og taknemmelig for at være 
blevet ansat ved Vejrum Kirke. I skrivende stund 
har jeg allerede været i gang i mit nye job i et par 
måneder, hvor jeg har fået en rigtig god start og 
er blevet taget godt imod. Jeg ser frem til et godt 

samarbejde med jer.  
Jørgen Nørgaard 

 

Nyansat konfirmandmedhjælper 

Jeg er blevet bedt om at fortælle lidt om mig selv, da jeg de næste par måne-

der skal stå for konfirmandundervisningen i Ølby, Asp, Fousing og Vejrum. 

Jeg hedder Lisbeth Nykjær, jeg bor på en gård i Vejrum sammen med min 
mand Anders og vores 3 børn.  
Jeg har i 15 år været efterskolelærer og lige fortiden er jeg freelance undervi-
ser. Det vil sige jeg er vikar på en folkeskole samtidig med, at jeg afholder kre-
ative workshops for både børn og voksne. Netop det kreative er lige mig og 
det håber jeg også, jeg kan bruge i min undervisning af konfirmanderne. 
Da jeg blev spurgt om, jeg ville undervise konfirmander i dette efterår, var jeg 

slet ikke i tvivl om, at den udfordring ville jeg gerne tage. Jeg holder meget af 

at arbejde med unge mennesker og synes det er spændende at tale om kirke 

og tro med unge. Jeg er og har altid været meget engageret i KFUM og 

KFUKs foreningsarbejde og herigennem nydt arbejdet med børn og unge. Jeg 

glæder mig til at møde årets konfirmander både med sjov og alvor. 

Lisbeth Nykjær 
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Følgende er startet … 

22 august Kirkekor kl. 14.35 til 15.45. 

Der øves enten på Langhøjskolen el 

ler i Kirkehuset 

Kontakt Kirsten Spanggaard Thomsen  

for yderligere oplysninger på tlf.  

2236 2296 

 

 

 

Kommende arrangementer.. 

1.september starter Børneklubben 

igen op i Kirkehuset . Programmet vil 

være klar  til det næste nummer af 

Vejrum Nyt.  Jette Jørgensen kan op-

lyse nærmere om tidspunkter mv. på 

tlf. 2717 4027  

 

 

 

Kirkefestival i Asp 

16.—18. september er der kirkefesti-

val i Asp—og dette års høstgudstjene-

ste vil blive afholdt i forbindelse med 

denne festival. Programmet for de 3 

dage kan ses på bagsiden af dette 

blad. 

Vil man deltage i spisningen lørdag 

aften, købes spisebillet hos Min Køb-

mand i Asp – pris 100 kr.  

Der er fri entré til resten af aftenen. 

 

 

VBG—pladespil i Fritidscentret.  

Alle aftener starter kl. 19.30 

6. og 20. oktober 

3. og 17. november 

1. og 12. december 

5. og 19. januar 

2. og 16. februar 

2.—16. og 30. marts 

 

 

 

Sensommerfest 

8. oktober: Sensommerfest i Fritids 

centret  

 

 

 

Torsdag den 27. oktober 

Musik og sang i Fritidscentret 
Torsdag den 27. oktober er der musik 
og sang i Vejrum Fritidscenter. 
Vores dygtige organist Kir-
sten Spanggård  kommer og leder 
aftenen. 
Tag din nabo under armen til en hyg-
gelig aften, der starter kl. 19.30 

Der serveres kaffe og kage. 
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Her er et konkret eksempel på, at det er vigtigt at have en holdning til mobilte-

lefoner. Man skal være god til at sætte den på lydløs eller slukke den. For nylig 

har jeg været til en begravelse, hvor en mobiltelefon ringede midt i stilheden i 

kirken.  

Derfor bør vi have nogle politiker, regler for brug af telefoner. F.eks. Bruger 
 Vi dem ikke, når vi spiser, på arbejde, eller til møder. 
 

Mit budskab skal være, brug den ny teknologi med fornuft, det er rigtig godt, 
og vi kan ikke undvære det, men det må bare ikke tage overhånd, og gå ud 
over vores nærvær.  
 

Vi kan ikke undvære vores telefoner, de bliver tværtimod mere og mere uund-
værlige, fremover vil vores dankort udgå og bliver via vores telefon. Så kan vi 
betale endnu flere steder med telefonen, udover de rigtig mange steder, som 
vi gør i dag, f.eks. med Swipp og Mobilepay.  Jeg er også bevidst om, at tele-
fon er uundværligt for nogle erhverv, f.eks., landmænd med store produktion af 
grise, kyllinger, mink o.s.v. de har alarm på deres strøm, vand og hvad ved 
jeg. Uden telefonen ville de være bundet endnu mere hjemme, og ja, vi har 
selv tyveri og brandalarm vedr. galleriet på vores telefon her i aften. 
 

 

I ”gamle dage” når vi taler om teknologi…og det er kun 5-10 år siden, hvis man 

 da sad i vente værelse hos tandlægen, lægen, eller sad i bussen eller toget, 
 ja så sad folk og snakkede, eller læste aviser eller  
ugeblade, men i dag sidder mange med deres telefoner, læser, ser film, spiller, 
hører musik, derfor er det så vigtigt at få opbygget en kultur eller normer for, 
hvordan vi agerer i forhold til hinanden og telefoner, således at vi stadig er 
nærværende og til stede. 
 

For øjeblikket kører der en lille historie på facebook. Et barn siger til sin mor, 
”uha jeg ville gerne være din telefon”. ”Hvorfor dog det?” spørger moderen. 
”Jo fordi så ville du holde mig i hånden næsten hele tiden og se på mig” 
 

Tankevækkende!!! 
 

Det må ikke lyde som om jeg modstander af tlf. og ny teknologi, tværtimod, jeg 

har selv  én af de nyeste, som kun er et halvt år gammel og den kan det hele, 

og den er jeg utrolig glad for.  
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Årets båltale af Flemming Trelborg 
 

Hvordan skal man indlede en Skt. Hans tale? Det kan være svært, da der er 
sagt så meget, men jeg synes alligevel vi skal indlede med lidt omkring Skt. 
Hans.  
Når vi nu fejrer midsommer, er det for at holde en århundrede gammel traditi-
on i hævd. Skt. Hans er den fordanskede hellignavn for den hellige Johannes 
Døberen, hvis fødsel fandt sted 6 måneder før Jesu fødsel, og derfor sat til 
den 24. juni.  
Dagen fejres mest i de nordeuropæiske lande, hvor den karakteristiske lyse 
nordiske nat giver optimal betingelser for en smuk oplevelse. Ligesom vi i af-
ten befinder os på et smukt sted, der giver optimale forhold for en smuk aften.  
Sankt Hans er også et lev fra hedenske skikke, hvor årets korteste dag, vinter-
solhverv, og årets længste dag, sommersolhverv, blev fejret. Der kunne siges 
meget mere om Sankt Hans, men nu vil jeg gå over til et andet emne, som 
ligger mig på sinde.  
Mobiltelefoner og nærvær. 
Jeg vil i aften sige noget omkring tiden, hvordan vi skal passe på, at tiden ikke 
bare suser forbi og pludselig er livet forbi. Vi skal også være opmærksomme 
på, hvad vi bruger tiden på, og prioritere tiden. Det kan være meget forskelligt, 
hvad der er vigtig for os, og dermed hvad vi ønsker at bruge tiden på. Her er 
ingen opskrift/patent. 
Hvorfor er det så vigtigt at have fokus på tiden, jo det hele går så stærkt i dag, 

og blandt andet derfor er det også så svært, at få folk til at deltage i frivillig so-

cial arbejde, f.eks. ta’ bare vores egen Vejrum Borgerforening. Alle har travlt, 

stress er blevet en folkesygdom. Det er vigtig  med tid til hinanden og vores 

netværk.  

I dag har næsten alle familier en mobil tlf. og mange familier har flere telefo-
ner. Og mange af de telefoner er Iphones el. smartphones med adgang til net-
tet, dvs. at ikke nok med at man altid kan ringe til os, uanset hvor vi er, og 
hvad vi laver, kan man også sms’e og mms’e til os. Yderligere kan man med 
mange tlf. gå på nettet, gå på facebook, som kan være en rigtig tidsrøver,  
tjekke mails både privat og arbejdsmæssigt. Her har vi også en tidrøver af 
rang, hvis vi ikke er opmærksomme. Jeg siger på ingen måder at det er dårligt 
med mobiltlf, sms, adgang til social medier (facebook), mails, brug af internet-
tet. Jeg vil bare gerne have folk til positivt at tage stilling til, hvor meget det må 
fylde i deres hverdag. Det må ikke gøre, at vi ikke er nærværende overfor vo-
res børn, familie, til møder, ja f.eks. her i aften…. 
 

Karen ringer på min mobil….:-) 
 

Kalender august 
28.(14.s.e.trin) Gudstjeneste i Vejrum 

kl. 10.30 v/Vagn Ove Høgild 

 
29. Kirkekor  kl.14.35 til15.45 

 
 
Kalender september 
  
02. IM høstfest i Kirkehuset kl. 18.30 

 v/Morten Krogh Nielsen, Jegindø 

 Tilmelding senest mandag den 
29.08 til Vita Jakobsen på  

 tlf. 2393 1783 

 
04.(15.s.e.trin) Gudstjeneste i Vejrum 

kl. 9.00 v/Vagn Ove Høgild 

 

05. Kirkekor kl. 14.35 til 15.45 

 

08. Borgerklubben kl. 14.00 i Fritids-
centret 

 Hygge hobby og spil.. 
 

11. (16.s.e.trin) Gudstjeneste i Vejrum 
kl. 10.30 v/Carsten Hoffmann 

 

12. Kirkekor  kl. 14.35 til 15.45 

 

13. Kirkehuset kl. 19.00 Orienterings-
møde forud for menighedsråds-
valget. Herefter kaffe og efterføl-
gende opstillingsmøde til menig-
hedsrådsvalget. 

 

15. Borgerklubben kl. 14.00 i Fritids-
centret 

 Spil—hygge—pudsning af sølvpo-
kaler for VBG i anledning af jubi-
læum. 

 

18. (17.s.e.trin) Høstgudstjeneste/
Kirkefestival i Asp kl. 10.30 

  v/ Carsten Hoffmann og Vagn Ove 
Høgild (se omtale på bagsiden) 

 

19. Kirkekor  kl. 14.35 til 15.45 

 

 22. Borgerklubben i Fritidscentret kl. 
14—Film med Clausen og Haus-
gaard (sære scener fra land og 
by)  

 

 22. IM - Bibelkreds hos Lis og Aksel 
Clausen, Søjbjergvej 13 kl. 19.30 

 Tekst: Johs 15, 1-11 

 

24. IM—Kvindefrokostmøde i Struer 
Missionshus v/Ingrid Marcus-
sen.,Christiansfeld.  

 Emne: ”En rejse i Guds plan” - 
beretninger fra Ingrids liv 

 

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

 

26. Kirkekor  kl. 14.35 til 15.45 

 

29. Borgerklubben i Fritidscentret kl. 
14. Madlavning til ålegilde kl. 
17.30. Tilmelding til  

 Jytte B på tlf 9746 4352 eller  
 Jytte M  på tlf 2237 9511 

 

Kalender oktober 

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

kl. 10.30 v/Lars Sandfeld 
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Sekretær (Dette menighedsråd har uddelegeret opgaven til præsten) 
Sekretærens opgave  er at lave beslutningsprotokol fra Menighedsrådsmø-
derne og få den offentliggjort. 
 

Har du lyst til at få uddybet noget af ovenstående, er du meget velkommen til 
at rette henvendelse til det enkelte menighedsrådsmedlem—eller møde op 
den 13. september kl. 19.00 i Kirkehuset.  

 
 
 
 
 
Sonedgangsgudtjenesten 7. juni blev noget af et tilløbsstykke. Vi havde 
besøg af koret Good Vibrations fra Struer—et stort kor med ca. 30 sangere. 
Der var rigtig god opbakning til koret fra de ca. 100 fremmødte, som kunne 
nyde en god koncert. Efter gudstjenesten blev der serveret en forfriskning i 
Kirkehuset for de som havde tid og lyst til det. 
 

 

 

 
Skt. Hans 23. juni 
Vejrguderne havde ikke vist sig fra deres bedste side forud for dette 
års Skt. Hans arrangement, Derfor valgte vi at flytte mest muligt af arrange-
mentet inden døre i Kirkehuset. Det var der stor tilfredshed med blandt de ca. 
40 deltagere, som var mødt frem med madkurv til den fælles spisning før bå-
let.  
Efter aftensmaden gik vi ned i engen for at se Skt.Hans bålet og høre årets 
båltale fra Flemming Trelborg.(Talen findes i fuld længde på de næste sider) 
Efter bålet var Menighedsrådet vært ved kaffe og kage i Kirkehuset. Der var 
ca. 60 personer som tog mod invitationen til det.  
 

 

 

 

 

 

Frist for materiale til næste nummer af Vejrum Nyt er 10. september 2016. 
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Det nuværende menighedsråds sammensætning og opgavefordeling:  
Formand (John Skindhøj) 
Formandens opgave er blandt andet at 

forberede møder, udarbejde og udsende dagsordenen 

lede menighedsrådsmøderne (ca. 10 på årsplan) 
sørge for Menighedsrådets beslutninger træffes på møderne 

at beslutningerne føres ud i livet 
være Menighedsrådets primære ambassadør og repræsentere rådet i 

forhold til offentlige myndigheder. 
 

Næstformand (Holger Lauritsen) 
Næstformandens opgave er at træde i formandens sted, hvis formanden har 
forfald. 
 

Kirkeværge (Thorkild B. Sørensen) 
Kirkeværgens opgaver består i at 

føre tilsyn med kirken,  kirkegården og anden fast ejendom tilhørende 
kirken/menighedsrådet 

i tæt samarbejde med graveren at sørge for at tingene kører i kirke og på 
kirkegården 

 

Kontaktperson (Henriette Kongsgaard) 
Kontaktpersonens opgave er at 

fungere som bindeled mellem menighedsrådet og de ansatte 

indkalde t il og lede et årligt medarbejdermøde 

sikre at ansættelsesbeviser er korrekte og ajourførte 

medvirke ved planlægningen af medarbejdernes ferie 

       afholde MUS og gennemføre APV med medarbejderne  
 

Kasserer (Tove Jensen) 
Kassererens opgaver består på nuværende tidspunkt af 

sammen med det øvrige Menighedsråd at udarbejde årsbudget for Me-
nighedsrådets arbejde 

foretage kvartalsvis rapportering til Menighedsrådet om budgetforbrug i 
forhold til udarbejdet budget 

foretage betaling og kontere bilagsmateriale så det er klar til bogføring 
hos ekstern regnskabsfører 

indberetning og afregning af moms 

fremlægge årsregnskab 

indberetning af løn til samtlige ansatte 
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Menighedsrådsvalg  2016. 
 
Så skal vi til det igen. Valgperioden for det nuværende Menighedsråd begyn-
der at n ærme sig sin afslutning, og vi skal have sammensat et nyt Menig-
hedsråd, som kan tiltræde 1. søndag i advent. 
 

Hvad laver man i et Menighedsråd? 
Menighedsrådets opgaver spænder meget bredt. Menighedsrådet har stor 
indflydelse på kirkens liv og vækst i sognet og beskæftiger sig med alle 
aspekter af kirkens aktiviteter. 
I Vejrum står Menighedsrådet bag kirkekoret, børneklubben og familieklub-
ben. Menighedsrådet samarbejder med præsten om solnedgangsgudstjene-
ster – serverer kirkekaffe - afholder sognedage – arrangerer Skt. Hans bål  
og samarbejder herudover med VBG om forskellige andre arrangementer 
(Fastelavnsfest - Luciagudstjeneste m/efterfølgende spisning) 
Det er Menighedsrådet som bestyrer kirkegården og værner om kirkens byg-
ninger og inventar. Det er Menighedsrådet som ansætter kirkens personale 
(med undtagelse af præsten, som er ansat af Kirkeministeriet) 
 

Hvor mange medlemmer har Menighedsrådet? 
I Vejrum er der 5 medlemmer. 

Hvor tit holdes der Menighedsrådsmøder? 
Der holdes møde ca. 1 gang pr. måned. 
Har du lyst til at høre mere om de enkelte medlemmers opgave mv. mellem 
møderne, kan du læse  om det andetsteds i dette blad – eller du kan møde 
op til informationsmøde og efterfølgende opstillingsmøde i Kirkehuset   
 

tirsdag den 13. september kl. 19.00. 
 

Henriette – Holger og Thorkild ønsker ikke at genopstille til det nye menig-
hedsråd, så der skal findes mindst 3 nye som vil være med på holdet i den 
kommende valgperiode 

Valgperioden er normalt 4 år, men i Vejrum kører vi i øjeblikket på en dispen-
sationsordning, så valgperioden kun er 2 år. 
Vi håber meget at der er nogen som kunne have lyst til at prøve kræfter med 
det at arbejde i et Menighedsråd.  Menighedsrådet står overfor nogle rigtig 
spændende opgaver i den kommende valgperiode. 
 

Ønsker vi at bevare vores selvstændighed med hensyn til driften af Vejrum 

Kirke er det vigtigt at der er nogen som melder sig. 
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Præstefunktion  
 
Da sognepræst Heidi Røn Preems barselsorlov slutter den 20. september 
2016, ophører min funktion som konstitueret sognepræst fra samme dato. 
Men da Heidi skal have 2 måneders ferie efterfølgende, går hun først i gang 
igen fra 1. søndag i advent den 27. november 2016. 
 

I den mellemliggende periode fra 21. september til 27. november passes em-
bedet af provstiets præster, idet det dog bliver sådan, at jeg holder de fleste 
af gudstjenesterne, indtil Heidi er tilbage. Det vil altid kunne ses i Vejrum Nyt 
og i aviserne, hvornår og hvem der har gudstjenesterne. 
 

Al kirkelig henvendelse vedr. Vejrum sogn i ovennævnte periode skal ske til 
provst Carsten Hoffmann, mail: caho@km.dk mobil: 51 17 24 50 

 

Vagn Ove Høgild 
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