
TIL SAMTLIGE HUSSTANDE 

Informationer fra lokalområdet  

Nr. 6 - 2016 

De fire årstider ved Kirkehuset       Skt. Olai Bakke 2A, Vejrum 



Vejrum Kirke: 

Sognepræst Heidi Røn Preem, Skt. Olai Bakke 2, Vejrum Kirkeby 

Tlf.: 97 46 43 31 / mail: HRP@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 

Fotograf: Benjamin Bernt Jensen                     Tryk: www.reklamika.dk 
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   TAK 

Da jeg tog min afsked fra embedet i Vejrum med ud-

gangen af 2011, regnede jeg ikke med, at der ville 

komme en afsked mere! Men eftersom jeg har været 

konstitueret i forbindelse med Heidi Røn Preems sy-

ge- og barselsorlov og vikarieret under hendes ferie 

nu til sidst, alt i alt op mod 1½ år, fratræder jeg på en 

måde embedet én gang mere. Jeg havde ikke i min 

vildeste fantasi forestillet mig, at jeg skulle være jeres 

faste præst for en periode igen. 

Men sådan gik det, og hvor har det været en rig tid. Ella og jeg har været rigtig 

glade for at vende tilbage. Det har været som at komme ” hjem ” . Vi har 

mærket jeres opbakning, trofasthed, tillid, smil, gode og varme håndtryk, og 

det har været både i ” dagligdagen ” ,  ved højtider, og når der var glæde eller 

sorg. Det være sig også sammen med menigheden, menighedsråd og medan-

satte ved kirken. Tak for godt fællesskab. Og tusind tak for den flotte gave, jeg 

fik ved høstgudstjenesten i Asp, der også var fra Vejrum. Den er jeg meget 

glad for. 

Nu er tiden så forbi. ” Alting har en tid, ”  siger Prædikeren. Det har min tid 

hos jer også. Heidi Røn Preem er tilbage, hvilket jeg er rigtig glad for, og det er 

sådan, det skal være. Nu glæder jeg mig til at gå på pension igen. Må Guds 

velsignelse hvile over jer alle! 

Vagn Ove Høgild
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Menighedsrådet ved Vejrum Kirke 

13. september 2016 blev der afholdt orienteringsmøde om hvad det vil sige at 

være medlem af Menighedsrådet.  

Ved det efterfølgende opstillingsmøde til Menighedsrådet for perioden 2016-

2018 (Vejrum sogn kører med en 2 årig valgperiode) blev følgende kandidater 

opstillet: 

Jette Christensen, Saltholm 14, Vejrum 

Tove Jensen, Skt. Olai Bakke 3, Vejrum 

Lis Larsen, Skt. Olai Bakke 10, Vejrum 

John Skindhøj, Tingvej 28, Vejrum 

Henriette Kongsgaard, Saltholm 16, Vejrum 

Suppleanter: Thorkild B. Sørensen, Søjbjergvej 11, Vejrum 

Holger Lauritsen, Meldgårdsvej 28, Fousing 

Der er ikke indkommet flere lister—så ovenstående er valgt for den kommende 

to års periode. 

Menighedsrådet har på sit møde den 22. november konstitueret sig på følgen-

de måde: 

Formand: John Skindhøj 

Næstformand: Henriette Kongsgaard 

Kasserer: Tove Jensen 

Kontaktperson: Lis Larsen 

Kirkeværge: Jette Christensen 
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Vi har brug for dig…. 

Opslag fra VBG 
VBG har brug for hjælp til de løbende vedligeholdelsesopgaver af området 
med petanque, legeplads, shelter og under halvtaget. 
Det drejer sig bl.a. om græsslåning, tilsyn med og småreparationer af legered-
skaber, pille ukrudt op, rive og feje. 
Vi forestiller os, at der kunne være nogle stykker, der deltes om opgaven. Hvis 
i er flere der aftaler at mødes, er der jo også mulighed for at tage en omgang 
petanque. 

Menighedsrådet
Vores faste udbringer af Vejrum Nyt har fået et nyt fritidsjob, og vil derfor ger-

ne overlevere sin distributionsrute til en anden som kunne tænke sig at tjene 

lidt lommepenge.  

Vejrum Nyt udkommer 6 gange om året—og bliver omdelt den sidste weekend 

i henholdsvis januar—marts—maj—august—september og november måned. 

Vejrum Nyt omdeles til alle husstande (ca. 230 stk.) i Vejrum Sogn. 

Man kan sagtens gå rundt til postkasserne i Vejrumstad og i Kirkebyen—men 

der vil være noget kørsel til både nordre og søndre sogn. Ruten udenfor byer-

ne er på  mellem 30 og 40 km. 

Er man to om at dele opgaven kan omdelingen indenfor byskiltene klares på 

under 2 timer—og landturen tager også i omegnen af 2 timer.  

Aflønningen har hver gang ligget på 500 kr. fra Menighedsrådet. Har der været 

foldere eller materiale med fra VBG eller foreningerne i Asp har der været 

yderligere aflønning for dette, direkte fra foreningerne.  

Kunne det være noget for dig og dit barn hører vi meget gerne fra jer. Ring til 

Tove (4040 5689) eller send en mail til Tove.kg.jensen@gmail.com. Vi håber 

at have fundet en anden til at klare omdelingen fra årsskiftet.  
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Kalender december 

04. ( 2.s i advent ) Gudstjeneste i Vej-

rum kl. 9.00 v/ Heidi Røn Preem 

05. Kirkekor kl. 14.35—15.45 

08. Pakkefest kl. 19.30 hos Ingrid og 
Herman Mortensen, Sir Lyngbjerg-
vej 8. 

   Vi synger i ”den gamle sangbog”. 
Medbring hver en pakke til 25—30 
kr.  

11. (3.s i advent) Luciagudstjeneste i 
Vejrum kl. 15.30 v/ Heidi Røn 
Preem  

  Koret medvirker. 
  Efter gudstjeneste fællesspisning i 

Fritidscentret. HUSK tilmelding (se 
omtale) 

12. Kirkekor kl. 14.35—15.45 

18. (4.s i advent) Gudstjeneste i Vej-
rum kl. 10.30 v/ Heidi Røn Preem  

24. (juleaften) Gudstjeneste i Vejrum 
kl. 15.00 v/ Heidi Røn Preem  

 Kollekt til Børnesagens fællesråd 

25. (juledag) Gudstjeneste i Vejrum kl. 
10.30 v/ Heidi Røn Preem  

26. (2.juledag) Gudstjeneste i Vejrum 
kl. 10.30 v/ Heidi Røn Preem  

  Koret medvirker 
 Kollekt til Børnesagens fællesråd 

Til opslagstavlen:  

Februar 

02. VBG—Pladespil i Fritidscentret kl. 
19.30 

09. Generalforsamling VBG kl. 19.30 

16. VBG—Pladespil i Fritidscentret kl. 
19.30 

23. Foredrag i Fritidscentret med for-
stander Flemming Nees fra senior-
højskolen i Nr. Nissum. 

25.Fastelavnsfest den kl. 15:00 

Marts 

03. Gymnastikopvisning  

Juni  

03. Familie dag  

Oktober 

07. Oktoberfest den  



Kalender januar 

01. (Nytårsdag) Gudstjeneste i Vejrum 
      Kirke kl. 14.30 v/Carsten Hoff- 
      mann. Kollekt til Bibelselskabet 

05. Borgerklubben kl. 14.00 i Fritids-  
      Centret. Hygge hobby og spil 

05. VBG—Pladespil i Fritidscentret kl. 
19.30 

08. (1.s.e.H3K) Gudstjeneste i Vejrum 
kl. 10.30 v/ Heidi Røn Preem 

10. IM Bedemøde i Kirkehuset kl. 
19.30 

12. Borgerklubben kl. 14.00 i Fritids-  
      Centret. Hygge hobby og spil 

12. IM Bedemøde og sangaften i Kir-
kehuset kl. 19.30. Den ”gamle” 
hjemlandstoner benyttes. 

15. (2.s.e.H3K) Gudstjeneste i Vejrum 
kl. 9.00 v/Heidi Røn Preem 

16. Kirkekor kl. 14.35—15.45 

17. Børneklubben starter op igen efter 
juleferien.kl. 16.30 i Kirkehuset. 

19. Borgerklubben kl. 14.00 i Fritids-
centret. Visesang ved Frank og 
Frode 

19. VBG—Pladespil i Fritidscentret kl. 

19.30 

19. IM Planlægning i Kirkehuset kl. 
19.30. Husk kalender 

20. Familieklubben: Spring og leg på 
Lægården.  

22. (3.s.e.H3K) Ingen gudstjeneste i 
Vejrum. 

 Ølby kl. 9.00—Fousing kl. 10.30 

23. Kirkekor kl. 14.35—15.45 

24.Børneklubben kl. 16.30 i Kirkehu-
set. 

26. Borgerklubben kl. 14.00 i Fritids-
centret.  Madlavning til fælles 
spisning kl. 17.30. Medbring selv 
drikkevarer. Tilmelding senest 
den 19. januar til Grethe O.tlf 
97464515 eller Jytte M tlf. 
22379511 

29. (4.s.e.H3K) Gudstjeneste i Vejrum 
kl. 10.30 v/ Heidi Røn Preem 

30.Kirkekor kl. 14.35—15.45 

31. Børneklubben kl. 16.30 i Kirkehu-
set. 

Kalender februar 
02. (Kyndelmisse) Musikgudstjeneste i 

Fousing kl. 19.30  
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Menighedsrådet 

Menighedsrådet har hørt at man i andre sogne - med stor succes—

har oprettet blomsterlaugs. Det kunne vi godt tænke os at få afprøvet 

ved Vejrum Kirke.  

Medlemmerne af blomsterlauget vil være dem der sørger for at kirken 

er flot pyntet op til de forskellige højtider og til konfirmationsdagen —

og ellers er dem graveren kan henvise til, hvis nogen har brug for 

hjælp eller gode råd ved pyntning af kirken. 

Kunne ovenstående have din interesse hører vi meget gerne fra dig. 

Ring til Tove 4040 5689 eller send en mail til  

Tove.kg.jensen@gmail.com 

Lucia 

Traditionen tro kan man næsten sige, fejrer vi igen i år Lucia med en 
gudstjeneste i Vejrum Kirke den 11. december kl. 15.30. Her er der 
Luciaoptog og sang ved vore kor. Efter gudstjenesten ca. kl. 16.50, er 
der fælles spisning for alle i Vejrum Fritidscenter. Der kan max. være 
175 deltagere—og tilmeldingen vil ske efter først til mølle princippet.  

Vi vil gerne at man i tilfælde af forfald melder afbud. 

Prisen for spisningen er for voksne 50 kr. og for børn, som  endnu ik-
ke er konfirmeret 30 kr. Der vil være mulighed for brug af mobile pay. 

Tilmelding til Tove Jensen på tlf. 9746 5055 eller 4040 5689 eller til 
Jette Christensen på tlf. 3053 4892 senest den mandag den 5. de-
cember. 
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Børneklubben: 

Børneklubben er for alle interesserede fra og med 3 år til og med 3. klasse. 
Hver gang begynder vi med at åbne Kisten for at se, hvad der gemmer sig i 
den og ud fra dette hører vi dagens fortælling fra Bibelen.  
Derefter laver vi forskellige ting. Vi kan være kreative, lege sanglege, lege 
udenfor, synge og naturligvis hygger vi os!  

Vi er af og til ude at lege, så husk tøj efter vejret.  
Det er gratis at være med i Børneklubben.  

Kirkekoret: 

Til Vejrum kirke har vi et fast Kirkekor, som er for børn og unge fra 4. klasse 
og opefter. I dette skoleår ligger korprøverne om mandagene i tidsrummet 
14.35 til 15.45. 
Korprøverne finder sted dels i Kirkehuset i Vejrum (Skt. Olai Bakke 2A), dels 
på Langhøjskolen.   
Ved spørgsmål og/eller interesse henvendelse til Kirsten Spanggaard Thom-
sen på 22362296. 

Familieklubben: 

Familieklubben i Vejrum er for alle familier, der er interesseret i et hyggeligt 
kristent samvær. Vi mødes til aftensmad i Kirkehuset kl. 18.00, hvis ikke an-
det er nævnt i programmet. 

Herefter er der et arrangement som programudvalget står for – og som er for 
både børn og voksne. Programudvalget står herefter for en andagt og afte-
nen afsluttes med kaffe. Vi tilstræber at være færdige kl. 21.00. 
Mad og dessert/kaffe er de nævnte familier ansvarlige for. 
Er man forhindret den aften man er sat på, kan man bytte indbyrdes. 

Man tilmelder sig senest tirsdag inden på telefonnummeret, som findes her i 
programmet. 

Har I spørgsmål, kan I kontakte programudvalget som er Inger og Jesper 
Vadsholt, tlf. 30369654, samt Dorthe og Holger Lauritsen tlf. 6174 7205. 

Tilmeldingsfamilierne står for aftensmad og dessert/kaffe.  
Pris: voksne kr. 35,-, børn fra 6 år kr. 20,-, børn 1-6 år kr. 10,- . 
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NYHED I VEJRUM – CROSSDANCE 

Sted: Vejrum fritidscenter, Tingvej 1, 7600 Struer 

Tidspunkt: Hver onsdag fra kl. 19:00 – 20:00. Første gang den 30/11 2016 
Kom og prøv noget nyt – Crossdance – Alle kan være med. Første gang vil 
være gratis prøvetime. 

Crossdance er en fitnessform der kombinerer dancefitness med bodytoning 
og cardiotræning. En Crossdance time er modulopbygget, hvor hele kroppen 
bliver trænet igennem. 
Du vil med garanti få sved på panden, smil på læben samt oplevelse af ener-
gi og overskud. Alt sammen blandet med god musik, som vi kender fra radio-
en.  
ALLE KAN VÆRE MED ØVEDE SOM UØVEDE
Du kan forvente at forbrænde mellem 600 og 800 kcal på en times cross-
dance. 

Pris: Der er 2 betalings muligheder: 
1. 10 gange kr. 325,-  inkl. Forenings medlemskab 
2. 35 kr. pr. gang. (Betales i døren)  
Uanset hvilken mulighed du vælger skal du være medlem af Vejrum Borger 
og Gymnastikforening. Det koster 75 kr. pr. år. 

Ønsker du mere information eller har du spørgsmål, kontakt instruktør Ditte 
Rønnow på tlf. 28699655 eller find gruppen ”Crossdance™ i Vejrumstad” 
på Facebook 
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Skt Olai Bakke november 2016 


