
TIL SAMTLIGE HUSSTANDE 

Informationer fra lokalområdet  

Nr. 5— 2017 

HøHøstgudstjeneste 17. september 



Vejrum Kirke: 

Sognepræst Erik Bro Lavdal 

Skt. Olai Bakke 2A, Vejrum 

Tlt.  

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 Maigaard, Kronborgdige 3, Vejrum tlf. 2237 9511

Vejrum Fritidscenter: 

Formand: Aage Nielsen, Kronborgdige 25, Vejrum 

Tlf.: 24 22 54 52 

    Pedel/ Udlejning: 20 36 66 12.  

Redaktionen: 

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

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

T 

Tryk: www.reklamika.dk 
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Så er det lige før det sker—tilbygningen til Kirkehuset forventes snart at 

kunne gå i gang.  

Menighedsrådet har nu afsluttet renoveringen af Præstegården—og er dermed 

klar til at kunne gå i gang med det næste store projekt: 

Tilbygningen til Kirkehuset.  

Arkitekten har været i gang ved tegnebrættet, hvor han har fået tegnet streger-

ne til den indretning som Menighedsrådet er nået til enighed om. Tegningerne 

og økonomien er godkendt i både provsti og stift.  

Der har været afholdt licitation for tilbygningen. Licitationen er foregået ved at 

tegninger mv. har været sendt ud til 3 forskellige håndværksmestre indenfor 

hver faggruppe som skal  deltage i arbejdet med tilbygningen—dvs. 3 tømrefir-

maer, 3 murefirmaer, 3 malerfirmaer , 3 vvs-firmaer og 3 elektrikerfirmaer.  

Håndværksholdet som skal  udføre arbejdet ved Kirkehuset er fundet.  

I øjeblikket venter vi  bare på at få selve byggetilladelsen.  

Den  kan først udstedes umiddelbart efter  udløbet af den 4 ugers klagefrist, 

der følger efter en indhentet landzonetilladelse ……. 

Klagefristen udløber den 10. oktober.  
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Familieklubben i Vejrum 

Familieklubben i Vejrum er for alle familier i Vejrum og omegn, der er interes-
seret i et hyggeligt kristent samvær. Vi mødes til aftensmad i Kirkehuset kl. 
18.00, hvis ikke andet er nævnt i programmet.  

I dette års program er mødestedet  kirkehuset i Asp pga. ombygning i Vejrum 

På mødeaftenerne er der et arrangement, som programudvalget står for og 
som både er for børn og voksne. Programudvalget står herefter for en andagt 
og aftenen 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. (programmet kan rekvireres hos Susanne Vadsholt) 

Har I spørgsmål kan I kontakte programudvalget, som er Susanne og Jan 
2639 9638,  Hanne og Anders 6168 3011  samt  Inger og Jesper 3036 9654. 

Tilmeldingsfamilierne står for aftensmad og dessert/kaffe. 

Pris: voksne  35kr, børn fra 6 år  20kr og børn 1-6år  10kr 
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Høstoffer 2017: 

Dette års høstoffer var på forhånd besluttet at skulle deles mellem Parasollen i 

Struer og  Folkekirkens Nødhjælp. Men hvad er Parasollen egentlig? 

Parasollen er en del af KFUM’s sociale arbejde og dermed en del af den dan-

ske folkekirkes diakonale arbejde.  Formålet er at bidrage til at skabe værdige 

kår for mennesker i udsatte livssituationer. 

KFUMs Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg til børn, unge og 

voksne, der  er udsatte i vort samfund. Man møder mennesker i øjenhøjde og 

betragter ethvert menneske som ubetinget værdifuldt.  

Der er ca. 850 ansatte og 2.000 frivillige  som er engagerede i at skabe værdi-

ge kår for ensomme, hjemløse, psykisk syge, misbrugere, udsatte familier og 

andre, som har det svært.  

På landsplan drives næsten 90 institutioner, sociale tilbud og genbrugsbutik-

ker. Her tilbydes rådgivning om bl.a. misbrug, gæld, konflikter, juridiske proble-

mer, seksuelle overgreb, vold og livets mere generelle udfordringer.  

I Struer provsti driver KFUMs Sociale Arbejde Værestedet Parasollen.  

Dette års høstoffer var på i alt 6.380 kr. + 30 EURO. Pengene vil blive delt 

mellem Parasollen og Folkekirkens Nødhjælp.  
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Kalender oktober 

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

02. Kirkekor i musiklokalet på Langhøjsko-
len kl. 14.45—15.45 

03. Børneklub kl. 16.30—17.30 i Vejrum 
Kirke

04. IM—Temaundervisning i Hjerm Missi-
onshus v/pastor Leif Mortensen, Au-
lum.  

 Emne:”Paulus forkyndelse og fortolk-
ning” 

05. Borgerklubben i Fritidscentret kl. 
14.00. Orientering v/kørelærer Ole 
Brink

05. VBG bankospil i Fritidscentret kl. 
19.30 

07. VBG—Oktoberfest i Fritidscentret. Se 
nærmere oplysninger på Facebook. 

07. IM—”Syng den igen” kl. 19.00 i Skjern 
Kulturcenter 

08. (17.s.e.trin) Gudstjeneste i Vejrum kl. 
10.30 v/ Erik Bro Lavdal 
Kollekt: Julehjælp Struer 

 Kirkekaffe

09. Kirkekor i musiklokalet på Langhøjsko-
len kl. 14.45—15.45

10. Børneklub kl. 16.30—17.30 i Vejrum 
Kirke 

12. Borgerklubben Gåtur på mosestien i 
Sevel kl. 13.30 

12. IM– Bibelkreds kl. 19.30 hos Ruth og 
Finn Hansen, Sportsvej 12 

 Tekst: Matt. 22, 34-46 

13.—15: Børnelejr på Nr. Nissum Efter-
skole (nærmere oplysninger hos Fami-
leklubben)

15. (18.s.e.trin) Gudstjeneste i Vejrum kl. 
9.00 v/ Erik Bro Lavdal

19. Borgerklubben kl. 14.00 i Fritidscent-
ret. Hygge og fællesskab.

22. (19.s.e.trin) Ingen gudstjeneste i Vej-
rum. Gudstjeneste i Fousing kl. 14.00 
v/ Jonas Serner-Pedersen)

23. Kirkekor i musiklokalet på Langhøjsko-
len kl. 14.45—15.45

24. Børneklub kl. 16.30—17.30 i Vejrum 
Kirke

26. Borgerklubben kl. 14.00 i Fritidscent-
ret. Anders Beck Madsen fortsætter 
med Vejrums historie.

26. Sang og musikaften i Vejrum Fritids-
center kl. 19.30 med Jens Dammeyer-
Sørensen. Se omtale

27. Familieklubben: Halloween i Spejder-
skoven. Tilmelding til Gitte og John 
senest  23. okt. på tlf. 2465 4764

29. (20.s.e.trin) Reformationsgudstjeneste 
i Vejrum kl. 10.30 v/ Carsten Hoffmann

30. Kirkekor i musiklokalet på Langhøjsko-
len kl. 14.45—15.45



Kalender i november 

02. Borgerklubben kl. 14.00 i Fritidscent-
ret. Madlavning til fællesspisning kl. 
17.30. Medbring selv drikkevarer. Til-
melding senest 26. okt til Jytte 2237 
9511 eller Grethe 97464515.

02. VBG bankospil i Fritidscentret kl. 
19.30

05. (Alle Helgens dag) Gudstjeneste i 
Vejrum kl. 10.30 v/ Erik Bro Lavdal 

06. Kirkekor i musiklokalet på Langhøjsko-
len kl. 14.45—15.45

07. Børneklub kl. 16.30—17.30 i Vejrum 
Kirke

09. Borgerklubben kl. 14.00 i Fritidscent-
ret. Hygge og fællesskab.

09. IM– Bibelkreds kl. 19.30 hos Ella og 
Vagn Ove Høgild, Snerlevej 42, Hol-
stebro 

 Tekst: Matt. 18, 21-35 

12. (22.s.e.trin) Gudstjeneste i Vejrum kl. 
10.30 v/ Erik Bro Lavdal 

 Konfirmandgudstjenste 
 Kirkekoret medvirker 
 Kollekt: Julehjælp Struer 

Kirkekaffe 

13. Kirkekor i musiklokalet på Langhøjsko-
len kl. 14.45—15.45

14. Børneklub kl. 16.30—17.30 i Vejrum 
Kirke

16. Borgerklubben kl. 13.30. Flugtskyd-
ning v/Erik Lynge. Pris 50 kr. Tilmel-
ding senest 9. nov til Jytte 2237 9511 
eller Grethe 97464515 

16. VBG bankospil i Fritidscentret kl. 
19.30

19. (23.s.e.trin) Ingen gudstjeneste i Vej-
rum. Gudstjeneste i Ølby kl. 9.00  og 
kl. 10.30 v/ Carsten Hoffmann 

20. Kirkekor i musiklokalet på Langhøjsko-
len kl. 14.45—15.45

21. Børneklub kl. 16.30—17.30 i Vejrum 
Kirke

21. Spagettigudstjeneste i Asp Kirke kl. 
17.00 v/ Erik Bro Lavdal

23. Borgerklubben kl. 13.00. Julefrokost, 
pris 150 kr. Husk selv at medbringe 
drikkevarer og en pakke til pakkespil 
(værdi ca. 20 kr.). Tilmelding senest 
16. nov til Jytte på tlf. 2237 9511 eller 
Grethe 97464515. 

24. Familieklubben og IM: Adventsfest i 
Asp kirkehus kl. 18. Nærmere oplys-
ninger hos Solveig Sakskjær Nielsen  
på tlf. 2194 8010

26. (24.s.e.trin) Gudstjeneste i Vejrum kl. 
9.00 v/ Erik Bro Lavdal 

27. Kirkekor i musiklokalet på Langhøjsko-
len kl. 14.45—15.45 

28. Børneklub kl. 16.30—17.30 i Vejrum 
Kirke 

30. Borgerklubben kl. 14.00 i Fritidscent-
ret. Julehygge. 

30. VBG bankospil i Fritidscentret kl. 
19.30
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Sangaften i Vejrum Fritidscenter  den 26. oktober kl. 19.30 
med Jens Dammeyer-Sørensen, leder af Holstebro Musikskole. 

Jens giver følgende præsentation af sig selv:  

Jeg hedder Jens Dammeyer Sørensen og glæder mig til at besøge Vejrum til 

sangaften. 

Fællessangen har gennem mit liv været afsæt for fællesskab og sangglæde. 

Derfor er det en fornøjelse at få lov til at dele nogle af mine favoritter denne 

aften. 

Mange sange og salmer er blevet en fast del af min rygsæk og denne aften 

vil jeg fortælle lidt om hvordan de endte dér. 

Til daglig er jeg leder af Holstebro Musikskole og har iøvrigt en fortid som 

musiklærer på Hardsyssel Efterskole. 

Jeg er uddannet musikpædagog fra Det Jyske Musikkonservatorium i 1997, 

med klaver som hovedinstrument. Desuden spiller jeg i den rytmiske kirke-

trio, ved Vinderup Kirke. 

Jeg ser frem til en herlig sangaften.  

Tag naboen under armen og kom til en hyggelig aften. 

Arr.: Foreningerne i Vejrum  
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Vejrum Fritidscenter søger pr. 1. november 2017 en service-
medarbejder. 

Arbejdet består i rengøring, åbning og aflåsning af centret efter aktiviteter. 

Varetagelse af udlejning af centret, herunder aftale om udlejning, fremvisning 

af centret til lejer, udlevering af nøgle og afregning. 

Henvendelse om stillingen til Aage Nielsen, Mobil nr.: 2422 5452 

Ansøgning senest den 10. oktober 2017 på mail: kaaniel-

sen2807@gmail.com

Menighedsrådet søger hjælpere til Luciaarrangement den 
10. december i Vejrum Fritidscenter 

Skulle du have lyst at hjælpe til med forberedelserne til årets Luciaar-
rangement hører vi meget gerne fra dig.  
Vi vil gerne have hjælp til borddækning—madlavning med mere.  
Yderligere oplysninger kan indhentes hos Tove Jensen tlf. 4040 5689. 

Hockey  

Tid: Tirsdag kl. 19:30 – 21:00  

Sted: Vejrum Fritidscenter Første gang: 24. oktober  

Kontingent: 350 kr. Inkl. Foreningsmedlemskab  

En anderledes aktivitet i Vejrum. Hvis du ikke er til håndbold – fodbold – bad-

minton med mere, så prøv gulvhockey. Det har du mulighed for i Vejrum. Vi 

spiller hver tirsdag fra uge 43. Du skal bare møde op og vi garanterer at du 

får pulsen op og møde nogle nye kammerater. Det er for alle over 15 år.  

HÅBER VI SES HER I VEJRUM  

Kontakt person Hockey: Jørgen Ø. Andersen tlf. 2332 4556. Mail: 

ford1@email.dk 
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Flere nye sports og idræts aktiviteter i Vejrum  
Udover de mange alsidige sports- og idrætaktiviteter, der i allerede har 

succes i vores lille lokalsamfund, så har VBGs bestyrelse nu fået mu-

lighed for at igangsætte endnu to nye og interessante aktiviteter i Vej-

rum Frititdscenter.  

Voksen dans for begyndere:
Janni Norma Naursgaard, som står for dans – har godt 20 års erfaring 

som danser. Og underviser bl.a. i brugsdans – ”gå i byen dans”. Basic 

trin i standard og latin (vild med dans), vals quikstep, cha cha cha og 

jive. Så her er der virkelig mulighed for at få ’svinget træbenet’ og fået 

prøvet kræfter med de forskellige afgreninger af dansen. Så kom og få 

en gratis prøvetime, og se om 

ikke også du/i bliver ’Vild med 

dans’.  

Hvor: Vejrum fritidscenter  

Hvornår: Mandag kl 20-21 
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Jumping fitness: 
Som en af de første i omegnen vil VBG nu lave opstart af Jumping fit-

ness i Vejrum. Aktiviteten er sponsoreret af Jysk Energi. Der bliver 

afholdt eventdag den 4. november 2017, hvor alle interesserede kan 

komme og få en gratis prøvetime og en lille forfriskning.  

Jumping fitness er kort fortalt en ny måde at bevæge sig, hvor både 

store og små, unge som gamle kan deltage. Der hoppes serier af øvel-

ser på specialtrampoliner til musik, og hvor hovedformålet er at have 

det sjovt.  

Så sæt kryds i kalenderen den 4.november – nærmere info følger lø-

bende.  
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HUSK AT TILMELDE JER VORES STORE OKTOBER-

FEST D.7 OKTOBER! 

Tilmeldingerne er godt i gang, men der er plads til mange fle-

re.  

Se info på Facebook gruppen ”Vejrum Sogn” 
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