
TIL SAMTLIGE HUSSTANDE 

Informationer fra lokalområdet  

Nr. 1— 2018 

 

 

Vejrum kirke en frostklar aften januar 2018 



Vejrum Kirke: 

Provst/sognepræst Carsten Hoffmann 

Kjærgårdsmøllevej 2, Ølby    Tlf 5117 2450 / mail: caho@km.dk 

 

Sognepræst Erik Bro Lavdal 

Skt. Olai Bakke 2A, Vejrum.   Tlt. 24 44 74 45 / mail: ebl@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: Tove Lyngsø, Saltholm 7, Vejrum tlf. 9746 4584 

 

Vejrum Fritidscenter: 

Formand: Aage Nielsen, Kronborgdige 25, Vejrum 

Tlf.: 24 22 54 52 

 

 Pedel/ Udlejning: Kirsten Nielsen 

20 36 66 12.  

 

Redaktionen:Ansvarsh Tove Jensen, Skt. Olai Bakke 3, Vejrum 

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

Side 2          Vejrum Nyt 



Februar—marts    2018      Side 3 

 

 

 

 

Godt nytår 
»Vær velkommen, Herrens år, og velkommen herhid!« Sådan skriver Grundt-

vig i sin nytårsalme. Og der er noget særligt over at byde det nye år velkom-

men som netop et Herrens år. Vi ved ikke hvad året vil byde på, men vi lægger 

det i Guds hænder, og beder om et velsignet nyt år. 

Her først på året, vil vi særligt gøre opmærksom på vores børnekirke, samt 

pege frem mod babysalmesang i foråret.  

 

 

 

 

 

 

Status på kirkehusbyggeriet: 

I skrivende stund er byggemødereferat nr. 6 netop tikket ud fra printeren.  

Mureren kunne ved dagens møde melde 100% færdig på opmuring af formur 

og udkrasning af fuger på hele huset og 70% færdig med oplægning af tag-

sten.  

Tømrer er færdig med isolering af yderste lag i tilbygningen. 

Elektriker har lavet en del rørføring i murene, og håndværkerne er nu klar til  

at klø på med det indvendige. 

Menighedsrådet har været ude og kigge på nye gulvklinker og køkkeninventar, 

så set i helikopterperspektiv, ser det ud som om tingene kører. 

Fredag den 26. januar 2018 er  dagen hvor der afholdes rejsegilde. Så er der 

mulighed for at vende forbi og med egne øjne se hvor langt vi er i processen.  



Fremtidige arrangementer i Vejrum:  
Vi forsøger at lave en fælles oversigt over alle de arrangementer som er plan-

lagt til at skulle foregå i Vejrum. Dette for at man i god tid kan reservere plads i 

egen kalender til det man gerne vil deltage i—men også for at vi har mulighed 

for ikke at få arrangeret flere aktiviteter på de samme tidspunkter. 

Er der noget du gerne vil have tilføjet i kalenderen og udbredt til en større 

kreds, er du velkommen til at sende en mail med dato og arrangement  

til tove.kg.jensen@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

Februar: 
11. Fastelavn (se omtale) 

24. Generalforsamling VBG (se omtale) 

 
Marts: 
1.Foredrag i Vejrum Fritidscenter med Jes Christiansen 

22. Fællesspisning i Vejrum Fritidscenter (se folder) 

 

April: 
7. 40 års jubilæum Fritidscentret 

9. Sommerbadminton 

10. Fodbold for sjov 

10. Sommeryoga 

21. Legepladsdag 

22. Affaldsindsamling 

26. Fællesspisning i Vejrum Fritidscenter 

27. Konfirmation 
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Maj: 

 
 
Juni: 
9. Familiedag 

23. Skt. Hans 

28. Solnedgangsgudstjeneste 

 
 
Juli:  

 

 

August: 
19. Sognedag med friluftsgudstjeneste på plænen ved præstegården 

30. Solnedgangsgudstjeneste 

 
September: 
Orienteringsmøde vedr. valg til menighedsråd 

Oktober: 
6. Oktoberfest i Vejrum Fritidscenter 

Sogneaften 

November: 
 

December: 
Lucia gudstjeneste 
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Kalender for februar 
 

01.Borgerklubben kl. 14.00 i Fritidscen-
tret. Stolegymmnastik v/Ruth Kristen-
sen 

 

01. VBG Banko i Fritidscentret kl. 19.30 

 

02 (Kyndelmisse)  
19.30 Musikgudstjeneste i Fousing   
v/ Erik Lavdal 

 

03. IM—Inspirationsdag i Haderup Kirke-
hus v/ Hilbert Dam, Løsning  

 

04. (seksagesima) 
 Ingen gudstjeneste i Vejrum 

9.00 i Ølby v/ Erik Lavdal 
 10.30 i Asp v/Erik Lavdal 
 

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

 

06. Børneklub kl. 16.30—17.30. Da kirke-

huset  i Vejrum er under ombygning, 
kan Kirsten Spanggaard (2236 2296) 

eller Jette Jørgensen (2717 4027)  

kontaktes for  nærmere  oplysninger 

om sted og program for dagen  

 

07. IM—Sogneaften i Langhøj Sognegård 

v/tidl. Biskop Karsten Nissen, Viborg 

Emne: Luther—gode gerninger 
 

08.Borgerklubben kl. 17.30 Fritidscen-
tret  

 Fællesspisning v/gæstekok Th. Peder-
sen. Tilmelding senest 25. jan til Tove 
Lyngsø tlf. 97464584 

 

8. IM—bibelkreds kl. 19.30 hos Ella og  

Vagn Ove Høgild, Snerlevej 42, Holste-

bro . Tekst Luk.18, 31-43 

 

11.(fastelavn) 
 9.00 i Asp v/Carsten Hoffmann 

10.30 i Fousing v/Carsten Hoffmann 

 14.00 i Vejrum v/Erik Lavdal 

 Kollekt til søndagsskolerne   

 Efter gudstjeneste fælles tønde- 

 slagning i Fritidscentret (se omtale) 
 

15.Borgerklubben kl. 14.00 i Fritidscentret. 
Besøg af Vejrums nye præst—Erik 
Bro Lavdal 

 

15. VBG Banko i Fritidscentret kl. 19.30 

 

16.-18.Kristelig landmandsstævne på Ny-
borg Strand 

 

18.(1.s.i fasten) 
9.00 i Fousing v/Erik Lavdal 
10.30 i Ølby v/Erik Lavdal  
Børnegudstjeneste 

 

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

 

20. Børneklub 

 

22. Borgerklubben kl. 14.00 i Fritidscentret 
Hygge og spil (Rummikub) 

 

23. Familieklubben kl. 18.00 i Asp Kirke-
hus. Tarteletfest. Tilmelding senest  
20.februar til Inger og Jesper tlf. 3036 
9654  

 

24. Generalforsamling VBG i Fritidscentret 
kl. 11.00 (se omtale) 

 

25.(2.s.i fasten) 
9.00 i Vejrum v/Carsten Hoffmann 

10.30 i Asp v/Carsten Hoffmann 

Børnegudstjeneste 

 

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

 

27. Børneklub 

 



Kalender for marts 
 

01.Borgerklubben kl. 13.45, besøg på  
Ven-Po A/S, Hjerm. Tilmelding senest 
den 22. februar til Tove Lyngsø tlf. 
9746 4584 

 

01.VBG Banko i Fritidscentret kl. 19.30  
 

04. (3.s.i fasten) 
9.00 i Ølby v/Erik Lavdal 
10.30 i Fousing v/Erik Lavdal  

 

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

 

06. Børneklub 

 

7. IM – Højskoleaften i Asp Kirkehus  
 kl 19.00 v/præst og salmedigter Hans 

Anker Jørgensen 

 

08.Borgerklubben kl. 14.00 i Fritidscentret 
 Hjernegymnastik 

 

08. Fritidscentret kl. 19.30 Foredrag v/Jes 
Christiansen (so omtale) 
 

11. (Midfaste) 
 9.00 i Fousingv/Carsten Hoffmann 

10.30 i Asp v/Carsten Hoffmann 

10.30 i Vejrum v/Erik Lavdal 
 Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp 

Kirkekaffe 

 

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

 

13. Børneklub 

 

12.—16.IM—”Forårsmøder” i kredsen 

 

15. Borgerklubben kl. 13.45 Besøg Struer 
Jernbanemuseum. Entré 60 kr. inkl. 
Rundvisning og kaffe. Tilmelding se-
nest 8. marts til Tove Lyngsø tlf. 9746 
4584 

 

15.VBG– Banko i Fritidscentret kl. 19.30 

 

 

18. (Mariæ bebudelse) 
9.00 i Vejrum v/Carsten Hoffmann 

10.30 i Ølby v/Carsten Hoffmann 

 

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

 

20. Børneklub 

 

22. Borgerklubben kl. 14.00 i Fritidscentret 
Hygge og spil (scrabble) 

 

22. Bibelkreds kl. 19.30 hos Lis og Henrik 
Larsen, Skt. Olai Bakke 10 

Tekst: Joh 12, 1-16 

 

22. VBG—Fællesspisning i Fritidscentret  
(se omtale) 

 

25. (Palmesøndag) 
 9.00 i Asp v/Erik Lavdal 
 10.30 i Vejrum v/Erik Lavdal 
 Kirkekaffe 

 

 10.30 i Fousing v/Carsten Hoffmann 

 19.30 i Ølby v/Carsten Hoffmann 

 Musikgudstjeneste 

 

25. Familieklubben : Kirkefrokost i det fri. 
Nærmere info hos Dorthe og Bo 
tlf.2125 0022 

 

29. (Skærtorsdag) 
 9.00 i Ølby v/Erik Lavdal 

10.30 i Asp v/Erik Lavdal 
 

30. (Langfredag) 
 9.00 i Vejrum v/Carsten Hoffmann 

 10.30 i Fousing v/Carsten Hoffmann 

 

01.(Påskedag) 
 9.00 Ølby v/Erik Lavdal 
 10.30 Vejrum v/Erik Lavdal 
 Kollekt KFUM/K 

 10.30 Asp v/Carsten Hoffmann 
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Kl. 14.00 Gudstjeneste i Vejrum Kirke  
 
Kl. 15.00 Tøndeslagning i Vejrum fritidscenter  
  (dørene åbnes 14.30) 
Vejrum menighedsråd og Vejrum Borger og Gymnastikforening holder fast 
i fastelavnstraditionen og arrangerer fastelavnsfest for store og små, fest-
ligt udklædte personer. Lad blot fantasien få frit løb. Alle er velkommen. 
Festlighederne starter i kirken kl. 14.00 med gudstjeneste. 

Efter gudstjenesten fortsættes der i Fritidscentret kl. 15, med tøndeslagning, 
Hvor der skal kåres kattekonger og kattedronninger, samt bedste udklæd-
ning. 
Efter tøndeslagningen er der kaffe og sodavand, og Lars sørger for, at der 
er bagt fastelavnsboller. 
 

Entre: Vinterferiepris for  alle 20 kr. 

 

Vel mødt Menig-
hedsrådet og 

VBG 
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Vejrum Borger- og Gymnastikforening afholder ordinær generalforsamling i 
Vejrum fritidscenter  
 

lørdag den 24 februar kl. 11.00.  
 

Dagsorden i henhold til vedtægter. 
 

For at give alle VBG’s medlemmer mulighed for at deltage i  generalforsam-
lingen har vi i år valgt at lægge det en lørdag, hvor vi vil starte med brunch og 
både børn og voksne er velkommen. Under selve generalforsamlingen sør-
ger vi for, at der er nogen til at tage sig af børnene og sætte aktiviteter i gang. 
Bestyrelsen ser frem til at  der er mange i Vejrum sogn, der har lyst til at væ-
re med til at drøfte udviklingsmulighederne i Vejrum og hvor bestyrelsen kan 
gøre en særlig indsats. Jeres opbakning har en kæmpe værdi. Alle idéer og 
tilbud om hjælp, af stor eller lille omfang, har stor betydning. 
  

Tilmelding af hensyn til køkkenet  senest den 20/2 til  
Formand Elin Hamborg tlf. 2395 7479 (gerne SMS) 
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Foredrag i Vejrum Fritidscenter den 8. marts kl. 19:30 

Emne: Her er mit liv” 

v/ Jes Christiansen, fhv. konsulent i Forsikringsoplysningen. Fast paneldelta-
ger i DR `s populære fredags-udsendelse ”Trafikradio” fra 1971 – 1998. 
  

Jes vil causere om det hektiske liv, hvor præstesønnen fra Vestsjælland, ved 
et tilfælde, blev Danmarks kendteste forsikringsmand, da han landede midt i 
medieorkanens øje. 
  

 Hans medvirken i Trafikradioen betød, at han automatisk blev forsikringser-
hvervets talsmand, som journalisterne ved de trykte og elektroniske medier 
nærmest jagtede døgnet rundt. 
  

Det ændrede Jes `s karriere og liv, også på hjemmefronten. Pludselig var 
jobbet det vigtigste. Familien og helbredet kom i anden række. Også hans 
barnetro blev ”parkeret”.  
 

 

Sogneindsamling 
 

Der bliver ikke nogen sogneindsamling i år. Dels har det været svært at finde 
hjælpere som vil bruge en formiddag som indsamler—dels har vi ikke pt. et 
Kirkehus som kan bruges som base.  
Menighedsrådet har derfor besluttet at lave indsamlingen i forbindelse med 
søndagens gudstjeneste den 11. marts.  
Her vil der efter gudstjenesten være mulighed for en kop kaffe i kirken. 
 

 

 

HUSK…… 

 

 

Vi har en hjertestarter i Vejrum— den hænger inde på det  
offentlige toilet i Fritidscentret.  
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Unyttig viden……. 
• Angsten for ikke at kunne nås pr. telefon hedder ”nomofobi” 
 

• Der er flere mennesker i verden som ejer en mobiltelefon end en tand-
børste 

 

• En dansker bruger ca. 1 km. toiletpapir om året 
 

• Hunrotter flirter ved at vrikke med ørerne 

 

• Der foretages en hel del overskægs-transplantationer i Mellemøsten.  
I Mellemøsten er der prestige og maskulinitet i et flot overskæg 

 

• Unilever, der bl.a. fabrikerer is, kan på deres tyske fabrik producere 
2200 Magnum is — i minuttet. 

 

• Aldersforskellen mellem samlevende danske par ligger i gennemsnit 
på 4 år. 

 

• På planeten Venus er en dag længere end et år 
 

• For hundrede år siden, blev takkerne på et frimærke i Albanien lavet 
ved hjælp af en symaskine 

 

• Schweisiske forskere har påvist at man sover bedre i en hængekøje 
end i en seng 

 

• I Indien har man en minister for yoga og naturmedicin 

 

• Professionelle skakspillere kan brænde op til 6-7000 kalorier af under 
en skakturnering 

 

• Al Capones ældre bror James var politibetjent 
 

• London har flere indiske restauranter end Mumbai og Delhi til sammen 

 

• Ordet karaoke kommer fra japansk og betyder ”tomt orkester” 
 

• Begrebet ”demens” kommer fra latin og betyder ”uden ånd” 
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Vejrum Fritidscenter 
 

 40 års jubilæumsfest 
 

Lørdag den 7. april 2018 
 

 

Klokken 8:30 vil DUI-orkestret gå en runde i Vejrumstad og spille som for 40 år si-
den. Derefter vil fritidscentret være værter ved formiddagskaffe klokken 9:00. 
 

Til fest klokken 18:00 vil Baily Danceband levere musikken, og der vil blive serveret: 
Rejecocktail 
Marineret svinekam m flødekartofler og salater 
Black magic med chokolademousse og kaffe 

 

Der vil desuden være natmad. 
Drikkevarer sælges til fornuftige priser. 
Prisen for deltagelse i festen er 200Kr per person, som betales ved tilmelding, senest 
24. marts, til Bodil Kloster. Hun kan kontaktes på tlf 40962935 hvor der også kan be-
tales med mobilepay.  
 

Formiddagskaffen er gratis. 
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