
TIL SAMTLIGE HUSSTANDE 

Informationer fra lokalområdet  

Nr. 4 - 2014 

 

Sankt Hans bålet 2014 



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

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

 

Fotograf: Benjamin Bernt Jensen                     Tryk: www.reklamika.dk 
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Årets båltaler 2014 var Kim Bernt Jensen: 

Jeg har hørt, at en tale skal være som en kvindes kjole: 

- Ikke for lang 

- Med et godt indhold 

- og gerne overlade lidt til fantasien. 

Med det udgangspunkt begyndte jeg så at tænke på Skt. Hans-talen til i år. 

Skt.Hans –  hvad er det nu lige, at vi forbinder med Skt. Hans?    

Hygge  -  sang   -   tale   -   bål    -   varme -  samvær - hekseafbrænding. 

” H ekseafbrænding ”  –  hvad er det nu for et negativt ord sammen med alle de andre 

gode ord –  hygge –  sang –  tale –  bål, varme og samvær?  

Men ikke desto mindre, så er hekseafbrænding en del af Skt. Hans traditionen –  og 

det var den jo også i gamle dage. Dog har det heldigvis ændret sig, hvad der bliver 

brændt af.  

Hvad var så egentlig grunden til, at man i gamle dage brændte heksen –  og hvem var 

det egentlig, der bestemte, at det skulle ske? 

Jeg tror, at man gjorde det for at slippe af med dem, der var anderledes –  men også 

for at vise andre, at det godt kunne være ” farligt ”  at opføre sig anderledes, end det, 

der var ” normal ” .  

Men det var vel vel også et udtryk for usikkerhed overfor det, som var anderledes. En 

usikkerhed for, om dem, som nu var anderledes, måske alligevel kunne noget, så ” de 

normale ”  mistede den magt, som de havde.  

Så derfor blev man nødt til at gøre noget ved det og få overbevist alle om, at disse ”

anderledes ”  mennesker ikke var af det gode, og at man bestemt ikke skulle tro på at 

de kunne noget godt..  

Derfor brugte man hekseafbrænding på daværende tidspunkt.  

Så slog det mig pludselig –  hvem ville egentlig være dem, som skulle være på bålet i 

dag, hvis vi fortsat gjorde alvor af den forfærdelige måde at straffe mennesker på. 

Hekse i Danmark –  tja - indtil januar måned var der jo 3 ” h ekse ” , som ledte dette 

land –  Anette Wilhelmsen, Margrethe Vestager og Helle Thorning Schmidt. 

Læs fortsættelsen på Vejrum.Net 
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Vejrums historie  

Som de fleste vil vide, mistede Vejrum en markant borger, da Hugo Hviid døde den 19. 

juni ( se evt. www.vejrum.net ) .  

Selv om Hugo har været hovedkraften i arbejdet med Vejrums historie, har den reste-

rende gruppe ikke tænkt sig at give op - vi fortsætter. Men vi vil meget gerne have flere 

til at deltage! Så enhver, der kan og vil bidrage med stort eller småt - eller evt. indgå 

som fast medlem af gruppen, bedes henvende sig, enten med mail til histo-

rie@vejrum.net eller direkte til Erik Lyngsø eller Anders Bech Madsen. 

 Vi ses til byfesten, hvor Vejrums Historie kan besøges!  

 

Kirkekor 

Jeg læste forleden en artikel, som handlede om, at Sang og Musik giver barnet tillid, 

tryghed, livsmod, musikalitet, øget socialisering, fællesskabsforståelse, træning, disci-

plin - og sidst men ikke mindst Glæde. Jeg må nikke bekræftende til, at det er også 

hvad jeg både ser og mærker med vores kirkekor, især mærkes glæden ved at synge. 

De bliver dygtigere, mere sikre på stemmen, har altid været rigtig forstående og hen-

synsfulde overfor hinanden, lærer sangteknikkerne, mere disciplinerede, og de får en 

sang- og salmeskat med sig i teksterne, som kan berige dem og os alle resten af livet.  

Derfor er det med stor forventningsglæde fra min side, at vi igen starter kor op her efter 

sommerferien. Velkommen tilbage til "gamle" sangere, og velkommen til nye sangere, 

som går i 4. 5. 6. 7. klasse. Vi øver i Vejrum kirkehus. 

Første gang med kor bliver mandag den 25. august, 

og øve-gangene bliver derefter også om mandagen igen. Tidspunktet bliver efter timer-

ne i Langhøjskolen,  ca. 15.30-16.30. så det passer med bussen ( muligvis 14.50-

15.50 - alt afhængig af lektiehjælpen på skolen )   

  

Glade sanghilsner  

Kirsten Spanggaard Thomsen 

  

Ved spørgsmål: 2236 2296.  
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Nyt menighedsråd 

 

Er du interesseret i Vejrum Kirke og de aktiviteter der foregår i og omkring den? Så er 

det nu du har mulighed for indflydelse. Der skal vælges menighedsråd for de kommen-

de 2 år og vi skal have fundet mindst 1 ny. Samtidig er der mulighed for at komme med 

ønsker og forslag til menighedsrådets arbejde. Vi håber derfor at se mange til oriente-

rings- og opstillingsmøde torsdag den 28. august kl. 19. Med venlig hilsen menigheds-

rådet 

 

bemærk ny dato i forhold til tidligere udmeldt 

 

Dagsorden:  

1. Velkomst ved valgbestyrelsen 

2. Valg af dirigent 

3. Menighedsrådets opgaver og kompetencer 

4. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg 

5. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet 

6. Redegørelse for dispensation til valgforsamling samt reglerne herfor 

7. Valg af stemmetællere 

8. Beslutning om valgform 

              A) Forhandling om fællesliste 

              B) Personvalg 

9. Meddelelse af afstemningsresultat 

10. Orientering om mulighed for at indgive en kandidatliste og derved begære valg gennem-

ført efter de almindelige regler og om klagemulifhed til biskoppen 

11. Eventuelt 
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Kalender august 

24. ( 10.s.e.trin )  Gudstjeneste i Vej-

rum kl. 10.30 v/ Heidi Preem 

 

25. Kirkekor i Kirkehuset kl. 15.30 —

endeligt tidspunkt vil være afhæn-

gig af skolebus og lektiehjælp på 

skolen—endeligt program udleve-

res første gang 

 

28. Opstillingsmøde til Menighedsrå-

det i Kirkehuset kl. 19.00 ( se 

omtale )  

31. ( 11.s.e.trin )  Gudstjeneste i Vej-

rum kl. 10.30 v/Heidi Preem 

 

 

 

Kalender i september 

04. Borgerklubben — Ældrefest i Stru-

er  

05. Familieklub i Kirkehuset kl. 18.00  

 Bålygge og O-løb omkring kirken 

 Årsprogram udleveres første mø-

deaften 

07. ( 12.s.e.trin )  Ingen gudstjeneste 

i Vejrum. 

 Kl. 9.00 i Asp—kl. 10.30 i Ølby v/

Carsten Hoffmann 

08. Kirkekor i Kirkehuset 

09. Børneklub i Kirkehuset kl. 16.30 til 

17.30. Årsprogram udleveres  

11. Borgerklubben kl. 14.00 i Fritids-

centret: Hygge og spil 

11. Sangaften i Kirkehuset kl. 19.30 

 Vi synger gamle kendte sange fra 

hjemlandstoner.  

14. ( 13.s.e.trin )  Gudstjeneste i Vej-

rum kl. 10.30 v/ Heidi Preem 

15. Kirkekor i Kirkehuset 

 

16. Børneklub i Kirkehuset kl. 16.30 til 

17.30 

18. Borgerklubben kl. 14.00: Besøge 

fru Pedersens have i Bur.  

  Entre 50 kr. 

19. Høstfest i Kirkehuset kl. 18.30. 

Tilmelding til Solveig senest 15.09 

til Solveig 2194 8010 ( se omta-

le )  

20. Syng den igen i Gråkjær Arena,  

  Holstebro kl. 19.00.En festlig 

sangaften med de gode gamle 

vækkelsessange, musik, solister, 

kor og forkyndelse.  
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21. ( 14.s.e.trin )  Gudstjeneste i Vej-

rum kl. 10.30 v/ Heidi Preem 

21. Søndagsmøde i ” Landsbycenter 

Vind ” , Holstebrovej 20,  kl. 14.30 

Taler: Ida Vestergaard.  

 Emne: ” Lidelsens gåde ”  

22. Kirkekor i Kirkehuset 

23. Børneklub i Kirkehuset kl. 16.30 til 

17.30 

25. Borgerklubben kl. 17.30. Ålegilde. 

Tilmelding  senest d. 18.09 til Jytte 

B.  tlf 9746 4352 eller Jytte M. tlf 

9746 4379.  Pris 110kr. Medbring 

selv drikkevarer.  

25. Bibelkreds kl. 19.30  hos Lis og  

 Henrik Larsen, Skt. Olai Bakke 10. 

( T ekst: Lukas kap. 10, vers 38-

42 ) Denne aften vil vi også evalu-

ere bibelkredsarbejdet 

27. Kvindefrokostmøde i Vinding Mis-

sionshus, Langgade 23, Sørvad   

kl. 10.00-14.00 . 

Taler: Psykoterapeut Gunna Thise, 

Asp. Emne: ” Barndommens spor i 

voksenlivet ”   

28. ( 15s.e.trin )  Høstgudstjeneste i 

Vejrum kl. 14.00 v/ Heidi Preem 

29. Kirkekor i Kirkehuset 

30. Børneklub i Kirkehuset kl. 16.30 til 

17.30 

 

 

 

 

 

Kalender i oktober 

02. Pladespil i Fritidscentret kl. 19.30 

03. Familieklub i Kirkehuset kl. 18.00 

—nærmere program følger 

05. ( 16.s.e.trin ) Gudstjeneste i Vej-

rum kl. 10.30 v/ Heidi Preem 

 Efterfølgende indskrivning af kon-

firmander i Kirkehuset 

06. Kirkekor i Kirkehuset 

07. Børneklub i Kirkehuset kl. 16.30 til 

17.30 

12. ( 17.s.e.trin )  Gudstjeneste i Vej-

rum kl. 10.30 v/ Heidi Preem 
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Omtale af arrangementer i Vejrum: 

Sæsonstart for familieklubben: 

Familieklubben i Vejrum er for alle familier, der er interesseret i et hyggeligt, kristent 

samvær. Vi mødes til aftensmad, typisk første fredag hver måned, i kirkehuset kl. 

18.00, hvis ikke andet er nævnt i programmet. Herefter er der et arrangement, som 

programudvalget står for. Programmet er for både voksne og børn. Programudvalget 

står herefter for en andagt og aftenen afsluttes med kaffe. Vi tilstræber at være færdige 

kl. 21.00.  

  

Første arrangement i denne sæson bliver fredag den 5. september 2014 kl. 18.00: Bål-

hygge og O-løb omkring Kirken.  

Næste arrangement bliver fredag den 3. oktober 2014. Endeligt program for resten af 

året uddeles til første arrangement i september.  Vel mødt og Velkommen! 

  

Har du/I spørgsmål, kan du/I kontakte programudvalget, som er : 

Dorthe og Sven Kjær, tlf.: 2764 8569 eller 97464512 og  

Kirsten og Per Spanggaard Thomsen, tlf.: 2236 2296 eller 9746 4697.   

 

 

Sæsonstart af børneklubben: 

Vi starter børneklubben igen efter sommerferien tirsdag den 9. september 2014 kl. 

16.30-17.30 i Kirkehuset.  

Alle børn fra 3 års alderen - op til 3. klasse, er meget velkomne. 

Børnene får et program i papirform med hjem den første gang.  

Børneklubbens ledere og bamsen Sigurd glæder sig meget til at se jer alle igen  

Ved spørgsmål: kontaktperson: Dorthe Kjær: 27648569  
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Madhold for mænd 

Madhold for mænd  starter onsdag d. 10.september kl.18.00 

KOK Lars 

I alt 10 gange 

Pris 275 kr. + medlemsskab af VBG 

Tilmelding til Kirsten Nielsen 42963080 mail kaanielsen@dlgmail.dk 

 

 

 

 

Høstfest 

IM's høstfest i Kirkehuset fredag den 19. september Vi starter med at spise 

sammen kl. 18.30. Erik Ladegaard, Holstebro, kommer og hjælper os med at 

få en festlig og indholdsrig aften. Der bliver lotteri og kaffe i aftenens løb.  

Tilmelding senest mandag den 15. september til Solveig på tlf. 21 94 80 10. 

 

 

 

 

 

Vejrum Borger –  og Gymnastikforening 

Så nærmer vi os igen ny vintersæson her i Vejrum.  

Vi kan igen i år tilbyde gymnastik for både ældre og børn - hockey for børn og 

voksne -og badminton.  

Se mere i folderen eller på vejrum.net  

Vi glæder os til at se jer. 
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Gymnastik –  Motion –  Samvær 

Har du fået trænet sommeren igennem –  nej vel!! –  så kom og vær med når vi starter 

i september. Vi vil hen over vinteren mødes hver mandag til bl. motion så alle kan være 

med –  ung som ældre –  høj eller lille –  glad eller su.. –  nej, for man kan ikke både 

være sur og så gå til motion –  så kom og få energien ladet op, før du går i vinterhi. 

Starttidspunkt fremgår af kalenderen på Vejrum Nyt. 

Vi ses.  

Ruth Kristensen   

 

 

Pladespil –  Banko i Vejrum Fritidscenter 2014 

Før vi ved af det –  så er en god sommer forbi og vinteraktiviteterne går i gang. 

Derfor kommer her lidt oplysning om de nye spilledage i efteråret, så du allerede nu 

kan sætte krydser i din kalender. 

Så tag naboen under armen –  jo flere vi er –  det mere spænding og morskab bliver 

der jo om hvem der vinder –  hvis ikke det lige er dig der får banko –  er du måske den 

der sukker ”  grrrrr –  jeg manglede kun en. ”  

Der spilles på flg. torsdage d. 2 –  16 –  30.oktober 13 –  27.november og 

11.december. 

Alle spil starter kl. 19.30 

I pausen spilles minibingo—amerikansk lotteri—københavner 

Spilleteamet 
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Set og sket siden sidst… 

Pilgrimsvandring 

Søndag den 20. juli var der pilgrimsvandring mellem Hjerm Kirke og Vejrum Kirke. 

Deltagerantallet var ikke forrygende, vi var i alt 18 som havde valgt at tage traveturen 

på små 6 km. mellem de to kirker.  

Vi fik en rigtig herlig tur gennem det danske sommerlandskab. Der var et par pauser 

undervejs — med fællessang og et par korte andagter. Turen sluttede med en kort an-

dagt i Vejrum Kirke og efterfølgende kaffe og kage på græsplænen ved Kirkehuset. 

 

 

 

 

 

 

Besøg af præsten? 

Hermed en opfordring til alle: Ring eller lad mig det vide på anden vis, hvis du eller 

nogen du kender, ønsker mit besøg. Jeg tager meget gerne på besøg.  

Desuden er præstegårdens dør altid åben ( i hvert fald når jeg er hjemme ) , og jeg 

giver gerne en kop kaffe. 

- Heidi Røn Preem     Tlf.: 97 46 43 31 / mail: HRP@km.dk  
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Vejrum Fritidscenter den 13. august 2013 

 

I det næste nummer af Vejrum Nyt vil vi prøve at lave et indlæg om hvordan 

Fritidscentret blev til og om kræfterne som stod bag. 

 

 

 

 

 

 

Bladudgiver: VBG og Vejrum Menighedsråd 

Frist for indlevering af materiale til næste nummer af Vejrum.Nyt  er  

10. september 2014 
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