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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: Vejrum Borger og Gymnastikforening: Vejrum Borger og Gymnastikforening: 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: Vejrum Fritidscenter: Vejrum Fritidscenter: Vejrum Fritidscenter: 

Formand: Aage Nielsen, Kronborgdige 25, Vejrum 

Tlf.: 24 22 54 52 

Pedel/ Udlejning: Maria Jakobsen ( vikar for Sandie )  20 36 66 12.  

Redaktionen: Redaktionen: Redaktionen: Redaktionen: 

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

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

Tryk:Tryk:Tryk:Tryk: www.reklamika.dk 
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VBG har haft generalforsamling, og bestyrelsen har efterfølgende kon-
stitueret sig på  således:

Karina Laursen er trådt ud af bestyrelsen, så 1. suppleanten er trådt ind i ste-
det for. 

Kontingent til VBG: 
I sidste nummer af Vejrum Nyt var der indlagt et girokortt til medlemskab af 
VBG. Der er rigtig mange der  allerede har betalt. Det er vi glade for. Skulle du 
ved en fejl ikke have fået det gjort og er girokortet blevet væk, kan man indbe-
tale  på reg,nr. 9119 kontonr. 0000295299. 

VBG står bag mange tiltag i lokalområdet. Her kan bl. Nævnes: 
Idrætsaktiviteter i Fritidscentret, byfest, foredrag, banko, vedligeholdelse af 
legepladsen, flagning og blomster ved indfaldsvejene, julebelysning. Herud-
over er vi medejere af Vejrum.net og medudgivere af Vejrum Nyt. 
Vi sørger for flagning og blomster ved indfaldsvejene, sørger for julebelysnin-
gen og har mange sociale arrangementer, hvor alle i lokalområdet kan mødes 
til hyggeligt samvær. 
VBG har endvidere kontakten fra vort lokalområde til kommunen og andre of-
fentlige myndigheder.  
Rigtig mange er allerede medlem af foreningen. Vi håber endnu flere vil benyt-
te lejligheden til at melde sig ind og støtte foreningen.  

Det koster kun 75 kr. pr. person at være medlem.  

Formand Henrik Lund 
Jensen 

Skt. Olai Bakke 
10 

2245 1656 HLJ@bang-olufsen.dk 

Kasserer Lars Schultz Kronborgdige 
10 

2834 9361 larskonborgdige@gmail.com 

Sekretær Gitte Mikkel-
sen 

Lundbygade 6 2046 5087 gittemikkelsen@mail.dk 

Idrætsudvalg Jørgen Ander-
sen 

Svinget 3 42332 556 ford1@email.dk 

Borgerudvalg Michael Han-
sen 

Tingvej 19 4241 2746 m.hansen@stolt.com 

PR og Web 
udvalg 

Rasmus 
Ormstrup 

Skt. Olai Bakke 
13 

5189 1815 Rasmus_ormstrup@hotmail.com 

Bs.medlem Kirsten Nielsen Kronborgdige 
25 

4296 3080 kaanielsen@dlgmail.dk 



Påskefestival i Vejrum Kirke 

Menighedsrådet gentog sidste års succes med at lave et forløb hen over på-
skedagene.  
Palmesøndag afsluttede minikonfirmanderne deres konfirmandforløb. Sam-
men med kirkekoret medvirkede de ved dagens gudstjeneste og var i høj grad 
med til at  få påsken sat godt i gang.  

Skærtorsdag var der en rigtig stemningsfuld gudstjeneste, hvor der var mål-
tidsfællesskab i kirken. Der var stillet borde og bænke op i midtergangen i kir-
ken og her blev der serveret et traditionelt jødisk påskemåltid for de fremmød-
te. Hele gudstjenesten var bygget op omkring dette måltid. En rigtig stem-
ningsfuld oplevelse. 

Langfredag var dagen hvor vi mindedes Jesu korsfæstelse og død. Der var 
ingen blomster eller levende lys til dagens gudstjeneste—og altertavlens 
smukke udskæringer var tildækkede. 

Påskedag blev kirkens største festdag fejret. Kirken var smukt pyntet og guds-
tjenesten fuld af liv. Kirkekoret medvirkede. 
Efter gudstjenesten blev der serveret boblevand og kransekage  til både børn 
og voksne.  
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Artikel skrevet af Emilie Bugge Moesgaard, Vejrum, til kirkebladet i ØAF 

D. 19 marts var der TEEN-gudstjeneste i Asp kirke fra kl. 19:30 til 21:30, og 

der var rigtig mange med. Dem der stod for det var teenklubben i Asp og Heidi 

Præst. Teenklubben havde brugt to torsdage på at lave en musikvideo, og en 

dug som alle børnene sad ved da vi skulle spise oppe i kirken, og nogle rekla-

mer til at hænge op på skolen. Det startede med at vi alle sammen kom til kir-

ken i Asp, og da alle var kommet sagde Heidi Præst velkommen, og så havde 

teenkluben lavet ind- og udgangsbøn og jeg var blevet valgt til at sige ind-

gangsbønnen. Så blev der snakket lidt, og alle hyggede sig rigtig meget. Så 

var der lavet noget der hedder nadver hvor at alle børnene sidder og spiser 

små stykker brød med pålæg. Der var nogle små historier og lidt sang. Der var 

en ung pige med som sang tre sange. Den første var bare en normal sang, så 

sang hun opera, og der var mange der syntes at det var flot at hun kunne kom-

me op i de høje toner og blive der så længe. De snakkede meget om det efter 

gudstjenesten. Og den tredje var også bare en normal sang. Hun sang virkelig 

godt, var der rigtig mange der sagde, både mens hun sang, bag efter og til 

slut.  

Heidi holdt en prædiken om da Jesus blev forrådt af sin ven og blev korsfæ-

stet. Hun bad os om at lukke øjnene og lytte til sangen og forestille os hvordan 

vi ville ha det hvis vi blev forrådt af en god ven. Det hele blev sluttet af med at 

der blev sagt udgangsbøn af Morten og Linus fra 6 kl, og så blev der sagt at 

alle skulle ud og tage et lys, og så var der fakkel optog fra kirken til missions-

huset hvor at der var pizza til alle, og kage og sodavand.  

Alle så ud til at de havde det rigtig sjovt. Alle grinede og snakkede sammen. 

Og der var mange der sagde at der havde været en rigtig god oplevelse. 

Jeg er glad for at jeg har været med til at lave noget folk forhåbentligt vil huske 

i lang tid. Så jeg er bare rigtig glad for at jeg meldte mig til det. Det var rigtig 

sjovt at lave, og hvis der kommer sådan en chance igen vil jeg ta den og gøre 

mit bedste for at det måske bliver lige så godt som denne og måske bedre 

men det må vi se til. 
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Kalender  majKalender  majKalender  majKalender  maj.  

18. Kirkekor kl. 15.40 i Kirkehuset 

18. Sommermøde i Rydhavehallen  
       kl.19.30 v/ Bent Molbeck Peder  
       sen, landsleder i DFS 

21. Borgerklubben kl, 14.00 Gåtur ved 
Østre Strand i Struer. Vi tager kaf-
fen med. 

24. (Pinsedag) Gudstjeneste i Vejrum 
Kirke kl. 10.30 v/ Erik Lunde 

25.(2. pinsedag) Provstigudstjeneste 
kl. 10.30 ved Gimsinghoved 

27. Menighedsrådsmøde kl. 19.00 i 
Kirkehuset. 

27. Bibelkreds kl. 19.30 hos Hanne og 
Niels Nykjær. Tekst: Joh.3.1-15 

28. Borgerklubben kl. 10.00 Udflugt. I 
år går turen til Lille Malunds Have 
ved Nr. Snede. Pris pr. person 80 
kr. inkl. Entré, frokost og drikkeva-
rer. Tilmelding senest 21. maj jtil 
Jytte B (tlf. 9746 4352) eller Jytte 
M (tlf. 9746 4379) 

31.(Trinitatis)Gudstjeneste i Vejrum kl. 
10.30 v/ Heidi Preem. 

 Efter gudstjenesten er der Menig-
hedsmøde i Kirkehuset, hvor der 
serveres en let frokost.  

Kalender juni 
06. BYFEST (se særskilt folder) 

Flag ved byskiltene 
Flagene bliver hejst til byfesten den 
6. juni. VBG vil gerne opfordre alle 
til at hejse flaget denne dag. 

07. Ingen gudstjeneste i Vejrum.  
 Asp kl. 9.00—Fousing kl. 10.30 

(børnegudstjeneste) 
13. IM’s årsmøde Mørkholt Strand 

Camping 
14. Gudstjeneste i Vejrum Kirke kl. 

10.30 ved Heidi Preem 
15.—18. juni teltmøder i Harboøre 
17. Menighedsrådsmøde i Kirkehuset 

kl. 19.00 
19. Bibelkredsens sommerafslut-

ning—nærmere oplysning om pro-
gram kan indhentes hos Ruth 
Hansen, Vejrumstad 

21. Gudstjeneste i Vejrum Kirke kl. 
10.30 ved Heidi Preem 

23. Skt. Hans arrangement ved Kirke-
huset kl. 17.30. Menighedsrådet 
stiller et telt op og sørger for en 
varm grill.  

 Vi håber der er mange som har lyst 
til at møde op med madkurv, ser-
vice og drikkevarer til fællesspis-
ning inden vi går ned på engen og 
ser på Skt. Hans bålet.   

  Bålet tændes 19.15—båltale kl. 
19.30. Efter bålet er menighedsrå-
det vært med kaffe/te og kage i 
teltet. 

28. Gudstjeneste i Vejrum Kirke kl. 
9.00 ved Heidi Preem 
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Kalender i juli 

05. Ingen gudstjeneste i Vejrum. 
 Asp kl. 9.00 - Fousing kl. 10.30 
12. Gudstjeneste i Vejrum Kirke kl. 

9.00 
19. Gudstjeneste i Vejrum Kirke kl. 

10.30 
23. juli—1. august bibelcamping i Ha-

derup 
26. Gudstjeneste i Vejrum Kirke kl. 

10.30 

            God sommerferie 

Kalender i august  
02. Gudstjeneste i Vejrum Kirke kl. 

10.30 v/ Heidi Preem 
09. Gudstjeneste i Vejrum Kirke kl. 

9.00 Heidi Preem 
16. Gudstjeneste i Vejrum Kirke kl. 

10.30 v/ Heidi Preem   
20. Bibelkreds kl. 19.30 hos Vita og 

Laurids Jakobsen, Vinderupvej 16 
 Tekst: Mark. 7.31-37 
23. Ingen gudstjeneste i Vejrum 
 Asp kl. 9.00 — Fousing kl. 10.30 

(børnegudstjeneste med    dåbsju-
bilæum) 

30. Gudstjeneste i Vejrum Kirke kl. 
10.30 v/Heidi Preem 

Borgerklubben holder ferie i juni, juli 
og august 

Flag ved byskiltene 
Har man ønske om at der skal flages 
til en begivenhed eller andet, kan man 
henvende sig til Mette Møller—Tingvej 
19—telefon nr. 2258 4178.  

Sæt X i kalenderen 24. oktober, hvor 
VBG har arrangeret ”Lego legedag for 
store og små” 
Yderligere information kommer senere 

Frist for  materiale til næste nummer 
af Vejrum Nyt er 10. august 
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 Det er viljen til at ville der skaber evnen til at  
 kunne...  
  Interview med Hans Jørgen Lørup, Vejrum 

 Dette interview med Hans Jørgen Lørup havde jeg tænkt skulle  
 være en fortsættelse af historien om Fritidscentrets opståen og  
 gymnastikkens udbredelse i Vejrum.  Alle har, i den tid jeg har  
 boet i Vejrum, talt om at en af de største kanoner indenfor gym-
nastikkens verden var bosat i vort sogn.  

Det var derfor ganske nærliggende at prøve at følge op på det. 
Altså tog jeg – efter forudgående aftale med Hans Jørgen - blokken under armen og 
troppede op på gården på Sportsvej i Vejrum. 
Her var der kaffe og kage på bordet, som vi efter en rundvisning i huset, kunne gå om 
bord i. 
Vi startede helt tilbage i de tidlige drengeår, hvor Hans Jørgen lige var begyndt i sko-
len. På det tidspunkt var der to skoler i Vejrum. En i nordre sogn (som nu er en del af 
Hardsyssel Efterskole) og en i søndre sogn (Asger Jorn’s fødested på Tingvej). Skellet 
mellem de to skoledistrikter gik ved Sportsvej. Dem der boede på nordsiden af vejen 
skulle i den nordre skole – mens børnene på søndersiden skulle gå i den søndre skole. 
Hans Jørgen boede jo på nordsiden af vejen – og måtte derfor gå i Nordre skole. 
Han ville egentlig meget hellere have gået i Søndre skole. Her var der nemlig en lærer 
ved navn Våben. Han spillede fodbold med eleverne i frikvartererne.  
Sådan var det ikke i Nordre Skole. Her var der en meget faglig lærer – som når frikvar-
teret var forbi, stillede sig ud på trappen og pustede i sin fløjte. Så var det bare med at 
komme ind i klassen og få gang i bøgerne i en fart. 
Om aftenen spillede de unge mennesker fodbold på den nuværende parkeringsplads 
ved Fritidscentret. Her var der en fodboldbane, hvor der lavet et mål ud mod Sportsvej. 
Her kunne man spille ”ind-ud” med bare 5 spillere. 2 angribere og 3 forsvarere spillede 
mod et mål. Det kørte bare –  ikke mindst når lærer Våben, som også var kordegn ved 
Vejrum kirke, om søndagen kom fra kirke. Så smed han cyklen og spillede fodbold med 
drengene, inden han skulle videre til søndre sogn. 

På et tidspunkt forærede Hans Jørgen Lørups far noget jord til sportspladsen (hvor 
Fritidscentret efterfølgende er blevet bygget ) Så blev der lavet en stor fodboldbane. 
Når foldboldbanen ikke var i brug, kunne der, når det skulle gå hedest for sig, være op 
til 3 håndboldbaner på tværs af fodboldbanen. 
Af idrætslige aktiviteter var der håndbold/fodbold om sommeren, og gymnastik om vin-
teren. 
I nordre sogn spillede man fodbold på engen bag kirken. I løbet af sommeren blev der 
så arrangeret kampe mod spillerne fra søndre sogn. Der var ikke noget egentligt ”skel” 
mellem sognene. Man kunne sagtens gå ind og drikke kaffe sammen efter kampen. 

Om vinteren var aktiviteten gymnastikken. Her var det bedst at gå til gymnastik i søndre 
sogn. Dels var der en opvarmet gymnastiksal – dels havde man dans som en del af 
gymnastikprogrammet. Så kunne karlene få lov at røre ved pigerne.  
Det kneb det lidt mere med i nordre sogn. Her dyrkede man ifølge Hans Jørgen i stedet 
forskellige sanglege, så drengene på den måde også fik muligheden for at komme i 
berøring med pigerne. 
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Efter konfirmationen tog det rigtig fart med gymnastikken for Hans Jørgens vedkom-

mende.  Han kom med på sin fars karlehold i Vejrum Gymnastikforening 2 aftener om 

ugen. Herudover deltog han 2 aftener om ugen på gymnastikholdet i Hjerm.   

Da han blev 18 år, gik turen til Ollerup: Her var han først elev, men senere deltager på 

eliteholdet. På eliteholdet begyndte Hans Jørgens mange rejser ud i den store verden.  

Efter Ollerupopholdet arbejdede han som gymnastiklærer på forskellige efterskoler – 
men var hele tiden fast deltager på eliteholdet fra Ollerup. 
I 1963 returnerede Hans Jørgen til Vejrum. Han var stadig med på eliteholdet fra Olle-
rup. Lånte sin fars Ford Consul til træningsaftenerne på Fyn, og var med på elitehol-
dets mange rejser til bl.a. USA. En turné i USA kunne godt have op til 3 måneders va-
righed. 
I 1968 overtog Hans Jørgen gården efter sin far, og han overtog samtidig lederskabet 
af karleholdet i Vejrum Gymnastikforening. 
Vejrum var lidt for lille til Hans Jørgens ambitionsniveau. 
Da der ikke var nogen værtsby til landsstævnet i 1971, tog Hans Jørgen initiativet til at 
det kom til at foregå i Holstebro.  
Han bevægede sig på det tidspunkt rigtig meget rundt i Holstebros gymnastikverden og 
kendte de rigtige folk og vidste hvem han kunne trække på. Han var instruktør for 
rep.holdet, gymnastiklærer på Holstebro Gymnasium og på Landsbrugsskolen. Gymna-
stikverdenen kendte han – det var derfor nærliggende at kombinere dette med tråde til 
den kommunale verden i Holstebro.  
Han fik et rigtig fint samarbejde med den daværende kommunaldirektør Johannesen og 
borgmester Kaj K. Holstebro var, ud over København, en af de eneste byer som på 
daværende tidspunkt havde en gågade. Med et landsstævne kunne Holstebro for alvor 
blive placeret på landkortet. 
Landsstævnet betød at der var fuldt af liv ned gennem gågaden om natten – musik i de 
forskellige porte og dans ned gennem hele gågaden.  Om dagen havde de handlende 
masser af gadehandel. Arrangementet blev en kæmpe succes, og Hans Jørgen fortsat-
te turen opad indenfor gymnastikkens verden. 
Der blev fundet forskellige venskabsbyer som rep.holdet kunne besøge i Tyskland. 
Efter at have besøgt Tyskland nogle år, trak det for også at se og opleve andre steder 
af verden. På et tidspunkt fik Hans Jørgen som afslutning på en Tysklandstur aftalt at 
rep.holdet skulle besøge Allicante - faktisk uden at kunne et ord spansk. 
Hans Jørgen Lørup har altid levet efter mottoet ”det er viljen til at ville der skaber evnen 
til at kunne”. Dette kombineret med at give anerkendelse til de forskellige samarbejds-
partnere har gjort at tingene er gået op i en højere enhed og har givet et liv med mas-
ser af fantastiske oplevelser rundt omkring på hele kloden. 
Verden udenfor gymnastikken har også haft øje for Hans Jørgen. Han er blevet tildelt 
Nordens Gymnastikforbunds hæderstegn ligesom han i november år 2000 blev tildelt 
Ridderkorset. 

Jeg troede jeg skulle høre noget om gymnastikkens historie i Vejrum – men fik i stedet 
beskrivelsen af et rigtig spændende liv indenfor gymnastikkens verden  med mange 
store oplevelser og mennesker fra mange afkroge af verden, som blev til venner for 
livet. 
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Set og sket siden sidst 

Legepladsdag og affaldsindsamling
I weekenden 18. og 19. april var der legepladsdag og affaldsindsamling. Beg-
ge dage startede med rundstykker og hygge i skuret ved legepladsen. Der var 
10 som mødte op og fik legepladsen renoveret og gjort forårsklar. Der blev 
kantet græs, luget og revet. Herudover blev der lavet 2 nye shelters. 

Affaldsindsamlingen var der 15 deltagere til. Her blev der på vejene omkring 
Vejrum Kirkeby, vejrumstad samt vejen over til Hjerm samlet ca. 75 kg. Affald 
af forskellig slags. Det er 20 kg. mindre end sidste år. Tak til Laurids for lån af 
trailer til indsamlingen og den efterfølgende levering på genbrugspladsen. Og-
så stor tak til alle de fremmødte. 

Grillaften: 
Fredag den 8. maj var Menighedsrådet og VBG var arrangører af en grillaften 
på sportspladsen. Det var en rigtig hyggelig aften, hvor der var mødt 45—50 
personer op—både børn og voksne. Alle hyggede sig, så vi gentager succeen 
senere på året. 

Fodboldsæsonen er kommet godt fra start—men der er stadig plads til flere 

Ovenstående billeder findes på facebooksiden og vejrum.net 
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Fælles springhold på Hardsyssel Efterskole 
VBG har i foråret haft et møde med Langhøj og Hjerm FIF om etablering af et 
fælles springhold på Hardsyssel Efterskole.  
Vi er blevet enige om at lave et springhold for unge fra 6. klasse og opefter. 
Holdet bliver ledet af Erik Jensen (Hjerm) og Jacob Pilgaard (Langhøj) med 
hjælpere fra Vejrum, Hjerm og Langhøj. 
Holdet kommer til at køre torsdage kl. 18.00—19.30. 
Starttidspunkt: Uge 37 eller 38. 

      Yoga i Vejrum  

Nu kommer der yoga til Vejrum. Yoga er en af de aktiviteter, der hitter i Dan-
mark i disse år. Nu får du/I mulighed for at komme til yoga her i Vejrum-
Langhøj området. Vi har samarbejdet med Pia Lago, som er yogainstruktør. 
Pia har fundet en leder.  
Underviseren hedder Jane Hestbjerg Olesen . Hun er 44 år og har taget 
Dansk yoga 2-årig yogalæreruddannelse. Hun er også uddannet ergoterapeut. 
Hun underviser i dag i Hatha yoga hos FOF Nordvestjylland. Se mere på Vej-
rum.net om Jane.  
Da det er en instruktør, der kommer udefra, er du nødt til at tilmelde dig til hos 
undertegnede. Vi skal være sikre på, at der er folk nok til at starte et hold op. 
Der skal være mellem 14 – 16 personer på holdet.   
Sådan gør du: 
Du skal tilmelde dig til Jørgen Andersen på Ford1@email.dk eller  
tlf. 23 32 45 56 senest d. 14. september 2015.  Du skal oplyse fulde navn, 
adresse, cpr-nummer, mobilnummer samt mailadresse 
Tidspunkt: Tirsdage,med opstart den 29. september.  
Træningstid 10.30—12.00. Kurset slutter den 24. november  
Pris: 515 kr. + foreningsmedlemskab (8 gange i alt) 
Pris for et foreningsmedlemskab er 75 kr., som kun betales en gang pr. år 

Fitness i Vejrum 
Ved generalforsamlingen blev der stillet forslag om oprettelse af fitnesshold i 
Vejrum. Hardsyssel Efterskole er spurgt om det kunne være en mulighed at 
leje deres materiel. Efterskolen har meldt tilbage at fitnessmateriellet er for 
slidt til udlejning—derfor er der ikke mulighed for at leje os ind der.  
VBG arbejder videre med forslaget efter byfesten.  

Yderligere information i vinterfolderen, som kommer ud efter sommerferien, 
men sæt allerede nu X i kalenderen. 
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Skærtorsdag aften i Vejrum Kirke 

Langfredag i Vejrum Kirke 

Påskedag i Vejrum Kirke 


