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Konfirmandundervisning 

Sådan bliver det for konfirmanderne 2015-2016 

Der har siden den nye skolereforms indførelse været en del udfordringer rundt 
om i landet i forhold til at få placeret konfirmandundervisningen. Vanskelighe-
derne skyldes, at folkeskoleloven på den ene side siger, at der skal skaffes 
plads til konfirmandundervisningen indenfor almindelig skoletid (ca. 8-16). På 
den anden side foreskriver skolereformen, at elever på 7. klasse trin skal have 
35 ugentlige lektioner på skolen. 
De to bestemmelser i folkeskoleloven er ikke så lette at forene i praksis uden 
at enten skole eller kirke skal have undervisning i de absolutte ydertimer. Her i 
Struer kommune har der i løbet af vinteren været forhandlinger mellem præ-
ster, skoleledere og kommunen. Der har fra begge sider af bordet været en 
vilje til at få løst udfordringen. 
Det er blevet besluttet, at al konfirmandundervisning starter 1. oktober og her-
efter foregår torsdage efter skoletid, og at eleverne den dag får lidt tidligere fri 
fra skole. Her i Langhøjområdet betyder det, at konfirmandundervisningen 
kommer til at foregå torsdage i Asp kirke fra ca. fra kl. 13.30-15.00. I forhold 
til, hvordan det foregår nogen steder i landet, synes jeg, at vi kan være ganske 
godt tilfredse med det undervisningstidspunkt. 

Konfirmandforløbet skydes i gang ifm. med en gudstjeneste søndag den 6. 
september 2015 kl. 10.30 i Asp kirke med efterfølgende indskrivning og for-
ældremøde. 

Af vigtige datoer kan nævnes, at vi regner med som vanlig at have en konfir-
mandlejr fra den 23.-25. oktober 2015. Det kommer til at foregå på Humlum-
strand lejren. 
Endvidere er præsterne i provstiet blevet enige om, at vi som noget nyt vil lave 
en fælles konfirmandlørdag for alle provstiets konfirmander. Det bliver lørdag 
den 12. marts 2016 kl. 9-14. Denne dag vil vi forsøge at sætte alle sejl til og 
give konfirmanderne en god dag med fællesskab, hygge og læring. Mon ikke 
der til den tid kommer en reportage fra den fælles konfirmandlørdag her i Vej-
rum Nyt?  
Selve konfirmationerne bliver i 2016 afviklet følgende dage:  
Fredag d. 22. april 2016 (Vejrum-konfirmanderne) 
Søndag d. 24. april 2016 (Ølby-Asp-Fousing-konfirmanderne) 

/Carsten Hoffmann 



Sognedag Vejrum Sogn – søndag den 30. august 2015. 
Søndagen starter med gudstjeneste i Vejrum Kirke kl. 10.30 ved Vagn Ove 
Høgild.  
Efter gudstjenesten serveres en let frokost i Præstegårdshaven. Herefter hyg-
geligt samvær, bl.a. med en skattejagt (indenfor Præstegårdshaven), hvor hele 
familien kan deltage. 
Der er opstillet en hoppeborg til børnene. 
Arrangementet slutter med kaffe og kage – ca. kl. 15. 
Deltagelse er gratis 
Vel mødt – Vejrum Menighedsråd 
PS: I tilfælde af regn flyttes arrangementet til Kirkehuset. 

Madhold for mænd 
Starter op igen i september 2015,  en onsdag i måneden—i alt 10 
gange   Pris. 350 kr. inkl. foreningsmedlemskab 
Tilmelding skal ske til Gitte Mikkelsen på gittemikkelsen@mail.dk 
eller mobil 20465087.              

Deltagerne hører nærmere, hvornår holdet starter. 

Pladespil: 
Du skal snart til at samle dine brikker nu – så du er klar til at strø 
dem ud, når den nye spille-sæson går i gang. 
Vi trækker igen lod på kontrolkortet – spiller mini-bingo – almindelig 
banko med fine gevinster på række og på hele pladen.  
I pausen spilles københavner-banko – og så har vi naturligvis også 

amerikansk lotteri. 
Så kom og få en hyggelig aften. 
Der spilles i efteråret 2015 på flg. datoer.  1 – 15 – 29.oktober, 12 – 
26.november, 10.december. 

                        - o—o—o - 

LEGO Legedag                                                                                                         
Lørdag den 24. oktober kl. 10-16
Kom til store legedag arrangeret af VBG i samarbejde med 
”Byggepladsen.dk”. Der er mulighed for at vinde Lego præmier.  
Der kommer yderligere informationer senere. Hold øje med vejrum.net 

Side 4          Vejrum Nyt 



September  2015         Side 5 

Status på fibernet
Vi satser på en endelig tilmelding i vinter (der vil i den forbindelse komme et 
arrangement)  

Nye ideer til byfesten lørdag den 4. juni 2016:                                                                              
Har man nye ideer modtages de gerne samt tilkendegivelse til at hjælpe med 
byfesten i 2016 J, kontakt bestyrelsen eller Henrik på HLJ@bang-olufsen.dk - 
2245 1656 

NYT.                                                                                                                               
vi lægger datoerne op på hjemmesiden til vore bestyrelsesmøder, hvis der er 
ideer/input til bestyrelsen kontakt venligt formanden på 2244-1656 eller på 
HLJ@bang-olufsen.dk

VBG´s Vinterprogram ligger i folderen ”Langhøj” som bliver omdelt 
sammen med Vejrum Nyt

Høstgudstjeneste Vejrum Kirke den 27. september kl. 14.00 

Ved gudstjenesten medvirker børneklubben og Kirkekoret. 

Menighedsrådet har besluttet at årets høstoffer (kollekt) vil blive fordelt mel-
lem Parasollen og Folkekirkens Nødhjælp. 

Efter gudstjenesten vil forskellig nyhøstet frugt og grønt blive solgt foran kir-
kedøren. Hele salgsindtægten vil blive lagt til årets høstoffer. 

Der serveres kaffe og kage i Kirkehuset.  



Kalender august 

30. Gudstjeneste i Vejrum Kirke kl. 
10.30 v/ Vagn Ove Høgild 

 Efter gudstjenesten mødes vi i 
Præstegårdshaven til Sognedag.   

 Se omtale. 

Kalender september 

01. Børneklubben i Kirkehuset kl. 
16.30 

03. Borgerklubben kl. 14 i Fritidscent-
ret: Hygge, hobby og spil  

04. Kirkekor i Kirkehuset efter skoletid 
og indtil kl. 16 

04. Høstfest i Kirkehuset kl. 18.30. 
Birgit og Erik Bitsch taler over em-
net ”Høsten her og høsten hist” 
Tilmelding til Ellen Andreasen på 
tlf. 3121 4461 senest 01.sep 

06. Gudstjeneste kl. 9.00 i Vejrum Kir-
ke ved Vagn Ove Høgild 

06. Gudstjeneste kl. 10.30 i Asp Kirke. 
  Efter gudstjenesten er der ind-

skrivning af årets konfirmander, 
samt forældremøde. 

08. Børneklubben i Kirkehuset kl. 
16.30 

10. Borgerklubben kl. 14: Gåtur ved 
Tvis Kloster (hvis vejret tillader 
det) Forhør evt. nærmere hos Jyt-
te Bjerregaard tlf. 9746 4352 

11. Kirkekor i Kirkehuset efter skoletid 
og indtil kl. 16 

13. Ingen gudstjeneste i Vejrum. 
 Fousing kl. 9.00 — Ølby kl. 10.30 

15. Børneklubben i Kirkehuset kl. 
16.30 

16. Menighedsrådsmøde i Kirkehuset 
kl. 19.00 

17. Borgerklubben kl. 14: Tur på Vral-
den i Struer (hvis vejret tillader 
det) . Forhør evt. nærmere hos 
Jytte Bjerregaard tlf. 9746 4352 

17. Bibelkreds  kl. 19.30 hos Lis og 
Aksel Klausen, Søjbjergvej 13. 

 Tekst: Luk. 7.11-17 

18. Kirkekor i Kirkehuset efter skoletid 
og indtil kl. 16 

18. Familieklubben i Kirkehuset kl. 
18.00. Tilmelding til Kirsten 
Spanggaard tlf. 2236 2296 senest 
mandag den 14. sep 

20. Gudstjeneste kl. 9.00 i Vejrum Kir-
ke ved Vagn Ove Høgild 

22. Børneklubben i Kirkehuset kl. 
16.30 

24. Borgerklubben kl. 14.00 i Fritids-
centret: Madlavning til fælles spis-
ning kl. 17.30. Tilmelding senest 
17. sep til Jytte B. tlf 9746 4352 
eller Jytte M tlf. 9746 4379 

. 
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25. Kirkekor i Kirkehuset efter skoletid 
og indtil kl. 16 

26. Kvindefrokostmøde i Hjerm v/ Ma-
ria Møller, Århus. 

 Emne: ”Kristen og psykisk syg”  

27. Høstgudstjeneste kl. 14.00 i Vej-
rum Kirke ved Vagn Ove Høgild. 
Kollekt til Parasollen og Folkekir-
kens nødhjælp. 

      Se omtale 

29. Børneklubben i Kirkehuset kl. 
16.30 

Sæt X i kalenderen 

Oktober 
01. Pladespil i Fritidscentret  

15. Pladespil i Fritidscentret 

24. VBG har arrangeret ”Lego legedag 
for store og små” 
Yderligere information kommer senere 

25. BUSK-gudstjeneste—kirkekoret 
medvirker 

29. Pladespil i Fritidscentret  

November 
05. Mette og Steen Krog alias ”Herren 

og Fruen” underholder med vise-
sang kl. 19.30 i Vejrum Fritidscen-
ter 

12. Pladespil i Fritidscentret  

26. Pladespil i Fritidscentret  

December 
10. Pladespil i Fritidscentret 

13. Luciagudstjeneste i Vejrum kirke. 
Kirkekoret medvirker.  kl. 16.30. 
Herefter fællesspisning i Fritids-
centret. 

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.  
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Båltalen 2015 

Daniel Bernt Jensen 

Hej. Og tak for, at jeg måtte komme i aften. Jeg hedder Daniel Jensen, og til 
daglig er jeg journalistpraktikant på Dagbladet i Holstebro. 
I sidste uge ville jeg skrive en artikel om kontanthjælpsmodtagere for at give et 
billede af, hvordan deres hverdag egentlig er. 
Tanken var at følge dem en dag og lave en slags reportage ud af det, så jeg 
skrev ud på Dagbladets facebookside. 
"Hej, er du kontantjælpsmodtager, og har du lyst til at fortælle om din hverdag, 
så kontakt mig, med venlig hilsen Daniel," 
To svarede. En ville være anonym, det dur ikke, så jeg tog kontakt til den an-
den, som sagde ok til at mødes mandag. Artiklen skulle i avisen om tirsdagen. 
Søndag aften skriver hun så, at hun er blevet syg, så det ikke kan blive til no-
get alligevel. Øv. 

Jeg havde indstillet mig på, at den historie nok røg i vasken, og at det bare 
blev en historie med nogle tal og nogle politikere, der sagde et eller andet om 
det, men da jeg mødte mandag, sagde redaktionschefen: 
"Jamen Daniel, du kunne da også tage op på jobcentret og prøve at finde nog-
le deroppe." 
Som sagt så gjort. Jeg tror samlet, jeg nåede at gå rundt deroppe en halv time, 
før jeg satte mig ned ved siden af nogle, der netop havde trukket et nummer i 
køen, og spurgt dem: "Er I her i forbindelse med noget kontanthjælp?" 
Men så kom der en kommunal leder og spurgte: "Er det dig fra Dagbladet?" 
"Ja," sagde jeg. 
"Så vil jeg gerne bede dig om at gå." 

Bortset fra at jeg blev lidt rød i hovedet, skete der egentlig ikke andet, end at 
jeg prøvede at forklare, at folk jo selv kunne bestemme, om de ville tale med 
mig. Men beslutningen stod ikke til at ændre. Jeg var blevet smidt ud af job-
centret. 

Da jeg blev spurgt, om jeg ville holde båltalen i år, skyndte jeg mig at sige ja. 
Det kunne da være sjovt at være båltaler, men det var først bagefter, jeg kom 
til at tænke på, hvad i alverden jeg skulle snakke om, og hvad er en båltale 
overhovedet? 
Google var ikke rigtig nogen hjælp, så denne tale kommer til at handle om no-
get, jeg har lært det seneste års tid, og så har jeg prøvet at flette et bål eller to 
ind, så der kommer lidt Sankt Hans over det. 
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I gamle dage brændte man hekse på bålet. Man var bange for det ukendte - 
det anderledes. Det, som de dengang ikke helt kunne se sig ud af. Sidste år, 
da min far var båltaler, talte han om frygten for det ukendte og kædede det 
sammen med at være tolerant overfor mennesker, der er anderledes end os 
selv. Men frygten for det ukendte behøver ikke altid have noget at gøre med 
andre mennesker. Det kan også være en frygt for fremtiden - for os selv og de 
valg, vi træffer: 

Hvad sker der, hvis jeg siger mit job op og tager et andet, der er mere spæn-
dende? 
Hvad sker der, hvis jeg melder mig til det madhold henne i fritidscentret? 
Hvad sker der, hvis jeg siger ja til at holde en båltale? 

Hvis I tænker tilbage, hvornår har I da sidst rodet jer ud i et eller andet, hvor I 
var I tvivl om, om det egentlig var noget, I kunne klare, og hvor det måske var 
lige ved at gå galt? 

I løbet af det seneste års tid er det gået op for mig, hvor god en idé det er at 
kaste sig ud i ting, og hvor meget, man udvikler sig, selv om det er skræm-
mende før man tager sig sammen og tager springet - så at sige. 

Historien jeg fortalte i begyndelsen er fra mandag i sidste uge, og efter jeg var 
blevet smidt ud af jobcentret, var jeg faktisk lidt stolt, fordi det gik op for mig, at 
jeg havde lært noget. Jeg havde lært, at jeg godt kan gå et sted hen og finde 
mennesker at tale med, uden det ender i en komplet katastrofe, og at jeg kan 
blive smidt ud af et jobcenter uden at gå i panik, bryde sammen i gråd eller 
blive sur. 
Og det er noget, jeg har lært ved igen og igen at kaste mig ud i den slags 
(ukendte) situationer. 

Jeg kunne ikke lade være med at sammenligne det med første semester på 
Journalisthøjskolen, hvor jeg var bange for at tage kontakt til fremmede men-
nesker - ja endda at ringe til dem. 
Hvad hvis jeg kom til at stille et dumt spørgsmål, eller hvis jeg afbrød dem i 
deres middagslur eller aftensmad? 

Det, jeg bare vil sige med det her, er, at nogle gange, når man kaster sig ud i 
noget, så går det godt. Andre gange går det skidt, men under alle omstændig-
heder skal man ikke være bange for at kaste sig ud i noget og for at lave fejl. 
For det er det, man lærer af. 

Fake it till you make it 
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Men det er fint nok, at jeg kan stå her og sige alt muligt, og måske giver noget 
af det ligefrem mening, men frygten for at rode sig ud i ting - frygten for det 
ukendte - forsvinder jo ikke fra dag til dag. 
Jeg ved ikke med jer, men jeg står tit i en situation, hvor jeg for eksempel tæn-
ker: 
"Jamen jeg kan jo ikke lave mad, jeg må hellere holde mig til den lasagne, jeg 
har lavet 100 gange i stedet for at forsøge mig med en ny ret." 
Eller: 
"Jeg er ikke sådan en rigtig musiker, så måske er det bedst, hvis jeg ikke bru-
ger så mange penge på et nyt instrument." 

Her er jeg stor tilhænger af den vending, der hedder "fake it till you make it," 
Oversat betyder det: Lad som om du kan, indtil du kan det. 

Men! 
Jeg er med på, at det nok ikke er super smart, hvis du sådan forsøger dig som 
læge eller revisor, men andre gange kan det altså godt være på sin plads at 
lade som om du har styr på noget, indtil du på en eller anden måde faktisk får 
styr på det. 

Jeg kommer nok aldrig til at skrive politiske analyser til avisen. Det har ikke 
min store interesse, og jeg ved ikke ret meget om politik på stående fod, men 
på valgnatten blev jeg alligevel sendt op til Annette Lind for at høre hendes 
reaktion på valget. 
Før jeg tog afsted, havde jeg godt nok luftet for mine kollegaer, at 
"Njaee... Jeg har godt nok ikke så meget forstand på det der, så måske skulle 
en af de andre bare..." 
Men der var meldingen: 
"Jamen det er jo ikke raketvidenskab det her. Spørg hende, om hun skal i Fol-
ketinget, og hvad hun siger til det," 
Jeg tænkte: 
"Fint nok, så er jeg åbenbart politisk reporter nu," og tog afsted med en foto-
graf ud i det ukendte. 
Vi kommer ind til den socialdemokratiske valgfest, og jeg får spottet Annette 
Lind, for til mit held har hun jo hængt valgplakater op i hele byen, og jeg sætter 
mig hen til hende og begynder at spørge om forskellige ting. 
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Jeg vil gerne vise, at jeg har styr på alting og virkelig er en seriøs journalist, 
der har researchet flere uger på alt hvad jeg laver, så jeg hører mig selv stille 
spørgsmålet: 
"Nåmenøh... Hvad siger du så til, hvis du kommer i Folketinget... igen," 
Og lige i det jeg siger det, går det op for mig, at jeg faktisk ikke er helt sikker 
på, hun har været i Folketinget før. Jeg har selvfølgelig en underbevidst for-
modning om det, men jeg er ikke helt sikker. 
Så jeg sidder og tænker: "Please, hav været i Folketinget. Ååh nej, hvorfor 
sagde jeg egentlig det? Idiot, Daniel." 

Men HELDIGVIS sker der ikke noget, hun svarer på spørgsmålet, og jeg tjek-
kede op på det efterfølgende, og hun har rent faktisk været i Folketinget før, 
og så var jeg jo pludselig tilbage til at være den alvidende journalist: 

Daniel Bernt Jensen, politisk reporter, Holstebro. 
Og nu mangler jeg kun at lære 178 folketingskandidater at kende. 

Fake it till you make it. 

Men det, jeg vil sige med det og med hele talen egentlig, det er, at man ikke 
skal lade andres eller ens eget billede af sig selv diktere, hvad man gør med 
sit liv. 
Og man skal slet ikke alene lade frygten for det ukendte sætte en stopper for 
at udfolde sig eller gå efter det, der virkelig brænder inde i en (for nu at komme 
tilbage til noget med bål). 

I gamle dage brændte man hekse på bålet - man brændte det ukendte og må-
ske lidt farlige. Og ilden fjernede det. 
Men hvis I brænder for noget, eller hvis I har en mistanke om, at I muligvis 
kunne komme til at brænde for noget ved at springe ud i det ukendte, så er det 
bedste I kan gøre måske at lade den nysgerrighed bryde ud i lys lue. 

Måske brænder I jer, men det kan også være det, der gør, at I holder varmen. 
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VEJRUM KIRKES FAMILIEKLUB

Familieklubben i Vejrum er for alle familier, der er interesseret i et hyggeligt 
kristent samvær. Vi mødes ca. en gang i måneden. Vi mødes til aftensmad i 
Kirkehuset kl. 18.00, hvis ikke andet 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 aftenen afsluttes med 
dessert/kaffe. Vi tilstræber at være færdige kl. 21.00.  

Man tilmelder sig senest mandagen inden på telefonnummeret, som står i Vej-
rum Nyt/Net. Der betales et lille beløb for aftensmad og dessert/kaffe.  

Første aften  i den nye sæson er fredag den 18. september. Tilmelding til Kir-
sten og Per Spanggaard Thomsen, tlf. 2236 2296.  

Ønsker I at modtage et program, kontakt venligt Kirsten og Per Spanggaard 
Thomsen, tlf. 2236 2296. 

VEJRUM KIRKES BØRNEKLUB

Børneklubben er for børn i alderen 3 år til og med 2. klasse. Vi mødes tirsdage 
fra kl. 16.30 til 17.30 i Kirkehuset. Vi åbner hver gang kisten og ser, hvad der 
gemmer sig i den. Ud fra det lytter vi til dagens fortælling fra bibelen. Bagefter 
laver vi forskellige aktiviteter, både indendørs og udendørs.  

Første gang i den nye sæson er tirsdag den 1. september kl. 16.30. 

Har I spørgsmål eller ønsker I et program, er I meget velkomne til at kontakte 
Dorthe Kjær, tlf. 2764 8569. 

Håber vi ses ! 
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KIRKEKORET 

Mål: 
Kirkekoret er for alle sangglade børn og unge fra 4. klasse og opad. 
Kirkekoret træner, øver og skaber musikalsk forståelse, kormusik og korklang.  
Den udbygger dynamikken mellem stemme og krop, giver varieret musikalsk 
udtryk, grundlæggende nodetræning, kor-disciplin og meget mere. Målet er 
også at bygge bro mellem folkeskolebørn og folkekirken og derved få et godt 
værdisæt med sig i rygsækken. 

Korprøve: 

Vi øver hver fredag efter sidste time i dette skoleår 2015-2016. Det bliver en 
dejlig måde at slutte ugen på. Vi øver i Vejrum Kirkehus og på Langhøjskolen. 
Vi starter i Vejrum Kirkehus den 4. september. Man tager bare bus 333 fra 
skolen. Bussen holder lige ved døren til Kirkehuset. Vi er færdige kl. 16.00. 
Kirkehuset ligger Skt. Olai Bakke 2 i Vejrum Kirkeby. 

Repertoire: 
Korets repertoire er meget alsidigt og består af danske sange og salmer, folke-
melodier, danske og engelske pophits, kanons—klassisk såvel som rytmisk. 
De vi medvirker ved gudstjenester forsøger vi at understøtte kirkeårets gang 
og gudstjenestens budskab. 

Klang og udtryk 
Koret synger og øver tostemmigt, men dyrker også den flotte enstemmige 
klang. 

Optagelse: 
Hvis man tidligere har deltaget i Spirekoret er man og kan man automatisk 
optages i kirkekoret. Frem for alt gælder det om at dyrke og bevare glæden 
ved at synge.  

Pris 
Det koster ikke noget at gå til kirkekor. Til gengæld tjener korsangerne lidt lo-
mepenge for deres indsats. Man bliver aflønnet for hver øvegang og når man 
synger med ved en gudstjeneste. Korsangerne optjener anciennitet (flere løn-
kroner pr. gang) alt efter hvor længe de har deltaget.  

Gudstjenester 
Vi synger med i kirkerne ca. én gang om måneden. Især ved specielle familie-
gudstjenester prøver vi at medvirke. 
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I efteråret 2015 er følgende gudstjenester foreløbigt fastlagte: 
Høstgudstjeneste den 27. september  kl. 14.00 i Vejrum 
Buskgudstjeneste den 25. oktober i Vejrum 
Novembergudstjeneste den 15. november i Vejrum og  
Luciagudstjeneste den 13. december kl. 16.30 i Vejrum Kirke 

Vi vil forsøge at komme rundt i alle kirkerne i Ølby-Asp-Fousing og Vejrum i år. 
Nærmere informationer kommer senere på en mail til kordeltagerne og vil 
fremgå af kalenderen i kirkebladene. 

Spirekoret: 
Spirekoret er for sangglade piger og drenge i 1., 2. og 3. klasse. Der er ingen 
optagelsesprøve. Spirekoret synger sjove, finurlige sange og salmer med 
plads til leg, dans og bevægelse. Korets sigte er at stimulere den musikalske 
udvikling og Spirekorets medlemmer kan søge direkte ind i Kirkekoret. Spire-
koret er som kirkekoret med til at give fællesskab, større musikforståelse og 
livsglæde. Spirekoret synger i små perioder, og deltager ved Luciagudstje-
nesten. Spirekoret starter den 2. november 2015. 

VEL MØDT 

Hermed hjertelig velkommen til en ny sæson med sang og musik. Velkommen 
til kirkekor. Kom bare og prøv det—tage gerne en ven eller veninde under ar-
men. Vi ses. 

Sangglade hilsner Kirsten Spanggaard Thomsen. 

Har du spørgsmål så ring endelig på telefon 22362296 
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SKT. HANS AFTEN DEN 23. JUNI: 

Lige før sommerferien blev der traditionen tro brændt Skt. Hans bål på engen 
bag kirken. 
Aftenen startede med fælles grill ved Kirkehuset. Heldigvis var det en af de 
første aftener i lang tid, hvor der var tørvejr og endda lidt solskin. Med borde 
og bænke placeret i solen—nogle af de første nye danske kartofler på tallerke-
nen og en pølse på grillen, var grunden lagt for en god aften. 
Kl. 19.15 gik vi ned på engen og fik tændt op for bålet. Efter lidt fællessang gik 
årets taler—Daniel Bernt Jensen—på ”podiet”. En rigtig god og indholdsrig 
tale, som findes andetsteds i bladet. Tusind tak for indsatsen til Daniel.  
Efter bålet inviterede Menighedsrådet på kaffe og kage i Kirkehuset. Der var 
ca. 60 som takkede ja til vores invitation. Der blev hygget både indenfor og 
udenfor Kirkehuset, inden både store og små måtte hjem for at få ladet op til 
den kommende arbejdsdag.  

SOLNEDGANGSGUDSTJENESTE DEN 4. AUGUST 

Det blev en rigtig flot og stemningsfuld oplevelse.  
Små stearinlys i alle kirkebænkene og kun ca. halvdelen af det elektriske lys 
tændt, gav den helt perfekte baggrund for at lyden af en cello—en violin og en 
harmonika, kunne få de små nakkehår til at rejse sig.  
Vi var ca. 70 fremmødte som nød en rigtig smuk andagt ved Vagn Ove Høgild 
— med akkompagnement fra Nini, Villy og Kim. Stor tak for indsatsen skal lyde 
fra Menighedsrådet.  
Efter gudstjenesten samledes vi alle omkring flagstangen, hvor vi i fællesskab 
fik sunget flaget ned.  
Herefter blev der serveret en forfriskning i Kirkehuset, hvor alt der kunne sid-
des på var i brug—både i stueetagen og på 1. salen. En rigtig dejlig aften som 
først sluttede længe efter solen var gået helt ned.  

Frist for materiale til det næste nummer af Vejrum Nyt er den 10. september.  
Vejrum nyt nr. 5 dækker oktober og november måned. 
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