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Sæt dig længere op!

Det er Jesus, der fortæller en historie og som altid en historie, man kan
lære noget af. Mange af os er jo stræbere. Vi stræber efter at være de bedste, efter at vinde i sport og at vinde i
privatlivet og arbejdslivet.
Tab og vind med samme sind er der
noget der hedder. Det lykkes ikke altid.
„Wer immer strebend sich bemüht,
den können wir erlösen,“ lod Goethe
englekoret sige i Faust. Den, der beflitter sig på at stræbe efter det bedste,
ham kan vi belønne. (Eller mere direkte oversat: Hvo altid stræber frem
og frem, ham kan vi frelse skænke).
Er det også Guds mening?
Vi lever i konkurrencesamfundet.
Konkurrence betyder egentlig blot at
løbe sammen. Vi løber rask af sted
for at nå det, vi skal.
Men det er jo ikke alfa og omega. Der
er da noget, der er mere værd end hele
tiden at vinde og stræbe efter noget.
Jesus havde lagt mærke til, hvordan
folk stræbte efter at møve sig frem til
de bedste pladser ved bordet.
Når du er ude som gæst, sagde
Jesus i sin historie, så vær forsigtig
med at sætte dig øverst til bords. Det
kunnen jo være, at der kom en, der
havde mere at byde på end dig og derfor skal have din gode plads i nærhed
af værten. Det bliver pinligt for dig,

at du skal flytte til et mindre betydningsfuldt sæde, mens alle gæster
lægger mærke til det.
Nej, når du er ude til gæst, så sæt dig
nederst til bords. Så kan det være, at
værten kommer hen til dig og siger:
Kære ven, sæt dig længere op! Det vil
give dig respekt hos de andre gæster.
Og én ting til:
Når du inviterer, så inviter ikke blot
dine venner, som kan invitere til gengæld, Nej inviter dem, som ikke kan
gøre gengæld, de fattige og handicappede, som ikke har mulighed for at
gøre gengæld. Det vil du blive meget
mere glad for.
Så skal du have en skat i himlene,
Gud vil lønne dig i paradiset.
Der altså noget, der er vigtigere end
selve det at komme frem i verden og
blive den bedste.
Det har noget at gøre med selve indstillingen til livet.
Skal vi arbejde for at blive frelst eller er det noget vi må modtage som
ren gave. Jeg tror, Jesus mener det
sidste. At blive frelst vil sige at få en
fri hals. Slaven skulle have en jernring om halsen, som han ikke kunne
få af ved egen hjælp. Det var tegn på,
at han var slave. Men blev han frikøbt, så savede nogen ringen over og
han fik en fri hals, i daglig tale blev
”frihalset” eller frelst
Jesus giver en fri hals, nemlig når vi
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kommer som børn til Gud uden noget
af vort eget.
Gå da frit enhver til sit
og stole på Guds nåde!
Da får vi lyst og lykke til
at gøre gavn,
som Gud det vil,
på allerbedste måde.
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Vejrup Endrup Nyt
Når vi stoler på Guds nåde, Guds
tilgivelse, så giver det lyst til at stræbe uden at det bliver fortravlet eller
dominerende.
Asger Ehmsen

Det onde
Det onde i livet kan ikke altid forklares; men det onde skal overvindes.
Og det onde overvindes ved at gøre
Guds gerninger.
Har ikke mange af os oplevet, at det
som var svært og ondt at bære, blev
lettere, hvis vi bare hjalp et menneske, som havde det ondt? Verden
bliver straks lysere og bedre, hvis vi
bare hjalp et eneste menneske, som
havde det ondt.
Verden bliver straks lysere og bedre, når vi gør livet lidt lysere og bedre
for et menneske, som har det ondt.

Det onde, vi oplever, kan få mål og
mening for os, når vi bliver grebet af,
at nu skal Guds gerninger øves som
aldrig før. Jeg er sikker på, at Gud
kalder os til dette i dag, denne lidelsens tunge og lange dag over verden.
Arne Fjellbu

Sogneudflugt til
Herningområdet
Den 20. august tog vi af sted med Darum Busser. Undervejs deropad fik vi
hurtigt kaffe plus et rundstykke et
bette kønt sted. Vi skulle jo gerne nå
guiden på museet i Herning til aftalt
tid.
Det var underlig for mig at se museet. Det lignede en fabriksbygning, jeg
søgte arbejde i til en ven fra Marokko
i 1970-erne.
Det var også en tidligere trikotage-
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fabrik. Her havde man samlet en
imponerende samling af brugte maskiner fra en 100 årsperiode. Det fine
ved det var, at en tidligere operatør
viste rundt som guide og startede de
gamle maskiner, således vat vi kunne
se, hvordan de fungerede.
Oprindelig kartede man ulden derhjemme. Det var en del af de fattige
hedebønders indkomst. Efterhånden
fik de bedre og bedre maskiner og
kunne sætte en masseproduktion i
gang. Det blev et helt eventyr i Herning-området. Men det var underligt
at høre om, at af de mange fabrikker,
der arbejdede med uld og tøj dengang, er der ikke nogen tilbage. Det
hele er forsvundet, arbejdslønnen er
for høj i forhold til udlandet.
Hen på eftermiddagen så vi Arnborg kirke. Den havde en utrolig flot

11.okt. (19.s.e.trin.)

Vejrup
09.00PT

V. Nykirke
ingen

18.okt. (20.s.e.trin.)

ingen

09.00PT

25.okt. (21.s.e.trin.)
10.30
16.00
(koncert kl. 16.00 med Vejrup-V. Nykirke sangkor
i Nykirke,sommertid slutter)
01. nov. (Alle helgens dag)

11.00

09.30

08.nov. (23.søn.e.trin.)

09.30

11.00

15.nov. (24.søn.e.trin.)

ingen

09.30

11.00PT

ingen

29.nov. (1.søn.i advent)
(familiegudstjenester)

11.00

09.30

06.dec. (2.søn i advent)

09.30

11.00

13.dec. (3.søn. i advent)

ingen

11.00PT

17.dec. torsdag: De 9 læsninger

19.00

22.nov. (Sidste Søndag i kirkeåret)

20.dec. (4.søn.i advent)

ingen

24.dec. juleaften

14.30

16.00

25.dec. (Juledag)

11.00

09.30

26.dec. (2.juledag)

09.30

ingen

27.dec. (Julesøndag)

ingen

ingen

01.jan

14.00

15.30

(Nytårsdag)

(PT: Pernille Troldborg)
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Vejrup Endrup Nyt
beliggenhed ned til en å. Udsigten
var så flot, at de ikke nænnede at bruge kirkegården mere som kirkegård,
de havde lavet den om til et grønt areal og havde begyndt én ny uden for
kirkediget efter mange forhandlinger
med stiftet.
Uden for Arnborg var et større område, hvor man havde plantet skov på
den tidligere hede og der havde man
bygget en ovn, hvor man kunne lave
trækul og som et biprodukt få tjære
og fyrretræsolie, simpelt hen ved af
varme en portion fyrretræ op til omkring 700 grader, deromkring. Den
skulle så varmes op i døgndrift for at
det kunne være lønsomt.
Det viste sig, at det ikke var en original ovn, der havde været i brug,
men det fremgik tydeligt, hvordan
den var konstrueret og hvordan den
kunne virke.
Uden guiden havde vi nok ikke kunnet finde stedet, hvor den var
Eftermiddagskaffen blev indtaget i
den gamle åbne lade, brugt til at tørre
træ i.

Indledende
konfirmandforberedelse i Vejrup
Vi begynder efter efterårsferien tirsdag den 20. oktober og indtil tirsdag
1. december og så igen efter nytår fra
den 12. jan. til tirsdag den 2. februar.
Det foregår i kirken en halv times tid
og resten i præstegården fra 14.00 til
15.30. Børnene bliver afhentet ved
skolen og fulgt over Storegade til kirken. Der er også et lille traktement.
Vi slutter i præstegården.

Alle Helgens dag
Alle helgens søndag er altid den 1.

Salmemaraton

Salmemaraton kræver hverken tilmelding eller forberedelse, kun sangglæde.
Det er et folkeligt /kulturelt projekt. For den, som har tid, vil det være
en præstation at kunne sige: Jeg har gennemsunget hele salmebogen. Vi
mødes hver anden uge på forskellige ugedage 17.00-18.00
Uge 42 – tirsdag

d. 13.10. V. Vedsted kirke

DDS 611-620

Uge 44 – torsdag d. 29.10. Roager kirke

DDS 621-630

Uge 46 – onsdag d. 11.11. Vester Nykirke

DDS 631-640

Uge 48 – onsdag

DDS 641-650

d. 25.11. Seem kirke

Uge 50 – torsdag d. 10.12. Vilslev kirke

DDS 651-660

Foredragsaften med sognepræst
Anders Kjærsig, Nr. Søby og Heden,
Torsdag den 29. oktober kl. 19.30 i præstegården.
Fra borger til forbruger.
Hvad sker der med et samfund, kultur og kirke, når
vi ser på et folk som forbrugere og ikke som borgere
i et samfund?
Foredraget ser på de forskydninger, der sker og
hvilke konsekvenser det har.
Foredraget er fælles med Seniorklubben i Vejrup
søndag i november og i år er det den
1. nov. Det er den søndag, hvor vi
mindes de døde i sognet siden sidste
Alle Helgens dag. Deres navne vil
blive læst op, og vi vil tænke på dem

og sige tak for det vi har modtaget
af godt gennem dem. Der vil blive
tændt et lys for dem. Gudstjenesterne
er henholdsvis kl. 9.30 i Vester Nykirke og kl. 11.00 i Vejrup.

Kalender
Tirsdag d. 20. okt.: Minikonfirmander i Vejrup begynder efter skoletid
Torsdag d. 29. okt.: Foredrag ved Anders Kjærsig ............................................................................... kl. 19.30
Onsdag d. 11. nov.: Salmemaraton i Vester Nykirke ................................................................. kl. 17.00-18.00
Søndag

d. 29. nov.: Advents- og familiegudstjenester i ......................... Vejrup kl. 11.00 og Nykirke kl. 09.30

Tirsdag d. 8. dec.:

Julekoncert: Hjertingkoret i Vejrup kirke ............................................................. kl. 19.30

www.endrupby.dk
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Vejrup Endrup Nyt
Familiegudstjenester
1. søndag i advent den 29. november
kl. 9.30 i V. Nykirke og kl. 11.00 i
Vejrup
Den første søndag i advent ser vi
frem til juleaften og det giver en særlig stemning. Adventskransens første

lys bliver tændt og vi forbereder os
til den tid, som skal komme, hvor vi
fejrer, at Gud blev menneske. Bagefter er der æbleskiver i præstegården,
hvor vi også skal synge en salme eller to. I Vester Nykirke er der kaffe i
kirken.

Vester Nykirke Menighedsråd søger

Gravervikar
til forefaldende arbejde på kirkegården og som afløser under ferier
og fridage.
Ansættelse pr. 1. januar 2016.
Ca 260 timer/årligt.
Nærmere ansættelsesvilkår aftales.
Løn efter gældende overenskomst.

Skriftlig ansøgning til formand for
menighedsrådet
Hanne Eiby, Størsbølvej 7, 6740
Bramming - hos hvem yderligere
oplysninger kan fås på mail:
h.eiby@mail.dk eller tlf. 75 19 10 76
efter kl. 18.00

Til Eftertanke
Gud er ikke grusom, men det er grusomt at være borte fra Gud.
Ronald Fangen
Den lille fugl kan være bekymringsfri og i det stykke være som en levende helgen, selv om den hverken har
marker eller lader, kister eller kældre;
den kan synge og lovprise Gud, være
glad og munter, fordi den ved, at der
er én, som sørger for den, og det er
vor og alles Gud, som er i himlen –
hvorfor gør vi ikke alle som fuglen?
Martin Luther
Aldrig har jeg hos Platon eller Cicero
læst en sætning som denne: ”Kom til
mig, alle I som slider jer trætte og
bærer tunge byrder og jeg vil give jer
hvile”.
Augustin
Alle er vi skyldige for alle
Dostojevski

Julekoncert:
Tirsdag den 8. december kl. 19.30 kan vi se frem til at høre Hjertingkoret i Vejrup kirke. Det har omkring 40
sangere. Korleder er Lisbeth Aagaard Rahn. På sin hjemmeside har hun et citat fra Shakespeare:
If music be the food of love, play on. Hvis musikken er kærlighedens mad, så spil.
Kom til julekoncert, ikke for at blive overmæt, men dog for at få en forsmag på jul, kærlighedens fest.
Efter koncerten bydes der på kirkekaffe i kirken.

18

www.vejrup.dk

