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Julen – glædens fest
Bed og I skal få,
så jeres glæde kan
blive fuldkommen

Det sagde Jesus til sine disciple (Johannes kap 16).
Den fuldkomne glæde, det er næsten for meget af det gode. Lidt mindre glæde kunne nok gøre det og at
det så til gengæld varede lidt længere.
De materielle gaver, vi giver hinanden og særlig til jul, kan jo være årsag til megen glæde og også i årenes
løb, f. eks en god håndbog, man kan
tage frem igen og igen og tænke på
ham, der gav den. Men det er lige om
at finde på og det er heller ikke altid,
man kan bruge det til ret meget, det
man får, men det kommer op på loftet
eller til genbrug eller i skraldespanden.
Derfor er det bedste at finde ind til
det, som Jesus kalder den fuldkomne
glæde.
Hvad mener han med det?
Det er noget, han siger, lige før han
bliver fanget og dræbt. Det er der jo
ikke megen glæde i, må man indrømme. Det siger Jesus også til disciplene: I kommer til at græde, men
det er kun en kort tid, så skal sorgen
blive vendt til glæde. Det er ligesom
en fødsel. Det gør ondt, indtil barnet
er født, men efter fødslen, så er det

godt, når man kigger på barnet og
glæder sig over det lille væsen.
Det varer kort tid, så skal I ikke se
mig mere, og det er grund til sorg,
men så skal vi ses igen og så skal
jeres glæde blive stor og ingen skal
tage jeres glæde fra jer. Her tænker
Jesu på opstandelsen og han tænker
på kærligheden.” Faderen elsker jer,
fordi I holder af mig.” og i kap 15
sagde han:” som faderen har elsket
mig, har jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed.”
Den fuldkomne glæde hænger altså
sammen med at blive i Guds kærlighed. Hvordan forbliver man der? Jamen det gør man f. eks ved at gå i
kirke og høre Guds ord og være lydig
mod Guds bud.
På mange prædikestole i Danmark
og også i Vejrup og Nykirke står der.”
Salige er de, som hører Guds ord og
bevare det”. Det drejer sin om at blive et sandt menneske ved at åbne sit
øre for sandheds ord, som Grundtvig
siger i digtet: Menneske først og kristen så.
Vi kan nemlig ikke selv se, at vi er
egoister. Men ved at møde Jesu ord
indser vi det.
Og så kommer evangeliet: At vi er
holdt af alligevel. Jesus døde for mig.
Det er årsag til glæde.
Det er ligesom, når man tror, at man
er dødssyg. Der er måske blod det
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at se. Du fejler ikke noget.” Så bliver
man glad. Men for at glæden skal blive fuldkommen, skal man bede. Det
er ikke noget, man bliver færdig med.
Men det er godt at bede. Det er jo at
tale med en, som holder af en.
God juletid og forhåbentlig på gensyn i kirken.
Asger Ehmsen

Møde om Islam med
Mogens S. Mogensen
Det blev en interessant aften med
Mogens om Islam. Han havde jo selv
boet blandt muslimer i Nordnigeria i
13 år. Det er det område, hvor Boku
Harem nu råder. Det er ikke nemt for
den kristne biskop i området. ” Hvor
skal vi flygte hen”, havde han sagt i
telefonen. ”Vi bliver”.
Der er forskellig slags Islam. Sunnier og shiitter. Sunnier mener, at en-
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hver kan blive kalif, mens shiiterne
holder sig til, at det må være en af
Muhammeds familie.
Helt siden Muhammeds død har der
været modsætninger her.
I kristendommen lægger vi vægt på
den enkeltes personlige forhold til
Gud, mens det hos Islam drejer sig
om handlingen. Gør man det gode og
øver man godt, så kommer personlige
følelser mellem Gud og den enkelte i
anden række, afgørende er, hvordan
man handler og hvordan man handler
i fælleskab, f. eks beder 5 gange om
dagen. Under spørgsmål kom vi ind
på kvindesynet i Islam. Mogens fortalte , at de muslimske kvinder, som
bliver kristne, gav udtryk for, at de
oplevede en større frihed.
Menneskeforståelsen er forskellig.
Paulus taler om, at det gode jeg vil,
det gør jeg ikke og det onde, som jeg
ikke vil, det gør jeg. Mennesket er så-

Gudstjenester

ledes i sit væsen splittet og præget af
ufuldkommenhed.
I muslimske forstand er mennesket
godt, det glemmer blot Gud ind i
mellem og har derfor behov at blive
mindet om det. Derfor kaldes der til
bøn fra minareten 5 gange
dagligt og man reciterer koranen.

Familiegudstjenester
Første søndag i advent er der familiegudstjenester i begge kirker i anledning af den kommende højtid. Der er
kaffe, juice og æbleskiver efter gudstjenesterne.

Nytårsdag
Efter gudstjenesterne Nytårsdag
markerer vi årskiftet med en mulighed for et glas vin og kransekage til
tak for det gamle år og alt godt i det
nye.

Vejrup

V. Nykirke

07. dec. (2. søn i advent)
(Koncert i Nykirke)

10.30

16.00

14. dec. (3. søn. i advent)

ingen

11.00PT

21. dec. (4. søn.i advent)

09.30

ingen

24. dec. juleaften

16.00

14.30

25. dec. (Juledag)

11.00

09.30

26. dec. (2. juledag)

ingen

ingen

28. dec. (Julesøndag)

10.30

ingen

01. jan (Nytårsdag)

14.00

15.30

04. jan (Hellig 3 kongers søndag)

11.00

09.30

11. jan. (1. søn.e.hellig 3 konger)

09.30PT

ingen

18. jan. (2. søndag.e.h. 3 konger)

11.00

09.30

25. jan. (Sidste søndag e. h.3k)

09.30

11.00

01. feb. (Septuagesima)

11.00

09.30

08. feb.(Sexagesima)

09.30

ingen

15. feb. (Fastelavn)

ingen

10.30

22. feb. (1. søn. i fasten)

09.30PT

ingen

01. mar. (2. søn. i fasten)

11.00

09.30

(PT: Pernille Troldborg)

www.vejrup.dk

Vejrup Endrup Nyt
10.30 slår vi katten af tønden i Vester
Nykirke.
Der er kirkekaffe med fastelavnsboller til.

Sangaften i
Endrup Møllekro

Julekoncert
Julekoncert søndag d. 7. december 2014 kl. 16,00 i Vester Nykirke
med Skalakoret fra Bramming.
Koret har fungeret i mange år og er et klassisk / rytmisk kor, der består
af en flok friske, voksne kvinder i alle aldre, som kan lide at synge.
Koret er meget alsidigt og synger mange forskellige sange på såvel
dansk som engelsk. Korets leder er Kirstine Frost Jessing, Gørding,
som udover at dirigere koret også vil spille violin og bratsch.
Der bliver nok også plads til et par fællessange.
Alle er velkommen til at være med til at synge julen ind!
Menighedsrådene i Vejrup og Vester Nykirke er indbydere.
Ingrid Sand Simonsen

Sogneaften
Torsdag den 22. januar kl. 19.30
i præstegården:
Sogneaften ved Hanne Eiby:
De gode gamle dage, inden verden
gik af lave.

De gode gamle dage bruges ofte om
tiden ca. 1900-1914.
Efter 1. verdenskrigs udbrud i 1914
følte mange, at en verden gik under.
Perioden ca. 1900-1914 var en sammensat tid. Den var præget af optimisme, ny teknik, nye kunstretninger
samtidig med at traditionel tænkemåde levede side om side med det nye.
Foredraget vil belyse hvordan man
levede i Danmark. Det vil komme
ind på styreform og politik, sociale
forhold, dagligliv og kulturlivet.

Fastelavnssøndag
Fastelavnssøndag den 15. februar kl.

Torsdag den 18. februar kl. 19.30 vil
Ingrid Sand Simonsen, Hjortkær, fortælle lokalhistorie.
Velkommen til en hyggelig aften
med forslag til at synge fra Højskolesangbogen. Ingrid vil desuden være
ved klaveret og Peer Munkgaard vil
akkompagnere på violin.
Det er en dejlig tradition at mødes på
den gamle kro og synge sammen ind
i mellem historier fra fortid og nutid.

Sct. Nicolaitjenesten
Danmarks ældste samtaletjeneste.
Den blev åbnet efter en række selvmord i København. Pastor Haldor
Hald begyndte og 100 præster medvirkede dengang i København. Nu er
den landsdækkende og omfatter både
lægfolk og præster.
Formålet er stadig det samme: en
lyttende samtale. Man kan ringe på
70 120 110 fra kl. 20.00 til kl. 02.00

Bibellæseplan
Første søndag i advent begynder det
nye kirkeår og her er det også, at den
nye bibellæseplan tager sin begyndelse. Der vil blive lagt nogle frem i
våbenhuset, som fortæller om modsætninger, f.eks Lys / mørke, gud /
menneske, liv / død, tro / tvivl og håb
/ opfyldelse. Prøv et år med den nye
plan som hjælp til at læse nogle få
vers hver dag.

Kalender
Søndag

d. 30. nov.:

Familiegudstjenester ........................................ kl. 9.30 i Nykirke og 11.00 i Vejrup kirke

Søndag

d. 07. dec.:

Julekoncert i Vester Nykirke i år med Skalakoret .............................................. kl. 16.00

Onssdag d. 07. jan.:

Minikonfirmander fortsætter i Vejrup ................................................................ kl. 13.45

Torsdag d. 22. jan.:

Hanne Eiby: Sogneaften i præstegården ............................................................. kl. 19.30

Onsdag d. 18. feb.:

Sangaften i Endrup Møllekro .............................................................................. kl. 19.30

Søndag

d. 22. mar.: Hans Jørn Østerby: Familieforestiling i Vejrup kirke .......... kl. 15.00 (eller evt. kl. 14.00)
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Salmemaraton i
Ribe domprovsti
Salmemaraton kræver hverken tilmelding eller forberedelse, kun sangglæde.
For den, som kunne tænke sig at
være med, kan sige: Jeg har gennemsunget hele salmebogen!
Vi mødes hver anden uge på forskellige ugedage.
Kan man ikke hver gang, må man
komme når man kan.
Der er tale om et samarbejde mellem domprovstiets præster og organister.
Man mødes på skift i provstiets forskellige kirker kl. 17-18
Formålet er mangesidigt:
At genskabe et syngende folk.
At opleve de fine kirkerum og forskellige orgler.
At forny bekendtskabet med gamle
salmer og opnå fortrolighed med nye.
At synge af karsken bælg i max 3
kvarter.
At få hilst på hinanden over en kop
kaffe.

KOM OG SYNG MED
Lige uger kl. 17-18 med kaffepause
Program for salmemaraton foråret 2015
uge 2
uge 4
uge 6
uge 8
uge 10
uge 12
uge 14
uge 16
uge 18
uge 20
uge 22
uge 24

Ribe domkirke –
Hunderup kirke –
Farup kirke –
Gørding kirke –
Spandet kirke –
Vejrup kirke –
Sct. Catharinæ kirke –
Gredstedbro kirke –
Hviding kirke –
Bramming, Skt. Ansgar –
Kalvslund kirke –
Hjortlund kirke –

tirsdag d. 6. 1.
tirsdag d. 20.1.
onsdag d. 4.2.
fredag d. 20.2.
torsdag d. 5.3.
tirsdag d. 17.3.
onsdag d. 1. 4.
onsdag d. 15.4.
torsdag d. 30.4.
tirsdag d. 12.5.
onsdag d. 27. 5.
tirsdag d. 9.6.

– DDS 441-450
– DDS 451-460
– DDS 461-470
– DDS 471-480
– DDS 481-490
– DDS 491-500
– DDS 501-510
– DDS 511-520
– DDS 521-530
– DDS 531-540
– DDS 541-550
– DDS 551-560

Ord til eftertanke

At sætte sig i den andens sted:

Vi savner dig i kirken.
Vi er kun få tilbage.

Guds fordring i Jesu forkyndelse
går alene ud på, at den enkelte i sine
overvejelser ikke går ud fra sine egen
velforståede interesser, men går ud
fra, hvad der tjener den anden bedst.
K.E.Løgstrup

Asger Ehmsen

Juleopgave
Hvilken af de 5 små billeder
passer ind på det store billed af julemanden.
Skriv nummeret og aflever
eller indsend løsningen til:
Præstegården,
Engdraget 5,
Vejrup, 6740 Bramming
inden d. 24. dec. 2014 og
deltag i lodtræningen om
en æske chokolade.
Billednr.: ________________
Navn: ___________________
Adresse: _________________
Postnr.:_______________
By: ______________________
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