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Den hellige almindelige kirke
Når man kigger ud over de tomme
kirkebænke en søndag formiddag,
så kunne man forledes til at tro:
Den hellige almindelige kirke.
Ha, den eksisterer slet ikke!
Den har været der, men er der
ikke mere. Den er død og begravet eller kommet på plejehjem.
Men hvad menes der egentlig
med ordene ”den hellige almindelige kirke”?
Nu er det jo ikke nyt, at der ikke
er så mange, der går i kirke. Det
går vist helt tilbage til Gorm den
Gamle. Eller endnu længere.
Helt tilbage til profeten Esajas.
700 år før Kristus.
Hele folket er Guds kirke, Guds
qahal. Men der er desværre kun
en lille del, en lille rest af kultmenigheden, der ikke dyrker afguder
som deres primære interesse. Der
er kun en rest tilbage, som tror på
Jahve.
Det græske ord for kirke er ekklesia og læren om kirken hedder
således ekklesiologi.
Udsagnsordet, der ligger til grund
for navneordet ekklesia, er kaléå,
jeg kalder.
Det er Gud, som kalder og udvælger. Kirken er de personer, der er
blevet kaldt på og som har efterkommet dette kald. Gud kalder

alle, men kun et fåtal responderer,
flertallet svarer ikke.
”Mange er kaldede, få er udvalgte”, siger Jesus i forbindelsen med
invitation til bryllup, kongesønnens bryllup. På de semitiske
sprog har man ikke ord for alle, et
ord, der indeholder pluralitet og
totalitet samtidig, siger forskeren
Joachim Jeremias. Derfor er det
rimeligt at oversætte det med, at
”alle” er kaldede, ikke blot
”mange”. Det er ikke en begrænset lille udvalgt skare. Ingen er
udelukket på forhånd. Men desværre, ikke alle svarer positivt,
kun få.
Domprovst Ole Opstrup fortæller, at han overhørte en konfirmand i trosbekendelsen.
Hun kom til : ”Jeg tror på
Helligånden” og så gik hun i stå,
men fortsatte så: ”en helt almindelig kirke”. Det var da en ny formulering, som overraskede. Og
hun har da ret i, at folkekirken er
da ret så almindelig, 80 % af
befolkningen tilhører den stadig ,
selv om tallet falder ret så markant på landsplan.
Men nu er det ikke det almindelige og det ordinære, det drejer sig
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om, men helheden af alle kirker.
Almindelig er oversat fra katolikos, der betyder, at der gælder
helheden, ikke blot fragmenter
eller dele. Det er i familie med
ordet ”holisme”, helhed.
Det er den verdensomspændende
kirke, det gælder. Alle sandt troende i hele verden.
og den er katolsk, altså almindelig i den forstand, at den er til for
alle mennesker , alle racer og alle
nationaliteter. De 7 sidste breve i
bibelen kalder vi også de katolske
breve. De er ikke blot at forstå
som rettet til enkeltmenigheder,
men til alle kristne.

Kirkelige handlinger
1/11 2011- 5/2 2012

Dåb:
Vester Nykirke:
Noah Jahreis
(Ina Jahreis og
David Benjamin Frederiksen)

Begravelser:
Vejrup Kirkegård:
Arthur Christian Andresen
Marie Bertram Madsen f. Hansen
Michael Hardt Hansen
Vester Nykirke kirkegård:
Aase Smidt, født Jakobsen
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Vejrup Endrup Nyt
Så er der ordet ”hellig” tilbage at
fundere over.
Det har jo på dansk egentlig fået
en lidt negativ klang. Det er
næsten altid i retning af skinhellig, farisæisk eller selvgod. Men
på ældre dansk har det snarere
noget med heldig at gøre. ”Og det
er lige, hvad man er når man er i
selskab med Jesus og er sammen
med andre om Hans ord. Det er
netop det vi er i kirken”, siger Jan
Lindhardt i sin Katekismusgennemgang.
På hebraisk har ordet for hellig,
kodesh , at gøre med renhed. Her
er ingen grimme grønne alger så
at sige, alt er rent og smukt. Og
renheden har sammenhæng med
ofret. Det, som er besprængt med
offerdyrets blod, er paradoksalt
nok rent, det er blevet renset, for
den indre ondskab, altså lige det
modsatte af skinhellig.
Kirken består af ufuldkomne mennesker, det er sandt, men de er
rene på grund af Gud og hans ord.
Men mere om det næste gang.
Asger Ehmsen
Musikaften med Helge
Engelbrecht i Vejrup-Endrup
Fritidscenter kl. 19.00
Så spil da knejt. Et causeri med
indlagte sange og med Ronnie
Olesen ved klaveret.Billetter á
100 kr i forsalg, ellers 110.
En hel række af foreninger står
bag arrangementet, bl.a. Idrætsforeningen, borgerforeningen,
Husholdningsforeningen, Vejrup
skole, seniorklubben, VejrupEndrup fritidscenter og menighedsrådet.
Fredag den 23. marts:
Musikgudstjeneste i Vester
Nykirke kl. 19.00
Søndag d. 25. marts :Musikgudstjeneste i Vejrup kl. 19.00
Koret har i år filmmelodier på
programmet at bidrage med. Et
bredt udsnit, der afspejler menne-
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skelivets mangfoldighed fra
Velkommen, Bienvenue til My
heart will go on fra Titanic til
Always look At the Bright Side of
Life. Og ind imellem en kort prædiken over søndagens tekst fra
Maries Bebudelse.
Velkommen til en gudstjeneste
med glade melodier fra filmens
verden, hvor vi begynder og slutter med en salme.
Klip fra Soldatermissionens
hjemmeside:
02/01/12 - Byggeri af KFUMs
SoldaterRekreation sættes i gang
Til august forventes KFUMs

SoldaterRekreation at stå klar til
indflytning for hjemvendte soldater, der midlertidig har brug for
en bolig under trygge og velkendte rammer. ”Vores soldater er ude
i missioner som kræver at der findes forskellige støttemuligheder
for soldater og pårørende. Vi er
derfor positive over dette tiltag,
hvilket giver soldater mulighed
for rekreation i tilknytning til
kasernen, og vi er glade, for at vi
snart får det til Holstebro”, fortæller formand for den lokale
støttekomité og chef for Jyske
Dragonregiment Oberst Lars
Dencker. Den positive holdning
gælder i høj grad også uden for
Holstebro Kaserne.
Konfirmander søndag den 29.
april kl. 10.00 i Vester Nykirke:
Sofie Mathiesen
Camilla Kjøller Simonsen
Kasper Andersen
Oliver Mattulat
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Konfirmation i Vejrup kirke,
søndag den 6. maj kl.10.00
Mie Kimura Christensen
Signe Braad Hansen
Simone Birthe Jensen
Maja Viktoria Sundorf Kristensen
Cecilie Thornbæk Madsen
Laura Engberg Milwertz
Janni Lykke Utoft Nielsen
Kasper Damgaard Fyhn
Nichlas
Christian
Haage
Rosenkrantz Jensen
Tobias Egert Sundorf Kristensen
Marc Mikkelsen
Salmesangsaften i
Samlingsstedet Endrup
Møllekro.
Onsdag den 22. februar indbydes
der til salmesangsaften i Endrup
Møllekro kl. 19.30. Vi vil synge
gamle og nye salmer. I vores nye
salmebog er der en række nye salmer, det vil være godt at prøve at
synge. Og hvis nogen har et godt
forslag, vil vi naturligvis tage det
op.
Undervejs vil der blive lejlighed
til en kop kaffe.
Ejner Mathiesen, Sam Højst
Petersen og Ingrid Sand Simonsen medvirker.
Julens Krydsordskonkurrence
Vindere: Alice Nielsen og Tatiana
Brill
Indbrud i Vejrup kirke
Natten mellem tirsdag den 12 og
onsdag den 13. december var der
indbrud i kirken.
Mosaikruden i våbenhuset blev
slået ind. Den var også skrøbelig
i for vejen, men alligevel.
De blyindfattede ruder holder
ikke til meget. Og det kan gøres
ret lydløst, for de fleste glasdele
hænger fast i blyet, selv om det
bliver slået ind. Der var lige plads
til at en person kunne kravle ind.
Inde i kirken, blev blomsterne på

Vejrup Endrup Nyt
altret slynget ned og adventskransen hevet ned og de to krucifikser
lagt på midtergangen. Det gamle
processionskrucifiks med 700 år
på bagen havde heldigvis ikke
taget stor skade. Kun toppen var
brækket af.
Men den fine syvarmede lysestage er forsvundet. Den var fremstillet af kunstsmed Knud Eibye i
Odense i 1947 og det stod med
store bogstaver på foden af sta-

Gudstjenester
12.feb. (Sexagesim)
19.feb. (Fastelavn)
26.feb. (1.søn. i fasten)

gen, så enhver kunne se det.
Den var flot og var altid velpudset, så den lyste som om den var
af guld. Men det er kun messing,
regner jeg med, så metalværdien
må være begrænset.
Den originale syvarmede lysestage fra templet i jerusalem var derimod af rent guld og ret stor. Titus
fjernede den under kampen om
Jerusalem i forbindelse med
byens og templets ødelæggelse i
Vejrup
11.00
ingen
09.30

04.mar.(2.søn.i fasten)
11.00
11.mar. (3.søn.i fasten)
ingen
18.mar. (Midfaste)
11.00PT
23.mar. (fredag. Musikgudstjeneste)
19.00
25.mar. (Mariæ Bebudelse)
19.00
(Sommertid) (Musikgudstjeneste i Vejrup)
01.apr. (Palmesøndag)
09.30
05.apr. (Skærtorsdag)
11.00
06.apr. (Langfredag
09.00
08.apr. (Påskedag
10.30
09.apr. (2.påskedag)
09.00AE
15.apr. (1.søn.e.påske)
ingen
(Konfirmandaltergang i V. Nykirke)
22.apr. (2.søn.e.påske)
10.30
(konfirmandaltergang i Vejrup )
29.apr. 3.søn.e.påske)
(konfirmation i Vester Nykirke ingen
04.maj.(Bededag (
09.00
06.maj (4.søn.e.påske
10.00
(konfirmation i Vejrup)

Vester Nykirke
ingen
10.00PT
11.00
9.30
10.30
ingen

år 70 efter Kristus. Man kan se
den afbilledet i relieffet på Titus
triumbuen på Forum Romanum i
Rom. Den blev bygget til ære for
kejser Titus i år 81. På et relief i
det indvendige af buen ses soldater slæbe af sted med den som
krigsbytte. Romerne havde belejret Jerusalem et godt stykke tid,
men til sidst måtte de give op og
de fleste omkom og templet blev
brændt af. Kun Grædemuren er
tilbage.
Den syvarmede lysestage er et
kendt jødisk symbol.
Hvad gør den så i kirken? Også
for os markerer den syvdagesugen. At vi må holde fri i al fald en
dag om ugen og tænke på Gud.
Og den markerer vel også, at verden oprindelig er god og skabt af
Gud i sin godhed.

ingen
11.00
09.30
10.30
09.00
ingen
10.30
09.00

10.00
10.30
ingen

PT: Pernille Troldborg
kb.: kirkebil fra Bramming og Endrup
Tur-retur Bramming eller Endrup-Nykirke: 20kr

Indremission
21-22-23. feb. Kvindetræf i
Agerbæk
8. marts: Bibelkursus i Starup
Onsdag 14. marts:
Soldatervennestævne i Gørding
Onsdag 25. april:
Soldatervennestævne i Vejrup
ved informations- og landssekretær
Bjarke Friis, Esbjerg.
Det holdes i Vejrup præstegård,
Engdraget 5, kl. 19.30.
Og der vil som sædvanlig blive
afholdt amerikansk lotteri til fordel
for KFUMs Soldatermuission.
Møderne begynder 19.30 og holdes,
hvis ikke andet er angivet, i missionshuset Bethel i Storegade.

Kalender:
Onsdag
Torsdag
Fredag
Søndag
Onsdag

D. 22.02:
D. 01.03:
D. 23.03:
D. 25.03:
D. 25.04:

Sangaften i Endrup Møllekro
Helge Engelbrecht i Vejrup Endrup Fritidscenter
Musikgudstjeneste i Vester Nykirke
Musikgudstjeneste i Vejrup kirke
Soldatervennestævne v. Bjarke Friis, Vejrup præstegård

www.endrupby.dk

kl. 19.30
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.30
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Vejrup Endrup Nyt
Salg af det gamle missionshus i
Vejrup
En æra er forbi. I Vejrup
Storegade 12 ligger missionshuset Betel, der har været samlingssted for forkyndelse af Guds ord
siden 1920. Der har været afholdt
bibelkredse, stævner og været
holdt søndagsskole og konfirmandfester i mange år, men nu er
huset sat til salg. Der har ikke har
været tilgang af nye brugere.
Og de sidste har taget imod tilbuddet om at bruge konfirmandstuen til arrangementer.
Huset er tilskødet Kirkelig forening for Indre Mission.
Foreningen blev dannet i 1861
som en reaktion mod rationalisme
og kirkens tiltagende verdsliggørelse. Den blev egentlig stiftet af
lægfolk, men nogle præster i
bestyrelsen sikrede, at ordet ”kirkelig” indgik i navnet og at den
blev i folkekirken i modsætning
til Sverige, hvor bevægelsen trådte ud af Svenska Kyrkan under
navnet
Evangeliska
Fosterlandsstiftelse.
Som sagt blev huset bygget i
1920. Forud var gået flere års
indsamling. Det kneb at samle
pengene ind. Sten og materialer
blev leveret til favorabel pris fra
Christian Nielsens tømmerhandel
i Gørding, nu Trælasten. Indtil
huset blev bygget, samledes man
hos gdr. Las Lassen i Sdr. Vejrup.
Husets navn er Betel og stammer
fra den bibelske beretning om
Jakobs drøm i ødemarken. På
flugt fra broderen Esau for ran af
arven falder han i søvn på alfarvej
med en sten som hovedgærde,
men drømmer sødt om himmerig,
hvor engle vandrer op og ned og
Gud taler til ham og lover ham en
god fremtid. Gud vil ikke forlade
ham trods snyderiet.
Men om morgnen bliver han forskrækket over det skete, føler sig
gennemskuet og erkender at Gud
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var på dette sted og at han anede
det ikke.
”Det er himlens dør og Guds
hus”, udbryder han. På hebraisk
hedder det Betel, hvor endelsen el
står for Gud og Betel blev det
navn, han gav stedet, som siden
blev et helligsted.
Men egentlig er vel ethvert hjem
et Betel, et ”hus Guds” , et gudshus, hvis man der beder til Gud i
lyset af Jesu ord.

Aften med Ulla Dahlerup: Det
var jo en anden tid
Hun havde interviewet adskillige
fra det bedre borgerskab i
København og derved fået deres
livshistorier, der ellers ville være
gået tabt.
Bl. a. medlem af familien Madsen
–Mygdal havde hun mødt og der
fået en historie om deres baggrund i Vendsyssel.
Det var en anden tid, hvor faderen
betød meget. Når han faldt væk,
så var hele familien på social rutschetur. Firmaet kunne sjældent
klare sig med enken ved roret og
husholdningen med de mange tjenestepiger måtte se sig om efter
andet.
Men det var også en tid, hvor husmoderen skulle aflægge regnskab
for patriarken. Og blev udsat for
spørgsmålet: ”Er det nu også nødvendigt?”
Men som sagt, pludselig ved trafikulykke kunne han falde væk. I
et enkelt tilfælde, fordi han kom
til at træde på gaspedalen i flyttevognen i stedet for bremsen. - Det
kan dog stadigvæk ske, men lige
så vel for kvinder, som for mænd.
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Efter kaffen var det livlig debat
og flere indlæg og en stille forundring over tidens gang og at vi
ændrer os med den. Og hvilken
tid var så den bedste? , spurgte
Ulla. Det kan man jo kun besvare, når man har levet i al fald
nogle år.
Til eftertanke
Din fred skal aldri vike,
din miskunn varer ved!
Når stormvær slår imod oss
lar du oss finne le.
I ensomhedens timer,
i savnets tyngste stund,
forblir du hos oss, Herre,
hvert smertefylt sekund.
Vær fortsatt ved vor side
når stormen stilner av.
Vær nær oss, når vi søker
til vore kjæres grav.
Gi at vi aldri mister
velsignelsen fra dem,
men alltid bærer med oss
det gode de bar frem.
Snart går vi ut av tiden,
og våre navn blir glemt,
men, Gud, i din erindring
er vi for evig gjemt.
Det liv som blir til intet
er i din skaperhånd.
I trygghet overgir vi
til deg, o Gud, vår ånd.
Svein Ellingsen
Titusind idioter
Det er altid en fare
For begyndere
På den spirituelle vej
Når de begynder
At tro og
Opføre sig
Som om de titusind idioter
Som i så lang tid herskede
Og boede
Indeni
Alle sammen har pakket deres kuffert
Og er rejst væk
Eller
Er døde.

