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Påske 2013
Her på den nordlige halvkugle er vi
heldige med foråret. Det falder sammen med påsken. Her kan vi se uden
for vore vinduer, at erantis og krokus
pibler op i den kolde sne. Forårsbebudere. Dejligt. I stedet for død og ødelæggelse mindes vi om, at der er liv
underneden, det skal bare lige have
lejlighed til at bryde frem.
På den anden side. Vi er jo ikke
planter, men mennesker. Når vi først
er under mulde, så ër det slut. Vi spirer ikke frem igen, det er uigenkaldeligt slut.
Vinter og kulde er total. Ikke noget liv mere. På det atomare plan er
der liv, ja, elektroner og neutroner og
hvad det nu altsammen hedder, de farer rundt. Men det, der udgjorde mig,
er slut.
Den særlige samling af atomer, der
udgjorde mit liv er færdig, det er blevet til et lig, der opløses.
Det er ikke til at slappe af, når man
tænker over det. Og det gør da indtryk,
når man mister sine jævnaldrende.
Giv os, o Gud,
Vi på dit bud
Må leve så tilsammen,
At vi hos dig
Evindelig
I Himmerig
Kan få din glæde. Amen!

Det er Hans Christensen Sthens håb
i 1588
Forudsætningen er en bøn om at
være der, hvor Jesus ønsker, man skal
være og lukke nådegaven ind i sjæl
og sind. Det beder han om i de foregående vers af ”Du Herre Krist, min
frelser est.”
Da Lazarus var død, besøgte Jesus
de overlevende søstre, Martha og
Maria. Og i samtalen siger han til
Martha for at trøste hende: ”Jeg er
opstandelsen og livet. Den, der tror,
skal leve, om han end dør. Og enhver,
som lever og tror på mig, skal aldrig i
evighed dø. Tror du det?”
Og det svares der så på fra Martha,
nok lidt tøvende: ”Ja Herre, jeg tror
du er Kristus, Guds søn, ham, som
kommer til verden.”
Men denne bekendelse er nok. Lazarus bliver i al fald opvakt fra de døde.
Men han dør så senere igen.
Det afgørende er, at Jesus opstod
fra de døde. Som en førstegrøde af
de hensovede. Han var den første,
der gennembrød dødens mur. Jesus
var det perfekte menneske, der ikke
tænkte på sig selv, men var uselvisk
til det sidste. Derfor havde døden
ikke magt over ham. Og han blev
oprejst fra de døde og fik et herlighedslegeme, som kunne leve som os
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Kirkelige handlinger
1/10- 3/2 2013

Dåb:
Vejrup kirke:
Malde Jensen
(Britta Jensen og
Vagn Jensen)
Alexander Roth Christensen
Betina Roth Christensen og
Ole Brink Christensen)
Signemarie Aaskov Andersen
(Ditte Aaskov Pedersen og
Robert Eland Andersen)

Vester Nykirke:
Emma Bork Jakobsen
Sara Bork Jakobsen og
Thomas Voldsgaard Jakobsen
Olivia le Fevre Jessen,
Emily le Fevre Jessen
(Charlotte Jessen og
Jean le Fevre Andersen

Begravelser:
Vejrup kirkegård:
Margit Lihn Jensen
Begravelser

Vester Nykirke kirkegård:
Kaj Mølby (Strellev kirke og
kirkegård)
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og spise og samtidig gå gennem døre.
Hvordan vi må forestille os det er
ikke nemt. Paulus sammenligner det
med et frø, der bliver lagt i jorden.
Det dør ganske vist, men der kommer en ny plante op, som ligner det.
Det er ikke det samme frø og alligevel, den samme plante. Gud giver det
den skikkelse han vil. I påsken må
vi glæde os over påskeevangeliet og
tage det til hjerte og tage påskeliljen
som tegn på det, som skal komme.
Asger Ehmsen

Babysalmesang
Vi begynder en ny runde igen her til
foråret: Torsdag den 28. februar kl.
10.00 i Vejrup kirke ved musikpædagogstuderende Marie Egedal Christensen. Først en halv times tid med
musik og bevægelse og så en halv times te- og kaffepause. Hjertelig velkommen.

Salmesangsaften i
Samlingsstedet
Endrup Møllekro
Torsdag den 21. februar indbydes der
til salmesangsaften i Endrup Møllekro kl. 19.30. Vi vil synge gamle og
nye salmer. I vores nye salmebog og
nye højskolesangbog er der en række
nye salmer og sange, 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 og Asger Ehmsen medvirker.

Forbønsgudstjeneste
Søndag den 24. februar kl. 16.30 i
Ribe Domkirke.
Over hundrede millioner kristne lever i lande, hvor de bliver forfulgt
på grund af deres tro. Vi tror på den
samme Herre – Jesus Kristus.
Vi har det godt i vores land og der er
kristne, der er flygtet hertil, fordi de
ikke kunne leve som kristne i deres
hjemlande.
Derfor indbyder Elisabeth Dons
Christensen i samarbejde med Ribe
stifts mellemkirkelige råd og Stiftsudvalget for mission og religionsmøde til forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne.

Salmemaraton
Salmemaraton er kommet godt fra
start. I Ribe Domkirke og Sct. Ansgar kirke var 60-70 deltagere mødt
op og sognepræst Torben Bramming
i Ribe og Elise Balslev og Charlotte
Rossel, Bramming fortalte veloplagt
om de enkelte salmer og deres historie.
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

SALMEMARATON I
RIBE DOMPROVSTI
KOM OG SYNG MED
Lige uger kl. 17-18 med indlagt kaffepause
PROGRAM
uge 2 onsdag den 9/1 Domkirken
uge 4 onsdag den 23/1 Skt. Ansgar
kirke,
Bramming
uge 6 torsdag den 7/2 Vilslev kirke
uge 8 onsdag den 20/2 Kalvslund kirke
uge 10 tirsdag den 5/3 Darum kirke
uge 12 onsdag den 20/3 Skt. Catharinæ
kirke
uge 14 fredag den 5/4 Gørding kirke
uge 16 torsdag den 18/4 Vejrup kirke
uge 18 tirsdag den 30/4 Jernved kirke
uge 20 onsdag den 15/5 Hviding Kirke
uge 22 mandag den 27/5 Vester Nykirke
uge 24 tirsdag den 11/6 Hunderup kirke

Det nye
menighedsrådsudvalg
v. Vester Nykirke:
Formand: Hanne Ejby
Næstformand: Henrik Christensen
Kasserer: Inger Schmidt
Kirkeværge: Bettina Mathiesen
Kirkegårdsværge: Hardy Lauridsen
Kontaktperson: Bettina Mathiesen

Kalender:
Torsdag
Søndag
Fredag
Torsdag
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d. 21. feb
d. 24. feb.
d. 18. mar.:
d. 18. apr:

Sangaften i Endrup Møllekro.............................................................................. kl. 19.30
Forbønsgudstjeneste i Ribe Domkirke for forfulgte ............................................ kl. 16.30
Koncert i V. Nykirke ved W.Egmose og Smith-Olsen ......................................... kl. 19.00
Salmemaraton i Vejrup Kirke ............................................................................. kl. 17.00

www.vejrup.dk

Vejrup Endrup Nyt
Fasteindsamling 2013
Resultat
I 2012 indbragte
Fasteindsamlingen 260.100 kr.
De indsamlede midler gik til arbejdet
for en verden fri for sult, fattigdom og
undertrykkelse.
Sogneindsamlingen søndag den 10.
marts 2013 går til Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde med at
bekæmpe sult og fattigdom.
Ved Gudstjenesten i Vejrup og Vester Nykirke vil der være lejlighed til
at give en gave.
Eller eventuelt på giro 605- 2800 eller reg: 9541 konto 6052800
Sammen kan vi gøre en forskel
Fasteplakaten viser den 35-årige Annet Nyirabazairwa med sin 1-årige
datter Leya. Da der opstod uroligheder i DR Congo, måtte Annet flygte
med sine børn til en flygtningelejr i
nabolandet Uganda.

Men selv om der var hjælp at hente,
var Leya medtaget og meget svag på
grund af alvorlig underernæring.
Kvinder og børn er særlig sårbare
Kvinder og børn rammes særligt
hårdt af sult, fordi kronisk underernæring giver langtidsvirkninger under graviditeter og skader børnenes
fysiske og mentale vækst.
Et barn, der er underernæret kan
hverken udvikles, lege, lære eller arbejde. Mere end 60 % af dem, der

Gudstjenester
10. feb.
17. feb.
24. feb.
03. mar.
10. mar.
17. mar.
23. mar.
24. mar.
28. mar.
29. mar.
31. mar.
01. apr.
07. apr.
14. apr.
21. apr.
26. apr.
28. apr.
05. maj
09. maj
12. maj
19. maj
20. maj
26. maj
02. juni

(Fastelavn)
(Familiegudstjeneste i Nykirke)
(1.søn.i fasten)
(2. søn. i fasten)
(3.søn.i fasten)
(Midfaste)
(Mariæ Bebudelsesdag)
Dåbsgudstjeneste
(Palmesøndag)
(Skærtorsdag)
(Langfredag)
(Påskedag)
(2.påskedag)
(1.søn. e. påske)
(2.søn.e.påske)
(3.søn.e.påske)
(Bededag)
(4.søn.e.påske
(konfirmation i Vejrup)
(5.søn.e.påske)
(Kr. himmelfartsdag)
(6.søn.e.påske)
(Pinsedag)
(Anden Pinsedag)
(Trinitatissøndag)
(1.søn.e.trin.)
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PT: Pernille Troldborg
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sulter i Afrika syd for Sahara, er
kvinder og børn og hvert 12. sekund
dør et barn af sult.
Derfor er appellen i faste- og sogneindsamlingen: ’Ingen mor skal se sit
barn dø af sult’.
Det gør Folkekirkens Nødhjælp
Folkekirkens Nødhjælp bekæmper
sult – både i den akutte situation, som
beretningen ovenfor fortæller – og
gennem langsigtet arbejde, der skal
sikre adgang til jord, vand og mad
og gøre verdens fattigste i stand til at
forsyne sig selv.
Det sker bl.a. gennem landbrugsuddannelse, indførelse af robuste afgrøder, vandopsamling, etablering af
køkkenhaver, gede- og hønsehold.
Trivsel og fremtid
Leya er efter omstændighederne nu
i fin trivsel. Folkekirkens Nødhjælps
samarbejdspartnere i lejren følger familien tæt, og Leyas mor er i gang
med at dyrke et lille stykke jord med
majs og grøntsager til familien.

Møder:
Onsdag den 24. april: Soldatervennestævne i Vejrup
Konfirmandstue kl. 19.30
Taler: Kjeld Nørgaard, Oksbøl

Julekonkurrencen
Årets julekonkurrence 2012 blev
vundet af Hans Erling Thomsen.

Ønskedrømme
Er nogle af dine ønskedrømme fra
barndommen gået i opfyldelse? Åh ja. Hver gang min mor vaskede
mit hår og jeg fik sæbe i øjnene, så det
sved, ønskede jeg, at jeg var skaldet.
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Ord til eftertanke

ke i byen Bo, hvor han boede. Konfirmanderne købte nogle kors og pengene herfra går til ungdomsarbejdet.

Den vise ved, hvad han siger.
Dåren siger, hvad han ved.
Rabbinsk ordsprog

Adresseliste:

Konfirmation i
Vejrup kirke søndag
den 28. april 2013:

Sognepræst Ehm Asger Ehmsen
Engdraget 5, Vejrup
Tlf 75 190051
e-mail: eae@km.dk

Stine Søby Fogh
Heidi Starup Jensen
Line Dahler Møller
Emma Julius Rønde
Siw Julius Rønde
Josefine Sillesen
Madeline Sillesen
Vivi Grønning Sørensen
Freja Smidemann Toft
Anders Fogh
Rune Mathias Hansen
Jeppe Søby Raben
Emil Møller Sørensen

Emanuel
Emmanuel er leder for flere tusinde
unge, der kommer i en kirke i Sierra Leone. De fleste er meget fattige,
men Emmanuel har en plan! Han vil
gerne hjælpe de unge til at tro på en
bedre fremtid og give dem mulighed
for at tjene penge.
De unge udgør en stor del af kirkens
medlemmer og gør et godt stykke arbejde både for kirken, for lokalsamfundet og for at de selv skal blive ved

med at eksistere som ungdomsgruppe.
De arrangerer mange forskellige aktiviteter såsom foldboldkampe for
tidligere børnesoldater, fængselsbesøg og informerer om AIDS.
For at tjene penge til alt det går Emmanuel sammen med andre unge i
rismarken (næsten) hver dag efter
skole. De har deres egen rismark, og
når de har høstet afgrøderne, giver
de noget af overskuddet til en anden
ungdomsgruppe. Som igen deler deres overskud med andre.
Torsdag den 31. januar havde konfirmanderne i Vejrup besøg af Emmanuel, der fortalte levende om sit
hjemland og om den anglikanske kir-

Koncert i Vester Nykirke kirke
med Willy Egmose og Jeppe Smith-Olsen
Mandag d. 18. marts kl. 19,00.
Denne duo er landskendt og har
samarbejdet siden 1981 i mange
forskellige sammenhænge.
De har været foregangsmænd for
rytmisk musik i kirken, herunder
nye rytmiske salmer der bygger
på, at de holder af traditionen.
Willy Egmose er uddannet organist og ansat ved Skjern kirke.
Han er også en kendt foredragsholder vedr. brug af rytmisk musik
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i Den Danske Folkekirke. Er aktiv som jazzpianist.
Jeppe Smith-Olsen spille kontrabas og er inspireret af den gamle
bastradition v. bl. a. Ray Brown,
Oscar Pettiford.
Det bliver en koncert inspireret
af disse to musikeres interesse
og speciale og krydret med at det
snart er forår og påske.
Alle er velkommen.

www.vejrup.dk

Vejrup kirke:
Menighedsrådsformand
Laurids Kristensen
Grisbækvej 2, tlf 75 191115
Graver Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, Vejrup
Tlf. 75 190028 mobil 2427 0249
Mail: bendtstenager@webspeed.dk
www.vejrupkirke.dk
Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf 75 191076
Graver
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf 75 191311
Mail: mantialize@gmail.com
Mobil 2336 7708
www.vesternykirke.dk
Her kan kirkebladet også ses.
Spejdernes støtteforening:
Formand Hardy Ravn Andersen,
Øster Vejrupvej 11, tlf.4296 0550

