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Er Gud den samme
i det Gamle
testamente som i
det Nye Testamente?

ankret ved Willy Brandts Alle. Altså
– det var jo oplagt – den måtte vi op
i, og det blev da også et spændende
besøg. Skibet viste sig at danne ram-
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Dåb:

Nyere teologer mener det ikke. Der
sker en ændring i Gud med Jesu
komme. Gud lærer mere om sig selv
ved at blive menneske.
Og Gud fader bliver stemt mildere
med Jesu lidelse og død.
Den traditionelle opfattelse er, at
Gud er den samme fra evighed til
evighed. Jævnfør salme 102,28 , der
citeres i Hebræerbrevet. Det er ikke
sådan at Gud først bliver kærlighed
fra og med Jesu komme. Det har den
treenige Gud altid været.
Asger E.

Vejrup kirke:
Nicolai Arpe
Oliver Arpe
(Karolina Maria Arpe og Jan Arpe)

Vester Nykirke:
Lucas Borst Jepsen
(Pernille Borst Sonne Holm og
Anders Thøisen Jepsen)

Om bord på
Noahs Ark

6 meter høje giraffer i Nohas ark. De
ser levende ud.

I efteråret var Juniorkonfirmanderne
på nogle togter ombord på Vester Nykirkes kirkeskib. Vi besøgte bl.a. Johannes Døber, fiskerne på Genesaret
sø, den fortabte søn og Noahs Ark.
Nu var den gamle kirkesanger Hans
så på togt med sin hustru til Lübeck,
for at se byen i juleantræk og markere
et nyt hjørne i vor tilværelse. Da vi
ikke boede langt fra havnen skulle vi
naturligvis også besigtige nogle af de
mange flotte sejlskibe, og pludselig
stod vi foran Noahs Ark, der lå for-

Havnen i Lübeck.

www.endrupby.dk

men om hele bibelhistorien fra Adam
og Eva til Jesu fødsel, død og opstandelse.
Arken, der er 70 m. lang, 9,5 m.
bred og 13 m. høj er bygget i Canada
over 16 måneder og åbnedes første
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gang i maj 2007. Siden har den besøgt mange Hollandske havne. I 2010
fik den en ny ejer, Aad Peters, som
så muligheden for at være den første
flydende Bibel-oplevelsespark. Det
har været et kostbart projekt og krævet en stor indsats at sætte sig ind i
de mange landes kulturhistorie. Dog
er vi jo set, i det perspektiv, alle i
samme båd, og kan her spejle os i de
mange bibelhistoriske scener som er
fremstillet i tableauer.
Først stod vi i Edens have under livets træ, dets rødder forsvandt langt
under skibets køl. Her stod Adam og
Eva til skue helt uden blusel. Træets
æbler var endnu ikke rørte og slangen
indtog en rolig og ufarlig holdning.
Vi blev nu stillet en lang række
spørgsmål om det vi så på vor vandring gennem skibets 3 dæk, som
tilmed rummede Foyer, Restaurant
samt en lille biograf. Arkens drift
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bliver støttet af Det Hollandske og
Tyske Bibelselskab og muligheden
for at det også kommer til vore farvande er da også ret sandsynlig. (Se
evt. diearchenoa.com om liggepladser, for tiden er den i Rostock))
Hans Schwenker

Med på et togt
med juniorerne
Hej Asger. Nu er vi her igen - skal vi
fange kyllinger?
Dav Amalie, Emilie, Nanna, Laura,
Alma, Matilde – og Hans.
Det var da dejligt at se jer igen. Har
I haft en god uge?
Hvad har du i din kurv Asger? Vi er
så sultne.
Ja,, men først skal vi tænde lys på alteret og vi siger i kor: Herren er mit lys
– og min frelse, og vi skal også synge
vor juniorkonfirmandsang. Bagefter
vil Hans fortælle jer en rigtig historie.
Sæt jer ind på bænken og kom med.
Vi skal ud og sejle, gå op båden og
find jeres pladser, siger Hans, Asger
står allerede på broen og ser i sin kikkert.. Det blæser godt siger han. Der
går nok 5 minutter. Så udbryder Emilie, hvorfor sejler vi ikke? Jamen, det
varer ikke ret længe, men først skal
jeg jo læse søkortet grundigt og lægge kursen, forklarer Asger. Vi skulle
da nødig støde på grund, vel?.
Alma, vil du hale ankeret op og løsne fortøjningen? Emilie, du kan godt
slække sejlene en smule.

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
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Uh, det gynger skriger Laura, jeg
tror jeg bliver søsyg. Nej, det er bare
fordi du skal slappe af og følge bådens bevægelser svarer Hans. Han er
lige kommet op fra lasten efter at have
kontrolleret, at alt ligger som det skal.
Båden glider nu stille ud af havnen, og
et par måger følger nysgerrigt efter os.
Nu er jeg altså sulten, kommer det
med en høj stemme fra Nanna. Hvad
skal vi ha? jeg kunne spise en hel nar-
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Revl og Krat

Ankeret trækkes i land.
hval! Jamen vi har slet ikke fordelt
opgaverne, hvem skal skrælle kartofler og koger dem. Der er købt pølser
og vi har også noget dåsemad med.
Der kan være to i kabyssen, det hedder køkkenet på et skib. Matilde og
Amalie meldte sig .efter først at have
overvejet situationen lidt. Så slipper
vi nok for at skulle hale sejlet op eller
trække ankeret ind.
Nu kan vi slet ikke se land mere
konstaterer Alma, er du sikker på. vi
sejler rigtigt Asger. Du kan jo hente
kompasset svarer Asger, men jeg så
da at solen gik ned agterude., så vi
kan det vel næppe være helt ud i skoven. Nej, tilføjede Hans, jeg kan ikke
få øje på træer nogen steder.
Hvad når vi skal sove? Skal vi så
holde stille og lægge for anker? Det
ville nok være det bedste, men vi
skal alligevel skiftes til at holde vagt,
hvad hvis der kommer en båd imod
os. Hvem vil være de første til at
våge? Altså holde vagt mens de andre sover,lige som brudejomfruerne.
Emilie, du kan lige klatre op af tovet
med vor skibslampe, og sætte den

fast. Nanna og Laura må tage vagten
til kl. 11. så kan Alma og jeg en tørn
fra 11 til 2 fortsatte Asger, Amalie og
Hans, vil I så holde udkig fra kl.. 2 til
5..Og Mathilde og Emilie må så op
og holde sig vågne til kl. 8. Og så skal
vi lave morgenmad.
Tiden går stærk på skibet, for der
er hele tiden nye opgaver. Der er virkeligt brug for os alle. Når der ingen
vind er, må vi starte motoren, der
skal altid være bemandet i styrehuset.
Vi skal også have mad og føre logbog
om vore positioner. Dem bestemmer
vi efter stjernerne og kompasset.
Der skal kastes anker og det skal
trækkes ind igen, når vi skal videre.
Ringes med klokken og vi skal da
også synge og lege. Vi er alle i samme båd på vej sammen, gennem livet
der er os givet.
Her er en tegning I kan farvelægge,
er vi alle med?
Der er ingen redningsbåd, men der
er en oppustelig gummibåd i lastrummet. Den ligger sammen med
svømmevestene og nødraketterne.
Hans Schwenker

Folkemusikgruppen ”Revl og Krat”
vil, som navnet siger, spille og synge
et blandet program af gamle og nye
melodier og sange på dansk. Sange,
der handler om menneskelivet, nemlig glæde, sorg og overlevelse. Der er
også mulighed for fællessang, da vi
skal synge nogle af de gode salmer fra
salmebogen. Gruppen har hjemme i
Roust. Den har eksisteret siden 1977
og har spillet overalt i Sydvestjylland
samt til folkemusikfestival i Ungarn,
Rumænien, Japan og Kina. Besætningen er violin, mandolin, guitar,
harmonika, fløjte og keyboard.
De kommer i Vester Nykirke Søndag den 30. marts kl. 19.00.
Ingrid Sand Simonsen

Narnia og
kristendommen
Torsdag d. 3. april kl. 19.30 er der i
V. Nykirke foredrag om C.S. Lewis’
roman: ”Løven, Heksen og Garderobeskabet”. C.S. Lewis var professor
i engelsk middelalder- og renæssancelitteratur ved Oxford Universitet.
Han var meget religiøs og skrev en
række bøger, der alle var kristne allegorier, hvoraf de bedst kendte er
Narnia-Serien.
Narnia-serien er på 7 romaner,
hvoraf den første er: ”Løven, Heksen
og Garderobeskabet”, som blev filmatiseret af Disney i 2005.
Narnia er ikke en kristen fortælling,
men som C.S. Lewis selv forklarede:

Kalender
Torsdag D. 20.02: Sangaften i Endrup Møllekro .................................................................................. kl. 19.30
Onsdag D. 5.03:

Fyraftensandagt ..............................................................................................kl.17.00-17.30

Søndag

D.30.03

Koncert med Revl og Krat i Vester Nykirke .......................................................... kl. 19.00

Torsdag D. 3.04:

Foredrag ved L.Christoffersen: Narnia og kristendommen ................................... kl. 19.30.

Torsdag D. 10.04

Rollespil i Terp for konfirmander

www.endrupby.dk
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Gudstjenester
09.feb.
16.feb.
23.feb.
02.mar

”Jeg sagde ikke til mig selv: Lad os
repræsentere Jesus, som han virkelig
er i vores verden, ved en løve i Narnia. Jeg sagde: Lad os formode, at der
var et land som Narnia, og at Guds
søn blev en løve der, som han blev et
menneske i vores verden, og lad os så
forestille os, hvad der ville ske.”
Foredraget vil koncentrere sig om
den første af de 7 bøger, og vil også
komme ind på sammenhængen mellem påskefortællingen og bogens
tema. Der vil ligeledes blive vist klip
fra filmen på kirkens nye filmlærred.
Lars Christoffersen

Sangaften i
Endrup Møllekro

09.mar.
16.mar.
23.mar.
30.mar.
06.apr.
13.apr.
17.apr.
18.apr.
20.apr.
21.apr.
27.apr..
04.maj.
11.maj.
16.maj.
18.maj

ribe-bispevalg.dk, bispevalg-ribe.dk,
ribebisp.dk, kan man se, hvad de lægger vægt på.

Konfirmation i Vester
Nykirke, søndag den
11. maj. kl. 10.00

Fastelavn i
Vester Nykirke

Konfirmation i Vejrup
kirke, søndag den
18. maj kl.10.00

Bispevalg
Der er foreløbig tre kandidater: Thala
Juul Holm, Poul Ivan Madsen og Elof
Westergaard. På deres hjemmesider,
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V. Nykirke

(Sidste søn. e. hellig.3k)
11.00
(Septuagesima)
09.30
(Seksagesima)
11.00
(med kirkekaffe i Nykirke)
(Fastelavn)
09.30
(Tøndeslagning i V. Nykirke)
(1.søn. i fasten)
11.00
(2.søn.i fasten)
ingen
(3.søn.i fasten)
09.30PT
(Midfaste. Sommertid begynder)
10.30
(I V. Nykirke koncert med Revl og Krat.)
(Mariæ Bebudelse)
09.00
(Palmesøndag)
10.30
(Skærtorsdag)
10.00
(Langfredag
09.00
(Påskedag
10.30
(2.påskedag)
09.00
(1.søn.e.påske)
ingen
(2.søn.e.påske)
10.00
(Forårsgudstjeneste i V. Nykirke)
(3.søn.e.påske)
ingen
(konfirmation i Vester Nykirke)
(Bededag)
10.30
(4.søn.e.påske)
10.00
(konfirmation i Vejrup)

Torsdag den 20. februar kl. 19.30
er der mulighed for at komme til
sangaften på den gamle Møllekro i
Endrup. Vi synger fra Højskolesangbogen og der er mulighed for selv at
foreslå. Ingrid Sand Simonsen spiller
på klaveret og Niels Erik Junk kommer med et lokalhistorisk bidrag og
fortæller om egenartede hændelser
og personer i sognet. Undervejs er
der en kop kaffe.

Vi slår katten af tønden, dog ikke i
selve kirken, men det nye maskinhus.
Bagefter kaffe og fastelavnsboller.
Det er fastelavnssøndag den 2. marts
kl. 11.00

Vejrup

Jens Jørgensen
Matias Randbæk Søndergaard Madsen
Benjamin Herold Thomsen

Nadja Lehmann Jensen
Simone Katrine Jensen Koch
Shannie Schou Kristensen
Helene Mortensen
Emma-Sofie Riisager Regel
Mathilde Mørch Sørensen
Nicolai Arpe
Mads Uldall Jespersen
Jonas Hovgaard Joensen
Daniel Lambertsen

www.vejrup.dk

09.30
11.00
09.30
11.00
09.30
11.00
ingen
19.00
10.30
ingen
19.30
10.30
09.00
ingen
10.30PT
19.30
10.00
09.00
ingen

Julekonkurrence
Find Fem Fejl:
Vinder: Mie Poulsen, Gørding

Kirkesanger
Vores kirkesanger i Vester Nykirke,
Hans Schwenker har desværre sagt
op pr. 1. marts og vi skal til at finde
en ny. Herfra skal lyde en tak for sang
gennem årene ved Vester Nykirke og
inspirerende samarbejde om gudstjenesten, minikonfirmander og fyraftensgudstjenester. Hans har øje for
mange ting, hvad der også fremgår af
hans hjemmeside syngogleg.dk.
Ved gudstjenesten den 23. februar
markeres skiftet med en kop kirkekaffe efter gudstjenesten kl. 9.30.
Velkommen hertil.

Ord til eftertanke:
Gud er ikke grusom, men det er grusomt at være borte fra Gud.
Ronald Fangen

