Vejrup Endrup Nyt
De tomme kirker
De skal lukkes, det er der ved at
være stemning for. Det er også
for dyrt at have dem opvarmet og
så videre.
Men det er ikke uproblematisk at
gøre en kirke til lejlighedskirke.
Orglet kan lide skade og kan
blive angrebet af fugt.
Men så kan man naturligvis fjerne det og eventuelt erstatte det
med et elektronisk orgel.
De første 500 år af kirkens
historie var der jo slet ingen orgler. De er først kommet til senere.
Men det vigtigste er nok, at mennesker kan tage skade af, at kirker
lukkes. Engle behøver ikke at gå
i kirke. De er gode af naturen. Det
er vi mennesker ikke. Vi har
behov for at høre Guds ord. Troen
kommer af det, der høres. Det vil
vel sige, at hvis der ikke høres
noget, så kommer der ikke tro. Vi
kan ikke ved egen evne eller fantasi finde frem til Gud og finde ud
af, hvem Gud er.
Salig er den, som hører Guds
ord og bevarer det. Det er et
citat af Jesus og står på prædikestolene i begge kirker med guldskrift. Efter luthersk syn er prædikenen vigtig. Hvis man ikke
hører noget og ikke ønsker at
høre noget, så risikerer man at
sætte sig selv uden for indflydelse af Guds Helligånd. Og hvem
kan undvære det? Kun djævelen.
Som mennesker trænger vi til at
høre ordet og til at sige tak med
sang og musik.
”Men jeg kan lige så godt bede
herhjemme og høre musik hjemme”. Ja, Gud ske lov kan man
bede hjemme og alle andre steder.
Men det er godt for troen at
komme sammen og bede fadervor
og andre gode bønner. Alle salmerne er bønner til Gud. Har du
et forslag til salmer, så mail dem
til mig. Eller har du selv skrevet
en salme, så lad os se på den.
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St. Mary´s i Dublin
I sommers var vi i Dublin og
havde der en speciel oplevelse. Vi
besøgte Sct. Marie kirke i Dublin,
en metodistkirke, hvor John
Wesley i sin tid havde prædiket.
Den havde ligget ubrugt hen
siden 1964 og var blevet købt og
restaureret i 1997-2005 og er nu
restaurant bar og cafe og natklub.
Da vi kom midt på eftermiddagen
var den helt fyldt op af mennesker, der fik en øl eller blot snakkede sammen eller spiste et måltid mad, men uden for kirken
under parasollen var der plads til
at sætte sig og spise . Og udenfor
var der også et telt, hvor man
kunne købe mad.
Den bar stadigvæk præg af at
være en kirke. Orglet var der stadig. Alt var blevet restaureret
med de bedste materialer. Tillige
var der bar i midten og store
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anlæg med kobberbeholdere,
hvor man kunne få tappet et glas
øl af bedste Guinness kvalitet.
Det viste sig at være den kirke,
hvor bryggeren Arthur Guinness i
sin tid var blevet viet, i 1761.
Der var en mindesten i gulvet
med årstal, der gjorde opmærksom på begivenheden. Og nu var
så kirken overgået til at være bar,
hvor man kunne få sig en tår over
tørsten i sommervarmen.
I 1969-70 læste jeg i Birmingham
og så der en kirke, der var halvvejs nedbrudt. det var en metodistkirke eller baptistkirke. Nogle
af de gamle stole andet inventar
var der stadig, noget støvet. Taget
var væk, mere eller mindre, murbrokker her og der. Sådan kan det
altså gå, når kirkegangen forsvinder, til sidst forsvinder bygningen
også. Medmindre den bliver
ændret til et andet formål, kulturhus eller spisested.
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De helliges samfund
Det bekender vi troen på hver
søndag i trosbekendelsen, men
hvad menes der med det?
Kirkefædrene var af den opfattelse, at det var for lidt at sige: Vi
tror på den hellige almindelige
kirke, der måtte flere ord til for at
forklare sagen. Det blev så til det
latinske udtryk: communio
sanctorum, fællesskabet om de
hellige ting eller som vi siger nu:
de helliges samfund.
Det latinske udtryk kan nemlig
oversættes på forskellig måde.
Den oprindelige betydning har
nok været fællesskabet om de hellige ting, altså dåb og nadver.
De to ting er vigtige.
Dåben som indledning til fællesskabet og nadveren som det, der
reaktualiserer Jesu død for os.
Disse er de helt afgørende kilder
til kærlighed og forsoning.
Det skulle med i beskrivelsen af
kristendommen.
Men udtrykket communio sanctorum kan også forstås som de helliges fællesskab, altså menighedens personer, som tror på Gud.
Og fællesskabet dækker så ikke
alene de levende, men også martyrerne, som er gået forud for os.
Der er jo ikke noget i vejen for at
alle tre tydninger kan klinge med,

både fælleskabet om de hellige
ting dåb og nadver, og at vi er
kristne mennesker som er fælles
om at være hellige, fordi vi tror på
Gud og at martyrerne også er
med.
Kirken er altså ikke bare en kirkebygning, sådan som vi oftest forstår det, men er primært et fællesskab omkring dåb og nadver og et
fællesskab af hellige personer,
som er hellige på grund af Gud.
I 1500 tallet på reformationstiden
(1530) fik vi den augsburgske
bekendelse. Her hedder det om
kirken i artikel 7:
”Kirken er de helliges forsamling,
i hvilken evangeliet læres ret og
sakramenterne forvaltes ret.
Der behøves altså ikke en stor
institution og heller ingen pave.
Blot evangeliet forkyndes ret og
sakramenterne , dåb og nadver,
bestyres på rette måde.
Fælleskabet er helligt.
Hellig betyder rent og strålende.
Det er den oprindelige betydning
af hellig i det gamle testamente.
Det er ikke en kvalitet hos menneskene selv, det kommer først via
kontakten til Gud.
Gud selv kalder på mennesker,
kalder dem ud ad verden til et rent
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liv. Fra den profane almindelige
verden til et liv i hengivelse og
offer for næsten. Helligheden
skænkes i kontakten til Jesu
Kristus, hans godhed smitter af. I
os selv er vi ikke hellige, men i
fællesskabet med Jesus bliver vi
det.
Dette er en altid uafsluttet proces.
Kirken er hele tiden på vej.
Gudsriget og kirken er ikke det
samme.
Kirken er altid en kæmpende
kirke, ecclesia militans. Den må
gøre noget for at være i overensstemmelse med Guds vilje.
Men overenstemmelsen skænkes
så på ny i de kultiske handlinger
dåb og nadver.

Kirkelige handlinger
5/2 - 1/4 2012

Døbte:
Vejrup Kirke:
Malthe Scherfig Fyhn
(Trine Thovtrup Scherfig og
Ronni Helstrup Engholm Fyhn
Vester Nykirke:
Nikoline Mathilde Kirstine Holm
(Mette Asmussen og
Danny Holm)
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Vejrup Endrup Nyt
Vedrørende slettede gravsten
på Vester Nykirke kirkegård.
For år tilbage var Esbjerg
Museum ude for at registrere
gravsten på kirkegården. Der blev
fotograferet og beskrevet om personen eller stenen.

Vejrup Endrup Nyt
Feby og hendes familie tilhørte
den presbyterianske kirke i
Ægypten.
I Ægypten regner man med, at ti
procent af befolkningen stadigvæk er kristne og hører til den
koptiske kirke.
Den koptiske kirke ligner meget
den græsk ortodokse kirke.
Hjemme i Ægypten kom Feby
ofte i kirken også midt i ugen.
Den var lige som en klub. Der var
også sportsarrangementer i kirkens lokaliteter.
Konfirmanderne købte nogle
hjemmelavede armbånd og støttede alternative løsninger til børnearbejde i Ægypten.
Tak for det. I Ægypten er der
mange fattige og de har ikke
meget at gøre godt med.

19. april. Her kan man føle sig
hensat til middelalderen med handelsboder, telte og konflikten
mellem kirke og kejser og mellem
den spirende protestantisme og
den katolske kirkes modstand og
pesten råder, så man skal passe på
ikke at blive smittet.

Menighedsrådet har bestemt, at
de, som ikke skal bevares, skal
destrueres og det vil ske i det nye
år, hen på foråret. 1. maj er skæringsdato for at træffe en aftale
om afhentning. De bevaringsværdige sten har vi fundet en plads
til, så de står samlet.

hvilket vil sige, at det er helt
skjult, hvem der hører med og
hvem ikke. Når kirken af praktiske grunde må arrangere sig med
medlemslister og bidrag- eller
skatteydere osv. , hænger dette
sammen med, at kirken også er en
sociologisk størrelse og som
sådan må have en ydre organisation. Men kirken selv som Guds
folk er aldrig identisk med organisationen eller institutionen.
Også i den forstand er kirken ikke
et folk ved siden af eller afgrænset fra andre folk.
Kirken er altså på samme tid synlig og usynlig. Den er synlig i den
forstand, at man jo kan se de
mennesker, der forsamles, hvor
evangeliet lyder; men den er
usynlig i den forstand, at ingen
kan se, hvem af de mennesker,
der hører med til kirken eller
ikke, hvem der tror evangeliet
eller ikke.
Rudolf Arendt

Rollespil i Terp
Konfirmander deltager i år i en
rollespilsdag i Terp torsdag den

Hvis der er nogle, som ønsker at
få familierelaterede sten, er de
velkomne til det. De skal blot
henvende sig til graveren.
Bodil Vejrup

Reserver i kalenderen:
Sogneudflugt tirsdag den 14.
august. Turen går i år Glud frilandsmuseum og Snaptun. Men
mere herom i næste nummer.

Kolofon

Kirken
Det fortælles, at kong David blev
straffet, da han ville skrive Israel
i mandtal (2 Sam 24,10 ff).
Verden kan man skrive i mandtal,
ikke Guds folk. Ved at skrive folket i mandtal, gjorde David det til
sit ejendomsfolki stedet for at
lade det være Guds ejendomsfolk. Hvis det er hovmod for en
konge at holde mandtal, så er det
for alvor hovmod for en kirke; og
fortvivlelsen, når tallene er for
små, er en form for samme hovmod. At holde mandtal strider
imod selve kirkens væsen. Det er
at foregribe Guds rige og ombytte nærforventningen med utålmodighed. Gud er den eneste, der
kan skrive Guds folk i mandtal,

Ægypten
Den 21.februar fik konfirmanderne besøg fra Ægypten.
Det var
psykologen Feby
Georges fra Cairo og tolken
Helene Nebel.
Feby fortalte levende om sin baggrund i en kristen familie midt i et
muslimsk land. Hun indledte
med at fortælle om sit bryllup,
som fandt sted kort før turen til
Danmark.
Hun kom også ind på det arabiske
forår og vanskelighederne i forbindelse hermed.
I Alexandria blev en kirke brændt
af og flere kristne blev dræbt.
Og nogle af hendes familie mistede en del af deres penge ved
røveri.

15.apr. (1.søn.e.påske)
22.apr. (2.søn.e.påske)
29.apr. (3.søn.e.påske)
konfirmation
04.apr. (Bededag)
06.maj. (4.søn.e.påske)
( konfirmation)
13.maj. (5.søn.e.påske)
17.maj (Kristi Himmelfartsdag
20.maj (6.søn.e.påske)
27.maj (Pinsedag)
28.maj (2.pinsedag)
03.jun. (Trinitatissøndag)
10.juni (1.søn.e.trinitatis)
17.juni(2.søn.e.trinitatis)
24.jun. (3.søn.e.trin.)
(gudstjeneste i Vøgaslund)
01.juli. (4.søn.e.trin.)
08.juli. (5.søn.e.trin.)
15.juli (6.s.e.trin.)

Provsten har så været på kirkegården, ligesom han har været på
alle andre kirkegårde i Provstiet,
for at udvælge de sten som er
bevaringsværdige, og det blev til
en del. Nogle af disse sten står
stadig på gravstederne, mens
andre står ude ved diget.
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Sognepræst Ehm Asger Ehmsen
Engdraget 5, Vejrup
Tlf 75 190051, e-mail: eae@km.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

Gudstjeneste i Vøgaslund den
24. juni kl. 14.00
Også i år forsøger vi os med friluftsgudstjenste i Vøgaslund. I år
håber vi også på godt vejr. Tag
madkurven med og lad os nyde
kaffen i det fri – hvis vejret holder.
Holder det ikke, mødes vi i kirken.

Gudstjenester

Konfirmander søndag den 29. april kl. 10.00 i Vester Nykirke:
Sofie Mathiesen, Grimstrupvej 7
Camilla Kjøller Simonsen, Hjortkærvej 14
Kasper Andersen, Vongvej 5
Oliver Mattulat, Brorsensvej 1
Konfirmation i Vejrup kirke, søndag den 6. maj kl.10.00
Mie Kimura Christensen, Vejrup Storegade 52
Signe Braad Hansen, Storegade 51, Bramming
Simone Birthe Jensen, Vejrupvej 7
Maja Viktoria Sundorf Kristensen, Vejrup Storegade 77
Cecilie Thornbæk Madsen, Spurvevej 1
Laura Engberg Milwertz, Grisbækvej 3
Janni Lykke Utoft Nielsen, Tjørne alle 12
Kasper Damgaard Fyhn, Gl. Hovedvej 33, Rebelsig
Nichlas Christian Haage Rosenkrantz Jensen, Vejrup Storegade 62
Tobias Egert Sundorf Kristensen, Vejrup Storegade 77
Marc Mikkelsen, Fasanvej 14
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PT: Pernille Troldborg
kb.: kirkebil fra Bramming og Endrup
Tur-retur Bramming eller Endrup-Nykirke: 20 kr

Konfirmationsdatoer
2010-2016 (3.søn.e.påske i Nykirke og
4. søn e. påske i Vejrup)

Vester Nykirke
2012 29. april
2013 21. april
2014 11. maj
2015 26.april
2016 17. april

Vejrup
6. maj
28. april
18. maj
3. maj
24. april

Indremission
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

Kalender:
Onsdag
Søndag

D. 25.04:
D. 24.06

Soldatervennestævne v. Bjarke Friis, Vejrup præstegård
Gudstjeneste i Vøgaslund

www.endrupby.dk

kl. 19.30
kl. 14.00
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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

Kalender:
Onsdag
Søndag

D. 25.04:
D. 24.06

Soldatervennestævne v. Bjarke Friis, Vejrup præstegård
Gudstjeneste i Vøgaslund

www.endrupby.dk

kl. 19.30
kl. 14.00
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Vejrup Endrup Nyt
De tomme kirker
De skal lukkes, det er der ved at
være stemning for. Det er også
for dyrt at have dem opvarmet og
så videre.
Men det er ikke uproblematisk at
gøre en kirke til lejlighedskirke.
Orglet kan lide skade og kan
blive angrebet af fugt.
Men så kan man naturligvis fjerne det og eventuelt erstatte det
med et elektronisk orgel.
De første 500 år af kirkens
historie var der jo slet ingen orgler. De er først kommet til senere.
Men det vigtigste er nok, at mennesker kan tage skade af, at kirker
lukkes. Engle behøver ikke at gå
i kirke. De er gode af naturen. Det
er vi mennesker ikke. Vi har
behov for at høre Guds ord. Troen
kommer af det, der høres. Det vil
vel sige, at hvis der ikke høres
noget, så kommer der ikke tro. Vi
kan ikke ved egen evne eller fantasi finde frem til Gud og finde ud
af, hvem Gud er.
Salig er den, som hører Guds
ord og bevarer det. Det er et
citat af Jesus og står på prædikestolene i begge kirker med guldskrift. Efter luthersk syn er prædikenen vigtig. Hvis man ikke
hører noget og ikke ønsker at
høre noget, så risikerer man at
sætte sig selv uden for indflydelse af Guds Helligånd. Og hvem
kan undvære det? Kun djævelen.
Som mennesker trænger vi til at
høre ordet og til at sige tak med
sang og musik.
”Men jeg kan lige så godt bede
herhjemme og høre musik hjemme”. Ja, Gud ske lov kan man
bede hjemme og alle andre steder.
Men det er godt for troen at
komme sammen og bede fadervor
og andre gode bønner. Alle salmerne er bønner til Gud. Har du
et forslag til salmer, så mail dem
til mig. Eller har du selv skrevet
en salme, så lad os se på den.
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St. Mary´s i Dublin
I sommers var vi i Dublin og
havde der en speciel oplevelse. Vi
besøgte Sct. Marie kirke i Dublin,
en metodistkirke, hvor John
Wesley i sin tid havde prædiket.
Den havde ligget ubrugt hen
siden 1964 og var blevet købt og
restaureret i 1997-2005 og er nu
restaurant bar og cafe og natklub.
Da vi kom midt på eftermiddagen
var den helt fyldt op af mennesker, der fik en øl eller blot snakkede sammen eller spiste et måltid mad, men uden for kirken
under parasollen var der plads til
at sætte sig og spise . Og udenfor
var der også et telt, hvor man
kunne købe mad.
Den bar stadigvæk præg af at
være en kirke. Orglet var der stadig. Alt var blevet restaureret
med de bedste materialer. Tillige
var der bar i midten og store

www.vejrup.dk

anlæg med kobberbeholdere,
hvor man kunne få tappet et glas
øl af bedste Guinness kvalitet.
Det viste sig at være den kirke,
hvor bryggeren Arthur Guinness i
sin tid var blevet viet, i 1761.
Der var en mindesten i gulvet
med årstal, der gjorde opmærksom på begivenheden. Og nu var
så kirken overgået til at være bar,
hvor man kunne få sig en tår over
tørsten i sommervarmen.
I 1969-70 læste jeg i Birmingham
og så der en kirke, der var halvvejs nedbrudt. det var en metodistkirke eller baptistkirke. Nogle
af de gamle stole andet inventar
var der stadig, noget støvet. Taget
var væk, mere eller mindre, murbrokker her og der. Sådan kan det
altså gå, når kirkegangen forsvinder, til sidst forsvinder bygningen
også. Medmindre den bliver
ændret til et andet formål, kulturhus eller spisested.

Nr. 2 2012

De helliges samfund
Det bekender vi troen på hver
søndag i trosbekendelsen, men
hvad menes der med det?
Kirkefædrene var af den opfattelse, at det var for lidt at sige: Vi
tror på den hellige almindelige
kirke, der måtte flere ord til for at
forklare sagen. Det blev så til det
latinske udtryk: communio
sanctorum, fællesskabet om de
hellige ting eller som vi siger nu:
de helliges samfund.
Det latinske udtryk kan nemlig
oversættes på forskellig måde.
Den oprindelige betydning har
nok været fællesskabet om de hellige ting, altså dåb og nadver.
De to ting er vigtige.
Dåben som indledning til fællesskabet og nadveren som det, der
reaktualiserer Jesu død for os.
Disse er de helt afgørende kilder
til kærlighed og forsoning.
Det skulle med i beskrivelsen af
kristendommen.
Men udtrykket communio sanctorum kan også forstås som de helliges fællesskab, altså menighedens personer, som tror på Gud.
Og fællesskabet dækker så ikke
alene de levende, men også martyrerne, som er gået forud for os.
Der er jo ikke noget i vejen for at
alle tre tydninger kan klinge med,

både fælleskabet om de hellige
ting dåb og nadver, og at vi er
kristne mennesker som er fælles
om at være hellige, fordi vi tror på
Gud og at martyrerne også er
med.
Kirken er altså ikke bare en kirkebygning, sådan som vi oftest forstår det, men er primært et fællesskab omkring dåb og nadver og et
fællesskab af hellige personer,
som er hellige på grund af Gud.
I 1500 tallet på reformationstiden
(1530) fik vi den augsburgske
bekendelse. Her hedder det om
kirken i artikel 7:
”Kirken er de helliges forsamling,
i hvilken evangeliet læres ret og
sakramenterne forvaltes ret.
Der behøves altså ikke en stor
institution og heller ingen pave.
Blot evangeliet forkyndes ret og
sakramenterne , dåb og nadver,
bestyres på rette måde.
Fælleskabet er helligt.
Hellig betyder rent og strålende.
Det er den oprindelige betydning
af hellig i det gamle testamente.
Det er ikke en kvalitet hos menneskene selv, det kommer først via
kontakten til Gud.
Gud selv kalder på mennesker,
kalder dem ud ad verden til et rent
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liv. Fra den profane almindelige
verden til et liv i hengivelse og
offer for næsten. Helligheden
skænkes i kontakten til Jesu
Kristus, hans godhed smitter af. I
os selv er vi ikke hellige, men i
fællesskabet med Jesus bliver vi
det.
Dette er en altid uafsluttet proces.
Kirken er hele tiden på vej.
Gudsriget og kirken er ikke det
samme.
Kirken er altid en kæmpende
kirke, ecclesia militans. Den må
gøre noget for at være i overensstemmelse med Guds vilje.
Men overenstemmelsen skænkes
så på ny i de kultiske handlinger
dåb og nadver.

Kirkelige handlinger
5/2 - 1/4 2012

Døbte:
Vejrup Kirke:
Malthe Scherfig Fyhn
(Trine Thovtrup Scherfig og
Ronni Helstrup Engholm Fyhn
Vester Nykirke:
Nikoline Mathilde Kirstine Holm
(Mette Asmussen og
Danny Holm)
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