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Amen
Kordegn og præst talte sammen, og
den ene spurgte den anden: Ammer
du, eller skal jeg amme?
Hvad betyder ordet amen egentlig?
Det er hebraisk. Og man skulle tro,
at det betød noget i retning af slut, finale, punktum. Det er dog ikke den
egentlige betydning. Men det er selvfølgelig nærliggende at tro, når nu
trosbekendelsen og alle bønner slutter med amen, så må det vel være et
mystisk ord, der markerer afslutning.
I lighed med at det i franske film hedder Fin som afslutning og i at det i
almindelig tale f. eks kan lyde: Kan
præsten da ikke snart sige Amen? Så
er det om at kunne sige stop og finde
en slutning.
Men grundbetydningen er troskab,
fasthed og pålidelighed. Vi kender
det fra talemåden: ”Kan du sige ja og
amen til det?” Og ordet ”emet”, som
er af samme rod, betyder sandhed.
Altså noget som står urokket. Det er
til at stole på. Det er troværdig tale.
Og om bøn: Det er en god bøn, som
vi kan tilslutte os og som gerne skulle få sin opfyldelse.
Amen bruges som en liturgisk formel, hvorved menigheden i Israel accepterer gyldigheden og konsekvensen af et løfte eller en forbandelse.
Med ”Amen” besvares også en velsignelse.

Og lovprisninger i Salmernes bog
slutter med Amen, for at sige, at det
er så sandt, som det er sagt. Lad det
ske! Amen er i sig selv en bøn om velsignelse, som f. eks, da David ønskede, at hans søn Salomon skulle være
konge og der fik nogen til at synge og
bede. Når bønnerne i kirken afsluttes
med Amen og menigheden opfordres
til at synge med på det, så er det for
at sige, at det er en troværdig bøn og
må den opfyldes. Det er ikke bare
præsten, der beder den, men os alle
sammen. Efter den aronitiske velsignelse synger vi Amen ikke mindre
end tre gange for at understrege, at
det er en god velsignelse og må den
blive opfyldt. Der kan være problemer ved tungetale, fordi der forstås
ordene ikke umiddelbart og hvordan
kan man så sige Amen til det!
Jesus bruger også Amen. Men det
er specielt, når han siger: ”Sandelig,
sandelig siger jeg jer.. ”, hvor ”sandelig” er oversættelse af Amen. Ingen
anden bruger amen på den måde,
men det er jo i god klang med grundbetydningen: Det står fast, det står til
troende. Og det vidner om, at Jesus
selv er enestående, han taler med
vægt, når han siger noget. Og i den
sidste bog i Bibelen kaldes Jesus selv
for Amen, dvs., han er til at stole på.
Asger Ehmsen
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Gudstjeneste i
Vøgaslund

Salmemaraton:

Igen i år er der gudstjeneste i Vøgaslund, Lykkesgårdsvej. Det er en yndig åben plet midt i skoven, hvor vi
under Guds frie himmel fejrer gudstjeneste med fuglesang som akkompagnement.
Tag madkurven med og få en kop
kaffe i fælleskab med andre i Guds
frie natur søndag den 7. juli kl. 14.00.
I tilfælde af kraftig regn søger vi ind
i kirken.

Babysalmesang
Der er et godt fremmøde om torsdagen til babysalmesang i år, og det opmuntrer til at fortsætte med tilbuddet
igen til efteråret.
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Der er stadig mulighed for at være med kl.17-18. I Vejrup skal vi
den 18. april synge fra nr. 71-80
Og i Vester Nykirke den 27. maj fra nr. 101 til 110. Julen varer længere end til påske i år, når vi skal synge disse salmer! Men vi må jo
også glæde os over hele året, at Jesus blev menneske.
forstår det; forstod han det, så gjorde
han det – ergo er synd uvidenhed.
Kristendommen har ret: Synd er
skyld. Når nemlig en mand ikke gør
det rette, er det ganske rigtigt fordi
han ikke forstår det, hvis han forstod
det o.s.v. Men at han ikke forstår det
rette, er fordi han ikke kan forstå det,
og at han ikke kan forstå det, er fordi
han ikke vil forstå det – se her kommer det.
Og kun ved at behandle alt kriminelt er det at kristendommen har
magtet verden, og magtet at holde
justits.

Ny Kirkesanger
Desværre har vores kirkesanger Ejner
Mathiesen måttet sige op på grund af
sygdom og stillingen vil blive opslået
i nærmeste fremtid.
Ejner har sunget trofast siden august
2009 og de kom altid to, for Esther
var næsten altid med.
Ved udendørsgudstjenester var det
godt at have Ejner med, for her kunne
vi trække på harmonikaen.
Den behøver ikke strøm.

Søren Kierkegaard
Han blev født 5. maj 1813 for 200 år
siden. Her lidt strøtanker fra hans
dagbøger i dagens anledning.
I 1848 skrev han: Min Fader døde –
så fik jeg en anden fader i hans sted:
Gud i himlene – og så opdagede jeg,
at min første fader egentlig havde
været min stedfader og kun uegentlig
min første fader.

Gørding kirke
Vejrup kirke
Jernved kirke
Hviding Kirke
Vester Nykirke
Hunderup kirke

Om Regine 25. oktober 1841: hun
elskede ikke min velformede næse,
ikke mine smukke øjne, ikke mine
små fødder- ikke mit gode hoved –
hun elskede kun mig og dog forstod
hun mig ikke.
1854: Sokrates – kristendom.
Sokrates har ret: Når en mand ikke
gør det rette, er det fordi han ikke

1854, året før Kierkegaard døde:
En af vore digtere (Ingemann) skal,
sentimentalt, være af den mening, at
endog ethvert insekt er udødeligt.
Manden har ret, kunne man fristes
til at sige. Dersom nemlig menneskene som de nu til dags fødes en masse
er udødelige, så synes det ikke ubilligt, at også insekterne bliver udødelige.

Onsdag den 24. april :

Soldatervennestævne i konfirmandstuen kl. 19.30
Taler: Kjeld Nørgaard, Oksbøl soldaterhjem
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Det er dette rigtige tevandssludder,
der er så hjerteligt og rørende ægte
præstevrøvl, som altid excellerer i,
hjerteligt, at udvande alle begreber
således, at de bliver til intet, ja næsten modbydelige! Udødelighed, det
var engang det høje mål, som slægtens heroer så op til ydmygt bekendende, at denne løn var så overvættes, at lønnen stod i intet forhold til
deres meget anstrengende stræben –
og nu er enhver lus udødelig.
I sandhed Ingemann, han burde
have været præst, indbunden med
fløjl på ryggen og på maven og med
en guldkvast på skulderen!

Slå katten af tønden
Fastelavnssøndag var vi ude med køllen i Vester Nykirke. Det gjaldt tønden med den sorte kat. Mona havde
gjort plads i garagen og kørt have-

Gudstjenester
07.apr.
14.apr.
21.apr.
26.apr.
28.apr.

(1.søn. e. påske)
(2.søn.e.påske)
( 3.søn.e.påske)
(Bededag)
(4.søn.e.påske
(konfirmation i Vejrup)
05.maj
(5.søn.e.påske)
09.maj
(Kr. himmelfartsdag)
12.maj
(6.søn.e.påske)
19.maj
(Pinsedag)
20.maj
(Anden Pinsedag)
26.maj
(Trinitatissøndag)
02.juni (1.søn.e.trin.)
09.jun.
(2.søn.e.trin.)
16.jun.
(3.søn.e.trin.)
23.jun.
(4.søn.e.trin.)
30.jun.
(5.søn.e.trin)
07.juli
(6.søn.e.trin.)
(Vøgaslund)
PT: Pernille Troldborg

traktoren ud, så vi kunne slå os løs.
Og det lykkedes. Katten af papir
faldt ned.
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I gamle dage var den jo levende, det
stakkels dyr.
Nu er det heldigvis kun symbolsk.
Der var en sognepræst i sin tid, der
protesterede mod den onde skik med
den levende kat. Jeg troede egentlig,
at katten var et symbol på foråret, der
sprang ud ligesom katten fra tønden.
Det er vist ikke den rette tolkning.
Derimod er katten et symbol på det
onde i tilværelsen, som skal have en
omgang og derfor forhåbentlig forsvinde hurtigst muligt.

Til eftertanke:
Jesus svarede Nikodemus: Sandelig,
sandelig siger jeg dig: ”Den, der ikke
bliver født på ny, kan ikke se Guds
rige.” Johs 3,3
Sandelig siger jeg jer: ”Den, der
ikke modtager Guds rige ligesom et
lille barn, kommer slet ikke ind i det”
Mark 10,15
Gud er, at der er ansvar.
Kristoffer Olesen Larsen, præst

Kalender:
Onsdag d. 24.apr.
Søndag d. 7. jul.:
Torsdag d. 15. aug.

Soldatervennestævne i Konfirmandstuen............................................................. kl. 19.30
Udendørsgudstjeneste i Vøgaslund....................................................................... kl. 14.00
Sogneudflugt
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Konfirmandaltergang
Søndag den 14. april kl. 9.00 i
Vejrup kirke. I gamle dage kunne
konfirmander først gå til alters efter konfirmationen. Sådan er det
heldigvis ikke mere. Nu er det for
hele familien. Både store og små.
Altergangen forstås i dag mere
som et fællesskabsmåltid. For både
toldere og syndere – og børn.
Men det er også en festlig ting at
samles konfirmander og familie til
fælles altergang. Det indbydes der
til 2 uger før konfirmationen.

Konfirmationsdatoer:
(3.søn.e.påske i Nykirke og 4. søn e. påske i Vejrup)
2013
2014
2015
2016
2017

Vester Nykirke
ingen
11. maj
26. april
17. april
7. maj

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

Konfirmation i Vejrup kirke,
søndag den 28. april kl. 10.00:

Stine Søby Fogh, Boldingvej 32, Grisbæk
Heidi Starup Jensen, Øster Vejrupvej 12, Vejrup
Nadia Vase Matthiassen, Svalevej 8
Line Dahler Møller, Boldingvej 36, Grisbæk
Emma Julius Rønde, Engdraget 13, Vejrup
Siw Julius Rønde, Engdraget 13, Vejrup
Josefine Sillesen, Kirkediget 13, Vejrup
Madeline Sillesen, Kirkediget 13, Vejrup
Vivi Grønning Sørensen, Sdr. Grisbækvej 11, Grisbæk
Freja Smidemann Toft, Vejrup Storegade 75 Vejrup
Anders Fogh, Industrivej 7, Vejrup
Rune Mathias Hansen, Stationsvej 7, Vejrup
Jeppe Søby Raben, Hegnet 13, Vejrup
Emil Møller Sørensen, Vibevej 7, Vejrup
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Udsnit af nogle af årets konfirmander
i dejlig solskin ved Vejrup kirke. Vi
plejer gerne at begynde i kirken med
en andagt.

Adresseliste:
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

