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Fællesgudstjeneste
i Vilslev præstegård
2. pinsedag
Anden pinsedag den 9. juni kl. 14.00
er der fælles udendørsgudstjenste i
præstegårdshaven ned til Kongeåen i
Vilslev. Prædikant er den nye præst
i Vilslev, Ole Madsen. Liturg Ulrik
Maarup Iversen, Jernved og oplæser
af tekster Asger Ehmsen, Vejrup.
Skulle vejret ikke arte sig, er det
nemt at gå inden døre i Vilslev kirke.
Vilslev præstegård og kirke ligger smukt ned til Kongeåen. Der er

mulighed for en tur over åen via en
træbro. Der er kaffe på plænen, så
tag kaffekurven med.
Det er sognene Jernved-Hjortlund og
Vilslev-Hunderup og Gørding samt
Vejrup-Vester Nykirke, der står bag.

Gudstjeneste i
Vøgaslund den
6. juli kl. 14.00
Også i år forsøger vi os med frilufts-

gudstjenste 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.
Vøgaslund er en grøn plet i Vøgaslund skov, Lykkesgårdsvej.
Her er også mindestenen for Th.
Iversen, initiativtager til skoven. Han
plantede sjældne træer.
Fornylig blev der lavet en ny drikkevandsboring i skoven.

Konfirmation i Vester Nykirke,
søndag den 11.maj. kl. 10.00
Jens Jørgensen, Bygaden 58
Matias Randbæk Søndergaard Madsen, Ravnsø Mosevej 9
Benjamin Herold Thomsen, Bygaden 12

Konfirmation i Vejrup kirke,
søndag den 18. maj kl.10.00
Nadja Lehmann Jensen, Vejrup Storegade 80C
Simone Katrine Jensen Koch, Vejrupvej 22
Shannie Schou Kristensen, Skolevænget 8
Helene Mortensen, Hovedvej A1 51
Emma-Sofie Riisager Regel, Engdraget 15
Mathilde Mørch Sørensen, Hegnet 2
Nicolai Arpe, Annexgade 2B
Mads Uldall Jespersen, Lykkesgårdsvej 3
Jonas Hovgaard Joensen, Kærvej 15
Daniel Lambertsen, Spangvej 4

www.endrupby.dk
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Vejrup Endrup Nyt
Noahs ark
Arken blev omtalt i sidste nummer
af bladet. Den kommer nu til danske
havne i den kommende tid og er for
øjeblikket i Køge. I år fylder bibelselskabet 200 år og i den anledning har
de været med til at invitere arken til
Danmark.

Myanmar
Den 18.februar fik konfirmanderne
besøg fra Myanmar. Det tidligere
Burma.
Ja Seng fortalte levende om situationen i sit hjemland. Militærregimet
har åbnet lidt op i forhold til vesten
og, men stadigvæk er der store vanskeligheder for minoritetsgrupper.
En militær konflikt mellem de etniske stammer og regeringen har fundet sted i årevis og fortsætter.
Det er svært under disse forhold at

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
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Ja Seng og Olivia
opretholde et skolevæsen og børn får
ikke mulighed for at lære at læse.
Olivia tolkede fra engelsk.

Sultkaravanen
Mandag den 3. marts drog konfirmanderne herfra til Gørding præstegård og oplevede der sultkaravanen,
der var på besøg hos konfirmander
fra Gørding.
Der var tale om fire unge mennesker, der havde været i Afrika og der
oplevet at bo hos en lokal familie.
De kunne fortælle meget om små

kår og alligevel overskud til andre.
Ved fortælling og forskellige konkurrencer, der gik ud på, hvad man
nemmest eller sværest kunne undvære, blev konfirmanderne fortrolig
med det, som slet ikke er en selvfølge. Ikke nok med det, brave folk i
Gørding havde lavet en ret med ris og
kødsovs til og dessert til oven i købet,
som vi måtte nyde efter at have hørt
om sulten i verden.
Som afslutning var der en gudstjeneste, hvor konfirmander bidrog og
hvor der blev vist billeder fra verdens
nød og evangeliet blev forkyndt.

Salmesangsmaraton kl. 17.00 til 18.00:
uge 16 DDS 291-300 Hunderup kirke– tirsdag d. 15.4.
uge 18 DDS 301-310 Spandet kirke– onsdag d. 30.4.
uge 20 DDS 311-320 Jernved kirke– onsdag d. 14.5.
uge 22 DDS 321-330 Skt.Ansgar, Bramming,– tirsdag d. 27.5.
uge 24 DDS 331-340 Farup – torsdag d. 12.6.

www.vejrup.dk

Vejrup Endrup Nyt
Sultkaravanen er Folkekirkens
Nødhjælps bidrag til at minde os om
vores goder og vores ansvar .

Soldatervennestævne
onsdag den 23. april kl. 19.30 i Konfirmandstuen

Ny kirkesanger
Den nye kirkesanger hedder Tarja
Liise Tepponen og stammer fra Finland.
Hun er uddannet fra konservatoriet
i Esbjerg og har også fløjtespil på sit
repertoire. Ved aftengudstjenesten
Skærtorsdag den 17. april bydes hun
særligt velkommen. I forvejen markeres Skærtorsdag ved at vi nyder en
forfriskning med smagsprøver til.

Vester Nykirke som
kornmagasin
Der er god plads oppe på kirkeloftet. Her har da kunnet være nogle
kornsække. De har kunnet stå tørt og
godt, selvfølgelig afhængig af om taget var tæt. Men det har blytaget formodentlig været.

Bjarke Friis, Esbjerg, taler og fortæller om arbejdet.
Og musene kunne ikke så nemt
komme derop. Men så store sække
har der nok ikke været tale om, for
selv om hjulet hjalp til, så de nemmere kunne blive hejst op, så har der
skullet lægges kræfter i. Det kunne
være sjovt at prøve med en sæk.
Kirken er som et forrådskammer.
Der er mad at få. Syndernes forladelse er godt nyt for sjælen, træt og
tung.

Forårsgudstjeneste
i Vester Nykirke
Søndag 4. maj kl. 19.30. Vagn Gimm,
Bramming, vil komme denne aften
og holde prædiken med udblik til be-

frielsesdatoen. Tekst er Johs 10.22 ff.
Liturg er Asger Ehmsen.

Er Gud almægtig?
Det skulle Gud da gerne være. Alternativet er ikke tillokkende, for så må
det være tomheden, der hersker. Eller det onde i en eller anden form.
Det ville ikke være rart. Men nu går
det jo ikke efter, hvad der ville rart,
men hvordan det forholder sig. Men
det bliver man aldrig færdig med at
finde ud af.
Teologi er eftertænkning. Først tror
vi. Dernæst kan vi tænke over, hvad
det er, vi tror. Havde det været omvendt, var troen blot hjemmelavet
og ikke helt til at stole på og Gud en
konstruktion.
Vi må have lov til at tro på, at Gud
først kom til os og viste sig for os,
som den, han er. Igennem historien,
gennem profeterne og til sidst i Jesu
liv og gerning. Undertiden kan det se
ud, som de onde kræfter har magten,
men det er ikke tilfældet.
Gud har magt til at skabe nyt, og det
gør han. Han gennemtvinger ikke,
men kalder på det gode.
Men i Jesus var Gud da magtesløs
og Jesus vidste f. eks. ikke engang,
hvornår han skulle komme igen.
Og dog. Jesus havde magt, f. eks til
at forlade synder.
Farisæerne protesterede, at det er
der kun Gud, der har magt til. Men
nej, Jesus gik ind for, at det havde han
magt til.

Kalender
Onsdag D. 23.04

Soldatervennestævne i konfirmandstuen ved Bjarke Friis ...................................... kl. 19.30

Søndag

Forårsgudstjeneste i Vester Nykirke ....................................................................... kl. 19.30

D. 04.05

Anden Pinsedag D. 09.06 gudstjeneste Vilslev præstegård ..................................................................... kl. 14.00
Søndag

D. 06.07

Torsdag D. 21.08

Gudstjeneste i Vøgaslund ....................................................................................... kl. 14.00
Sogneudflugt

www.endrupby.dk
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Men Pontius Pilatus, han havde da
magt over Jesus, f.eks til at lade ham
korsfæste.
”Ved du ikke, at jeg har magt til at
lade dig korsfæste” sagde Pilatus til
Jesus. Han undrede sig over, at Jesus
ikke prøvede at snakke sig fri eller i
det hele taget gjorde mere for at slippe fri.

Men Jesus svarede: ”Du har aldeles
ingen magt over mig, hvis den ikke
var givet dig ovenfra”. Og i Gethsemane have bad Jesus Peter om at stikke sit sværd i skeden, for han kunne
bare bede sin far om 12 legioner engle, om det skulle være. - Men så vil
jeg ikke kunne opfylde skrifternes
løfte, sagde Jesus.

Vejrup

V. Nykirke

13. apr.

(Palmesøndag)

10.30

ingen

17.apr.

(Skærtorsdag)

10.00

19.30

18.apr.

(Langfredag)

09.00

10.30

20.apr.

(Påskedag)

10.30

09.00

21.apr.

(2.påskedag)

09.00

ingen

27.apr.

(1.søn.e.påske)

ingen

10.30PT

04.maj

(2.søn.e.påske)
(Forårsgudstjeneste i V. Nykirke)

10.00

19.30

11.maj

(3.søn.e.påske)
(konfirmation i Vester Nykirke)

ingen

10.00

Men i Jesu korsord: ”Min Gud, Min
Gud, hvorfor har du forladt mig”. Det
må da være afmagt.
Det er svært at komme uden om. Og
det ved jeg heller ikke, om jeg ønsker. For det er jo et udtryk for at Gud
føler med os. Men ordene: ”Min Gud,
hvorfor har du forladt mig”, er egentlig indledningen til en bøn, salme 22,
som ender med den fortrøstning, at
Gud har fat i den lange ende og vil
komme til hjælp. Og ofte var det jødisk skik blot at bede de indledende
ord i en bøn og så lade resten af bønnens ord klinge med i de første linjer.
Og de sidste ord i denne bøn, er en
tak til Gud for, at han holder sine løfter og hører råb om hjælp.
Jesus er både sand Gud og sand
menneske. Jesu har magt og samtidig valgte den ydre magt fra for en
stund. Magten var skjult. Han var
ikke afmægtig. Det er ikke det onde,
som har magten, selv om det ofte ser
sådan ud.
Asger Ehmsen

16.maj.

(Bededag)

10.30

09.00

At herske

18.maj

(4.søn.e.påske)
(konfirmation i Vejrup)

10.00

ingen

25.maj

(5.søn.e.påske)

09.00

10.30

29.maj

(Kristi himmelfartsdag)

09.00UMI

ingen

01.juni

(6.søn.e.påske)

ingen

09.00OM

08.juni

(Pinsedag)

10.30

09.00

09. juni

(2.pinsedag)
ingen
(2. pinsedag fælles gudstjeneste i Vilslev )

ingen

15. juni

(Trinitatissøndag)

10.30PT

ingen

22.juni

(1.søn.trin.)

09.00

10.30

29.juni

(2.søn.e.trinitatis)

ingen

09.00

06. juli

(3.søn.e.trinitatis)
(gudstjeneste i Vøgaslund)

14.00

ingen

Gud sagde i 1. Mosebog kap.1, vers
26: Lad os skabe mennesker i vort
billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle,
kvæget, alle de ville dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden ”.
At mennesket her indsættes som
hersker betyder ikke at det hermed
kan gøre hvad som helst med naturen. F. eks udrydde dyrearter og
ødelægge livets cyklus på jorden, for
i det øjeblik bliver mennesket ikke
hersker, men tværtimod slave.
Naturen er ikke guddommelig i sig
selv. Det giver mulighed for at prøve
nyt af, men under ansvar. Ellers ender vi selv som ofre.

13.juli. (4.søn.e.trin.)

ingen

10.30

Ord til eftertanke

20. juli. (5.søn.e.trin.)

09.00PT

ingen

27. juli (6.søn.e.trin.)

ingen

10.30PT

03. aug. (7.søn.e.trin.)

09.00PT

ingen

Hvis vi kan se Gud i alle ting og vil
gøre alt for ham, så bliver alt så let
John Wesley

Gudstjenester

Aldrig har jeg hos Platon eller Cicero
læst en sætning som denne: ”Kom
hid til mig, alle I, som slider jer trætte
og bærer tunge byrder ”
Augustin

PT: Pernille Troldborg
UMI: Ulrik Maarup Iversen
OM: Ole Madsen
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