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Hverdag
Så er det snart hverdag. ”Ansættelse”,
”indsættelse”, jeg havde nær sagt: ”udsættelse”, ”nedsættelse” og ”opsættelse”, og desuden her den 5/8, ’åbent
hus’ i Præstegården. Så må undertegnede da vist også være blevet plantet

godt og grundigt i embedet som præst
i Vejrup og Vester Nykirke sogne.
Men en vidunderlig og dejlig dag,
d. 5/8, og et fremmøde på mere end
hundrede mennesker, der kom for at
se den nyrenoverede præstegård og

www.endrupby.dk

for at hilse på. Det varmer og gør
glad. Tak skal I ha’, Alle Sammen,
tak for jeres velkomst, for gaver, for
hjertevarme.
Og hermed, så ikke ﬂere indsættelsesarrangementer! Nu skulle det
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gerne blive hverdag, og netop ’hverdagen’ som tilværelsens drivaksel.
Det er i ’hverdagen’, vi lever, det er
her at alle livets facetter foldes ud mellem mærkedagene. Det er ’hverdagens’ rytme, der er livets puls. Den
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Mail: uffe.vest@outlook.dk og
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• Ingen faste træffetider. Man
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kirkelige reformator Martin Luther
(1483-1546), der som bekendt er bagmanden for vores forståelse af kristendommen, havde sine tanker om
livet i ”kald og stand”, at man skal
tage sit arbejde og sine pligter på sig.
Et udtryk for at være ’hverdagen’ tro
– og dermed også at være livet tro.
Også digteren Dan Turéll (19461993) havde et nært forhold til ’hverdagen’, som han skriver i sit digt:
- ”Jeg holder af hverdagen. Mest
af alt holder jeg af hverdagen. Den
langsomme opvågnen til den kendte
udsigt, der alligevel ikke er helt så
kendt. Familiens på en gang fortrolige og efter søvnens fjernhed fremmede ansigter. Morgenkyssene. Postens smæld i entréen. Kaffelugten.
Den rituelle vandring til købmanden
om hjørnet efter mælk, cigaretter,
aviser. Jeg holder af hverdagen. Selv
gennem alle dens irritationer. Bussen
der skramler udenfor på gaden. Telefonen der uaﬂadelig forstyrrer det
smukkeste, blankeste stillestående
ingenting i mit akvarium. Fuglene
der pipper fra deres bur. Den gamle
nabo der ser forbi. Ungen der skal
hentes i børnehaven netop som man
er kommet i gang. Den konstante
indkøbsliste i jakkelommen med sine
faste krav om kød, kartoﬂer, kaffe og
kiks. Den lille hurtige på den lokale
når vil alle sammen mødes med indkøbsposer og tørrer sved af panderne - jeg holder af hverdagen. Dagsordenen. Også den biologiske. De
uundgåelige procedurer i badet og på
toilettet. Den obligatoriske barbermaskine. De breve der skal skrives.
Huslejeopkrævningen. Afstemningen af checkheftet. Opvasken. Erkendelsen af at være udgået for bleer
eller tape - Jeg holder af hverdagen.
Ikke i modsætning til fest og farver,
tjald og balfaldera. Det skal til med
alle sine efterladte slagger. Så meget
usagt og tilnærmelsesvist vævende

og hængende i luften bagefter. Som
en art psykiske tømmermænd. Kun
hverdagens morgenkaffe kan kurere. - Fint nok med fester! Al plads for
euforien! Lad de tusinde perler boble!
Men hvilken lykke så bagefter at lægge sig i hvilens og hverdagens seng
til den kendte og alligevel ikke så
kendte samme udsigt. Jeg holder af
hverdagen. Jeg er vild med den. Hold
da helt ferie hvor jeg holder af hverdagen. Jeg holder stinkende meget af
hverdagen.”
Ja, så mættet og massivt kan det
også siges, måske som et moderne
udtryk for filosoffen Søren Kierkegaard (1813-1855), når han understreger, at ”gentagelsen er det daglige
brød, der mætter med velsignelse”.
Som Kierkegaard skriver det: ”Håbet er en vinkende frugt, der ikke
mætter. Erindringen er en kummerlig tærepenge, der ikke mætter; men
gentagelsen er det daglige brød, der
mætter med velsignelse. Når man har
omsejlet tilværelsen, da skal det vise
sig, om man har mod til at forstå, at
livet er en gentagelse, og lyst til at
glæde sig til den. Den, der ikke har
omsejlet livet, før han har begyndt at
leve, han kommer aldrig til at leve;
den, der omsejlede det, men blev
mæt, han havde en dårlig konstitution; den, der valgte gentagelsen, han
lever.” (Gentagelsen, 1843).
Jo, vel er det blevet hverdag – med
hverdagens - og ugens rytme, der
markeres med søndagenes gudstjeneste, som kirkelivets og sognelivets
puls, også med et gentagende, men
altid nærende budskab – til styrke
og mod, til håb og til trøst – bundet
til evangeliets glædelige fundament,
men forsøgt formidlet - med både
humor og empati, med undren og intensitet. Livet kan jo komme bag på
enhver. I hvert fald er der altid plads
til én mere om søndagen. Kig ind i
Vester Nykirke eller Vejrup Kirke.

HØSTGUDSTJENESTE
Den 16/9 fejres høstgudstjeneste i kirkerne,
kl. 10.00 i Vejrup, kl. 19.00 i Vester Nykirke.
Høstgudstjeneste efter traditioner, inkl. kaffe mv.

www.vejrup.dk
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Kirkens historie – fra oldtid til nutid – foredragsrække
Et af efterårets projekter, som jeg
har omtalt, at jeg vil sætte i søen,
er en foredragsrække over kirkens
godt 2000 år lange historie.
Kirkehistorie, som også er verdenshistorie, kulturhistorie, filosofihistorie, idéhistorie, kunsthistorie, krigshistorie. Det hele hænger sammen. Vores måde at være
på, vore måde at tænke på - i alle
livets og samfundets aspekter, det
er alt sammen formet af de sidste
2000 års historie - af kirke og kristendom - af romere og grækere af middelalderens kejserdømmer kampe mellem paver og kejsere –
renæssance, reformation, frihedskamp, oplysningstid, modernitet.
En lang periode, og derfor kan
det selvfølgelig kun blive til fragmenter og brudstykker med et

forsøg på at trække linjer og sammenhænge. Men er man hooked
på historien – fra kirken til krigen,
eller har man lyst til at få genopfrisket sin verdenshistorie, eller
måske for første gang stifte bekendtskab med den, så er her en
mulighed. – Kirken fylder hele vejen igennem den historiske forløb.
Det handler fra min side ikke om
from forkyndelse, men om forståelse, historisk og filosofisk, teologisk, herunder, hvad er kristendommen egentlig for en mærkværdig størrelse?
Foredragsrækken bygges op over
følgende temaer:
1. Præsentation / ur-kristendommen og dens jødiske forudsætninger

2. Den græske og romerske verden
3. Middelalder
4. Renæssance og reformation
5. Oplysning og modernitet
6. Verdenskrig og nutid
Det er muligt, at nogle af emnerne bliver slået sammen. Derfor
sætter jeg foreløbig kun dato på
de første to aftener, hhv. 16/10 og
13/11, begge gange kl. 19.00 i konfirmandstuen på Præstegården,
Engdraget 5, Vejrup. Der er kaffe
og kage, måske laver vi også mod
betaling af en skilling, lidt ost og
rødvin. Alle skal være hjertelig
velkomne. Der kræves ingen særlige forudsætninger.
Uffe Vestergaard

Højskolesang
Der skal synges noget mere! – Derfor holder vi højskolesangaften i konfirmandstuen på Præstegården,
Engdraget 5, Vejrup – den 30/10, kl. 19.00. – Vi vil synge nogle af årstidens sange, foruden at Uffe vil
kommentere en række af andre udvalgte sange, og desuden give et bud på, hvordan man måske kan forny
traditionen med fællessang, for fortsat at holde den levende. Der er kaffe og kage, måske laver vi også mod
betaling af en skilling, lidt ost og rødvin. Alle skal være hjertelig velkomne.
Uffe Vestergaard
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Gudstjenester Vejrup - V. Nykirke mv.
Vejrup

V. Nykirke

26/8

13. s. e. trinitatis

10.30

9.15

2/9

14. s. e. trinitatis

9.15

10.30

9/9

15. s. e. trinitatis

10.30

ingen

16/9

16. s. e. trinitatis - høstgudstjeneste

10.00

19.00

23/9

17. s. e. trinitatis

10.30

9.15

30/9

18. s. e. trinitatis

ingen

9.15 (PT)

7/10

19. s. e. trinitatis

9.15 (PT)

ingen

14/10

20. s. e. trinitatis

ingen

19.30

21/10

21. s. e. trinitatis

19.30

ingen

28/10

22. s. e. trinitatis

ingen

9.15 (PT)

4/11

Allehelgen

16.00

14.00

11/11

24. s. e. trinitatis

10.30

ingen

18/11

25. s. e. trinitatis

ingen

9.15

25/11

Si.søndag

9.15 (PT)

ingen

Personalia
Døbte i Vejrup Kirke:
Johannes Hjerrild Donslund, Vejrup
Alma Hollænder Olsen, Vejrup
Døbt i Vester Nykirke:
Zenia Spaanheden Johansen, Esbjerg
Viet i Vester Nykirke:
Tina og Steen Frandsen Beier,
Endrup

Babysalmesang
Vi har i Vejrup et projekt på bedding under ledelse af vores nye
organist, Anne. De nærmere detaljer foreligger endnu ikke. Men
så meget kan nævnes, at der sigtes mod start i uge 39, og at det vil
komme til at ligge onsdag formiddag.
Nærmere oplysninger følger på Facebook, Hjemmeside, Ugeavis
mv., når den detaljerede planlægning kommer på plads.

Bisat Vejrup Kirke:
Else Pellegaard, Vejrup

Aktiviteter
16/10 – Historisk foredrag: - ur-kristendommen og dens jødiske forudsætninger, konfirmandstuen, kl. 19.
30/10 – Højskolesangaften, konfirmandstuen kl. 19.
13/11 – Historisk foredrag: - den græske og romerske verden, konfirmandstuen, kl. 19.
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