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Et godt ord
Livet går både op og ned. Under
modgang er det godt at have noget at
støtte sig til, f. eks et ord fra bibelen.
Under en krise betød Filipperbrevet
kapitel 2, vers 12-13 meget for mig.
Her står:
”Arbejd med frygt og bæven på jeres frelse, ikke blot som da jeg var til
stede, men endnu mere i mit fravær.
For det er Gud, der virker i jer både at
ville og at virke for hans gode vilje.”
Man skulle synes, at det ord var der
da ikke megen trøst i, når man føler

sig intet værd. Opfordringen til at arbejde på egen frelse lyder underlig,
som om det hele afhang af egen indsats. Det er jo den rene og skære gerningsretfærdighed! Det kan der ikke
komme noget godt ud af.
Og er frelsen ikke allerede skænket
i troen?
Og mærkelig er begrundelsen i vers
13: ”For det er Gud, som virker i jer,
både at ville og virke for hans gode
vilje.”

www.endrupby.dk

Egon Theodor Ebener
Arne Refsgaard Knudsen
(Ribe Ny kirkegård)
Lilly Signora Tobiasen
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Vejrup Endrup Nyt
Det opfordrer tilsyneladende til den
rene passivitet. Det er jo Gud, der gør
alt arbejdet. Mens vers 12 opfordrer
til selv at gøre en indsats, så opfordrer vers 13 til at slappe af og ikke
gøre noget som helst, for Gud gør det
i virkeligheden! Et paradoks. Det kan
tanken ikke forstå, kun hjertet forstår
det.
Men Paulus skriver til menigheden,
den kristne menighed i Filippi, som
er blevet døbt og som er kommet til
tro og som har fået del i Helligånden.
Og han har mindet dem om at være
hensynsfulde, for det var Jesus, han
forlod sin himmel og kom til jord og
opgav alle privilegier for at frelse os.
Så bør vi også vise hensyn.
Og så kommer vers 12-13. Gør en
indsats, for Gud virker igennem jer
både at ville og virke.
Det vil sige Gud og mennesket arbejder nu sammen, står nu på samme
side i kampen mod det onde. Det er
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ikke sådan, at mennesket er over for
Gud og skal præstere noget for at
opnå respekt.
Gør hvad du kan og tænk på, at det
er Gud, som arbejder igennem dig.
Og når det er tilfældet, så kan du
tage det, som det kommer. Så er der
ro til at gøre det, der skal gøres, for
Gud giver kræfterne. De kommer til
en. Man skal selv gøre en indsats, ja,
men det er Gud, der virker igennem,
det man gør. Ingen forjagethed eller
nervøsitet, selv om ingenting tilsyneladende lykkes og man føler, at alt er
forgæves.
Asger Ehmsen

Ægteskab er
mere end …
Hvad borgmesterkontoret ikke ved
om ægteskabet,
men hvad kirken ved.
… Ægteskab er mere end jeres kærlighed til hinanden.
Det har en højere værdighed og en
højere kraft, for det
er Guds hellige indstiftelse, hvormed han vil bevare menneskene
indtil dagenes ende.
I jeres kærlighed ser I kun jer selv i
hele verden, i ægteskabet
er I et led i kæden af generationer,
som Gud til
sin ære lader komme og gå og kalder til sit rige;
- i jeres kærlighed ser I kun jeres
egen lykkes himmel,
gennem ægteskabet er I stillet i verden med ansvar og har
del i menneskenes ansvar;
- jeres kærlighed tilhører jer alene
og personligt, ægteskabet
er noget overpersonligt, det er en
stand, et embede.
Ligesom det er kronen, der skaber
kongen, og ikke allerede
viljen til at herske, sådan er det ægteskabet og ikke
allerede jeres kærlighed til hinanden, der gør jer til et par
for Gud og for mennesker.
Ligesom I først har givet jer selv
ringen og nu endnu engang
modtager den af præstens hånd,
sådan kommer kærligheden fra jer,
men ægteskabet ovenfra, fra Gud.

www.vejrup.dk

Så meget højere, som Gud er end
mennesket, så meget højere
er ægteskabets hellighed, ret og løfte end kærlighedens
hellighed, ret og løfte.
Det er ikke jeres kærlighed, der bærer ægteskabet, men
fra nu af bærer ægteskabet jeres
kærlighed. ...
Dietrich Bonhoeffer
Uddrag af en vielsestale, som den
tyske præst og
modstandsmand
Dietrich Bonhoeffer skrev fra sin
fængselscelle maj
1945 til sin bedste
vens bryllup

Babysalmesang
Efter efterårsferien i oktober og november planlægges en ny sæson med
de små. Sangpædagog Marie Egedal
Christensen, Esbjerg, vil forestå det.
Vi begynder torsdag den 24. oktober
kl. 10.00 i Vejrup kirke.

Byfestgudstjeneste

Det var dejligt at holde byfestgudstjeneste i teltet. Ganske vist faldt der lidt
dråber efter kondensvand, så vi behøvede ikke at stå op så mange gange
for os holde os vågne.
Det var også udmærket at begynde
med rundstykker og kaffe. Kirsten og
Lone tog sig venligst af det praktiske
og Johnny Hintz fra Andrup sørgede
for det musikalske islæt.

Vejrup Endrup Nyt
ikke mindst familien. Der vil være
kirkekaffe og saftevand efter gudstjenesten. Vi håber på et godt fremmøde. Der vil blive sendt brev ud om
det nye tiltag.

Minikonfirmander
i Vester Nykirke

Vejrup kirke som baggrund for Vardegarden, alt i rød-hvide farver. Det passede sammen. Og vejret kunne også gå an, lige i det øjeblik i al fald.

Salmemaraton

Høstgudstjenester

Salmemaraton kræver hverken tilmelding eller forberedelse, kun sangglæde.
Det er et folkeligt/kulturelt projekt.
For den, som har tid, vil det være
en præstation at kunne sige: Jeg har
gennemsunget hele salmebogen. Vi
mødes hver anden uge på forskellige
ugedage 17.00-18.00
Uge 34 onsdag den 21/8 Skt. Ansgar
Kirke, Bramming
Uge 36 onsdag den 4/9 Seem Kirke
Uge 38 torsdag den 19/9 Farup Kirke
Uge 40 onsdag den 2/10 Kalvslund
Kirke
Uge 42 mandag den 14/10 Vilslev
Kirke
Uge 44 onsdag den 30/10 Sct. Cathrine Kirke

Det bliver i år søndag den 22. september, henholdsvis kl. 10.30 i Vejrup og
kl. 19.30 i Nykirke. I dagens anledning vil kirkerne bære præg af høst
og være pyntet til dagen. Børnene
plejer jo at deltage mere end sædvanligt og bære frugt og grønt op til alteret. Og i Vejrup i præstegård vil gaverne blive solgt ved en auktion, alt
sammen til de gode formål, vi plejer
at samle ind til såsom Folkekirkens
Nødhjælp og Danmission. I Nykirke
vil tingene ligge i våbenhuset, og så
kan man give, hvad man synes er
passende.

5-årsdåbsjubilæum
Søndag den 6. oktober indbyder vi til
5-års dåbsjubilæum i Vester Nykirke.
Alle børn, der er døbt i 2008 bydes
særligt velkommen. Gudstjenesten
er særligt for dem. Det vil ske med
drama og fortælling og enkle salmer.
Men alle er selvfølgelig velkomne og

Vi begynder torsdag den 29. august
og samles første gang både forældre
og børn i Vester Nykirke fra kl. 17.00
til 18.00 og hører om kirken og dens
historie. Vi begynder med en kop
kaffe. Kirkesanger Hans Schwenker
hjælper til under forløbet.
Den egentlige undervisning planlægges til at blive 5 gange efter skoletid torsdag eftermiddag i Vester
Nykirke

Ord til eftertanke
Den, som ikke kan tilgive, bryder den
bro ned, han selv skal gå over.
George Herbert
Tvivleren hungrer lige så meget efter
livets daglige brød som efter åndens
næring.
Søren Kierkegard

Minikonfirmander i Vejrup
Igen i år vil tilbyde børnene i 3.
klasse at komme til indledende konfirmandforberedelse. Vi begynder i
Vejrup efter efterårsferien efter skoletid tirsdag den 22. oktober, i alt 6
gange her i efteråret. Det bliver om
tirsdagen efter skoletid. Først samles
vi i kirken og går derefter ned i konfirmandstuen.
Solveig Kristensen og
Asger Ehmsen

Kalender
Mandag d. 2. sep.
Lørdag d. 24. aug.:
Søndag d. 22. sep.:
Søndag d. 24. okt.
Onsdag d. 9. okt.

Vejrup- vester Nykirke Sangkor: Øveaften i Vejrup Præstegård ......................... kl. 19.00
Familiedag i Endrup ................................................................................................... 9.30
Høstgudstjeneste ................................................. kl. 10.30 i Vejrup og 19.30 i V. Nykirke
Sogneaften med Steen Thygesen ......................................................................... kl. 19.00
Fyraftensandagt i V. Nykirke ...................................................................... kl. 17.00-17.30

www.endrupby.dk
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Vejrup Endrup Nyt
Sogneaften i Vejrup præstegård:

Tiden som Sømandspræst i Hull i England
Foredrag ved Steen Tygesen, Tønder,
torsdag d. 24. oktober 2013 kl. 19.00 i Præstegården i Vejrup.

Steen er oprindelig uddannet lærer,
men gik i gang med præsteuddannelsen og blev præst i Højer,
hvor han var i 26 år og blev senere
provst i Tønder. I en moden alder
af 59 år blev han opmærksom på et
stillingsopslag i Præstebladet, hvor
man søgte en præst til stillingen som
sømandspræst i Hull, England. Lidt i

spøg spurgte han sin hustru om hun
kunne tænke sig at komme til Hull,
hvilket hun mente kunne være en god
ide. Han lod tanken hvile et stykke
tid, men valgte at søge stillingen, selv
om alderen måske kunne være en
hæmsko, men på sin 60 års fødselsdag
bliver han ringet op og spurgt om han
stadig var interesseret i stillingen. Det

Konfirmander

Fyraftensandagter

I det nye skoleår møder konfirmander
fra Vejrup til undervisning om tirsdagen og første gang er 10. sep. Der
er udlevering af bibler ved gudstjenesten den 8. sep. Kl. 10.30 .
Konfirmander fra Vester Nykirke
møder ved gudstjenesten den 1. september kl. 9.00 og får en bibel. Undervisningen foregår om onsdagen
og begynder 4. september.
Fyraftensandagter
Vi prøver igen med fyraftensandagter. To gange her i efteråret: Onsdag den 9. oktober kl. 17.00-17.30 og
onsdag 13. november kl. 17.00-17.30.
Temaet første gang er efterår.

Vi prøver igen med fyraftensandagter. To gange her i efteråret: Onsdag
den 9. oktober kl. 17.00-17.30 og onsdag 13. november kl. 17.00-17.30. Temaet første gang er efterår.
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Gudstjeneste i
Vøgaslund
Det blev en rar oplevelse at holde
gudstjeneste i Vøgaslund 7. i juli og
få en kop kaffe i det grønne. Vejret
var med os i år i og Guldager kirkekor bidrog til en god dag. I det hele
taget har det været en dejlig sommer,
hvad solskin angår.

www.vejrup.dk

var han og det blev til 4 spændende
år i Hull. St. Nicholas Church i Hull
var den første sømandskirke i verden.
Hull blev udvalgt, da det var et af
de havneområder, som blev flittigst
brugt i disse år op til 1. verdenskrig.
Senere er skibsfarten gået op og ned
i dette område, men Sømandskirken
er fastholdt. En stor del af sømandspræstens opgave er at besøge de
danske skibe. Her får præsten sig
en god snak med sømændene om
lidt af hvert og medbringer danske
aviser og bøger, som de så kan bytte
sig til for nogen af deres egne. For
mange af sømændene er det et dejligt
holdepunkt, når de ligger i fremmed
havn, at sømandspræsten kommer
forbi. Udover besøgene på skibene,
er en anden væsentlig opgave at være
præst og holde gudstjeneste for de
danskere, der bor i Hull.
I 2012 vendte parret hjem til Danmark igen og nyder deres pensionisttilværelse, hvor Steen dog alligevel
ofte fungerer som præst og ellers
tager rundt og holder foredrag – ikke
mindst om Dansk Sømandskirke i
Udlandet.
Else Holberg.

BUSK-dag den 27.
oktober kl. 10.30.
Som sædvanlig er den sidste søndag i
oktober Buskdag. Det vil sige, at den
er særligt for børn og unge. Gudstjenesten vil forme sig som en familiegudstjeneste. Det er tillige sommertidens afslutning, hvor havemøblerne
trækkes tilbage og også uret, så der
skulle blive en time ekstra.
Der er kaffe efter gudstjenesten

