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Alle Helgen

Over for døden er vi meget små. Jeg
kan huske, da min far døde i 1985 af
en blodprop, 65 år gammel, hvor små
vi var. Mor tog imod mig på jernbanestationen i Skærbæk. Der var ikke
meget tilbage af hende. Hun så meget

alene og tynd ud i den gamle lange
frakke.
Men hun var jo også blevet alene,
selv om min bror og hans familie boede lige ved siden af på gården og de
4 drenge kunne komme over i huset
og få chokolademælk. Mor var gæstfri. Men det var jo en ny situation.

Gudstjenester

Vejrup

V. Nykirke

Det er som at blive amputeret, skal
hun have sagt.
Ved Alle Helgen tænker vi på dem,
som er gået bort.
Hvad er et menneske? Da mor døde
af kræft i 92 sagde hun til min bror:
Livet er så kort, Ole.
Sådan ser det ud, når man tænker tilbage. Tiden er gået hurtigt og vi kan
ikke standse den.
”Hvad er da et menneske?” står der i
Salme 8.
”Når jeg ser din himmel, dine fingres
værk, månen og stjernerne, som du
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Vejrup Endrup Nyt
satte der, hvad er da et menneske, at
du husker på det?”
På den ene side er mennesket noget
stort, der er grund til at sige tak for
tilværelsen, at man i det hele taget er
blevet født og at man må tro på, at
Gud følger en.
På den anden side er livet hurtigt
forbi og man er kun et støvfnug i forhold til alt andet. Livet er skrøbeligt
og kan hurtigt få en afslutning.
Her er det værd at tænke på historien om Lazarus.
Jesus kom med vilje for sent til deres hjem.
”Havde du været her, så var det ikke
sket”, sagde søstrene Martha og Maria.
Så kunne du har nået at helbrede ham,
underforstået. ”Tror du på opstandelsen?” Jo, det gjorde hun da. ”Den der,
tror på mig, skal leve, om han end dør.”
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”Tror du det”. Jo, det troede hun også.
Maria græd og Jesus blev stærkt bevæget.
Så ville Jesus gerne se Lazarus.
Men han havde allerede ligget længe,
4 dage, sagde Martha. Det ville ikke
være en god ting, at se ham. Man husker mest det allersidste. De rullede
dog stenen fra.
Jesus bad en bøn og sagde derefter
med høj røst:
”Lazarus kom herud ” og det skete. Lazarus kom ud med ligklæderne
viklet om sig.
Når Jesus kunne gøre det dengang,
så er det grund til at tro, at han kan på
den yderste dag.
AE

The Catch, Grebet
En artist fra The Flying Rodleighs fortæller, at hemmeligheden bag
kunststykket består i, at griberen og
den, der flyver er helt bevidste om
deres roller.
Den der flyver skal være afventende
og ikke gribe fast. Griberen er den
egentlige stjerne i nummeret, han
skal gribe og holde fast med et splitsekunds nøjagtighed. Den, der springer
gør ingenting, griberen gør det hele.
Når jeg svæver hen mod Joe, skal jeg
simpelthen strække mine arme ud
imod ham og vente på, at han griber
mig og trækker mig sikkert hen over
nettet og ind på platformen.
Det værste en springer kan gøre, er

www.vejrup.dk

at prøve at gribe griberen. Hvis jeg
griber Joe´s håndled, kan jeg komme
til at brække dem eller han komme til
at brække mine og det ville være enden for os begge to. En springer skal
have tillid til, at han bliver grebet
Og at hans griber vil være der for
ham.
Det minder lidt om vores forhold til
Gud. Vi må have tillid til, at Gud vil
være der for os og vil gribe os. At dø
er at strække sine arme ud billedligt
talt og tro på at blive grebet. Det må
vi have lov til at tro, at han vil. Jesu liv
er et vidnesbyrd om denne mulighed.
AE

Sogneudflugt til
det sønderjyske
Godt vejr er altid en god ting til en
udflugt og det var tilstede i rigt mål.
Det barske landskab viste sig fra sin
venlige side. De fleste træer langs
kysten er bøjet mod øst i ydmyghed
for blæsten fra vest. Eller også er det
saltet i luften, der er hårdest ved det
vestvendte. Der var stillads om kirketårnet i Ballum, murværket er udsat
og skal holdes vedlige.
A. P. Møllerfonden har givet en del,
således at nogle gamle huse i Vesterende og Østerende kan få lov til at
blive tækket med stråtag i gammel
stil. Der er ikke mange træer, der
hindrer udsigten til vadehavet. Træer er der til gengæld omkring Trøjborg ruin længere inde i landet ikke

Vejrup Endrup Nyt
så langt fra Visby. Vi havde fået lov
til at besøge avlsgården, som ligger
ved siden af med sine lange staldbygninger. Det bedste var laden, som er
ret stor. Det var mørkt, da vi gik ind,
men efterhånden vænnede øjnene sig
til det sparsomme lys og man kunne
skimte tingene og det store træværk.
På et tidspunkt fandt en af deltagerne
kontakten til lyset og så kunne vi se
det hele laden og alle de store bjælker. Godt at ejeren ikke brød den ned
i sin tid, lavede den om til selskabslokale og koncertrum.
Det er tradition på egnen med store
høje lader. Det er nok inspiration sydfra, hvor laderne især på øerne blev
bygget på værfter, en jordforhøjning,
for at beskytte gården med korn og
hø, så det ikke svømmede væk ved
stormflod. Laderne blev kaldt stængerlader, fordi de blev bygget ved
hjælp af stænger eller store bjælkestammer, således at bygningerne
stod, selv om murværket skulle kollapse.
Trøjborg blev nybygget af Peder
Rantzau lige efter reformationstiden
og resterne af murværket er fra den
tid. Der er to voldgrave omkring.
Omnia vanitas, alt er forfængelighed,
disse ord møder blikket, når man
kommer over vindebroen og kigger
op på den gamle indgangsportal, der
er genrejst.
På Ballum Slusekro midt ude i engene fik vi en god middag, men det
trak ud, så vi fik ikke set så meget af
slusen.
På vej til Rømø nød vi udsigten. I
1948 blev dæmningen færdig, påbegyndt i 1939. Den skråner en meter
over mod Rømø fra 6,5 til 5,5 m over
havets overflade. Hvis der er højvande, skal man måske vende om! Det
skulle vi dog ikke. I Rømø kirke hørte vi den unge graver fortælle levende
om kirken og så de mange modelskibe, som var skænket og de særprægede gravstene over kommandørerne
og den, som A. P. Møllerfamilien har
rejst over en af forfædrene. På nordøen så vi et gammelt hegn af knogler
fra en hval. Det så ud til at have holdt
i mange år, måske fra hvalfangstens
tid.
AE
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Babysalmesang

Alle Helgens dag

Efter efterårsferien begynder babysalmesang. I år vil organist Peer
Munkgaard stå for det.
Vi begynder tirsdag formiddag den
25. oktober kl. 10.

Alle helgens søndag er altid den 1.
søndag i november og i år er det den
6. nov. Det er den søndag, hvor vi
mindes de døde i sognet siden sidste
Alle Helgens dag. Deres navne vil
blive læst op, og vi vil tænke på dem
og sige tak for det vi har modtaget af
godt gennem dem. Gudstjenesterne
er henholdsvis kl. 9.30 i Vester Nykirke og kl. 11.00 i Vejrup.

Minikonfirmander
Efter efterårsferien begynder minikonfirmander, tirsdag den 25. oktober efter skoletid.
Vi går først over i kirken og fortsætter derefter nede i konfirmandstuen.

BUSK-dag søndag
den 30. oktober
Som sædvanlig er den sidste søndag
i oktober Buskdag. Gudstjeneste kl.
10.30 i Vejrup kirke. B.U.S.K., det
vil sige, at den er særligt for børn og
unge, sogn og kirke. Gudstjenesterne
vil forme sig som familiegudstjenester. Det er tillige sommertidens afslutning, hvor havemøblerne trækkes
tilbage og også uret, så der skulle blive en time ekstra.
I Vejrup er der kaffe bagefter i konfirmandstuen.

Indledende
konfirmandforberedelse i Vejrup
Vi begynder efter efterårsferien tirsdag den 25. oktober og indtil tirsdag
29. november . Det foregår i præstegården fra 14.00 til 15.30 og børnene
bliver afhentet ved skolen og fulgt
over Storegade til kirken. Der er også
et lille traktement. Vi slutter i præsteg ården.

Sogneaften tirsdag
den 15. november
kl. 19.00
Sogneaften med Elise Balslev om
Stygge Krumpen. Det er en roman af
Thit Jensen om den katolske biskop
på reformationstiden i 1500-tallet.
Den er aktuel som forberedelse til
500 års reformationsjubilæet i 2017.

Familiegudstjeneste
1. søndag i advent den 27. november
9. 30 i Nykirke og kl. 11.00 i Vejrup.
Den første søndag i advent ser vi
frem til juleaften og det giver en særlig stemning. Adventskransens første
lys bliver tændt og vi forbereder os til
den tid, som skal komme, hvor vi fejrer, at Gud blev menneske. Bagefter
er der forfriskning i kirken i Nykirke.
i Vejrup æbleskiver i præstegården.

talte med mange, der havde en særlig
historie og om hvordan de havde klaret livets tilskikkelser.
Tilmelding til
Inge Mikkelsen 4018 0260 eller
Asger Ehmsen 75 190051,
eae@km.dk., helst inden 16. oktober
af hensyn til kaffen.
Kaffe 70.00 kr
Mødet er i samarbejde med Seniorklubben.

Koncerter
Jule-syng-med i Vejrup med VejrupVester Nykirkekoret torsdag den 1.
december kl. 19.00 og i Vester Nykirke søndag den 4. december kl. 16.00

De 9 læsninger
Søndag den 18. december former
gudstjenesten sig anderledes. De ni
læsninger er nogle læsninger fra bibelen, som siger noget om Jesu komme til verden. Forskellige vil blive
spurgt, om de vil tage en læsning,
således at vi er flere om det.

Til Eftertanke
Skatte du samle og borge du bygge
Som dø du ej skulle.
Død du i morgen ej ved,
hvem der ejer dit gods
(oversættelse af latinsk indskrift over
portalen på Trøjborg)

Kaffe med Kurt
Torsdag den 20. oktober, kl. 19.00
indbydes der til kaffe med Kurt i
Vejrup-Endrup Fritidscenter
Kurt Leth vil være kendt af de fleste for sine TV-udsendelser, hvor han

Kalender
Torsdag
Tirsdag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Torsdag
Søndag
Torsdag
Søndag
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d. 20. okt.:
d. 25. okt.
d. 25. okt.:
d. 30. okt.:
d. 15. nov.:
d. 17. nov.:
d. 27. nov.:
d. 1. dec.:
d. 4. dec.:

Kaffe med Kurt .............................................................................................. kl. 19.00
Babysalmesang ...............................................................................................kl. 10.00
Minikonfirmander i Vejrup ..................................................... begynder efter skoletid
Busk-gudstjenester ............................................................................ kl. 10.30 i Vejrup
Sogneaften ved Elise Balslev om Stygge Krumpen
Konfirmandundervisning begynder................................................................kl. 8.00
Advents- og familiegudstjeneste i Vester Nykirke kl. 9.30 og i Vejrup kl. 11.00
Julekoncert i Vejrup ........................................................................................ kl. 19.00
Julekoncert i Vester Nykirke ..........................................................................kl. 16.00
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