Vejrup Endrup Nyt
På trods af kroens konkurs i
Snaptun fik vi godt at spise. Det
blev ”På havnen” i Juelsminde.
Glud museum tog sig ud fra den
bedste side. Det blev startet af en
original, der syntes at det var en
skam de gamle huse gik til. Han
havde været naver i Tyskland i
sine unge dage og havde der set,
hvordan man hægede og puslede
om de gamle huse, så han skabte
sit eget hus i den stil og kaldte det
Hildesheim.
Han var dog ikke den nemmeste
at samarbejde med og undertiden
måtte hans og museets veje skilles.
Men inden den tid fik han nys om

gamle gårde,
der
skulle
rives ned og
reddede dem
fra at blive
udslettet ved
at flytte dem
til museet og
der opføre
dem på ny.
Udflugtsdagen var den
sidste i denne
sæson, hvor
folk var i de
arbejdende værksteder. Vi fik at
se, hvordan man drejede træ,
strikkede og syede og hvordan

man pibede kraver med små træpinde. Det er tidskrævende

Nr. 4 2012

og det evige liv

De gamle huse i Glud museum får malet vinduer.

Koncert i Vester Nykirke
- En ko med sol på ryggen - og andre nye salmer Der skrives i disse år hundredevis af nye salmer, måske flere end nogensinde før.
Majbritt Skovbjerg og Gregers Kirkelund fører tilhørerne på et strejftog gennem de senere års
verden af nye af salmer.
Koncerten præsenterer dels helt ny musik, komponeret af Gregers Kirkelund til salmetekster af Sten Kaalø og andre af nutidens salmedigtere. Og dels indbydes til fællessang med
nogle af alle de nye salmer, der kom med i den seneste udgave af salmebogen. Det hele krydres med satser fra J. S. Bachs orkestersuiter, i vokal udgave a la ”Swingle Singers”.
Majbritt Skovbjerg og Gregers Kirkelund er kirkesanger og organist ved Lindknud- og
Hovborg Kirker. Ved koncerten medvirker desuden en af kirkernes dygtige
korsangere,
Christina Aamand Holm.

Koncerten finder sted: - Søndag d. 18. november kl. 16.00 18

www.vejrup.dk

Evigt liv, ja det var jo ikke så tosset. De fleste vil jo gerne have så
langt et liv som muligt.
Så vidt man da har helbred til det.
Men når vi i trosbekendelsen til
sidst bekender troen på det evige
liv, så hænger det meget sammen
med Gud. Det er ikke noget vi
selv kan skaffe til veje. Det er en
gave ligesom vort nuværende liv
er det. Vi er jo mere vant til at
anskue livet biologisk. Det er en
gradvis udvikling over millioner
af år og det sker biologisk. Det er
stadigvæk underfuldt, for hvorfor
er der ikke snarere intet liv på jorden end liv overhovedet. Det ville
have været mere naturligt, når
man tænker på, at omkring os ser
der ikke ud til at være liv. Alt
brænder op eller fryser ihjel.
Evigt liv, olam på hebraisk, er
ikke et abstrakt begreb og blot
uendelig tid, men betegner mere,
når det siges om Gud, at det er en
virkelighed, som overstiger alt.
Og liv er heller ikke bare det
almindelige liv, men betegner en
enestående fylde af livsglæde,
ikke bare det at eksistere. Det er
en væren, som i tid og kvalitet,
går vidt ud over det daglige liv.

Det er imidlertid først sent i jødedommen, at troen på opstandelse
for mennesker ses som muligt.
Under alle omstændigheder er det
en gave, ligesom livet er en gave
og beror på Gud, som skaber nyt
og uforudsigeligt.
Og med Jesus bliver det onde
overvundet og vejen til paradis
åbnet.
I den nikænokonstatinopolitanske
trosbekendelse, føjes der til : ”og
den kommende verdens liv”. Dvs.
ikke blot et stivnet liv, men hvor
livet er levende og værd at leve.
Det indebærer det fulde fælleskab
med Gud.
Ifølge Johannesevangeliet skænkes det i troen og tro, det er noget,
man får allerede her på jorden, det
er begyndt glimtvis her på jorden,
når et menneske bliver klar over
Guds kærlighed, som overgår al
forstand.
”De ord, som jeg har talt til jer, er
ånd og liv”, siger Jesus. Når vi
følger dem, får vi del i livet.
Men når vi afviser dem går det
galt og Guds vrede bliver over os.
Når vi tror, er vi allerede gået over
fra døden til livet. Så er det evige
liv allerede begyndt her på jorden.

www.endrupby.dk

Og når det evige liv er kendetegnet af kærlighed, indebærer det, at
det personlige forhold mellem et
Jeg og et Du ikke ophæves, men

Kirkelige handlinger
1/6 2012 – 1/10 2012

Dåb:
Vejrup Kirke:
Victor Spangsberg Pedersen
(Pernille Juhl Jensen og
David Spangsberg Pedersen)
Christopher Mason Simacon
Hedegaard Pedersen
(Sandra Dorothea Simacon
Pedersen og
Mathias Hedegaard Lindenskov)
Vester Nykirke:
Frederik Nissen Nikolajsen
(Linda Nissen Nikolajsen og
John Tranberg Nikolajsen)

Kirkelig velsignelse:
Vejrup Kirke:
Lisbeth Kjær Grøndal og
Heinrich Grøndal

Begravelser:
Vejrup Kirkegård:
Sonja Ann Hansen
Alice Seeberg Nielsen
Helga Andersen
Rud Nielsen
Vester Nykirke Kirkegård:
Søren Nørgaard Olesen
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Vejrup Endrup Nyt
bevares. De forløste går ikke op i
Gud som vanddråber i havet, men
må leve over for Gud i taknemlighed og glæde. Jesus giver fårene
evigt liv. (Johs 10,28). Og fårene
er et billede på Jesu disciple.
Jesus er ikke bare en, der forudser
og formidler det evige liv, han er
selv det evige liv. Jævnfør Johs
14,6: ”Jeg er vejen sandheden og
livet”.
Asger Ehmsen
BUSK-dag søndag den 31. okt.
Som sædvanlig er den sidste søndag i oktober Buskdag. Guds-tjeneste kl. 9.00. i Vejrup og 10.30 i
Vester Nykirke. B.U.S.K., det vil
sige, at den er særligt for børn og
unge, sogn og kirke. Og de, de
har 5 års dåbsdag er særligt inviteret med familie.
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.
Babysalmesang
Efter efterårsferien er der mulighed for babysalmesang under
ledelse af Marie Egedal Christensen. Vi begynder torsdag den
25. oktober i Vejrup kirke kl.
10.00
Indledende konfirmandforberedelse i Vejrup
Vi begynder efter efterårsferien
tirsdag den 23. oktober og indtil
tirsdag 27. november og så igen
efter nytår til tirsdag den 26.
februar. 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 præstegården.
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Sogneaften, i præstegården,
med sognepræst Charlotte
Locht, Grimstrup:
Tirsdag 30. oktober kl. 19.00
”Søren Aabye Kierkegaard – kort
fortalt”
2013 er jubilæumsår for Søren
Aabye Kierkegaard, teolog og
filosof. Det er 200 år siden han
blev født, men hvem i alverden
var han lige, den mand, som blev
verdenskendt for sine tanker om
liv og død, kærlighed og tro, og
hvad det ganske enkelt vil sige at
være et menneske? Charlotte
giver en introduktion til Søren
Kierkegaard – grundrids af hans
liv og tænkning.

Vejrup Endrup Nyt
naturligvis og synge Carl Nielsen
melodier.
Familiegudstjeneste
søndag i advent den 2. december 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 æbleskiver i præstegården, hvor vi også skal
synge en salme eller to.
Julekoncert:
Julekoncert i Vejrup kirke bliver
med Egnskoret fra Gredstedbro
under ledelse af Ilona Lobmayer,
Gørding, mandag den 10.december kl. 19.00.
Der er mulighed for en kop kaffe
i kirken efter koncerten.

Kolofon
Sognepræst Ehm Asger Ehmsen
Engdraget 5, Vejrup
Tlf 75 190051, e-mail: eae@km.dk

Alle Helgens dag.
Alle helgens søndag er altid den
1. søndag i november og i år er
det den 4. 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. 10.30 i Vester
Nykirke og kl. 14.00 i Vejrup.
Fyraftenssang
Onsdag den 7. november kl.
17.00-17.30 er der igen fyraftenssang i Vester Nykirke.
Denne gang vil Kirkesanger Hans
Schwenker sige noget om komponisten Carl Nielsen og vi skal

www.vejrup.dk
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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

hvorefter der sendes program ud
til alle.

om der findes teglsten med
udluftningsmulighed indbygget.

Kirkegården: Gitte har modtaget
en mail fra et par på Fyn, som er
utilfreds med vedligeholdelsen af

Økonomi: Kvartalsrapport uddeltes og der blev svaret på et par
spørgsmål, eller ser det fint ud.

Menighedsrådsmøde i Vejrup
torsdag den 23. 8. 2012 kl. 9.30

Jernkorset. Vi ser på, om vi kan
gøre noget ved det. Og Gitte svarer.

Valg til nyt menighedsråd:
Laurids og Ejvind forbereder
mødet den 13. september.

Fra udvalgene: Aktivitetsudvalget
holder møde den 10. september

Præstegården: Det undersøges,

Sognegrænsen
ved
Vester
Nykirke. Kort- og matrikelstyrelsen har sendt forespørgsel om
vores holdning til en flytning af
grænsen til Endrup.

Syng-med-Gudstjeneste
Et nyt koncept. Gudstjeneste uden
prædiken men med nye og gamle
julemelodier ved Vejrup-Vester
Nykirkekoret søndag den 16. dec.
kl. 16.00

Gudstjenester

Vejrup
Vester Nykirke
10.30PT
09.00PT
10.30
09.00

21.okt. (20.s.e.trin.)
28.okt. (21.søn.e.trin.)
(BUSK-søndag. Sommertid slutter.)
04.nov.(Alle Helgens dag)
14.00
11.nov. (24.søn.e.trin.)
ingen
18.nov. (24.søn.e.trin.)
10.30
(og koncert i Nykirke.)
25.nov. (Sidste Søndag i kirkeåret)
09.30
02.dec. (1.søn.i advent)
11.00
(familiegudstjeneste i Vejrup)
09.dec. (2.søn i advent)
11.00PT
16.dec. (3.søn. i advent)
11.00
(jule syng-med gudstjeneste i Vester Nykirke)
23.dec. (4.søn.i advent)
ingen
24.dec (Juleaften)
16.00
25.dec. (Juledag)
11.00
26.dec. (2.juledag)
11.00AE
30.dec. (Julesøndag)
09.30
01.jan (Nytårsdag)
14.00

Det kunne vi tiltræde.
10.30
11.00
16.00

Orienteringssager: Det gamle
menighedsråd fungerer til 1.søndag i advent.

ingen
09.30

Næste møde: torsdag den 15.
november kl. 19.00.

ingen
16.00

Inge Juhl

ingen
14.30
09.30
ingen
11.00
16.00

Sogneudflugt
Årets sogneudflugt gik i år til
Bindeballe købmandsgård Juelsminde, Glud museum og As kirke.
Heldigvis havde vi godt vejr. Der
er kommet meget regn siden. Det
var sjovt at se den gamle
Bindeballe butik, hvor man kunne
stadigvæk købe nogle varer, f.eks.
lakrids og honning.

PT: Pernille Troldborg
kb.: kirkebil fra Bramming og Endrup
Tur-retur Bramming eller Endrup-Nykirke: 20 kr

Kalender:
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Mandag
Søndag
Torsdag
Torsdag
Mandag

d. 23. okt.
d. 28. okt.:
d. 30. okt.
d.7. nov.
d. 18. nov.:
d. 23. nov.:
d. 2. dec.
d. 10. dec.:
d. 16. dec.:
d. 17. jan.:
d. 21. feb.:
d. 18. mar.

Møde i Vester Nykirke om kirken kl. 19.30
Busk-gudstjenester kl. 9.00 i Nykirke og 10.30 i Vejrup
Sogneaften ved Charlotte Locht i Vejrup præstegård: Søren Kierkegaard kl. 19.30
Fyraftenssang ved Hans Schwenker i Vester Nykirke, kl. 17.00
Koncert med Majbritt Skovbjerg og Gregers Kirkelund, V.Nykirke kl. 16.00
Minikonfirmander i Vejrup begynder efter skoletid
Advents- og familiegudstjeneste i Vejrup kl. 11.00
Julekoncert. Gredstedbro Egnskor i Vejrup kirke kl. 19.00
Syng-med-gudstjenste i Vester Nykirke kl. 16.00
Mogens Jensen: Kedeligt har det ikke været, Vejrup præstegård.
Sang-og salmesangsaften, Endrup Møllekro
Koncert med Willy Egmose og Jeppe Smith Olsen i Vester Nykirke

www.endrupby.dk

17

Vejrup Endrup Nyt
bevares. De forløste går ikke op i
Gud som vanddråber i havet, men
må leve over for Gud i taknemlighed og glæde. Jesus giver fårene
evigt liv. (Johs 10,28). Og fårene
er et billede på Jesu disciple.
Jesus er ikke bare en, der forudser
og formidler det evige liv, han er
selv det evige liv. Jævnfør Johs
14,6: ”Jeg er vejen sandheden og
livet”.
Asger Ehmsen
BUSK-dag søndag den 31. okt.
Som sædvanlig er den sidste søndag i oktober Buskdag. Guds-tjeneste kl. 9.00. i Vejrup og 10.30 i
Vester Nykirke. B.U.S.K., det vil
sige, at den er særligt for børn og
unge, sogn og kirke. Og de, de
har 5 års dåbsdag er særligt inviteret med familie.
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.
Babysalmesang
Efter efterårsferien er der mulighed for babysalmesang under
ledelse af Marie Egedal Christensen. Vi begynder torsdag den
25. oktober i Vejrup kirke kl.
10.00
Indledende konfirmandforberedelse i Vejrup
Vi begynder efter efterårsferien
tirsdag den 23. oktober og indtil
tirsdag 27. november og så igen
efter nytår til tirsdag den 26.
februar. 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 præstegården.

16

Sogneaften, i præstegården,
med sognepræst Charlotte
Locht, Grimstrup:
Tirsdag 30. oktober kl. 19.00
”Søren Aabye Kierkegaard – kort
fortalt”
2013 er jubilæumsår for Søren
Aabye Kierkegaard, teolog og
filosof. Det er 200 år siden han
blev født, men hvem i alverden
var han lige, den mand, som blev
verdenskendt for sine tanker om
liv og død, kærlighed og tro, og
hvad det ganske enkelt vil sige at
være et menneske? Charlotte
giver en introduktion til Søren
Kierkegaard – grundrids af hans
liv og tænkning.

Vejrup Endrup Nyt
naturligvis og synge Carl Nielsen
melodier.
Familiegudstjeneste
søndag i advent den 2. december 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 æbleskiver i præstegården, hvor vi også skal
synge en salme eller to.
Julekoncert:
Julekoncert i Vejrup kirke bliver
med Egnskoret fra Gredstedbro
under ledelse af Ilona Lobmayer,
Gørding, mandag den 10.december kl. 19.00.
Der er mulighed for en kop kaffe
i kirken efter koncerten.

Kolofon
Sognepræst Ehm Asger Ehmsen
Engdraget 5, Vejrup
Tlf 75 190051, e-mail: eae@km.dk

Alle Helgens dag.
Alle helgens søndag er altid den
1. søndag i november og i år er
det den 4. 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. 10.30 i Vester
Nykirke og kl. 14.00 i Vejrup.
Fyraftenssang
Onsdag den 7. november kl.
17.00-17.30 er der igen fyraftenssang i Vester Nykirke.
Denne gang vil Kirkesanger Hans
Schwenker sige noget om komponisten Carl Nielsen og vi skal

www.vejrup.dk
16

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

hvorefter der sendes program ud
til alle.

om der findes teglsten med
udluftningsmulighed indbygget.

Kirkegården: Gitte har modtaget
en mail fra et par på Fyn, som er
utilfreds med vedligeholdelsen af

Økonomi: Kvartalsrapport uddeltes og der blev svaret på et par
spørgsmål, eller ser det fint ud.

Menighedsrådsmøde i Vejrup
torsdag den 23. 8. 2012 kl. 9.30

Jernkorset. Vi ser på, om vi kan
gøre noget ved det. Og Gitte svarer.

Valg til nyt menighedsråd:
Laurids og Ejvind forbereder
mødet den 13. september.

Fra udvalgene: Aktivitetsudvalget
holder møde den 10. september

Præstegården: Det undersøges,

Sognegrænsen
ved
Vester
Nykirke. Kort- og matrikelstyrelsen har sendt forespørgsel om
vores holdning til en flytning af
grænsen til Endrup.

Syng-med-Gudstjeneste
Et nyt koncept. Gudstjeneste uden
prædiken men med nye og gamle
julemelodier ved Vejrup-Vester
Nykirkekoret søndag den 16. dec.
kl. 16.00

Gudstjenester

Vejrup
Vester Nykirke
10.30PT
09.00PT
10.30
09.00

21.okt. (20.s.e.trin.)
28.okt. (21.søn.e.trin.)
(BUSK-søndag. Sommertid slutter.)
04.nov.(Alle Helgens dag)
14.00
11.nov. (24.søn.e.trin.)
ingen
18.nov. (24.søn.e.trin.)
10.30
(og koncert i Nykirke.)
25.nov. (Sidste Søndag i kirkeåret)
09.30
02.dec. (1.søn.i advent)
11.00
(familiegudstjeneste i Vejrup)
09.dec. (2.søn i advent)
11.00PT
16.dec. (3.søn. i advent)
11.00
(jule syng-med gudstjeneste i Vester Nykirke)
23.dec. (4.søn.i advent)
ingen
24.dec (Juleaften)
16.00
25.dec. (Juledag)
11.00
26.dec. (2.juledag)
11.00AE
30.dec. (Julesøndag)
09.30
01.jan (Nytårsdag)
14.00

Det kunne vi tiltræde.
10.30
11.00
16.00

Orienteringssager: Det gamle
menighedsråd fungerer til 1.søndag i advent.

ingen
09.30

Næste møde: torsdag den 15.
november kl. 19.00.

ingen
16.00

Inge Juhl

ingen
14.30
09.30
ingen
11.00
16.00

Sogneudflugt
Årets sogneudflugt gik i år til
Bindeballe købmandsgård Juelsminde, Glud museum og As kirke.
Heldigvis havde vi godt vejr. Der
er kommet meget regn siden. Det
var sjovt at se den gamle
Bindeballe butik, hvor man kunne
stadigvæk købe nogle varer, f.eks.
lakrids og honning.

PT: Pernille Troldborg
kb.: kirkebil fra Bramming og Endrup
Tur-retur Bramming eller Endrup-Nykirke: 20 kr

Kalender:
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Mandag
Søndag
Torsdag
Torsdag
Mandag

d. 23. okt.
d. 28. okt.:
d. 30. okt.
d.7. nov.
d. 18. nov.:
d. 23. nov.:
d. 2. dec.
d. 10. dec.:
d. 16. dec.:
d. 17. jan.:
d. 21. feb.:
d. 18. mar.

Møde i Vester Nykirke om kirken kl. 19.30
Busk-gudstjenester kl. 9.00 i Nykirke og 10.30 i Vejrup
Sogneaften ved Charlotte Locht i Vejrup præstegård: Søren Kierkegaard kl. 19.30
Fyraftenssang ved Hans Schwenker i Vester Nykirke, kl. 17.00
Koncert med Majbritt Skovbjerg og Gregers Kirkelund, V.Nykirke kl. 16.00
Minikonfirmander i Vejrup begynder efter skoletid
Advents- og familiegudstjeneste i Vejrup kl. 11.00
Julekoncert. Gredstedbro Egnskor i Vejrup kirke kl. 19.00
Syng-med-gudstjenste i Vester Nykirke kl. 16.00
Mogens Jensen: Kedeligt har det ikke været, Vejrup præstegård.
Sang-og salmesangsaften, Endrup Møllekro
Koncert med Willy Egmose og Jeppe Smith Olsen i Vester Nykirke

www.endrupby.dk

17

Vejrup Endrup Nyt
På trods af kroens konkurs i
Snaptun fik vi godt at spise. Det
blev ”På havnen” i Juelsminde.
Glud museum tog sig ud fra den
bedste side. Det blev startet af en
original, der syntes at det var en
skam de gamle huse gik til. Han
havde været naver i Tyskland i
sine unge dage og havde der set,
hvordan man hægede og puslede
om de gamle huse, så han skabte
sit eget hus i den stil og kaldte det
Hildesheim.
Han var dog ikke den nemmeste
at samarbejde med og undertiden
måtte hans og museets veje skilles.
Men inden den tid fik han nys om

gamle gårde,
der
skulle
rives ned og
reddede dem
fra at blive
udslettet ved
at flytte dem
til museet og
der opføre
dem på ny.
Udflugtsdagen var den
sidste i denne
sæson, hvor
folk var i de
arbejdende værksteder. Vi fik at
se, hvordan man drejede træ,
strikkede og syede og hvordan

man pibede kraver med små træpinde. Det er tidskrævende
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og det evige liv

De gamle huse i Glud museum får malet vinduer.

Koncert i Vester Nykirke
- En ko med sol på ryggen - og andre nye salmer Der skrives i disse år hundredevis af nye salmer, måske flere end nogensinde før.
Majbritt Skovbjerg og Gregers Kirkelund fører tilhørerne på et strejftog gennem de senere års
verden af nye af salmer.
Koncerten præsenterer dels helt ny musik, komponeret af Gregers Kirkelund til salmetekster af Sten Kaalø og andre af nutidens salmedigtere. Og dels indbydes til fællessang med
nogle af alle de nye salmer, der kom med i den seneste udgave af salmebogen. Det hele krydres med satser fra J. S. Bachs orkestersuiter, i vokal udgave a la ”Swingle Singers”.
Majbritt Skovbjerg og Gregers Kirkelund er kirkesanger og organist ved Lindknud- og
Hovborg Kirker. Ved koncerten medvirker desuden en af kirkernes dygtige
korsangere,
Christina Aamand Holm.

Koncerten finder sted: - Søndag d. 18. november kl. 16.00 18

www.vejrup.dk

Evigt liv, ja det var jo ikke så tosset. De fleste vil jo gerne have så
langt et liv som muligt.
Så vidt man da har helbred til det.
Men når vi i trosbekendelsen til
sidst bekender troen på det evige
liv, så hænger det meget sammen
med Gud. Det er ikke noget vi
selv kan skaffe til veje. Det er en
gave ligesom vort nuværende liv
er det. Vi er jo mere vant til at
anskue livet biologisk. Det er en
gradvis udvikling over millioner
af år og det sker biologisk. Det er
stadigvæk underfuldt, for hvorfor
er der ikke snarere intet liv på jorden end liv overhovedet. Det ville
have været mere naturligt, når
man tænker på, at omkring os ser
der ikke ud til at være liv. Alt
brænder op eller fryser ihjel.
Evigt liv, olam på hebraisk, er
ikke et abstrakt begreb og blot
uendelig tid, men betegner mere,
når det siges om Gud, at det er en
virkelighed, som overstiger alt.
Og liv er heller ikke bare det
almindelige liv, men betegner en
enestående fylde af livsglæde,
ikke bare det at eksistere. Det er
en væren, som i tid og kvalitet,
går vidt ud over det daglige liv.

Det er imidlertid først sent i jødedommen, at troen på opstandelse
for mennesker ses som muligt.
Under alle omstændigheder er det
en gave, ligesom livet er en gave
og beror på Gud, som skaber nyt
og uforudsigeligt.
Og med Jesus bliver det onde
overvundet og vejen til paradis
åbnet.
I den nikænokonstatinopolitanske
trosbekendelse, føjes der til : ”og
den kommende verdens liv”. Dvs.
ikke blot et stivnet liv, men hvor
livet er levende og værd at leve.
Det indebærer det fulde fælleskab
med Gud.
Ifølge Johannesevangeliet skænkes det i troen og tro, det er noget,
man får allerede her på jorden, det
er begyndt glimtvis her på jorden,
når et menneske bliver klar over
Guds kærlighed, som overgår al
forstand.
”De ord, som jeg har talt til jer, er
ånd og liv”, siger Jesus. Når vi
følger dem, får vi del i livet.
Men når vi afviser dem går det
galt og Guds vrede bliver over os.
Når vi tror, er vi allerede gået over
fra døden til livet. Så er det evige
liv allerede begyndt her på jorden.

www.endrupby.dk

Og når det evige liv er kendetegnet af kærlighed, indebærer det, at
det personlige forhold mellem et
Jeg og et Du ikke ophæves, men

Kirkelige handlinger
1/6 2012 – 1/10 2012

Dåb:
Vejrup Kirke:
Victor Spangsberg Pedersen
(Pernille Juhl Jensen og
David Spangsberg Pedersen)
Christopher Mason Simacon
Hedegaard Pedersen
(Sandra Dorothea Simacon
Pedersen og
Mathias Hedegaard Lindenskov)
Vester Nykirke:
Frederik Nissen Nikolajsen
(Linda Nissen Nikolajsen og
John Tranberg Nikolajsen)

Kirkelig velsignelse:
Vejrup Kirke:
Lisbeth Kjær Grøndal og
Heinrich Grøndal

Begravelser:
Vejrup Kirkegård:
Sonja Ann Hansen
Alice Seeberg Nielsen
Helga Andersen
Rud Nielsen
Vester Nykirke Kirkegård:
Søren Nørgaard Olesen
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