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Johs 3,16
I min barndom gik jeg tit langs med
stranden. Det var tit, man kunne finde noget spændende. Jeg manglede
ofte gode brædder til kaninbure og så
kunne man jævnlig finde et godt bræt
ved stranden. Det var lidt besværligt
at slæbe hjem, men skidt med det.
Somme tider kom der også hele planker, man kunne bruge Det bedste var
når der strandede en badebold, eller

en anden spændende bold af plastik.
Men det var sjældent, og man kunne
gå langt uden at finde noget og man
skulle jo går den lange vej tilbage
igen. Og da var området jo afsøgt og
der var ikke noget særligt. Sommetider var der dog noget godt oppe i
sivene, som andre havde gemt for at
slæbe det hjem senere. Det kunne
man jo så tage. Engang fandt jeg et
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fuglebur flettet af bambus. Det duftede friskt af saltvand. Jeg manglede
bare fuglen.
Af og til kom der en flaskepost, hvor
en fra et fjernt land havde skrevet lidt
og sendt en adresse.
En periode kom der nogle med Johannes 3,16. For således elskede Gud
verden, at han sendte sin søn, den enbårne, for at enhver, som tror på ham,
ikke skal fortabes, men have evigt liv.
Det var skrevet på 24 forskellige
sprog eller flere. Russisk og tysk,
engelsk og fransk, kinesisk og thailandsk, alle mulige sprog.
Det måtte jo være, fordi det var et
vigtigt citat.
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Det er det også. Det kaldes den lille
Bibel”, fordi det sammenfatter det
væsentlige i bibelen.
Forud for den lille bibel har Jesus
en samtale med Nikodemus. Nikodemus er imponeret af Jesus og det han
kunne gøre, nemlig mirakler. Men
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han bliver belært om, at det er det
mindste af det.
Og at det kan man ikke bare sådan
uden videre forstå. Der skal en ny
erfaring til, før det bliver klart for
et menneske. Det må komme udefra. Mennesket kan ikke spekulere
sig frem til det eller blive mere og
mere fuldkommen og så indse det.
Jesus kommer derefter ind på Guds
kærlighed til verden og til det enkelte
menneske. Måske er det direkte citat
af Jesus, måske er det Johannes`s formulering. Summa summarum: Gud
sendte sin søn, fordi han holder af den
enkelte. Ingen er så anden-klasses, at
man kan sige, at det ikke gælder for
mig. Det betyder, at andenrangspersoner slet ikke findes. De er omgivet
af Guds kærlighed og har derfor første rang. Når man tror på Jesus, så er
man ikke fortabt.
Asger Ehmsen

Skal folkekirken have
et nyt styrende råd?
Ja, det er der jo meget delte meninger om. Nogle advarer. Status quo er
bedst. Andre taler for en ændring. Det
duer ikke, at kirkeministeren enevældigt bestemmer alt, både mursten, ritualer og salmebog og indholdet i den
kristne tro. Nu er medlemstallet under
80%. Måske der en dag kommer en
minister, som er buddhist eller ateist.
Dog hedder det i grundloven, at den
skal understøttes ”som sådan” af staten, altså som evangelisk-luthersk. Den
kan f.eks. ikke ændres til buddhisme.
3 forslag er udarbejdet af Udval-

get til en mere sammenhængende
og moderne styringsstruktur for
folkekirken, men alle bevarer dog
tilknytningen til staten, og ligestillings- og kirkeministeren bevarer sin
enevældige myndighed. Det er ikke
hensigten at skille stat og kirke, men
at skabe et forum, der kan tage stilling til praktiske spørgsmål i stedet
for som nu, hvor der er ti eller tolv
stifter, der skal spørges. Og skabe et
forum, som ministeren skal spørge til
råds i stedet for som nu, hvor det bare
bestemmes ved kongelig resolution
uden at ministeren behøver at høre
hverken biskopper eller præster og
menighedsråd.
Det er foreslået, at alle stiftsråd
kunne udgøre rådet, men det vil være
et stort forum, der er alt for tungt at
arbejde med. I Norge har det vist sig
svært at samle folk, men Norge er jo
også stort i udstrækning.
Debatoplægget med de tre forslag
kan ses på ministeriets hjemmeside.

16000 kors
Ved motorvej 45 ved Hedensted er
de stillet op på en mark. De betegner det antal fostre, som afbrydes pr.
år. Havde det så endda været det antal, som er dræbt siden den fri aborts
indførelse for 40 år siden 1. oktober
1973. Eller havde det kun været 1600
om året i stedet for. Eller et tal ligesom trafikulykker med dødelig udgang, 300-400 pr år. Nogen synes, at
abort ved voldtægt må tillades, men
det drejer kun omkring 10 om året,
siges der.
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Meningen med korsene er ikke at
give mere skyldfølelse, siger foreningen ”Retten til liv”, men at stille spørgsmål til den måde, det skal
foregå fremover. Det er fremadrettet,
ikke bagudrettet. Skal det bare fortsætte med 16000 pr. år?
Der bliver født omkring 50-60.000
pr år, så det er en stor del. Men hvad
skal der gøres for at få abortantallet
ned? Måske at afstå fra sex indtil et
barn er velkommen, om det skulle
komme. Men det er ikke populært i
en tid, hvor det hedder, at man skal
da afprøve en ko på den første date.

Julekoncert
Søndag den 8. december kl. 16.00 i
Vejrup kirke og søndag den 15. december kl. 16.00 i Vester Nykirke
med sangkoret fra Vejrup og Vester
Nykirke. Mere herom i næste nummer af bladet.

Syv citater af
Søren Kierkegaard:
“Jeg taler helst med Børn; thi om
dem tør man dog haabe, at de kan
blive Fornuft-Væsener; men de,
der ere blevne det! Herre Jemini!”
Når folk er blevet voksne og til års, så
er de rustet fast i bestemte roller
“Livet må forstås baglæns, men
må leves forlæns.”
Vær nærværende i nuet og grib dagen, mens den er der.
“Hvad er det Umagen værd at erindre det Forbigangne, der ikke kan
blive et Nærværende”
Det er vigtigt at være nærværende
“Lediggang som saadan er ingenlunde en Rod til Ondt, tværtimod
den er et sandt guddommeligt Liv,
naar man ikke keder sig.”
Det vigtigste er ikke at producere,
men at finde sig selv.
“Nu skal man til Australien nu til
Maanen, nu ned i en Hule under
Jorden, nu Fanden i Vold i Røven
- efter en Indvoldsorm; nu skal Teleskopet bruges, nu Mikroskopet:
hvo Satan kan holde det ud!”
Videnskaben kan ikke svare på alt

Sogneeftermiddag i Vejrup Præstegård:

”Søren Kierkegaard i Ord og Billeder”
Med Ingelise Wenzel og Anna Grethe Østergaard
Onsdag den 6. november 2013 kl. 14.00 i Præstegården i Vejrup.
Der vil være kaffe, med kage til.
200 året for Søren Kierkegaards fødsel fejres overalt i Danmark i år,
og det gør vi også i Vejrup, hvor vi får besøg af socialpræst i Esbjerg,
Ingelise Wenzel, som er født og opvokset i Vejrup. Hun er en dygtig og
levende fortæller og kommer denne gang sammen med Anne Grethe
Østergaard og holder sit foredrag om Søren Kierkegaards liv, hans værker og tanker.
Søren Kierkegaard er den største danske filosof, og han er kendt overalt
i verden og oversat til mange sprog. Han betegnes ofte som den mest
betydningsfulde skikkelse i den kristne eksistentialisme.
Og det er et spændende billedforedrag, hvor alle kan være med.
Lone W. Henriksen

“Folk forstaae mig saa lidt, at de
ikke engang forstaae mine Klager
over, at de ikke forstaae mig.”
Materielle goder er ikke det væsentligste, men hvad er så?
At tro med Forstanden lader sig
ikke gøre
Troen indebærer et personligt engagement, det er ikke nok at opstille
teser og synteser

Babysalmesang
Efter efterårsferien bydes der velkommen til babysalmesang under
ledelse af musikpædagog Marie Egedal Christensen i alt 6 gange.
Tilmelding til
marieegedal@hotmail.com
eller eae@km.dk
Vi begynder torsdag den 24. oktober kl. 10.00 i Vejrup kirke.
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Minikonfirmander
Nu nærmer tiden sig for de nye minikonfirmander sig. Det er et tilbud til
børn i 3. klasse. På den første tirsdag
efter efterårsferien, den 22. oktober
kl.14.00 mødes vi udenfor skolen og
går hen til kirken og derefter ned til
præstegården, hvor vi vil få en forfriskning, synger, leger og hører om
kristendom. Vi slutter kl. 15.30. Vel
mødt.
Solvejg Kristensen og Asger E.
Også i Vester Nykirke tilbydes et forløb for minikonfirmander efter efterårsferien, i alt 5 torsdage kl. 14.10 til
15. 40 efter efterårsferien. Forældre
bydes med første gang efter ferien på
torsdag den 24. oktober. Da vil det
imidlertid være kl. 17.00-18.00.
Kirkesanger Hans Schwenker vil
hjælpe til undervejs.
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ledet af bladet for at se det seneste
nummer.
Konfirmander går i denne tid rundt
med lodsedler for Danske sømandsog udlandskirkeker. Tag vel imod
dem.

BUSK-dag den
27. oktober

Steen og kone foran kirken i Hull.

Sogneaften med
Steen Tygesen
Torsdag den 24. oktober sogneaften
kl. 19.00 (ikke 19.30) med Steen Tygesen, tidligere provst i Tønder provsti og sømandspræst i Hull. Han vil
fortælle om tiden i England. Se sidste
nummer med omtale. Bladet kan ses
på Vesternykirke.dk, og klik på bil-

Som sædvanlig er den sidste søndag
i oktober Buskdag, og i år er det 27.
oktober. Det vil sige, at den er særligt
for børn og unge. Selve forkortelsen
B.U.S.K. står for børn, unge, sogn,
kirke. Gudstjenesterne vil forme sig
som familiegudstjenester, hvor alle
er velkommen. Det er tillige sommertids afslutning, hvor havemøblerne trækkes tilbage og også uret,
så der skulle blive en time ekstra.
I Vejrup er gudstjenesten kl. 10.30
med efterfølgende kirkekaffe i konfirmandstuen sponsoreret af menighedsrådet.

Alle Helgens dag
Alle helgens søndag er altid den 1.
søndag i november, og i år er det den
3. november. Det er den søndag, hvor
vi mindes de døde i sognet siden sid-

ste Alle Helgens dag. Deres navne vil
blive læst op og vi vil tænke på dem
og sige tak for de gode ting, vi har
modtaget gennem dem.
Der vil blive tændt et lys for hver
enkelt.
Gudstjenesterne er henholdsvis kl.
9.30 i Vester Nykirke og kl. 11.00 i
Vejrup.

Familiegudstjeneste
1. søndag i advent den 1. december
kl. 11.00 i Vejrup
Den første søndag i advent ser vi
frem til juleaften, 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 sang eller
to.

Ord til eftertanke
Bed om de store ting, så skal de små
gives jer i tilgift.
Origenes
Kærlighed til penge er rod til alt ondt.
Paulus

Adgangen til præstegården i Engdraget er lidt besværlig for tiden.
Elmevej er en mulighed som tilkørselsvej.
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