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Den store
tommelfinger

Her forleden var jeg for første gang
i Louisianamuseet. Der var en dejlig
udstilling med mange af Noldes værker, der rigtig kom til sin ret på store
flader og ikke på snæver plads som
på Noldemuseet syd for grænsen. Og
Olafur Eliassons: Riverbed var sjov.
Man følte sig hensat til Island. En
dreng ville kaste lidt rundt med stenene ved den lille bæk, der flød gennem stenene fra Island (180 tons i alt)
og moderen advarede: ”Det må du
ikke. Det er ikke en strand, det her.”
Og så var der jo den store tommelfinger af César 1921-98. Den skinnede i gylden bronze. Jeg var forbavset
over, at den stod der og ikke i Frank-
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rig, hvor skulptøren og objektkunstneren César levede og virkede. Men
så har jeg jo fundet ud af, at han har
lavet flere afstøbninger.
Værket er skabt i 1965. Det er kunstnerens egen tommelfinger, der er forstørret op. Til at begynde med lavede
han kunst af gammelt skrot. Han var
fattig og det var billigt. Men efterhånden kom flere ting til. Engang overværede han på en skrotkirkegård, at
biler blev presset sammen, ligesom i
Olsenbandefilm og han syntes egentlig, at det sammenpressede blik skinnede i mange farver og havde en egen
skønhed. Flere biler oven i hinanden i
en flad firkant, som så blev stillet på
højkant. Senere var det plastik i flydende form, han arbejdede med. Det
kan jo have mange flotte farver og
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noget udvider sig imponerende meget, når det størkner.
Efter krigen rådede den abstrakte
kunst. Det blev næsten for meget af
det gode, så lidt virkelighed og den
virkelige verden kunne gøre godt at
inddrage. På den baggrund lavede han
den store tommelfinger, Le Grande
Pouce. En anden franskmand, JeanJaques Grandville, karikaturtegner
og illustrator, talte i 1844 om Guds
finger. Det har måske inspireret ham.
Eller Michelangelos pegefinger i det
sixtinske kapel.
Jesus blev engang anklaget for
gudsbespottelse. At være djævelens
forlængede arm. Han havde gjort en
dæmonbesat rask og blev anklaget
for at stå i ledtog med Beelzebul, de
onde ånders fyrste.
Men Jesus indvendte, at det må være
en god ting, at en mand bliver rask, så
det kan vel ikke være djævelens værk
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og hvis det er, så er han jo kommet i
splid med sig selv og vil opløse sig
selv.
Og ved hvis hjælp gør jeres egne
folk folk raske. Hvorfor ikke Beelzebul?
Men hvis det er ved Guds finger, at
den døve og stumme mand taler, så
Guds rige jo kommet nær.
Og det er det heldigvis. Ikke så meget ved mirakler, men hverdagens
mirakel, at vores tommelfinger virker. Uden den kunne vi ikke engang
knappe skjorten. Og så ved at tilgivelsens mulighed gives os i kirken.
Asger Ehmsen

Mødet, der
blev aflyst
Ifølge lov om menighedsråd skal menighedsrådet en gang om året indkalde sognet til et møde, hvor rådet
redegør for sidste års regnskab og det

Gudstjenester

kommende års budget. Menighedsrådet aflægger beretning om det forløbne års aktiviteter og orienterer om
den planlagte virksomhed i det kommende år.
Vester Nykirke menighedsråd havde
fastsat dette møde til søndag d. 17.
august efter gudstjenesten og en guidet tur i kirken og på kirkegården,
hvor vi skulle høre om kendte personer i sognet. Efter en let frokost skulle mødet så have startet. Da ingen
havde tilmeldt sig, blev mødet aflyst.
Ved sidste års menighedsmøde fortalte vi, at målsætningen for menighedsrådets arbejde i 2013 og 14 var
at synliggøre Vester Nykirke i lokalsamfundet.
Det skete på følgende måder:
2013.

Vejrup

V. Nykirke

12. okt. (17.s.e.trin.)

09.00

ingen

19. okt.(18.s.e.trin.)

ingen

09.00

26. okt. (19.s.e.trin.)

10.30

09.00

02. nov. (Alle helgens dag)

11.00

09.30

09. nov. (21.søn.e.trin.)

ingen

11.00

16. nov. (22.søn.e.trin.)
(5-års dåbsdag i Nykirke)

09.30

11.00

09.30PT

ingen

23. nov. (Sidste Søndag i kirkeåret)

30. nov. (1.søn.i advent)
11.00
(Familiegudstjenster i Vester Nykirke og Vejrup)

09.30

07. dec. (2.søn i advent)
(Koncert i Nykirke)

10.30

16.00

14. dec. (3.søn. i advent)

ingen

11.00PT

21. dec. (4.søn.i advent)

09.30

ingen

24. dec. juleaften

16.00

14.30

25. dec. (Juledag)

11.00

09.30

26. dec. (2.juledag)

ingen

ingen

30. dec. (Julesøndag)

10.30

ingen

01. jan (Nytårsdag)

14.00

15.30

(PT: Pernille Troldborg)
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I august havde vi sogneudflugten i
fællesskab med Vejrup samt familiedag i Endrup, hvor menighedsrådet
stod for morgenmad og gospelgudstjeneste. Der var god opbakning til
begge arrangementer.
I september havde vi den traditionelle høstgudstjeneste med efterfølgende kaffe.
I oktober havde vi for første gang
”jubilæums” dåbsgudstjeneste for
5-årige. Her kom kun et dåbsbarn.
I oktober og november holdt vi
fyraftenssang med emnerne efterår
og advent. Begge gange med meget
ringe tilslutning.
I december havde vi julegudstjeneste med Vejrup/Endrupkoret, hvor
der var god tilslutning.
Vi var så heldige i 2013 både at have
minikonfirmander og konfirmander.

og høre foredrag med billeder. For at
afprøve dette holdt Lars Christoffersen foredrag om C. S. Lewis roman
Narnia og viste uddrag af filmen.
Der kom 2 uden for menighedsrådets
kreds.
4. maj havde vi planlagt en friheds-,
lys- og forårsgudstjeneste med lægmandsprædiken. Det blev af flere
grunde ikke til den oplevelse, vi havde forventet.

2014.
I februar og marts forsøgte vi igen
med fyraftenssang, der startede lidt
senere på dagen, men det hjalp ikke
på tilslutningen.
I februar afholdt vi sangaften i Endrup. Det var som sædvanlig populært.
I marts havde vi koncert i Vester
Nykirke med amatørorkesteret Revl
og Krat. Kirken var fyldt.
Vores fastelavnsgudstjeneste med
efterfølgende tøndeslagning var meget ringe besøgt.
Vi har i kirken fået et filmlærred, så
vi har mulighed for både at vise film

Vi vil derfor foreløbig holde pause
med fyraftenssang og foredrag i kirken.
Vi vil i stedet satse mere på temagudstjenester.
Foreløbig er der planlagt familiegudstjeneste med gospeltrio i august,
en sangeftermiddag med Vejrup/
Endrupkoret i oktober og en adventsgudstjeneste i december.

Da vi i april evaluerede vores arbejde, måtte vi konkludere, at vi havde
brugt for meget tid, arbejde og penge
og fået for lidt ud af det. Vores ambitionsniveau var for højt og svarede
ikke til den virkelige verden.
De arrangementer, som menigheden foretrak, var festlig, let syng-med
musik.

Der er desværre ingen minikonfirmander i 2014.
På den positive side hører, at vi har
fået en dejlig kirkesanger i Tarja Lii-

sa Tepponen.
Hun er uddannet i sang fra musikkonservatoriet i Esbjerg. Hun synger
pragtfuldt, og hun kan også spille på
fløjte.
Regnskab og budget kan ses på hjemmesiden.
Vi håber meget, at vi i fremtiden kan
bruge menighedsmødet til en debat
om kirken og dens aktiviteter.
Hanne Eiby

BUSK-dag søndag
den 26. oktober
Som sædvanlig er den sidste søndag
i oktober Buskdag. Gudstjeneste kl.
10.30 i Vejrup og 09.00 i Vester Nykirke. 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 28. oktober og indtil tirsdag
2. december og så igen efter nytår til
tirsdag den 17. februar. Det foregår i

Kalender
Tirsdag d. 28. okt.:

Minikonfirmander i Vejrup begynder efter skoletid

Søndag

Busk-gudstjenester ...................................................kl. 9.00 i Nykirke og 10.30 i Vejrup

d. 26. okt.:

Tirsdag d. 9. okt.:

Eftermiddag med Bent Thomsen Petersen .......................................................... kl. 14.00

Tirsdag d. 11. nov.: Foredrag ved Mogens S. Mogensen: Islam og Kristendom ................................ kl. 19.30
Søndag

d.16. nov.:

5-års dåbsjubilæum i Vester Nykirke

Søndag

d. 30. nov.: Advents- og familiegudstjeneste i Vejrup kl. 11.00 og Nykirke ......................... kl. 09.30

Søndag

d. 7. dec.:

Julekoncert. Skalakoret i Vester Nykirke ............................................................ kl. 16.00

www.endrupby.dk
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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.

Alle Helgens dag.
Alle helgens søndag er altid den 1.
søndag i november og i år er det den
2. 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.

den 16. november kl. 11.00 i Vester
Nykirke.
Alle børn døbt i 2009 bydes særligt
velkommen sammen med deres familie.
Efter gudstjenesten tilbud om kirkekaffe.

5-års dåbsdag

Familiegudstjeneste
1. søndag i advent
den 30. november
kl. 9.30 i Vester Nykirke
og kl. 11.00 i Vejrup

Det fejrer vi i Vester Nykirke søndag

Konsulent Ph.d. og formand for
Det mellemkirkelige råd, Mogens S. Mogensen:
Forskelle og ligheder mellem Islam og Kristendom,
Vejrup præstegård, tirsdag den 11. nov. kl. 19.30:
Islam er ikke længere en fremmed, men en dansk religion, som har over
4% af befolkningen som tilhængere. Og i kirken drøfter vi, hvordan vi
skal møde muslimer med forkyndelse, dialog, diakoni og samarbejde.
Derfor er det væsentligt at sætte os ind i, hvad vore muslimske medborgere tror på, og hvad religionen betyder for dem i deres hverdag. Som
monoteistiske religioner har islam og kristendom (sammen med jødedom) mange ligheder, men der er også en række afgørende forskelle. Og
dertil kommer, at der både blandt muslimer og blandt kristne er forskellige retninger. Mødet med islam og muslimer er ikke blot en mulighed for
at stifte bekendtskab med en anden religion, men også for at lære sin egen
tro bedre at kende. For yderligere info om Mogens, se intercultural.dk
Gørding er medindbyder til aftenen. Vejrup-V. Nykirke bliver indbudt
i til arrangement derovre i 2015.

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. Efter
gudstjenesterne er der æbleskiver.

Julekoncert:
Julekoncert i Vester Nykirke med
Skalakoret søndag den 7. december
kl. 16.00

Til Eftertanke
Hvis du jubler og takker, når solen
står op, svarer den med nådens aftenrøde, når den går ned.
Goethe

Kirkelige handlinger:
1/6 - 1/10 2012

Dåb:
Vejrup kirke:

Harry Taae Harbuz Lindberg
(Alina Harbuz Lindberg og
Harry Taae Lindberg)
Vester Nykirke:

Josefine Spangsberg Henriksen
(Heidi Spangsberg Jørgensen og
Anders Henriksen)

Begravelser:
Vejrup kirkegård:

Per Hedevang Hansen
Vester Nykirke:

Bella Jette Nielsen
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