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Jul, dejlige jul,
engle dale ned i skjul

som kunne være så godt, alligevel
ikke er det.

Der er mange gode minder knyttet til
julen. Men det er ingen selvfølge, at
det bliver en god fest. Julen siges at
være højsæson for husspektakler. Det
er lidt vemodigt at tænke på, at det,

Man kan godt forstå, at den hjemløse
ikke har det for godt i julen. Eller
den for hvem parforholdet bare ikke
vil lykkes. Men når man så endelig

www.endrupby.dk

Ida Karlskov Bojsen
(Hanne Bojsen og
Bjørn Karlskov Sørensen)

Vielser:
Vejrup kirke:
Sandie Fritze Sillasen og
Allan Toft

har fundet sammen og lovet hinanden troskab, at det så ikke lykkes. Er
det juletravlheden? Det siges jo, at
da Gud skabte julen, så ville fanden
skabe noget, der kunne trække fra og
det blev så juletravlheden, som kan
ødelægge julen indefra. Men det er
ikke blot den, som gør det. I juledagene har man alt for megen tid til at
tænke over tingene. Måske går vi for
lidt i kirke.
I kirken bliver vi jo mindet om
grundlaget for glæden. Det er ikke det
økonomiske, gaver og ydre velfærd,
men at Jesus i det hele taget blev født.
I første johannesbrev kapitel 4, vers
9 står der: ”Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os, at
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Vejrup Endrup Nyt
Gud har sendt sin Søn, den Enbårne,
til verden, for at vi skal leve ved ham”
Vi må altså tænke på, at Gud af
kærlighed til os sendte sin søn, det
kæreste han havde. Men han var for
god til denne verden, det endte med
at de tog livet af ham. Det var tragisk.
Det kunne ikke blive mere vanvittigt.
Men sådan er livet jo også sommetider. De gode bliver overfaldet og berøvet alt. Det er jo ikke uhørt.
Det mærkelige er så, at det slet ikke
var i modsætning til Guds plan. Gud
vidste, at sådan ville det gå. Alligevel sættes planen i værk. Jesus bliver
sendt som lam blandt ulve. Uden ham
kunne det ikke blive rigtig jul.
Det er sandt, at vi fejrer at lyset vender tilbage og dagene begynder at
blive længere igen, men det er så lidt,
at vi næsten ikke kan mærke det, det
er ikke mange minutter før, solen står
op her i december efter solhverv den

Adresseliste:
Sognepræst Ehm Asger Ehmsen
Engdraget 5, Vejrup
Tlf 75 190051
e-mail: eae@km.dk
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
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”Livet leves indefra”
– den 16. Januar 2014 kl. 19
i Vejrup præstegård
ved stiftspræst for åndeligt søgende, Jette Dahl
Jette Dahl tager udgangspunkt i sit eget liv og de erfaringer, hun gør sig
i mødet med mennesker. Hvad kan vi gøre for at få sjælen mere med i
vores hverdag? Hvad vil det sige at leve livet indefra og ud? Hvordan
kan vi hvile mere i os selv og i Gud og bliver hele mennesker? Det er
noget af det, Jette Dahl giver sit bud på. Hun inddrager bl.a. de 7 pilgrimsord: ”Langsomhed, bekymringsløshed, enkelhed, frihed, stilhed,
spiritualitet og fællesskab”.
Jette Dahl har været sognepræst i folkekirken i 25 år. I 2004 opsagde hun
sin faste stilling for at arbejde mere intenst med det, hun brænder for:
omsorg for det indre menneske i lyset af den kristne tro. I 7 år arbejdede
Jette Dahl som freelance præst og sjælesørger gennem kursusforløb om
kristen spiritualitet og meditation, ledte retræter og pilgrimsvandringer
i ind-og udland, gav åndelig vejledning i trospraksis, holdt foredrag og
skrev bøger. I august 2011 blev hun ansat som stiftspræst for åndeligt søgende i Ribe Stift. Jette Dahl har kontor i Treenighedskirken i Esbjerg.
Hun er fast skribent for Kristeligt Dagblad på nettet www.kristendom.dk
og i Jydske Vestkysten i rubrikken ”Tænk efter” og har skrevet 4 lettilgængelige bøger om meditation i en kristen sammenhæng.

22. december. Men det er begyndt.
Men det er ikke det afgørende. Det er
derimod at Jesus kom og Gud skænkede os alt med ham, synderens forladelse og evig liv. Kærligheden har
sejret over død og elendighed. Det er
det, som vi må sige tak for og derudfra møde vor næste. Når vi tænker
på det, stemmes vort sind til taknemlighed over at Gud holder sin hånd
over os og skænker os alt med Jesus
Kristus. Det er en god basis at grunde
juleglæden på, så er der ikke så megen grund til utilfredshed.
Asger E.

www.vejrup.dk

Familiegudstjenester
Første søndag i advent er der familiegudstjenester i begge kirke. En trompetist vil medvirke. I Vester Nykirke
er der kirkekaffe i kirken og i Vejrup
er der kaffe og æbleskiver i konfirmandstuen.
Kl. 9.30 i Nykirke og kl. 11.00 i Vejrup.
Krybbespil
Ved gudstjenesten 4. søndag i advent
den 22. december kl. 11.00 i Vester
Nykirke forventes konfirmander at
opføre et krybbespil.

Vejrup Endrup Nyt
Fyraftensandagter
I Vester Nykirke er der to i foråret,
onsdag den 5. februar. Og onsdag den
5. marts. Kl. 17.00-17.30.
Tanken er den lige efter fyraften, at
komme i kirken og synge et par salmer og sange, høre en fortælling eller en oplæsning og forhåbentligt gå
beriget hjem.
Temaet for den første fyraftensandagt i februar er vintersange.

Julekoncert/Jule syngmed gudstjenester
med Vejrup-Vester
Nykirke sangkor:
Søndag den 8. december i Vejrup
kirke kl. 16.00 og
Søndag den 15. december kl. 16.00 i
Vester Nykirke.

Sangaften i
Endrup Møllekro
Onsdag den 20. februar er der mulighed for at få stemmerne rørt. Ingrid
Sand Simonsen sørger for musikken
og vi vil tage nye og ældre ting frem
og så er naturligvis også mulighed
for selv at foreslå noget at synge fra
den nye højskolesangbog. Undervejs
er der lejlighed til en kop kaffe og en
beretning af lokalhistorisk tilsnit ved
N.E. Junk.

Nytårsdag
Efter gudstjenesterne Nytårsdag kl.
14.00 i Vejrup og kl. 16.00 i Vester
Nykirke er der mulighed for at ønske

Salmemarathon i Ribe domprovsti
Man mødes på skift i Provstiets kirker kl. 17-18 og synger 10 salmer fra
salmebogen hver gang.
Det kræver ingen tilmelding, man må gerne komme enkelte gange alt
efter, hvad der er praktisk.
Oftest er det den lokale præst, der kort kommenterer de enkelte salmer.
Til afslutning er der en kop kaffe i kirken.
Uge 48 torsdag den 28/11 Gredstedbro kirke DDS nr. 201-210
Uge 50 torsdag den 12/12 Darum kirke DDS 211-220
Uge 2

torsdag den 9/1

Ribe domkirke DDS 221-230

Uge 4

tirsdag den 21/1

Vejrup Kirke DDS 231-240

Uge 6

onsdag den 5/2

Hjortlund kirke

Uge 8

torsdag den 20/2

Hviding Kirke

Uge 10 torsdag den 6/3

Sct. Catharinæ

Uge 12 tirsdag den 18/3

Obbekær kirke

Uge 14 onsdag den 2/4

Gørding kirke

hinanden godt nytår med et glas portvin og et stykke kransekage.

Evangeliets
dobbelte tone
”Han kom til sit eget,
og hans egne tog ikke imod ham.
Men alle dem, der tog imod ham,
gav han ret til at blive Guds børn”.
Johannesevg kap 1.
Vægten falder i evangeliet ikke på,
at han ikke blev modtaget, men at
han kom. På dansk har ingen fattet,
endsige udtrykt juleteksternes totonede evangelium bedre end Brorson.
Kingos julesalmer er storladne i de-

res evangeliske rettroenhed, formet
i barokkens prægtige sprog. Grundtvigs forelskelse i alt kvindeligt kan få
ham til henrevet at afmale den hellige
jomfru med barnet på skødet eller til
at genskabe børnenes forventning til
julemorgen. Ingemann romantiserer
yndefyldt det hele, får juletræet til at
blive et skud på livets træ fra Paradisets have og digter om den ”glade
jul”, så det kan synges lige godt bagfra som forfra, uden at det går ud over
meningen, for der er i grunden ingen!
Men Brorson – den gode pietist
– der året rundt er så bekymret for,
om han selv er from nok, og helst går
rundt med gradestokken for at måle,
om der skulle komme lidt ydmyghed

Kalender
Søndag

D. 08.12

Julekoncert med Vejrup-Vester Nykirke sangkor ............................kl. 16.00 i Vejrup kirke

Søndag

D. 15.12

Julekoncert med Vejrup-Vester Nykirke sangkor ....................... kl. 16.00 i Vester Nykirke

Søndag

D. 22.12

Krybbespil ved konfirmander ved gudstj. i V. Nykirke ......................................... kl. 11.00

Torsdag D. 16.01

Sogneaften Jette Dahl .............................................................................................. kl. 19.00

Onsdag D. 05.02

Fyraftensandagt i Vester Nykirke..................................................................kl. 17.00-17.30

Onsdag D. 20.02

Sangaften i Endrup ................................................................................................. kl. 19.30

Onsdag D. 05.03

Fyraftensandagt i Vester Nykirke .................................................................kl. 17.00-17.30

Søndag

Revl og Krat koncert i Vester Nykirke ................................................................... kl. 19.00

D. 30.03

www.endrupby.dk
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Vejrup Endrup Nyt
ind i de andres ”forhærdede tidselgemytter” – han bliver ved juletid helt
overvældet af evangeliet og har som
ingen anden fundet sin tids udtryk for
den:
”Velkommen fra din himmelsal
til denne verdens grædedal,
hvor man dig intet andet bød
end stald og krybbe, kors og død.”

Det er, hvad jeg kalder evangeliets
dobbelt tone: Kristus, Guds levende
ord, blev kød og blod, blev bror og
næste; han kom til sit eget, og hans
egne modtog ham ikke, men ”vi så
hans herlighed” og det er ”nåde over
nåde”, at han kom og bliver ved med
at komme.
P.G. Lindhardt

Find 5 fejl

Æslet igen
Ved lygtens skær, imellem får og stude,
blev Jesusbarnet født og svøbt klude.
Et æsel lagde ørerne tilbage
og hilste lydt den lilles første klage.
Det var i Bethlehem for længe siden,
og drengens ry er vokset stærkt med
tiden.
Hans fødselsstund er årets store time,
Da festlys tændes, alle klokker kime.

På dette gamle glansbillede er der på den nederste udgave
indsneget sig 5 fejl. Sæt ring omkring og aflever eller indsend løsningen til:
Præstegården, Engdraget 5, Vejrup, 6740 Bramming
inden d. 24. december 2013 og deltag i lodtræningen om
en æske chokolade.

Men altid gennem juleaftens glæde
Jeg hører æslet skryde, barnet græde.
Henrik Pontoppidan

Nytårsbøn
I mig er mørke,
men hos dig er lyset.
Jeg er ensom,
men du forlader mig ikke.
Jeg er mismodig,
men hos dig er hjælpen.
Jeg er urolig,
men hos dig er freden.
Jeg forstår ikke dine veje,
men du ved vejen for mig.
Dietrich Bonhoeffer

Til Eftertanke
Gennem bekymring drives jeg til
bøn, og gennem min bøn driver jeg
bekymringerne bort.
Philip Melanchton
Bønnen stiger op og Guds barmhjertighed stiger ned
Augustin

✁

Bønnen skal være morgenens nøgle
og aftenens lås.
Frederik Zeuthen

Navn:_______________________________________________
Adresse: ____________________________________________
Postnr.:_______________ By:___________________________
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www.vejrup.dk

Glæde er kun muligt, når vi tiltrækkes af mennesker og ting på grund af
det, de er, og ikke på grund af, hvad
vi måske kan få ud af dem. Glæde
har noget i sig, som ligger højt hævet
over glæde og sorg. Det er noget, som
kaldes velsignelse.
Poul Tillich

