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Livets landevej

For år tilbage, når vi kørte tur nye
steder rundt i Danmark, var det tit
mig, der sad med landkortet for at
finde vej. Jeg synes, jeg var pænt god

til det, og alligevel kørte vi forkert af
og til. Det var vigtig at have et godt
kort over området, vi befandt os i - et
kort med mange og gode signaturforklaringer, der kunne hjælpe med
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at tyde indholdet. Overså man noget,
endte man måske på afveje.
Foruden kortet kunne det være godt
at søge råd og vejledning hos folk,
der var kendt i området.
I dag tænder vi GPS’en – et fantastisk værktøj, der kan hjælpe os med
at finde rundt i den ganske verden.
Men det er nødvendigt, at vi har adgang til det rigtige kort, som skal
opdateres med jævne mellemrum.
Husker vi det, kan vi finde frem til

www.endrupby.dk
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næsten alt – byer, attraktioner, steder
vi kan få tanket op, både med benzin
og fødevarer, og steder hvor vi kan få
hjælp, f.eks. sygehus m.m.
Hvad enten vi sidder med kort eller GPS, er det gavnligt med en god
vejledning, så vi kan få det bedste
udbytte.
Men det er ikke kun på landevejen
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det forholder sig sådan – det gør det
også i livet.
Som mennesker har vi også brug for
steder at få tanket op og rastepladser
til pauser.
Vi kan dreje af et forkert sted eller komme ud af en blind vej. Vi kan
køre galt, og det kan føles som et
frontalt sammenstød.
Det er vigtigt at følge et godt kort,
så vi undgår at køre forkert alt for tit,
ligesom det er vigtigt at søge råd og
vejledning hos nogen, vi ved, elsker
os uanset hvad.
Birthe Boye, Andst kirkeblad

Nødløgn
I forbindelse med en rundspørge for
Jyllandsposten er sognepræst Per
Ramsdal kommet til at sige, at han
sommetider syntes, at han stak en
nødløgn, når han bekræftede de pårørendes tro på, at de skulle gense
den døde.
Han troede nok på opstandelsen,
men ikke kødets opstandelse.
Ordet nødløgn lyder voldsomt og
det har da også ført til, at biskoppen
gerne ville tale med ham.
Han har så trukket udtalelsen tilbage. Men når det engang er sagt, kan
det vel ikke uden videre trækkes tilbage. Men det kan jo føre til, at man
tænker over, hvad man egentlig mener med ordene.
For Grundtvig var det vigtigt at beholde udtrykket kødets opstandelse.
Det syntes Ingemann ikke. Det fører til for meget ligstank at tale om
kødets opstandelse, mente han.
Det satte deres venskab på en alvorlig prøve.
Bibelen bruger ikke udtrykket ”kødets opstandelse”.

Her tales blot om de dødes opstandelse og at disciplene ikke rigtig kunne kende Jesus, først efter at han selv
havde givet sig til kende. Paulus taler
om, at vi skal forvandles. Det er ikke
den samme krop eller legeme, men et
forvandlet legeme.
Nogen vil spørge: Hvad for et legeme får man? Det harcelerer han lidt
over. Det er et dumt spørgsmål, mener han, for selvfølgelig vil der ske en
stor ændring, når det bliver det himmelske legeme. Han sammenligner
det med et hvedekorn. Den plante,
der kommer op af det døende hvedekorn er væsentlig anderledes end
selve hvedekornet. Således også med
den himmelske krop.
I vores ældste trosbekendelse tales
der om kødets opstandelse, men i den
nikænske, som ikke er helt så gammel, den er fra 325, hedder det, at
vi tror på de dødes opstandelse. Her
er det således ikke sagt så meget om,
hvorvidt det er præcis samme legeme, der står op, men personen.
Disciplene havde også svært ved at
genkende Jesus efter opstandelsen.
Han kunne gå gennem døre, men han
var ikke et spøgelse, for han spiste
noget sammen med disciplene, da de
vendte tilbage til Genesareths sø.
Først da han bad bordbøn, kunne
Emmausdisciplene genkende ham.
De havde samtalet med ham under en
lang vandring, men genkendte ham
ikke. Nu havde de heller ikke forestillet sig, at han var opstået, det var
en overraskelse. De var vildt glade
for at diskutere med den fremmede
person. Først til allersidst fandt de
ud af, hvem han var. Det blev glæden
ikke mindre af.
Når den ældste menighed brugte
ordet kødets opstandelse var det nok

Kalender
Onsdag d. 18. feb.

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

Tirsdag d. 17. mar.

Salmemaraton i Vejrup Kirke ...............................................................................kl. 17.00

Onsdag d. 29. apr.

Soldatervennestævne ........................................................................................... kl. 19.30

Søndag

Familiekoncert i Vejrup kirke ved Hans Jørn. Østerby ...................................... kl. 14.00
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i modsætning til den græske verden,
hvor legemet blev foragtet som blot
et hylster. For jøderne var legemet
positivt. Mennesket er skabt i Guds
billede, derfor er kroppen god nok og
tiltrækningen mellem mand og kvinde Guds gode gave. Jeg tror det er det
positive kropssyn der er grunden til,
at der i mosebøgerne opfordres til,
at man ikke skal lade sig tatovere
og heller ikke lade sig barbere, men
lade skægget gro. Det er selvfølgelig
ikke det vigtigste, det er kun en detalje ved det væsentlige, at kroppen
er Guds gode gave og at seksualiteten
mellem mand og kvinde er gudvillet
og at de kan blive et kød er smukt og
godt.
Men kød og blod skal ikke arve
Guds rige hedder det hos Paulus.
Dermed må han mene, at vi alle skal
igennem en forvandling for at opstå
til evigt liv.

Kunne du ikke tænke
dig at gå i kirke en
almindelig søndag?
Jeg vil sige, at det ville være skønt, om
det måtte være tilfældet. Vi er nemlig ofte kun to eller tre om søndagen
ud over betjeningen og det siger sig
selv, at fortsætter denne udvikling, så
er der ikke langt til messefald. Man
kalder det messefald, når en gudstjeneste ikke foregår som annonceret og
planlagt, men må opgives.
”Man skal ikke overrende kirken”
er det noget, der hedder. Det er naturligvis rigtigt. Hvis der er en næste
i nød, skal man da først hjælpe her.
Eller hvis man har et udestående med
nogen, så gå først hen og forlig dig
inden du går op i templet, siger Jesus.
Så kan man gå op i templet bagefter,
når det er ordnet.
Der er også den fare ved at gå i kirke, at man gør sig til af det. Den fare
er jo fjernet, hvis man slet ikke kommer der eller kun, når man skal, f. eks
ved barnedåb eller bryllup!
Men jeg synes kirken har en vigtig opgave ved at minde os om vores
ufuldkommenhed.
Ved at gå i kirke bliver man renset.
Det er en katharsis, en renselse af

sindet. Det kan man også få ved at gå
i teatret. Men det er jo noget dyrere.
Billetten til kirken er jo betalt.
I kirken er der både lov og evangelium. Når vi vurderer det etiske, det
moralske, så taler vi med Gud. Det
kan være nedslående og ikke til at
holde ud. Det bliver man i trist humør
af og må flygte væk eller gøre tingene
mere overkommelige og springe over,
hvor gærdet er lavest.
Men i Jesu ord taler Gud også venligt og mildt. ”Kom hid til mig, I som

slider jer trætte og bærer tunge byrder
og jeg vil give jer hvile”. Det er balsam for sjælen. At Jesus på korsets
træ har båret alle fortrædeligheder og
al modgang, Det er godt at høre. Det
kan man ganske vist også høre andre
steder end i kirken. Man kan f. eks se
gudstjenste på kanal K søndag eftermiddag kl. 14.00 .
Det er alt sammen fint og godt, men
det er jo vigtigt, at vi står sammen
lokalt.

Gudstjenester

Vejrup
09.30

V. Nykirke
ingen

ingen

10.30

22. feb. (1.søn. i fasten)

09.30PT

ingen

01. mar. (2.søn. i fasten)
08. mar. (3.søn.i fasten)

11.00
ingen

09.30
11.00PT

15. mar. (Midfaste)

09.30

ingen

08. feb. (Sexagesima)
15. feb. (Fastelavn)
(tøndeslagning og kirkekaffe)

22. mar. (Mariæ Bebudelsesdag)
14.00
(familiesøndag med Hans Jørn Østerby)

ingen

29. mar. (Palmesøndag)

ingen

11.00

02. apr. (Skærtorsdag)

10.30

19.30

03. apr. (Langfredag)

10.30

09.00

05. apr. (Påskedag)

10.30

09.00

06. apr. (2.påskedag)

09.00

ingen

12. apr. (1.søn. e. påske)

09.00

10.30

19. apr. (2.søn.e.påske)

10.30

ingen

26. apr. (3.søn.e.påske)
(konfirmation i V. Nykirke)

ingen

10.00

01. maj (Bededag)

ingen

09.00

03. maj (4.søn.e.påske)
(konfirmation i Vejrup)

10.00

ingen

(PT: Pernille Troldborg)
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lesangbogen. Ingrid vil desuden være
ved klaveret og Peer Munkgaard vil
akkompagnere på violin.
Det er en dejlig tradition at mødes
på den gamle kro og synge sammen
ind i mellem historier fra fortid og
nutid.
Menighedsrådet sponsorerer kaffen.
Hans Jørn Østerby

Familiekoncert
søndag den
22. marts kl. 14.00:
Hans Jørn Østerby er både sanger og
sangskriver og er med i mange kirkekoncerter.
Han bruges meget til koncerter ” i
øjenhøjde” – familiekoncerter, hvor
der udover sang og musik er trylleri,
bugtale, drama / fortælling, hip-hop.
Sjove og lærerige forestillinger for
hele familien, altså for alle aldre.
Hans Jørn Østerby beskriver med
sine egne ord sin
stil som ”visesang i en tilbagelænet
troubadour-tradition”.
Vi er spændte på, hvad han vil give
os ved koncerten, så lad os fylde
Vejrup kirke.

Møder:
Onsdag den 29. april: Soldatervennestævne i Vejrup
Konfirmandstue kl. 19.30
Taler : Esther Kofoed

Julekonkurrencen
Årets julekonkurrence 2014 blev
vundet af Signe Fogh

Ord til eftertanke
Den kristelige kærlighed skal ikke
svinge sig til himlen, for den kommer
fra himlen og med himlen; den stiger ned og når derved det at elske det
samme menneske i alle forandringer,
fordi den ser det samme menneske i
alle forandringerne.
Søren Kierkegaard

SALMEMARATON I RIBE DOMPROVSTI
KOM OG SYNG MED
Lige uger kl. 17-18 med indlagt kaffepause
PROGRAM
uge 8

Gørding kirke –

fredag d. 20.2.

– DDS 471-480

uge 10 Spandet kirke –

torsdag d. 5.3.

– DDS 481-490

uge 12 Vejrup kirke –

tirsdag d. 17.3.

– DDS 491-500

uge 14 Sct. Catharinæ kirke –

onsdag d. 1.4.

– DDS 501-510

uge 16 Gredstedbro kirke –

onsdag d. 15.4. – DDS 511-520

uge 18 Hviding kirke –

torsdag d. 30.4. – DDS 521-530

uge 20 Bramming, Skt. Ansgar – tirsdag d. 12.5. – DDS 531-540
uge 22 Kalvslund kirke –

onsdag d. 27.5. – DDS 541-550

uge 24 Hjortlund kirke –

tirsdag d. 9.6.

DDS: den danske salmebog.

Sangaften i
Endrup Møllekro
Onsdag den 18. februar kl. 19.30 vil
Ingrid Sand Simonsen, Hjortkær, fortælle lokalhistorie.
Velkommen til en hyggelig aften
med forslag til at synge fra Højsko-
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– DDS 551-560

