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Alterbillede og
altertæppe i
Vejrup kirke

I Vejrup har vi et specielt altertæppe. Man finder ikke dets lige nogen
steder. Dog er der et lignende tæppe
også i Åstrup kirke, men med et andet motiv og ved samme kunstner.
Det er dejligt med et stykke nutidskunst. Det er fint, at der er lidt fra
hvert århundrede i kirken. Det er med
til at understrege, at det er vores kirke, og at den ikke kun er et museum.
Det var i 1980-erne, at det blev lavet, syet af lokale folk og det sidste,
knæfaldet og brudestolen i 1998. Det
var en festlig dag, da det sidste blev
indviet.
Tegningen til det var kunstneren
Karen Margrethe Høskuldsson mester for. Hendes familie stammer fra
Island, som navnet antyder, og selv er
hun vokset op i Esbjerg og bor nu i
København.
Tanken var at lave et broderet tæppe, som skulle passe i tematik med
alterbilledet.
Alterbilledet er fra sidst i 1800-tallet. Det er malet 1898-99 af maleren
Heinrich Dohm. Signatur og årstal er
nederst i højre hjørne. Det forestille
Abraham på vej til at ofre sin søn Isak.
Det er jo en skræmmende historie, at en far skal ofre sin søn. Mere
vildt kan det ikke blive. Det er et me-

get mørkt billede og det er med god
grund malet i sorte og dystre farver.
Hvordan kunne vore forfædre dog
finde på at hænge sådant et billede op?
Abrahamshistorierne er ikke negative historier, der forherliger vold,
tværtimod.
Abraham er berømmet, fordi han i
al svaghed troede på Gud og gav Gud
æren. Han betegnes som troens fader.
Han troede på Gud stik imod alle odds.
Intet skulle afholde ham fra at tro Gud.
Han var overbevist om, at Gud ved
bedst, lige meget hvad. Og det viste
sig også at være tilfældet.
Isak blev skånet og kom til at mar-
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kere et stop for menneskeofringer.
Det enkelte menneskeliv har værdi
og må ikke udslettes, selv om det
skulle være i en god sags tjeneste.
En dyreofring kom i stedet. ”Gud
skal selv udse sig offerlammet”, som
der står med guldskrift under billedet.
Oven over billedet stod i sin tid et
pauluscitat: Da vi nu er retfærdiggjorte af tro, har vi fred med Gud.
(Rom 5,1). så er der ikke brug for ofringer mere.
Det er vigtigt.
Det er ikke ved store offergerninger,
vi selv frembringer, at vi bliver gode
nok og acceptable nok, men ved at vi
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i troen hører sammen med Kristus.
Det er den frelsende tro og det er baggrunden for at kunne leve et glad og
ubekymret menneskeliv, trods modgang. Det er det, som vore forfædre
gerne ville have, vi skulle huske ved
at se på det dystre billede.
Altertæppets symbolik
”Hvor er offerlammet?”, spurgte Isak
på vej op ad Moria bjerg.
”Vi har brænde og vi har ild, men
hvor er offerlammet?”, spurgte han,
og Abraham svarer: ”Gud vil selv
udse sig offerlammet”.
Senere ser Abraham så en vædder,
der har fået hornene viklet ind i noget
tjørnekrat og ikke kan komme løs.
Det er blevet afbilledet i det nye altertæppe: en vædder, som ikke kan
komme løs af det grønne tjørnekrat,
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som omslynger den fra alle sider.
”Det er synd for geden”, siger børnene undertiden, når vi taler om altertæppet.
Og jeg svarer, at den har forhåbentlig haft et godt liv, indtil den sad fast.
Rundt om vædderen er der fem billeder af mennesker, der er fastlåst
mere eller mindre i en svær situation.
Der er et billede af radmagre børn,
der sulter og måske også tørster.
Der er et billede af flygtninge med
kufferter, en ældre, der er syg, og en
der er i fængsel og en soldat, der er

Gudstjenester

faldet og et fly, der dropper bomber,
der starter en ildebrand.
Alt sammen mennesker i vanskelige situationer. De er viklet ind i et
tjørnkrat, de vanskeligt kan komme
løs fra.
Og vædderen ligger i midten af det
hele og bløder.
Det er jo ret barske billeder og
hvorfor det? Har det noget med tro at
gøre? Ja, det vil jeg mene.
Det er en kendt sag, at Jesus er det
lam, som bærer verdens synd. Han
blev ofret i stedet for Isak. Man må

Vejrup
12. apr. (1.søn.e.påske)
09.00
19. april (2.s.e.påske)
10.30
26. apr. (3. s. i påske)
ingen
(konfirmation i Vester Nykirke)
01. maj Bededag
ingen
03. maj (4.s.e.påske).
10.00
(konfirmation i Vejrup)
10. maj (5.s.e.påske)
ingen
14. maj (Kristi himmelfartsdag)
09.00
17. maj (6.s.e.påske)
09.00OM
24. maj (Pinsedag)
10.30
25. maj (Anden Pinsedag) Bækmark
14.00
31. maj (Trinitatissøndag)
09.00
07. juni (1.s.e.trin.)
ingen
14. juni (2.s.e.trin.)
10.30
21. juni (3.s.e.trin.)
ingen
28. juni (4.s.e.trin.) Vøgaslund
14.00
05. juli (5.s.e.trin.)
10.30PT
12. juli (6.s.e.trin.)
ingen
19. juli (7.s.e.trin.)
10.30HO
26. juli (8.s.e.trin.)
09.00
02. aug. (9.s.e.trin.)
ingen
09. aug. (10.s.e.trin.)
10.30
(byfest i Vejrup)
16. aug. (11.s.e.trin.)
09.00
22. aug. lørdag familiegudstjeneste i Endrup
OM: Ole Madsen
HO Hans Okkels
PT : Pernille Troldborg
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ingen
10.00
09.00
ingen
10.30
10.30
ingen
09.00
ingen
10.30
09.00
ingen
09.00
ingen
ingen
09.00PT
ingen
ingen
10.30
ingen
10.30
10.30
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ikke ofre andres liv, men man kan
ofre sit eget. Det var det Gud gjorde
i Jesus for at sige, at han elsker os og
vil gå til det yderste for at redde os.
Og når det er tilfældet, så skal vi
også ofre os. Måske ikke ligefrem
ofre livet, men alligevel hjælpe, hvor
vi kan og det er jo ikke gratis. Hjælpe dem, som er i nød og som vi har
mulighed for at hjælpe.
Når man kommer til alters, og ser
altertæppet, så kommer man til at
tænke på, at det bliver til for lidt. Det
man gør for at tage sig af syge og
fremmede og folk i fængsel.
Men nu er det jo heldigvis sådan,
at ved alteret får man syndernes forladelse. Og når det er tilfældet, kan
man gå glad fra altret ud i verden og
forsøge at gøre det bedre.
Matthæusevangeleit kap. 25:
”For jeg var var sulten, og I gav mig
noget at spise,
jeg var tørstig og I gav mig noget at
drikke,
jeg var fremmed og I tog imod mig,
jeg var nøgen, og I gav mig tøj,
jeg var syg, og I tog jer af mig,
jeg var i fængsel, og I besøgte mig.”
Det er troens gerninger. Det er den
levede tro.
Asger Ehmsen

Onsdag den 29. april:
Soldatervennestævne i konfirmandstuen kl. 19.30
Taler: Esther Kofoed

Konfirmation i Vester
Nykirke søndag den
26. april kl. 10.00:
Jesper Bo Viktor Andersen, Gummesmarkvej 26, Gummesmark

SALMEMARATON I RIBE DOMPROVSTI
KOM OG SYNG MED
Lige uger kl. 17-18 med indlagt kaffepause
PROGRAM
uge 16 Gredstedbro kirke –
onsdag d. 15.4.
uge 18 Hviding kirke –
torsdag d. 30.4.
uge 20 Bramming, Skt. Ansgar – tirsdag d. 12.5.
uge 22 Kalvslund kirke –
onsdag d. 27.5.
uge 24 Hjortlund kirke –
tirsdag d. 9.6.

- DDS 511-520
- DDS 521-530
- DDS 531-540
- DDS 541-550
- DDS 551-560

DDS: den danske salmebog.
Der er tale om et samarbejde mellem domprovstiets præster og organister.
Man mødes på skift i provstiets forskellige kirker kl. 17.00 til 18.00.
Formålet er mangesidigt:
At genskabe et syngende folk.
At opleve de fine kirkerum og forskellige orgler.
At forny bekendtskabet med de gamle salmer og opnå fortrolighed med
nye.
At synge af karsken bælg i max 3 kvarter.
At få hilst på hinanden over en op kaffe.
Salmemaraton kræver hverken tilmelding eller forberedelse, kun sangglæde.
Rasmus Bonde Bertelsen, Hovedvej
A1 13, Endrup
Jonas Elof Hasselkvist, Møllegårdsvej 6, Endrup

Konfirmation i Vejrup
kirke, søndag den
3. maj kl. 10.00:
Susan Frøsig Grønning, Elmevej 2,
Vejrup
Camilla Paamand Jensen, Vejrup
Storegade 82, Vejrup
Sarah Gaardsholt Jensen, Vibevej 4,
Vejrup
Karoline Frisgaard Madsen, Nørregade 101, Gørding
Nanna Sofie Utoft Nielsen, Tjørne
Alle 12, Vejrup

Andreas Malthe Hansen, Stationsvej
7, Vejrup
Noah Christian Birch Mathiesen,
Kærvej 9, Vejrup
Casper Kryger Rand, Størsbølvej 16,
Størsbøl

Forårs- og befrielsesgudstjeneste i
Vester Nykirke,
søndag den 10. maj
kl. 10.30
Det er også en gudstjeneste med en
lægmand som prædikant og i år har
Johs. Schmidt indvilget i at sige noget
om temaet med udblik til søndagens
tekst.

Kalender
Onsdag d. 29. apr.

Soldatervennestævne i Konfirmandstuen .................................................... kl. 19.30

Onsdag d. 20. maj

Foredrag i Gørding med Mads Rykind-Eriksen .......................................... kl. 19.30

Anden pinsedag d. 25. maj Gudstjeneste i Bækmark ............................................................................. kl. 14.00
Søndag

d. 28. juni

Torsdag d. 20. aug.

Friluftsgudstjeneste i Vøgaslund ................................................................. kl. 14.00
Sogneudflugt

www.endrupby.dk

17

Vejrup Endrup Nyt
Foredrag med
højskoleforstander
på Rødding Højskole
Mads Rykind-Eriksen
ONSDAG 20. MAJ kl. 19.30 i Gørding præstegårds konfirmandstue.
Således skriver Mads Rykind-Eriksen
om foredraget, der afholdes i samarbejde med Gørding Menighedsråd:
Opbrudskultur. Et signalement af
Danmark under hastig forandring
Foredraget handler om de kolossale
forandringer Danmark har gennemgået de sidste 200 år, baggrunden
herfor, og hvad det betyder for vores hverdag. Traditioner, normer og
værdier er ikke længere de samme.
Unge har i dag flere valgmuligheder
end nogensinde tidligere og sammenhængskraften i vores samfund
er kommet under pres. Vores opfattelse af nationalstaten er under forandring og familiestrukturen ændres radikalt. Det er kun nogle af
konsekvenserne af opbrudskulturen.
Foredraget forsøger at trække de
lange linjer, så udviklingen og dens
konsekvenser bliver lettere at se.
Foredraget lægger op til debat, hvor
det er nærliggende både at komme
ind på, hvilken rolle højskolerne
kan spille i forhold til det kulturelle

Mads Rykind-Eriksen, Højskoleforstander på Rødding Højskole og
cand. mag. i historie og filosofi.
opbrud, men også at inddrage tilhørernes egne erfaringer omkring den
opbrudskultur, som vi alle er påvirket
af.
Gratis adgang.

Fælles Udendørs
Gudstjeneste 2.
pinsedag den 25. maj
kl. 14.00 i Bækmark
Anden Pinsedag holder vi gudstjeneste i det fri! Stedet er Bækmarkvej 8,

Kirkelige handlinger
1/1-6/4 2015

Viede:
Døbte:
Vejrup kirke

Regitze Kjærgaard Madsen
(Annemette Stricker
Frederiksen og Kenneth
Kjærgaard Madsen)
Eleonore Spangsberg Hejn
(Camilla Spangsberg Vedsted
og Johan Kristoffer Hejn)
William Storm Knudsen
(Louise Storm Knudsen og
Stefan Storm Knudsen)
Vester Nykirke

Celina Spaanheden Johansen
(Marianne Spaanheden og
Jesper Madsen Johansen)
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Vejrup kirke:

Elisa Maria Andersen og
Jesper Lynggaard
Sabrina Jensen og
Rune Rechnagel Bjerre Hermansen

Begravede:
Vejrup kirkegård

Gunnar Thomsen
Sigfred Mikkelsen
Annalise Petersen
Hanne Rigmor Nørgaard
Else Margrethe Moratz Kjærsig
Vester Nykirke kirkegård:

Hans Anton Høj
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der ligger i et skønt område med en
sø og høj himmel. Det er for enden
af Bækmarkvej ind ad markvej mod
Sibirien ved Karen og Chr. Anker
Sørensens sø. Medbring madkurv og
kaffe og nyd den på plænen. Tag også
en klapstol og et tæppe med. Husk
passende påklædning. I tilfælde af
dårligt vejr, afholdes gudstjenesten i
Vejrup kirke.
Der arrangeres et børnehjørne på
plænen, hvor børnene kan lege under opsyn af en voksen. Kontakt
din præst, hvis du ønsker kørsel til
Bækmark. Det er pastoraterne Jernved-Hjortlund, Vilslev-Hunderup og
Vejrup-Vester Nykirke, der står bag.
Kom i god tid! Fra Gørding henvises
der til gudstjenesten.

Konfirmationsdatoer
(3.søn.e.påske i Vester Nykirke og
4. søn e. påske i Vejrup
Vester Nykirke Vejrup
2015 26. april
3. maj
2016
17. april
24. april
2017
7. maj
14. maj
Konfirmandaltergang.
Søndag den 12. april kl 10.30 i Vester Nykirke og den 19. april kl.
10.30 i Vejrup kirke. I gamle dage
kunne konfirmander først gå til alters efter konfirmationen. Sådan er
det heldigvis ikke mere. Nu er det for
hele familien. Både store og små. Altergangen forstås i dag mere som et
fællesskabsmåltid.
Men det er også festlig ting at samles, konfirmander og familie til fælles altergang. Det indbydes der til 2
uger før konfirmationen.

Gudstjeneste i
Vøgaslund
Igen i år er der gudstjeneste i Vøgaslund, Lykkesgårdsvej. Det er en yndig åben plet midt i skoven, hvor vi
under Guds frie himmel fejrer gudstjeneste med fuglesang som akkompagnement.
Tag madkurven med og få en kop
kaffe i fælleskab med andre i Guds
frie natur søndag den 28.juni. juli kl.
14.00. I tilfælde af kraftig regn søger
vi ind i kirken.

