Kirkebladet

Nr. 6 • 2015

Julen

Nu er det jul igen og julen varer lige
til påske, Nej, det ikke sandt, Nej, det
er ikke sandt, for ind imellem kommer fasten.
Det er den folkelige julesang, der
knytter forbindelsen mellem jul og
påske.
Hvad betyder påske og hvorfor fejrer vi påske? spurgte jeg minikonfirmanderne. ”For at glæde mennesker”, svarede en af dem. Det er jo et
svar, man kan bruge i flere sammenhænge, men det er da i sjælden grad
rigtigt her. Og andre minikonfirmander kunne da også fortælle, at det var
Jesu opstandelse vi fejrer i påsken.
Helt rigtig. Desuden mente en, at vi
fejrer påske for at spise påskeæg.
Også det. Men hvorfor æg?
Uden påske er der ikke så meget at
fejre jul for. Uden påske bliver det blot
en sentimental fejring af et barns fødsel og lysets tilbagevenden, men ikke
at der er befrielse og liv i den fejring.
Påske betyder, at vores skyld er
forladt og at vi trods vor egoisme alligevel er Guds børn. Vi må tro på
tilgivelsen og leve under tilgivelsen
som fortegn. Så kan vi fryde os over
dagen trods synd og død. Det nye liv
har sin grund i påskens under.
Ind i mellem kommer fasten. Det
gør vi nu ikke så meget ud af. Men
alligevel. Ligesom adventstiden er en

forberedelse til julen, således er fasten en forberedelse til påsken.
Kirkeåret er en udmærket opfindelse. Det er med til at gøre det levende
for os, som er vigtigt og som har betydning for vort liv.
Oprindelig var jul en fest for lysets
tilbagekomst og påske og pinse er
gamle høstfester.
Men ved at koble de store religiøse
sandheder på, bliver det levende for
os, hvad de egentlig betyder for os.
Grundlovsdag fejrer vi grundloven
og jøderne havde også en festdag for
loven og de ti bud.
Men hvad der er virkelig grund til
at feste for, det er Jesu inkarnation og
opstandelse, jul og påske. Det er også
værd at fejre høsten og det at vi lever.
Men der er noget, som er større, Guds
kærlighed til os som den kom til udtryk i Jesu liv, død og opstandelse
”Lad julesorgen slukkes”
Det er en linje fra Grundtvigs: Velkommen igen Guds engle små.
Julen er også en sorgens tid, for man
tænker på dem, som ikke kan være
med. I år er der særlig mange, der er
gået bort i Vejrup og Vester Nykirke
sogne. Der vil være nogen steder,
hvor der er en tom stol, men sådan
er det. Men Jesus blev jo født for at
vi ikke skulle være alene og føle os
ensomme. Han blev menneske for at
overvinde ensomhed og hjertesorg.

www.endrupby.dk

”Kom hid til mig, I som slider jer
trætte og bære tunge byrder, og jeg
vil give jer hvile”, som han sagde.
”Mit åg er godt og min byrde er let.”
Vi skal måske ikke bede med
Grundtvig: ”Lad julesorgen slukkes”,
men om at vi sammen med julesorgen
alligevel må se et lys forude. Lyset
er jo kommet, nemlig Jesus Kristus.
Lad os fejre det igen her i 2015.
Asger Ehmsen

Kirkelige handlinger:
1/10 - 19/11 2015

Dåb:
Vejrup kirke:

Lærke Bruun
(Sanne Bruun og
Jakob Husted Bruun)
Vester Nykirke:

Iben Hauge Træholt
(Mona Hauge Clausen og
Thomas Outzen Træholt)
Louis Lind Hansen
(Sandie Petersen og
Kasper Hansen)

Begravelser:
Vejrup kirke

Birgit Poulsen
Vester Nykirke:

Grethe Borg Helstrup
Frode Lillebæk Dam (Tjæreborg
kirkegård)
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Reinkarnation
Forleden bekendte en præst sin tro på
reinkarnation, men det kan vanskeligt forenes med kristen tro.
Tanken med reinkarnation er, at vi
igennem nye liv skal forbedre den
karma, vi har. Når vi så har gennemgået en million inkarnationer eller
flere, kan vi indgå til paradis eller i
Brahman eller Nirvana. I en vestlig
forstået inkarnationstro går det altid
fremad. Man kan ikke blive født som
et dyr, når man først har nået at blive
et menneske.
Ifølge kristen tro kan man ikke frelses ved egne fortjenester. Kernen i
kristendom er, at vi må komme som
børn til Gud uden først at forbedre os.
Troen på Jesus Kristus gør, at vi er
gået over fra mørke til lys. Så er vi allerede gået over fra døden til livet. Je-

sus siger det på den måde: ”Den, som
hører mit ord og tror ham, som har
sendt mig, har evigt liv og kommer
ikke for dommen” (Johs 5,24). Eller
Johs 17,3: ”Og dette er det evige liv, at
de kender dig, den eneste sande Gud.
Det evige liv er noget nutidigt. Livet er før døden og også efter døden.
Jesus kalder det evige liv, som er begyndt i dåben for en genfødsel. Det er
det helt nye liv, hvor det nye menne-

ske lever under tilgivelsen. Derfor er
der ikke brug for flere inkarnationer
for at gøre det onde godt igen, for det
er allerede tilgivet og det nye liv er
begyndt.
AE

Familiegudstjenester
Første søndag i advent er der familiegudstjenester i begge kirke. I Vester
Nykirke er der kirkekaffe i kirken og

Gudstjenester

Vejrup

V. Nykirke

11.00PT

ingen

29. nov. (1.søn.i advent)
(familiegudstjenester)

11.00

09.30

06. dec. (2.søn i advent)

09.30

11.00

13. dec. (3.søn. i advent)

ingen

11.00PT

17. dec. torsdag: De 9 læsninger

19.00

20. dec. 4.søn.i advent)

ingen

ingen

24. dec. juleaften

14.30

16.00

25. dec. (Juledag)

11.00

09.30

26. dec. (2.juledag)

09.30

ingen

Vejrup kirke:
Menighedsrådsformand
Laurids Kristensen
Grisbækvej 2, tlf 75 191115
Graver Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, Vejrup
Tlf. 75 190028 mobil 2427 0249
Mail: graver@vejrupkirke.dk
www.vejrupkirke.dk

27. dec. (Julesøndag)

ingen

ingen

01. jan. Nytårsdag

14.00

15.30

03. jan. (Hellig 3 kongers søn.)

11.00

09.30

10. jan. (1.s.e.hellig 3k)

ingen

11.00PT

17. jan. (Sidste.søn.e..h. 3 kg)

11.00

09.30

24. jan. (Septuagesima)

09.30

11.00

Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf 75 191076
Graver
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf 75 191311
Mail: graver@vesternykirke.dk
Mobil 2336 7708
www.vesternykirke.dk
Her kan kirkebladet også ses.
Spejdernes støtteforening:
Formand Hardy Ravn Andersen,
Øster Vejrupvej 11, tlf.4296 0550

31. jan. (Seksagesima)

11.00

09.30

07. feb. ( Fastelavn)
10.00
(lysgudstjeneste i Vester Nykirke)

19.00

14. feb. (1.søn.i fasten)

11.00

09.30

21. feb. (2.søn.i Fasten)

09.30

ingen

28. feb. (3.søn. i fasten)

ingen

11.00

06. mar. (Midfaste)

09.30

ingen

13. mar. (Mariæ Bebudelsesdag)

ingen

11.00PT

20. mar. (Palmesøndag)

11.00

09.30

Adresseliste:
Sognepræst Ehm Asger Ehmsen
Engdraget 5, Vejrup
Tlf 75 190051
e-mail: eae@km.dk
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22. nov. (Sidste Søndag i kirkeåret)

(PT: Pernille Troldborg)

www.vejrup.dk

Vejrup Endrup Nyt
i Vejrup er der kaffe og æbleskiver i
konfirmandstuen.
Kl. 9.30 i Nykirke og kl. 11.00 i
Vejrup.

Salmemaraton

De ni læsninger
Torsdag den 17. december kl. 19.00
er der de ni læsninger i Vejrup kirke.
Det træder i stedet for gudstjenesten
den 20. december.
De 9 læsninger er en liturgisk gudstjeneste uden prædiken, men med
oplæsning af centrale bibelske skriftsteder, hvoraf de vigtigste omhandler
skabelse, forudsigelse af Jesu komme
og Jesu komme ifølge det ny testamente.
Ind imellem læsningerne er der adventssalmer og julesalmer.

Sogneaften i
Vejrup præstegård
med Hanne Eiby
torsdag den
21. januar kl. 19.30:
Tilbage til det ”normale”.
Foredrag om Danmark
ca. 1914 - ca. 1940.
I denne periode var der store økonomiske svingninger i Danmark.
20’erne startede med en eftertidskrise og sluttede med verdenskrisen, der
startede i USA i 1929. Krisen første
til stor arbejdsløshed samt en styrkelse af antidemokratiske tendenser.
I denne periode blev parlamentarismens princip fastslået, efter at Christian X havde blandet sig i politik under Påskekrisen i 1920.
Kultur og livsstil var meget forskellig i by og land. Forandringerne slog
først igennem i byerne.
Kønsrollemønsteret ændrede sig kun
lidt i denne periode.

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 50 – torsdag d.10.11. i Vilslev kirke

DDS 651-660

Uge 2 – tirsdag d. 12.1. Ribe domkirke

DDS 661-670

Uge 4 – torsdag d. 28.1. Vejrup kirke

DDS 671-680

Uge 6 – onsdag d. 10.2. Farup kirke

DDS 681-690

Uge 8 – torsdag d. 25.2. Gredstedbro kirke

DDS 691-700

Uge 10 – tirsdag d. 8.3. Kalvslund kirke

DDS 7o1-710

Uge 12 – tirsdag d. 22.3. Hviding kirke

DDS 711-720

Uge 14 – torsdag d. 7.4. Bramming, Skt. Ansgar kirke DDS 721-730
Uge 16 – tirsdag d. 19.4. Sct. Catharinæ kirke, Ribe

DDS731-740

Uge 18 – tirsdag d. 3. 5. Hunderup kirke

DDS 741-750

Uge 20 – onsdag d. 18.5. Gørding kirke

DDS 751-760

Uge 22 – torsdag d. 2.6. Spandet kirke

DDS 761-770

Uge 23 – tirsdag d. 7.6. Darum kirke

DDS 771-780

Uge 24 – tirsdag d. 14.6. Domkirken

DDS 781-791

Kalender
Tirsdag D. 08.12

Julekoncert i Vejrup kirke med Hjertingkoret ....................................................... kl. 19.30

Torsdag D. 17.12

De 9 læsninger i Vejrup kirke ............................................................................... kl. 19.00

Torsdag D. 21.01

Sogneaften Hanne Eiby ................................................................kl. 19.30 i præstegården

Torsdag D. 28.01

Salmemaraton i Vejrup kirke ..................................................................... kl. 17.00-18.00

Torsdag D. 11.02

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

www.endrupby.dk
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Julesange med fejl!
I julemandens sangbog har der indsneget sig
en række fejl.
Sæt en ring omkring det forkert
ord i sangene og udfyld kuponen.
1) Glade jul, sjove jul
2) Sikken voldsom trafik og alarm
3) Kender I den om Viggo
4) Julehunden med sin pynt
5) Et barn er født i Bramming
6) Dejlig er den sø så blå
7) En kornblomst så jeg skyde
8) Julen har bragt velsignet grød
9) På loftet sidder nissen med sin pizza
10) Skal vi klippe vore kræmmerhuse sammen
Aflever eller indsend løsningen til:
Præstegården, Engdraget 5, 6740 Bramming
inden d. 24. dec. 2015 og deltag i lodtræningen
om en æske chokolade.
Billednr.: _________________________________
Navn: ___________________________________
Adresse: _________________________________
Postnr.:____________ By: ___________________
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Sangaften i
Endrup Møllekro
Torsdag den 11. februar kl. 19.30 er der mulighed for at få stemmerne rørt. Ingrid Sand Simonsen og Peer Munkgaard sørger for
musikken og vi vil tage nye og ældre ting frem og så er der naturligvis også mulighed for selv at foreslå noget fra den nye højskolesangbog. Undervejs er der lejlighed til en kop kaffe og at lytte
til et lokalhistorisk bidrag ved Ingrid: Kirkemusik og orgelspil
gennem de sidste 50 år.

Sogneindsamling 2016
Søndag den 13. marts 2016 er det 18. gang, at Folkekirkens Nødhjælp holder den årlige landsindsamling, som bliver organiseret i
et stærkt samarbejde med lokale sogne over hele landet.

Julekoncert
Tirsdag den 8. december i Vejrup kirke kl. 19.30 med
Hjertingkoret.
Hjertingkoret har 40 medlemmer, både unge og ældre.
De har været på udlandsrejser og givet koncerter. Dirigent er musikpædagog Lisbeth Aagaard Rahn, som
også leder flere andre kor, f.eks. Varde sommerspil. Se
hjemmesiden.
Der er mulighed for en kop kaffe i kirken efter koncerten.

www.vejrup.dk

