Kirkebladet
Nr. 2 • 2016

Kærlighed

Det sidste kapitel i Johannesevangeliet fortæller, at disciplene til sidst var
taget op deres hjemegn i Galilæa ved
Tiberiassøen, opkaldt efter den samtidige kejser Tiberius, også kaldet
Genesareth sø. Peter bliver inspireret
af de gamle omgivelser og siger: ”Jeg
tager ud at fiske”. Ikke så sært, at de
trængte til at gøre lidt andet sammen
efter påskens omvæltende begivenheder. 6 andre disciple ville gerne med,
så de sejlede ud og fiskede det meste
af natten, det er den bedste tid, men
de fangede absolut ingenting. Tidligt
om morgene kom de nær til land efter nattens møje, da en mand inde
fra land spurgte, om de havde noget
at spise. ”Nej”, svarede de. De havde åbenbart hverken fisk eller andet
proviant. ”Prøv igen på højre side af
båden”, sagde manden. Det er den
heldige side.
Man skulle tro, det var lige meget.
Det var det ikke. Der var lige pludselig så mange fisk i garnet, de havde
kastet ud, at de ikke selv kunne trække det op igen. De var nødt til at have
det på slæb efter båden og så hale
hele herligheden op på land.
”Det er Jesus inde på land”, sagde
en af disciplene. Straks steg Peter ud
af båden og vadede land for at møde
ham.
Og her var allerede bål og to fisk

stegt. ”Kom med nogle af de fisk, I
lige har fanget og lad os stege dem og
kom og spis”.
Da de havde spist, stiller Jesus et
meget personligt spørgsmål til Peter.
Jesus nævnte ham endda ved efternavn: ”Simon, Johannes søn, elsker
du mig mere, end de andre gør?”
Det var jo noget af en spørgsmål.
Peter blev berørt af situationen. Men
fik dog sagt: ”Herre du ved jeg har
dig kær”.
Hvis en ægtefælle stiller sådan et
spørgsmål, er det gerne, fordi der er
noget galt. Var Jesus i tvivl om Peters
kærlighed? Nej, for han kendte ham
jo, og han kunne endda forudsige, at
førend hanen galede, ville Peter svigte, men Peter havde jo sagt før fornægtelsen i ypperstepræstens gård,
at han aldrig ville svigte og så gjorde
han det alligevel. Han sagde, han ikke
havde kendt ”denne mand”, som han
udtrykte det, da en pige spurgte ham.
Nu var det så lejlighed til at bekræfte, at han ville stå last og brast. Vogt
mine lam, sagde Jesus.
Jesus havde en opgave til ham. Pas
på kirken. Hav omsorg for dem alle. 3
gange stillede Jesus spørgsmålet. Men
de to sidste gange ikke noget med, om
han var mere stabil og trofast end de
andre, kun: Har du mig kær?
Peter var ked af, at han hele tre gange spurgte om det.

www.endrupby.dk

Det er jo nok, fordi kærligheden
er det vigtigste. Hvad hjælper det at
være meget dygtig til at tale, være en
dygtig leder, hvis kærligheden ikke
er der.
Hvad hjælper det at give sit legeme
hen til at brændes, hvis ikke det er ud
af kærlighed.
Det er tomt. Vi må bede Gud om
den.
Asger Ehmsen
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Qvo Vadis
Det fortælles om apostlen Peter, at
han var på vej ud af Rom på vej væk
fra forfølgelse og død.
Hvorfor udsætte sig for det, når det
nu kunne undgås. Men på vej ud ser
han Kristus i et syn. Peter spørger
ham: ”Qvo vadis?” Hvor går du hen?
Hvor vandrer du hen? Og Jesus svarer: ”Indtil Rom for at blive korsfæstet for anden gang”.
Ifølge legenden kunne Peter i det
øjeblik indse, at han var på vej i den
forkerte retning. I stedet for at undvige denne gang fra det ubehagelige,
vendte han om ad via Appia tilbage
til Rom til den kristne menighed for
at stå last og brast. Her bliver han anholdt og senere bliver han korsfæstet
med hovedet nedad. Han skulle have
ønsket det sådan, for ikke at tage noget fra Kristi korsfæstelse.

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: graver@vejrupkirke.dk
www.vejrupkirke.dk
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
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Her kan kirkebladet også ses.
Spejdernes støtteforening:
Formand Hardy Ravn Andersen,
Øster Vejrupvej 11, tlf.4296 0550
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Bonhoeffer
Under krigen levede der en teolog og
præst ved navn Dietrich Bonhoeffer. Han var imod nazismen og dens
menneskesyn. Han har engang sagt:
„Ein Gott, den es gibt, gibt es nicht“.
En Gud, som eventuelt findes, findes
ikke. Hvis Gud findes, må det være
med nødvendighed. Ikke noget med
eventuelt.
Bonhoeffer deltog i økumeniske
samtaleler om kirkens enhed. Han
var bl. a. på Fanø og deltog i et seminar der.
På et tidspunkt blev han inviteret til
at undervise på et præsteseminarium
i New York. En god stilling. Men på
sejlturen derover blev han mere og
mere urolig. Var det nu det rigtige at
gøre, når forholdene i Tyskland var,
som de var. Han måtte tilbage og tog
en af de første færger hjem igen.
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Han blev anholdt for sin engagement og sin andel i forberedelser til
20. juli attentatet på Hitler.
Og blev hængt lige før krigens slutning.

Det mekaniske
verdensbillede
Vi bliver så vant til at, at alt kan måles og vejes og alt retter sig efter matematiske ligninger.
Sådan noget som opstandelse fra de
døde, det kan ikke finde sted. Det er
fysisk umuligt.
Men nu er dertil at sige, at vi kender ikke fremtiden. Vi ved ikke, om
alt kan måles og vejes, vi ved ikke,
om alt er en stor maskine, men vi ved
heller ikke det modsatte,
at det ikke er.
Vi lever i et åbent univers. Energien
er ikke begrænset til en kugle, hvor
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intet slipper ud. Verdensforløbet har
derfor èngangskarakter. Fordi opstandelse ikke hidtil har fundet sted,
kan vi ikke sige, at det ikke vil ske

i fremtiden. Verdensforløbet er enestående og uforudsigeligt. Alt er ikke
bestemt på forhånd.

Gudstjenester

Vejrup

V. Nykirke

10. apr.
17. apr.
22. apr.
24. apr.

(2.søn.e.påske)
10.30AE
(3.søn.e.påske)
09.00
(Bededag )
10.30
(4.søn.e.påske
10.00
(konfirmation i Vejrup)
01. maj (5.søn.e.påske)
ingen
05. maj (Kristi Himmelfartsdag)
09.00
08. maj (6.søn.e.påske)
10.30
15. maj (Pinsedag
10.30
16. maj (anden pinsedag )
(gudstjeneste Jernved præstegård kl. 14.00)
22. maj (Trinitatissøndag)
09.00
29. maj (1.søn.e.trin.)
09.00OM
05. jun. (2.søn.e.trin.)
ingen
12. juni (3.søn.e.trin)
09.00PT
19. juni (4.søn.e.trin.)
10.30
26.juni (5.søn.e.trin.)
09.00
03.juli (6.s.e.trin.)
14.00AE
(Gudstjeneste i Vøgaslund)
10. juli (7.s.e.trin.)
ingen
17. juli (8.s.e.trin.)
10.30AE
24. juli (9.s.e.trin)
ingen
31. juli (10.s.e.trin.)
10.30PT
07. aug. (11.s.e.trin.)
ingen
14. aug. (12.s.e.trin.)
10.30
(Byfestgudstjeneste)
PT: Pernille Troldborg
OM: Ole Madsen

ingen
10.30
09.00
ingen
09.00PT
10.30
09.00
09.00

10.30
ingen
10.30AE
ingen
09.00
10.30
ingen
09.00AE
ingen
9.00AE
ingen
9.00PT
ingen

Fællesgudstjeneste i
Jernved præstegård
2. pinsedag
Anden pinsedag den 16. maj kl. 14.00
er der fælles udendørs gudstjenste i
præstegårdshaven i Jernved. Prædikant
er den nye præst i Jernved Christine
Frøkjær. Tillige medvirker Ole Madsen, Vilslev og Asger Ehmsen, Vejrup.
Skulle vejret ikke arte sig, er det
nemt at gå inden døre i Jernved kirke.
Der er kaffe på plænen, tag kaffekurven med.
Det er sognene Jernved-Hjortlund og
Vilslev-Hunderup samt Vejrup-Vester
Nykirke, der står bag.
Også Gørding henviser til arrangementet og undlader gudstjeneste i
egen kirke. Lad os forene kræfterne i
Jernved denne anden pinsedag

Gudstjeneste i
Vøgaslund søndag
den 3. juli kl. 14.00
Også i år forsøger vi os med friluftsgudstjenste i Vøgaslund. I år håber
vi også på godt vejr. Tag madkurven
med og lad os nyde kaffen i det fri –
hvis vejret holder.
Holder det ikke, mødes vi i kirken.
Vøgaslund er en grøn plet i Vøgaslund skov, Lykkesgårdsvej, første sti
på venstre hånd.
Her er også mindestenen for Th.
Iversen, initiativtager til skoven. Han
plantede sjældne træer.
Fornylig blev der lavet en ny drikkevandsboring i skoven.

Soldatervennestævne
Onsdag den 27. april kl. 19.30 ved
Birger Rønne, Haderslev, i konfirmandstuen, Engdraget 5.
Han vil fortælle om Soldatermissionens arbejde. Alle er velkommen.

Kalender
Onsdag D. 27.04:

Soldatervennestævne ved Birger Rønne ......................................................... kl. 19.30

Anden Pinsedag D. 16.05: Gudstjeneste Jernved præstegård ...................................................................kl. 14.00
Søndag

D. 03.07:

Gudstjeneste i Vøgaslund ...............................................................................kl. 14.00

Tirsdag D. 23.08:

Sogneudflugt

Tirsdag D. 15.11:

Sogneaften ved Elise Balslev
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Ord til eftertanke
Citaterne er fra Luthers lejlighedstaler taler efter middagen:
Sådan som et brev behøver et segl,
således behøver troen gerninger.
Gerningerne for næsten, troen for
Gud. O, om jeg kunne bede ligeså

intenst som en hund, der kigger på
flæsket.
En god gerning er, hvad der gør andre
godt.

Når I bliver anfægtet ved modgang
eller fortvivlelse, så spis og drik, søg
underholdning. Men man skal vide
ikke at søge tilflugt til det ved enhver
anledning.

Jeg tror, at en skriftefader må bære
meget mere end en martyr.

Salmemaraton i Ribe domprovsti
Fra kl 17.00 til 18.00

Uge 16 - tirsdag
Uge 18 - tirsdag
Uge 20 - onsdag
Uge 22 - torsdag
Uge 23 - tirsdag
Uge 24 - tirsdag

d. 19.4. Sct. Catharinæ kirke, Ribe
d. 3.5. Hunderup kirke
d. 18.5. Gørding kirke
d. 2.6 Spandet kirke
d. 7.6 Darum kirke
d. 14.6 Domkirken

– DDS 731-740
– DDS 741-750
– DDS 751-760
– DDS 761-770
– DDS 771-780
– DDS 781-791

Dit sogn har
brug for

Den sidste gang er det 11 salmer i domkirken. Så er der ikke flere i salmebogen.
Det markerer afslutning på maratonen. Kom og vær med til at fejre dagen.

Konfirmation i Vejrup kirke
Søndag den 24. april kl. 10.00:
Celina Ebba Schou Kristensen, Skolevænget 8, Vejrup
Cecilie Graversgaard Petersen, Svalevej 7, Vejrup
Emma Møller Sørensen, Vibevej 7, Vejrup
Nicky Damgaard Fyhn, Gl Hovedvej 33, Rebelsig
Sune Henrik Jensen, Hegnet 11, Vejrup
Christopher Alexander Mariboe, Vejrup Storegade 49, Vejrup
Max Mørch Sørensen, Kærvej 20 B, Vejrup
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Til november er der valg til menighedsrådet i Vester Nykirke sogn.

Da ﬂere medlemmer af det nuværende menighedsråd ikke ønsker at
genopstille til valget, er der brug for
friske kræfter.
Kunne du tænke dig at videreføre
arbejdet med sogn, kirke og kirkegård, så kom til et af menighedsrådets møder torsdag d. 19. maj, tirsdag d. 23 august eller onsdag d. 21.
september i præstegården i Vejrup og
hør nærmere - eller henvend dig til et
af medlemmerne:
Hanne Eiby
75 19 01 76
Henrik Christensen 40 19 10 13
Inger Schmidt
75 19 12 49
Bettina Mathiesen 75 17 00 78
Hardy Lauridsen 75 17 01 23

