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Igen i år må vi glæde os til jul. Det
er Jesu fødselsdag. Selv muslimer vil
være med til at fejre den, for Jesus var
en profet. ”Jeg kan godt lide Jesus”,
som en yngre syrisk muslim i Beirut
forleden sagde til mig med et varmt
smil. Det var jo rart at høre, og jeg
kunne se på ham, at han mente det.
Men forståelsen af at Jesus er sand
Gud og at han led på korset for vores
skyld, det nåede vi ikke at komme
ind på. Det er også et stort emne, og
der er så meget andet, der fylder.
F.eks. at de dygtigste unge i Syrien
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rejser bort og de, der er tilbage har
svært ved at finde et arbejde.
”Kan du hjælpe mig med at finde
et arbejde”, havde en ung pige spurgt
ham. Det satte ham i gang med at
prøve at finde jobs til andre unge syrere i Damaskusområdet,
en god indsats på det menneskelige
plan, må man sige.
Men vi fejrer jo jul ikke bare fordi
Jesus var et godt menneske.
Han var også noget mere.
Han var fredskonge, som Esajasbogen siger det.

et rart menneske, men en evig frelser, fordi han er Guds tilstedeværelse
på jorden og han led døden på korset, for at vi skulle gå fri. Egentlig er
vi skyldnere alle sammen og skulle
fordømmes allesammen, men vi må
i troen høre sammen med ham og
dermed blive godkendt. Vi er samtidig fordømte og skyldfri. Når vi hører sammen med vor herre Jesus er
vi skyldfri. Når vi er isolerede i os

selv, har vi store problemer. Derfor
gælder det om at søge og være i Guds
nærhed.
AE

Familiegudstjenester
Første søndag i advent er der familiegudstjeneste i begge kirker i anledning
af den kommende højtid. Der er kaffe,
juice, æbleskiver eller småkager.

Julekonkurrence

Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser født!
Englene sang, at Jesus er ikke bare

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
www.vesternykirke.dk
Her kan kirkebladet også ses.
Spejdernes støtteforening:
Formand Hardy Ravn Andersen,
Øster Vejrupvej 11, tlf.4296 0550
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Farvelæg tegningen og aflevér eller send den til:
Præstegården, Engdraget 5, 6740 Bramming
inden d. 24. dec. 2016 og deltag i lodtræningen
om en æske chokolade.
Navn: ___________________________________
Adresse: _________________________________
Postnr.:____________ By: ___________________
www.vejrup.dk
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Julekoncert
med Vejrup-V.
Nykirke koret

Sct. Nicolaitjenesten
Danmarks ældste samtaletjeneste.
Den blev åbnet efter en række selvmord i København. Pastor Haldor
Hald begyndte og 100 præster medvirkede dengang i København. Nu er
den landsdækkende og omfatter både
lægfolk og præster.
Formålet er stadig det samme: en
lyttende samtale. Man kan ringe på
70 120110 fra kl. 20.00 til kl. 02.00

Jule-syng-med for hele familien i
Vejrup kirke torsdag den 1. december kl. 19.00 og i Vester Nykirke søndag den 4. december kl. 16.00. Kom
til en dejlig julekoncert for alle aldre
og syng med på gamle og nye julesalmer, julesange, Christmas Carols og
julekalendersange.

De ni læsninger
De ni læsninger er en musikgudstjeneste, hvor der gennem ni bibeltekster
fra Gamle og Ny Testamente fortælles om syndefaldet, Guds udvælgelse
og frelse, sådan som den udspilles
i den bibelske historie. Traditionen
med de ni læsninger stammer fra
England, hvor den blev holdt første
gang i 1918 i Kings College Chapel
i Cambridge.
I Danmark er det blevet en tradition at holde de ni læsninger i ugerne
op til jul. I England holdes de ni læsninger juleaften.
I Vejrup vil der være forskellige oplæsere søndag den 18. december kl.
11.00. Gudstjenesten bliver lidt anderledes, idet den er uden prædiken.
Sogneaften med Hanne Eiby
kl. 19.30 i præstegården:

Martin Luther – en
ildsjæl i 1500-tallet.

Torsdag d. 26. januar kl. 19.30:
I 1517 satte Martin Luther sine teser

mod afladshandel op på kirkedøren i
Wittenberg. Dette udløste en lavine
af begivenheder, der førte til reformationen.
Martin Luther (1483-1546) var født
i en brydningstid.
Han ønskede en forandring af kristendommen. Med sin kompromisløshed og utrættelige arbejdsindsats
kom han til at spille en vigtig rolle i
omformningen af kirken, familielivet
og samfundet.

Sangaften i
Endrup Møllekro
Torsdag den 9. februar kl. 19.30.
Velkommen til en hyggelig aften
med forslag til at synge fra Højskolesangbogen. Ingrid er ved klaveret og
Peer Munkgaard vil akkompagnere
på violin.
Det er en dejlig tradition at mødes
på den gamle kro og synge sammen
også efter forslag fra forsamlingen.

Libanons og
Karmels glans,
Sarons yndigheder
I adventstiden synger vi om Israel
som en rosengård, der skal komme
til at blomstre, når Messias kommer.
Så mødes i stråleglans Libanons og
Karmels glans.
Der går et par høje bjergkæder
på langs af Libanon. I oldtiden var
de dækket af cedertræer, som gror
bedst, når de også kan få lidt kulde om vinteren. De holder sig pænt
grønne hele året. De er langsomtvoksende og kan blive over 2000 år gamle. Der er meget olie i træet, så det
rådner ikke så let. Fønikerne brugte
dem til skibsbygning. Allerede i Gilgamesheposet er det nævnt, at Gilgamesh brugte det til sit hus. I bibelen
er cedertræer nævnt flere gange. Gud
plantede dem oven i købet ifølge salme 104 og fuglene bygger rede i dem,
det kunne man høre. Mange har været interesseret i det gode træ helt fra
kong Salomons tid og ottomannerne

Det nye menighedsråd i Vejrup:
Else Truelsen, Øster Vejrupvej 14
Niels Peder Regel, Digevej 3
Lone Wenzel Henriksen, Fasanvej 7
Grethe Oxlund Johannesen, Bjerndrupvej 12
Inger Havgaard Pedersen, Grisbækvej 3
Anne-Grethe Riisager, Dyrlægeparken 5

Det nye menighedsråd i Vester Nykirke:
Henrik Christensen, Hjortkærvej 14
Hardy Lauridsen, Grimstrupvej 13
Ulla Christensen, Bygaden 10
Tove Pultz Lauridsen, Ålbæk Møllevej 32
Tøger Reenberg Flagstad, Hellesvej 8

www.endrupby.dk
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brugte det til at fyre med i deres tog
på grund af harpiksen. Cedertræet
har meget tykke stammer forneden
og kan blive 40 meter høje, men det
tager lang tid. På Mount Libanon har
man fredet et stort område. Det udgør 5 procent af landet.
Oppe på et af de højeste steder af
bjergkæden er der en meget god udsigt helt ud til kysten i klart vejr, det
er vel det man kan kalde Libanons
stråleglans. Libanon er ikke et stort
land, kun 10.000 km, en fjerdedel af
Danmarks areal.
Alligevel har de modtaget over en
million flygtninge fra Syrien. Det er
232 pr 1000 indbyggere! Flygtningene er placeret i store lejre, fordi
man ønsker, at de skal vende tilbage
til Syrien, når krigen stopper. Men
måske er Assad slet ikke interesseret
i, at de vender tilbage og tilbage til
hvad? Murbrokker?
Libanon selv har været i borgerkrig
i 15 år fra 1975 til 1990. Stadig er
der flere tomme højhuse, der er fulde af skudhuller, fordi snigskytterne
opererede derfra og blev beskudt.
Jeg var også inde i en kirke i Beirut, Sct. Georgs kirke, den var blevet
hærget under borgerkrigen og man så
billeder af før og nu. Den var blevet
restaureret, og de havde bevaret et
kalkmaleri af Jesus fuld af skudsalver nede i hjørnet. Et minde om en
svær tid. ”Hvorfor startede borgerkrigen i Libanon?”, spurgte jeg en libaneser. ”Enhver tænker mest på sig
selv og sine egne rettigheder. Ingen
vil give afkald på noget.”
Man må håbe et freden i Libanon
fortsætter på trods af spændinger
mellem de mange fraktioner, Hezbolla, sunnier, drusere og kristne.

syntes, at det var meget fint, så de
bedste ting ikke gik i glemmebogen
lige med det samme. Og sommetider
kom Luther med et længere indlæg.
Bordtalerne bærer præg af spontanitet og ligefremhed).
Den, der ikke har tillid til Gud, men
er overtroisk og gør ondt, han er djævelen lydig.
Så er djævelen med os, når ingen har
nok i det, som Gud gør for os og ej
heller bryder sig om det, lige meget
hvad.

Der er al fald mange nye biler og
handelslivet ser ud til at køre og juleforberedelserne var i gang i Biblos,
et stort kunstigt juletræ af grøn filt
under opførelse.
Men nye afgifter på transport var på
vej fra regeringen og der var varslet
strejke til gengæld. Der har tidligere været strejker mod korruption, så
hele Dovntown, den gamle by omkring parlamentet, var lukket ned og
forretningerne som konsekvens havde været nødt til at lukke i det område. Den nuværende regering turde
ikke lade folk demonstrere og havde
spærret af. Konflikten fra Syrien
skulle nødigt brede sig.
AE

Fra Luthers bordtaler:
(Martin Luther og hans kone Katharina von Bora havde et gæstfrit hjem.
Flere studerende spiste med og nogle begyndte at tage notater af de
væsentligste ting fra ordvekslingen
under måltidet i hjemmet og Luther

At spille en rigtig prædikant, det er
en stor ting, og hvis ikke vor Herre
selv driver værket, så bliver der ikke
noget ud af det.
Vor tro er en vaklende ting og vores
svaghed tilføjer : Ja, hvem ved om det
er sandt?
Hvis der ingen tilgivelse af synder
findes hos Gud, så vil jeg gerne smide Gud ud af vinduet.
Hvis Gud ønskede, at vi skulle være
triste, så ville han ikke skænke os sol,
måne og jordens frugter.
Jeg ville gerne have alle mine bøger
udslettet, hvis bare der bliver læst om
de hellige ting i Bibelen.
Aldrig lykkes det mig at bede, prædike eller skrive så godt, som når jeg
er vred.

Ord til eftertanke
Hvorfor ikke gå i kirke om søndagen?

Kalender
Søndag
Torsdag
Søndag
Søndag
Tirsdag
Torsdag
Onsdag
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d. 27. nov.:
d. 1. dec.:
d. 4. dec.:
d. 18. dec.:
d. 10. jan.:
d. 26. jan.:
d. 9. feb.:

Familiegudstjenester .................................. kl. 9.30 i Nykirke og 11.00 i Vejrup kirke
Julekoncert i Vejrup kirke ............................................................................. kl. 19.00
Julekoncert i Vester Nykirke .........................................................................kl. 16.00
De ni læsninger i Vejrup kirke ...................................................................... kl. 11.00
Minikonfirmander fortsætter i Vejrup ........................................................... kl. 13.45
Hanne Eiby: Sogneaften i præstegården ........................................................ kl. 19.30
Sangaften i Endrup Møllekro ........................................................................ kl. 19.30

www.vejrup.dk

