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Arbejd med frygt og
bæven på jeres frelse

Her på falderebet vil jeg gerne gøre
opmærksom på et ord, som har været
til hjælp for mig i mine unge dage.
Det er fra Filipperbrevet kap. 2,12.
Men først lidt om sammenhængen:
Kap 2,5-11 i dette brev er en vigtig oldgammel tekst, kaldet filipperbrevshymnen.
Den går langt tilbage og er ældre
end selve brevet.
Paulus citerer her stumper af en
gammel trosbekendelse.
Han bruger det til at opmuntre filipperne til at holde ud og være tolerante.
”I skal have det samme sind, som
var i Jesus Kristus. Han, som havde
Guds skikkelse regnede det ikke for
et rov at være lige med Gud, men gav
afkald på det og blev mennesker lig
og da han var trådt frem som et menneske ydmygede han sig
Og blev lydig indtil døden, ja døden
på et kors.
Derfor har Gud højt ophøjet ham og
skænket ham navnet over alle navne…”
Derefter hedder det i vers 12: ”Arbejd med frygt og bæven på jeres
frelse, Ikke blot som da jeg var tilstede, men endnu mere i mit fravær. For
det er Gud, der virker i jer, både at
ville og at virke for hans gode vilje.”

I første linje ser det ud til, at vi selv
skal præstere vores frelse.
Men Paulus taler jo altid om, at vi
frelses af tro alene og at det er bragt
færdig som et faktum og vi derefter
bør leve efter det i den konkrete hverdag, men her taler han tilsyneladende
om, at vi selv skal gøre en indsats for
at blive frelst? Mennesket gør sit og
Gud resten? Med Guds hjælp og lidt
håndkraft, som det undertiden siges?
Nej, sådan hænger det ikke sammen.
Guds værk og virkning består deri,
at han muliggør vor virken. Gud
handler og bevirker, at vi gerne vil
tro og handle efter hans gode vilje.
Gud hjælper os med alt hver dag.
Det er meget rart at vide, når man
synes, at ingenting lykkes og alt går
galt. Gud virker i os efter sin gode
vilje. Vi skal blot lade os føre med og
ikke bremse hans gode vilje. Han giver os energi til hverdagen. Det er en
stor lettelse at tænke på.
Efter dette glædelige budskab kommer Paulus`s opfordring: Vær et lys i
verden. Vær glad sammen med mig
trods modgang.
Det må vi have lov til at være i respekt for Gud og i bevidstheden om,
at dybest set, er det ham, som bevirker, at vi kan være lys i verden og
være glade trods modgang og få kraft
til at sige ja og nej på de rigtige tidspunkter.
AE
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Familiedag i Endrup
lørdag den 19. august

Igen i år kan vi se frem til familiedag
i Endrup, sportshuset på Møllegårdsvej. Der vil være kaffe på kanden og
rundstykker fra 9.30 og gudstjeneste
kl. 10.30 og et kor vil medvirke.

Kirkelige handlinger
1/3-30/6 2017

Døbte:
Vejrup kirke

Rosa Thornøe Madsen
(Katrine Thornø Andersen og
Michael Gudmand Madsen)
Manassanan Lind
Michael Lind
(Manassanan Lind og Kim
Nissen Lind)
Jakob Skaarup Jensen
(Winnie Skaarup Jensen og
Jens Jensen)

Begravede:
Vejrup kirkegård

Martin Ernst Baagøe Hansen
(Seden kirkegård)
Hans Beck Nielsen
Tage Algreen-Ussing
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Præsteskifte i Vejrup
og Vester Nykirke:
I sommerferien og måske også senere
indtil ny præst er valgt, vil Pernille
Troldborg koordinere gudstjenesterne og telefonsvarer vil henvise til
hende vedrørende embedet.
Da embedsboligen skal gennemgå en omfattede renovering, kan det
trække ud med ny præst.
En ny præst kan ikke tiltræde midt
i byggerod.

Adresseliste:
Sognepræst
Vakant
Engdraget 5, Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 75 19 00 51
Hjemmeside:
www.vejrupkirke.dk
Sognets officielle E-mail:
vejrup.sogn@km.dk
Vejrup kirke:
Menighedsrådsformand
Else Holberg Truelsen
Øster Vejrupvej 14
Tlf. 29 43 73 92
Graver Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, Vejrup
Tlf. 75 19 00 28
Mobil 24 27 02 49
Mail: graver@vejrupkirke.dk
www.vejrupkirke.dk
Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand
Henrik Christensen
Hjortkærvej 14
Tlf. 75 19 10 13 eller 40 19 10 13
Graver Mette Demuth
Borgergade 101, Glejbjerg
Tlf. 75 19 13 11
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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Sct Nicolaitjenesten
Har du vanskeligheder og er fortvivlet kan du ringe til Sct. Nicolaitjenesten . Der er ca. 260 medarbejdere,
som har tavshedspligt. Den har åben
fra kl. 20.00 til 02. 00.

Det er Danmarks ældste samtaletjeneste, startede i 1957. Tlf: 70 120110.

Til overvejelse:
Hvad hindrer dig i at gå i kirke om
søndagen?

Sogneudflugt

Torsdag d. 24. august 2017
I år skal vi en tur til det Fynske, hvor
vi skal besøge Odense Domkirke,
opkaldt efter Knud d. Hellige (myrdet i 1086 i Odense) Kirken blev
indviet 30. april 1499.
Kirken har en smuk gotisk arkitektur, og en spændende altertavle.
To retters middag på Langeskov café og Planteskole, planteskolen er en
af Danmarks største og smukkeste, en blomstrende oase og spændende
havecenter.
Så går turen til Sanderumgaard, hvor vi skal se en gammel romantisk
landskabshave (haven er etableret af Johan Bülow fra 1793-1828 er på
ca,15 ha.) Ejes i dag af Susanne og Erik Vind, 6. generation på Sanderumgaard
Dagens program:
Afgang Vester Nykirke kl. 8.30
Afgang Endrup Naturpark kl. 8.35
Afgang Vejrup Kirke kl. 8.45
Vi kører med Darum busser
Vi stopper v. Middelfart til en kop
Kaffe og et Rundstykke.
Så går turen til Domkirken i Odense.
kl. 12.30 middag på Langeskov Café og Planteskole.
Sidste stop på Sanderumgaard, her får vi lidt historie og en guidet
rundvisning i haven, og slutter af med Kaffe og
Kage
Vi ses til en hyggelig og spændende tur.
Hilsen
Vejrup og Vesternykirke Menighedsråd
Pris pr. person: 175,00 kr
Tilmelding senest mandag d. 14, august.
Max antal deltagere er 53 pers, så først til mølle….
Ulla: tlf: 20863392 eller mail: uec@webspeed.dk
Tove: tlf: 27640175 eller mail: TovePultz@hotmail.com

Kalender
Lørdag d. 19. aug.: Familiedag i Endrup.
Torsdag d. 24.aug.: Sogneudflugt til Fyn

www.vejrup.dk

Vejrup Endrup Nyt
Afsked
Søndag den 21. maj var der afskedsgudstjeneste i Vejrup og Vester Nykirke. Vejret var godt.
Og folk så ud til at have det godt.
I Vejrup var der heldigvis barnedåb.
Lille Rosa blev døbt.
Og hun fik dåbslys og børnebibel af
Sigurd Barrett og alt var som det plejer, og dog ikke.
Det var afskedens time. Tak for tiden og tak for overbærenhed.
I mine prædikener har jeg forsøgt
at lade lov og evangelium komme til
orde.
Martin Luther har jo altid haft rækkefølgen: Først lov og derefter evangelium. Først det som kræves af os,
at overholde budene og når vi så ikke
kan det, så evangeliet, det glædelige
budskab om syndernes forladelse.
Jeg har nok mest den omvendte
rækkefølge: Først evangelium: Guds
rige er kommet nær med retfærdighed fred og glæde. Tag imod det og
gå derefter hen og gør det gode med
de evner og talenter du har fået. Først
indikativ, fortællemåde, at det rent
faktisk er sket, at Gud er blevet menneske og har gjort alt for dig og dernæst imperativ, bydemåde: Så er du
også forpligtet til at gøre dit bedste
og være god ved din næste. Jvf. Lukas, som skriver: ”Vær barmhjertig,
som jeres far er barmhjertig”. Gud
er god mod os, så skal vi også være
gode mod andre.

Gudstjenester
11. juni (Trinitatissøndag)
18. juni (1.søn.e.trin.)
25. juni (2.søn.e.trin.)
02. juli (3.s.e.trin)
09. juli (4.s.e.trin.)
16. juli (5.s.e.trin)
23. juli. (6.s.e.trin.)
30. juli (7.s.e.trin.)
06. aug (8.s.e.trin.)
PT: Pernille Troldborg
OM: Ole Madsen
JH: Jørgen Hanssen
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Forlad os vor skyld, som vi også
forlader vore skyldnere. Vi har fået
en kæmpeforladelse, da vi blev kristne i dåben. Den startkapital skal vi
leve ud i livet, som vi har fået givet
og være milde og tilgivende over for
andre.
Det begynder altså med tilsigelse og
velsignelse og slutter med krav om
bedre opførsel. Nej. Det slutter ikke
med krav. Det slutter med velsignelse. Det er den, man går hjem med.
Med løftede arme siger præsten jo
til sidst: Gud være dig nådig og Gud
give dig fred. Og vi synger 3 gange
amen. Amen betyder: Det står fast.
Det er sandt.
Det begynder med evangelium, dernæst lov og til sidst evangelium, for
ingen er fuldkommen.
Tak
Efter gudstjenesterne var der indbudt til en ”forfriskning” på Endrup
Møllekro. Det var dejligt, at vi kunne
slutte der. Da jeg begyndte i sin tid
i september 1996 var der sammenkomst i Vejrup klubhus efter formiddagsgudstjenesten og efter aftentjenesten i Vester Nykirke kaffe på kroen i Endrup. Den gamle kro var også
dengang et hyggeligt sted. Dengang
var børnene små og konen frisk. Det
er hun stadigvæk.
Og på Endrup kro var der musik til
sangene i søndags. Det var en glædelig overraskelse, at klaver var fremskaffet, så Ingrid kunne spille på det
og Peer på violin både til gudstjene-

17

Vejrup Endrup Nyt
sterne og til sangene på kroen, selv
om han har fået stilling helt i Langå.
Også en glædelig overraskelse var
det, at medlemmer af Vejrup-Vester
Nykirkekoret ville synge et par numre, bl.a. Halleluja af Cohen. Halleluja
betyder pris Jahve, sig tak til Gud. Og
i kirken havde Tarja sunget et stykke
af Mozart om Jesu inkarnation : Et
incarnatus est.
Tak for talerne og venlige ord og for
fremmøde i det hele taget. Det var en
glædelig overraskelse, at så mange
ville komme.
Og tak for alle gaverne og ikke
mindst kunstværket i sten af vores
lokale stenhugger Jørgen Martin Pedersen. Det var en overvældende lang
gaveliste. Og tak for gaven fra naboer
i Engdraget.
Tak for alt.
Asger og familie.

Graverskifte
Tak til Mona Truelsen for en stabil
arbejdsindsats som graver og kirketjener i Vester Nykirke igennem 12 år
godt og vel.
Tak for samarbejdet, for godt humør
og mange gode kommentarer.
Og velkommen til ny graver Mette
Demuth fra Glejbjerg.

Ord til eftertanke fra
Luthers bordtaler
Små slemme sager bevæger mig meget, men store lidt. Fordi jeg tænker,
lad det være, det er for stort.
Jeg undflyer af al kraft ensomheden,
når jeg er i dårlig humør.
Meget at gøre og at gøre det godt
hænger ikke sammen.

Konfirmander i Vejrup søndag den 14. maj 2017:
Første række fra venstre: Natali Maria Rusuberg, Lykke Ri Chen Pannerup Sørensen, Lærke Holm Poulsen.
Anden række: Rasmus Lund Andersen, Isabella Marie Birch Mathiesen, Else Chathrine Frost Christiansen,
Sofie Wen Rose Madsen.
Tredje Række: Signe Fogh, Amalie Slot Søndergaard, Christoffer Stage, Magnus Egert Sundorf Kristensen.
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