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Drop in
I oktober måned blev der holdt Drop in dåb
i Holstebro kirke, hvor jeg var med blandt
4 andre præster. Det var en stor oplevelse
at være med til en så stor begivenhed,
som det er, når et voksent menneske
vælger dåben til. Et bevidst valg. Et bevidst
valg om at Gud skal være en del af det
levede liv. Et bevidst valg om at høre Gud
til. At vide, at man hører til et sted, hvor
kærlighed, accept og fællesskabet er i
højsæde. For når man vælger dåben til,
så betyder det, at Gud er med os i livet, i
døden og igennem døden.
Vi er aldrig overladt til os selv, end ikke på
de dage, hvor vi føler os allermest forladt.
Gud er fuld af kærlighed til os, som en
forælder til sit barn. Det er jo netop derfor
vi i bønnen: Fadervor, netop kalder Gud for
vores far. Fordi han altid vil være der for os
som en forælder, der aldrig giver slip.
Vi ser det nok mest til jul. For Gud lod
sig føde for vores skyld på jorden. Til et
kummerligt, sårbart og fattigt liv. Og
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I en af de nyere danske salmer, nr. 69,
vers 4 og 6, skriver Lisbeth Smedegaard
Andersen således:
4. Til tro og til håb
blir børnene lagt i din favn under dåb.
Dér tar du imod dem og giver dem magt
til nyfødt at leve på det, du har bragt:
Velsignelsens ord
til liv her på jord.
6. Så beder vi: Giv
os mod til at leve et menneskeliv,
at vokse i kærlighed, folde os ud,
til alt bliver ét i en lovsang til Gud,
som sendte sit Ord
i dig her til jord.

alligevel var han så fuld af kærlighed. Han
gav ikke op på trods af ondskab, vold og
afmagt. Trods fristelser, der ville få enhver
til at bøje knæ, så trodsede han al forstand
og valgte kærligheden – kærligheden til os
mennesker.
Ligegyldigt om der er tale om barnedåb
eller Drop in dåb af voksne, så er der ved
Drop in dåb ikke tale om discount af
nogen art. Dåben er en alvorlig beslutning,
ligegyldigt om det drejer sig om dåben
af et spædbarn eller en voksen. Det er et
bevidst valg om, at Gud han giver os mod
til at være mennesker på trods af alt det, vi
igennem et levet liv oplever af modgang.
For det er jo som regel i modgangen, at vi
retter blikket mod Gud og spørger: Hvor er
du?! Selv dengang Jesus hang på korset,
spurgte han: Min Gud, hvorfor har du
forladt mig?!
Svaret er: Han har ikke forladt dig! Men
afmagt og smerte gør os blinde for
kærligheden. Vi kender det så godt – når
vi mister en, vi holder af. Vi har svært ved
at tro på, at alting igen bliver godt. Vi har
svært ved at se de gode og smukke ting i
livet – når det gør ondt. Ingen har lovet os,
at livet er en dans på roser. Men vi er blevet
lovet, at Gud er ved vores side. Det, der
begyndte julenat engang for et par tusind
år siden – at kærligheden blev født ind i
verden og ind i vores liv. Den kærlighed,
som vi mennesker havde så svært ved at
forstå og rumme, at vi sømmede den fast
til et kors for at lide og dø – den kærlighed
taler til os i dag som dengang, for den
kærlighed kunne ikke slås ihjel. Vi skal blot
favne den og tage imod den og tro på, at
Gud ikke kun dengang, men også i dag,
frelser hver og en af os fra dødens mørke,
og at vi engang skal mødes igen med dem,
vi har mistet.
Rigtig glædelig jul, Gina Andersen

Skyerne gråner og løvet falder
Skyerne gråner og løvet falder,
fuglene synger ej mer,
vinteren truer, og natten kalder,
blomsterne sukker: Det sner!
Og dog bære blus vi med glæde.
På vej hjem til Vinderup fra et afholdt
redaktionsmøde i kirkebladsudvalget,
sammen med Gina og Erik, her omkring
kl. 15.00 onsdag den 6. november, kom
jeg i tanker om denne smukke salme af
gode gamle Grundtvig. Jeg tror, at jeg fik
tanken ved at se ud på vejret og himlen.
En ret kold novemberdag, hvor himlen var
tætpakket med skyer, og det føltes, som
om sneen kunne komme når som helst.
Kort sagt en af disse dage med et særligt
lysskær. Jeg må indrømme, at jeg glædede
mig til, at når kirkebladet udkommer
omkring 1. december, så begynder den
skønne adventstid, vi tænder masser af
lys og fyldes med glade forventninger.
Et nyt kirkeår har endvidere taget sin
begyndelse, og hvad vil det mon bringe?
I menighedsrådet venter mange
arbejdsopgaver. Vi er gået ind i rådets
sidste funktionsperiode, og et nyt
menighedsråd skal vælges. I år sker der
imidlertid noget helt nyt. Allerede i maj
måned afholdes orienteringsmøder,
hvor der bliver mulighed for at opstille
kandidater og allerede afgøre, hvem der
skal være det nye råd. Det er alt sammen
noget, som vil blive drøftet indgående,
og der vil naturligvis blive udsendt meget
mere information.
Her i Ejsing sogn skal vi efter lovens
bestemmelse have et menighedsråd,
der tæller 5 valgte medlemmer og 2
suppleanter. Derudover har præsten

også sæde i rådet som født medlem,
og en repræsentant, udpeget af
kirkefunktionærerne, er også medlem,
men har ingen stemmeret. Vil det så være
muligt at skaffe det ønskede antal? Det
håber jeg naturligvis. Vi har i sognet et
bredt og velfunderet foreningsliv, der
tæller mange ildsjæle især blandt de
yngre forældre. Hvor vil det dog være
dejligt, hvis vi kunne rekruttere også til
menighedsrådet, så vi også her kunne
få indledt et generationsskifte. Vi må se,
udfordringerne løses sikkert.
Jeg vil afslutningsvis rette en stor tak
til vores dygtige præst Gina, vore gode
medarbejdere, vore frivillige hjælpere,
der altid stiller op, når vi kalder, og mine
kolleger i menighedsrådet. Samtidig
ønskes alle i sognet en rigtig glædelig
adventstid og jul samt et godt nytår.
Flemming Bjerregaard Johansen,
formand for Ejsing menighedsråd.
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Nytænkning på kirkegården
Menighedsrådet skal til at se på, om der
kan spares arbejdstimer på kirkegården,
set i en sparerunde.
På mange kirkegårde ser man omlægning
og forandring for at spare på arbejdstimer.
Mange steder ser man, at der bliver fjernet
forhække, hække langs gange, hvor man
så sætter kantsten. Det sparer tid ved
hækklipning, renholdelse og er betydelig
nemmere ved begravelser.
Menighedsrådet har tænkt at gøre noget
lignede på Ejsing kirkegård.

Det er sådan, at der ligger en pulje penge
hos provstiet til omlægning og forandring
på kirkegårde. Det har menighedsrådet
tænkt på at søge og går nu i gang med at
indhente tilbud.
Vi har også et projekt, der hedder rydning
af træer og buske fra hovedindgangen og
ned til kappellet samt sortering i gamle
gravsten.
Kirkeværge
Erik Bruun-Sørensen.

Anderledes gudstjeneste
Menighedsrådet har besluttet at reducere
i aftengudstjenesterne til fordel for
nogle anderledes gudstjenester: familie
gudstjenester og film-aftener.
Vi har nu haft 2 familiegudstjenester i
samarbejde med MOK, med stor succes
og ca. 50 fremmødte.
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Gudstjenesterne begynder kl. 17 med
efterfølgende gratis aftensmad. Den
første gudstjeneste var d. 19. september
med temaet: Find Holger, dvs. at Holger
var et får, som børnene skulle find i kirken.
Den anden gudstjeneste var d. 22. oktober
med temaet: Stjerne for hinanden – Gud
ser værdien i hvert enkelt menneske, og vi
har hver især værdi.
Mok-børnene havde lavet bannere, som
blev hængt op i kirken, og stjerner, som
blev delt ud til alle kirkegængere. Alle
fik også den mulighed, at man kunne
kommer op i koret og tænde et lys, som
blev sat i en kasse, for at danne et kors.
Den 13. november var der så menig
hedsmøde, hvor menighedsrådet fortalte

om året, der var gået, og nye tiltag. Der
blev serveret ost og rødvin og vist film
med et teologisk indhold, fint fremmøde.
Alt i alt synes menighedsrådet, at de nye
tiltag er en succes. Det viser sig, at man
gerne vil samles til en kort gudstjeneste
og fælles spisning og få en snak over
bordet.
Erik Bruun Sørensen

Anmeldelser og kirkelig vejledning
Kirkelige handlinger aftales med sognepræsten forud.
Fødsel: Fødslen anmeldes til sognepræsten gennem jordemoderen.
Ugifte forældrepar indsender omsorgs- og ansvarserklæring (O&A erklæring)
inden 14 dage digitalt via www.borger.dk.
Dåb: Dåb aftales med sognepræsten senest onsdagen før dåbssøndagen.
Vielse: Aftales med sognepræsten i god tid.
Begravelse: Henvendelse hos sognepræsten.
Samtale: Man er altid velkommen til at kontakte sognepræsten,
hvis der er behov for en samtale eller hjemmebesøg.
NB: Stof til næste kirkeblad senest 22. januar

Navne og adresser, Ejsing sogn og kirke
Sognepræst: Gina Maria Vium Andersen, Vinderupvej 25, Ejsing, 7830 Vinderup,
tlf. 97 44 60 07.
Graver:

Annette Rank Grysbæk, Geddalvej 41, 7830 Vinderup, tlf. 61 76 85 95.

Organist:

Natalia Matcovka, tlf. 24 26 01 73.

Kasserer:

Allan Nielsen. Mail: gronqvist@mail.dk.

Kirkesanger: Christian Kaastrup-Hansen.
Kirkeværge: Erik Bruun-Sørensen, Egebjergvej 29, 7830 Vinderup, tlf. 61 76 84 39.
Kordegn:

Formand:

Jane Dehli, Vinderup Kirke- og Kulturhus, Søndergade 31B,
7830 Vinderup, tlf. 23 23 26 07. Mail: Jadle@km.dk.
Træffetider: Tirsdag og fredag kl. 9.30-12.30,
torsdag kl. 15.00-17.00.
Flemming Bjerregaard Johansen, Bjertparken 24, 7830 Vinderup,
tlf. 22 83 25 57.
Find os også på facebook

Ejsing Kirke
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Særlige gudstjenester
Søndag d. 1. december (1. søndag i advent) kl. 14.00
Familiegudstjeneste med Lucia-optog.
Efter gudstjenesten er der hygge med gløgg og æbleskiver i Friskolens aula.
Juletræstænding ca. kl. 17 på torvet i Ejsing. (Sammen med beboerforeningen)
Onsdag d. 18. december kl. 17.00
Hele sognets fælles julefest i Ejsing-Egebjerg Hallen.
Se vedlagte flyer. Husk tilmelding inden d. 9. december.
Søndag d. 22. december (4. søndag i advent) kl. 19.30.
Syng julen ind med de 9 læsninger.
Onsdag d. 1. januar kl. 16.00
Nytårsgudstjeneste med efterfølgende kransekage og bobler.
Kom og lad os ønske hinanden et godt 2020.
Søndag d. 2. februar kl. 19.30
Lysgudstjeneste, hvor vi fejre kyndelmisse. Bagefter kaffe i landtingkapellet.
Søndag d. 23. februar kl. 14.00
Fastelavnsgudstjeneste. Vi begynder i kirken og går efterflg. i hallen til fastelavnsfest.
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Møder og arrangementer
INDRE MISSION
December
Tirsdag d. 3. v. sognepræst
Ove Arensbach, Herning.
Lørdag d. 28. Juletræsfest. Tale v. Svend
Ebbesen. “Tro, håb og et strejf af
humor”.
Januar
6.-7.-8.-9. jan. Evangelisk Alliance
Bedeuge.
Tirsdag d. 21. Nytårsfest v. Hvid
bjergkoret.
Februar
Tirsdag d. 25. Emneaften: v. Dansk Bibel
Institut. Kl. 19.30 i Kirke- og Kulturhuset, hvor ikke andet er nævnt
Alle er velkommen
Venlig hilsen Hans Lund
Formiddags Café
i Kirkehuset Vinderup
Januar: tirs.d. 28.
Februar: tirs. d. 25.
Fra kl. 09.30 – 11.00
Alle er velkommen
Café-udvalget

GRUNDTVIGSK FORENING
Tirsdag den 3. december kl. 19.00.
Virksomhedsbesøg: Creativ Compagny,
Rasmus Færchs Vej 23, Holstebro.

Firmaets grundlægger Peter Nørgaard,
Bjert, byder velkommen og viser rundt
i de forskellige afd. – og informerer
undervejs.
Creativ Company er vært ved kaffen i
kantinen, hvor Peter Nørgaard fortæller
videre om firmaets historie og kultur –
og dets fokus på socialt ansvar.
Afgang fra kirkens P-plads kl. 18.30.
Tilmelding til:
Mads Bjerre senest 25. nov. 2019.
Mobil: 51740673.
Mail: em-bjerre@hotmail.com
Tirsdag den 14. januar kl. 14.00.
Eftermiddagsforedrag i Kirke- og
Kulturhuset.
Foredragsholder: Radiovært, journalist
Nis Boesdal, Hadsten.
Emne: ”Genforeningen 1920. 100 års
jubilæum 2020”.
Nis Boesdal fortæller dels ud fra
bevarede personlige oplevelser,
dels om baggrunden for udfaldet af
folkeafstemningen og de politiske
intriger, der lå bagved.
Onsdag den 19. februar kl. 19.30.
Fortælleaften i Kirke- og Kulturhuset.
Ruth Dein, Fly – En fortællekone fra
heden.
Emne: ”Mennesker jeg har mødt.”
Fra sit mangeårige arbejde i
hjemmeplejen har Ruth Dein samlet en
række fortællinger, der bliver formidlet
som livsfortællinger om menneskelige
grundvilkår.
Generalforsamling efter kaffen.
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GUDSTJENESTER
DECEMBER

EJSING

DAGENS NAVN

1. dec.

Kl. 14.00

1. s. i advent

8. dec.

Kl. 09.00 VV

2. s. i advent

15. dec.

Kl. 10.30

3. s. i advent

18. dec.

Kl. 17.00 i hallen

Fælles afslutning

22. dec.

Kl. 19.30 Syng Julen ind

4. s. i advent

24. dec.

Kl. 16.00

Juleaften

25. dec.

Kl. 10.30

1. juledag

26. dec.

Ingen

2. juledag

29. dec.

Kl. 10.30

Julesøndag

1. jan.

Kl. 16.00

Nytårsdag

5. jan.

Kl. 10.30

Helligtrekongers søndag

12. jan.

Kl. 10.30

1. s. e. H. 3 K.

19. jan.

Ingen

2. s. e. H. 3 K.

26. jan.

Kl. 09.00 MR

3. s. e. H. 3 K.

2. feb.

Kl. 19.30

S. s. e. H. 3 K.

9. feb.

Kl. 10.30

Septuagesima

16. feb.

Kl. 09.00 MR

Seksagesima

23. feb.

Kl. 14.00

Fastelavn

JANUAR 2020

FEBRUAR

Ingen angivelse = Gina M. Vium Andersen VV = Vilhelm Værge MR = Marike Runz
VINDERUP BOGTRYKKERI

