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Konfirmation
Så er det ved at være tid for konfirmationer
rundt omkring i sognene. Og det er en stor
dag – ikke kun for konfirmanderne, men
også for deres familier. Konfirmanderne
og præsterne rundt omkring har knoklet
hele året, for til sidst at afslutte undervisningen med et brag af en konfirmationsgudstjeneste.
For at blive konfirmeret er der det krav, at
man skal være døbt. Og er man ikke døbt
ved konfirmationsforberedelsens opstart,
skal det ske inden selve konfirmationen.
Og så skal man naturligvis have fulgt
konfirmationsforberedelsen. I dåben tager
forældrene ansvaret for at oplære barnet
i den kristne tro, og ved konfirmationen
overtager barnet nu selv den rolle og får
dermed selv ansvaret for kristentroen i sit
liv.
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Jeg kan huske, da jeg selv gik til konfirmationsforberedelse i sin tid. Alle vi
konfirmander syntes, at det var frygteligt
kedeligt. Men heldigvis er der sket en masse de sidste mange år, hvor der er kommet
meget mere fokus på konfirmander og
undervisning i folkekirken generelt. Jeg
havde en sød konfirmand, som på et
tidspunkt kom og sagde undskyld, fordi
hun hele tiden stillede spørgsmål! Men
se, når de unge stiller spørgsmål, så er
det jo fordi, konfirmationsforberedelsen
sætter gang i nogle tanker om dem selv
og om deres omverden og om livet! Og
det gør da vores undervisning så meget
mere værd! Det er jo netop i samspillet
mellem de unge og præsten, at alle de
vigtige emner kommer på bordet – de
emner, som måske kan være svære at
tage op med mor og far derhjemme. For

konfirmationsforberedelsen giver god mulighed for at skabe trygge rammer, som
gør, at de unge tør tale om deres tro og
liv. Det er svært at være ung i dag. Der er
så mange muligheder og valg, som skal
tages. Og derfor er det vigtigt for de unge,
at de ved, at der er et sted, hvor de kan gå
hen og få en fortrolig snak med en, som
ikke i forvejen har en holdning til det, der
tynger dem.
Konfirmanderne skal også gå i kirke under
deres konfirmationsforberedelse, og det
er ikke, fordi vi prøver at kede dem ud af
kirken, men for at konfirmanderne får en
forståelse for, hvad en gudstjeneste er og
blive fortrolig med alle de forskellige led,
så når de kommer til selve konfirmationen,
er de forberedt på, hvad der skal ske og
hvorfor.
Og så er det jo sjovt og hyggeligt at gå til
konfirmandforberedelse. Det er en tradition, som vi præster er glade for. Det er
ikke kun de unge, der lærer en masse, det
gør vi præster skam også. Og vi glæder os,
når vi møder gamle konfirmander, hvilket
får mig til at tænke på en sød lille historie
om konfirmander:
Der var en kirke, der døjede med flagermusproblemer, og en dag, da man virkelig havde følt sig plaget, stod præsten,
graveren og organisten og drøftede, hvad
man dog skulle gøre. Organisten foreslog, at man simpelthen aflivede de flagermus på en eller anden måde – man
måtte kunne skyde dem, forgifte dem
eller noget lignende. Det mente de to
andre dog var for meget – man var vel
ansat ved en kirke. Så fandt graveren på,

at man da bare kunne fange dem i en
fælde, køre dem langt ud i skoven og
slippe dem løs der. Som sagt så gjort; efter
megen møje og besvær blev flagermusene fanget, kørt ud i skoven og sluppet
fri. Desværre fandt alle flagermusene vej
tilbage til kirken igen. Og så var de lige vidt.
En dag, da de atter stod og talte om, hvad
i alverden de skulle gøre, fik præsten en

lys idé. Han fangede flagermusene og
konfirmerede dem, og siden har de ikke
set en eneste af dem i kirken!
Med dette lille smil på læben ønsker jeg
alle de kommende konfirmander og deres
familier en rigtig god konfirmation og
Guds velsignelse fremover.
Gina Maria Vium Andersen

Fyldt af glæde over livets under
med et nyfødt barn i vore hænder
kommer vi til dig, som gav os livet.
Det er i dag søndag den 27. januar 2019,
og vi har nu snart kæmpet os gennem
januar måned, som jeg altid har følt var
rigtig lang og træls, fyldt med masser af
kedelige årsopgørelser og pligter, der skal
klares. Der er dog heldigvis også gode og
sjove udfordringer som nu opgaven med
at forfatte et stykke til næste kirkeblad,
der udkommer med udgangen af februar.
I kirken bød vi i dag et nyt lille sognebarn
velkommen, og det var Camilla fra Sevel
kirke, som indlemmede den nyfødte i
Guds menighed. Stor var glæden hos forældrene og stoltheden hos bedsteforældrene, ja for os alle der var i kirken. Og
det bevidner endnu en gang om, at langt
de fleste af os har et nært forhold til netop
vores kirke. Til trods for ofte evindelige
klagesange over manglende interesse og
tilslutning. Jeg er glad for at kunne sige,
at det ikke gælder os her i Ejsing. Selvfølgelig må vi forstå og acceptere, at
mennesket i 2019 lever på en hel anden
måde end vore bedsteforældre, og tiden
de repræsenterede. For 75 år siden havde
befolkningen ikke så forfærdelig mange

muligheder om søndagen end at gå til
kirke. I dag kommer familien måske ikke
så meget til den ugentlige søndagsgudstjeneste, men til gengæld er der fuld opbakning til de fælles arrangementer, som
sogn og kirke afholder i årets løb, senest
ved den nyligt overståede jule- og nytårstid. Og ser vi lidt frem, kommer der jo
snart nye fælles begivenheder, som plejer
at trække folk af huse. Første søndag i
marts er der fastelavn, og vi skal atter slå
katten af tønden i Ejsing-Egebjerg hallen.
Dernæst kommer påsken midt i april, og
igen vil menighedsrådet i år byde på aftensmad skærtorsdag i præstegården, når
vi sammen har været i kirke. Den 12. maj
fejrer vi konfirmation. Det er glædeligt,
at vi i år har et hold konfirmander, der
har gået til forberedelse her i konfirFortsættes næste side
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mandstuen i Ejsing, selv om de har den
daglige skolegang i Vinderup. De skal nu
bekræfte dåben, og for alle er det en stor
dag. Her og der hører man snakken gå
om, hvorledes påklædningen skal være,
og hvad man ønsker sig af dagen. Det
får mig til at tænke tilbage på min egen
konfirmation den 9. maj 1965. Jeg blev
konfirmeret af provst Bundgaard, og vi var
det næstsidste hold, idet provsten gik på
pension året efter. Vores påklædning var
for pigernes vedkommende naturligvis en
hvid kjole og hvide sko. Vi drenge fik vist
vores første mørkeblå habit med hvid
skjorte og sort slips, og dertil bar vi naturligvis sorte, spidsnæsede sko. Tøjet
blev efter dagen hængt i skabet, og jeg
tror for de flestes vedkommende, blev det
hængende der. Af gaver husker jeg, at jeg
fik 645 kr., der for ca. halvdelens vedkommende blev investeret i en ny cykel.
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Det er nu ikke fordi, jeg skal cykle derned,
men den 30. maj åbner Danmarks største
fælleskirkelige folkefest: ”Himmelske dage
på Heden” i Herning. Den afvikles i Kristi
Himmelfarts-ferien d. 30. maj til den 2.
juni. Der vil senere komme flere informationer. I menighedsrådet er vi som bekendt igennem de to første måneder af
det nye kirkeår, og der er som vanligt fokus
på penge og mursten. Årsregnskabet skal
afsluttes og snart lægges puslespillet til
næste års budget. Alligevel synes jeg nu
også, at der er blevet overskud til, at vi i
rådet kan videreføre udviklingen af det
kirkelige liv med forskellige diakoni-tilbud
til menigheden som netop nævnt først i
denne artikel. Afslutningsvis vil jeg blot
ønske alle i sognet et fortsat godt nytår.
Flemming Bjerregaard Johansen,
formand for Ejsing menighedsråd

Soldatervennefest og generalforsamling
Velkommen til soldatervennefest og generalforsamling på KFUM Soldaterhjem
i Holstebro fredag d. 8. marts 2019.
Vi starter kl. 18.00 med spisning, derefter generalforsamling.
Tidl. sognepræst Thomas Kristensen, Hvide Sande, holder talen,
derefter kaffe og lotteri.
Nyt fra soldaterhjemmet.
Pris for hele aftenen kun 100 kr.
Tilmelding til soldaterhjemmet senest d. 5. marts.
Venlig hilsen
Soldaterhjemmet og bestyrelsen

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 17. april.

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. 97 44 17 06. Mail: Jadl@km.dk. Træffetider: 		
Mandag lukket, tirsdag, onsdag 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
3. marts kl. 14 – Familie- fastelavns-gudstjeneste / fest
Alle er velkommen, såvel udklædt som ikke. Efter 		
		
gudstjeneste går man i hallen til tøndeslagning og en
		
velfortjent fastelavnsbolle og kaffe.
Palmesøndag d. 14. april
Afslutning for minikonfirmander og MOK med 			
gudstjeneste kl. 10.30. Derefter drager børnene, forældre 		
og bedsteforældre ud i det blå med picnic-kurv for at have
en hyggelig eftermiddag sammen.
Skærtorsdag d. 18. april kl. 17.00
Vi mødes i kirken til en kort gudstjeneste. Bagefter går vi i konfirmandlokalet
og spiser sammen, dels den jødiske påsketradition og den kristne. Menuen bliver
lam, bitre urter, usyret brød, lidt godt at dyppe i og rødvin. Spring madlavningen
over – og vi spiser og hygger sammen. Alle er velkommen.
Langfredag d. 19. april kl 10.30
Liturgisk gudstjeneste, dvs. en gudstjeneste uden prædiken,
men med tekstlæsning og salmer.
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Påskedag d. 21. april kl. 10.30
Gudstjeneste, hvor der også er indsamling til KFUM & KFUK i Danmark. Vi har også
brug for din støtte til forsat at uddanne frivillige og udvikle nye aktiviteter, hvor børn
og unge oplever kristendom i øjenhøjde og får store oplevelser, der præger dem for
livet.
Søndag d. 12. maj kl. 10 – konfirmation
Efter en pause på to år er der endelig konfirmation i Ejsing igen. – En 		
festgudstjeneste, hvor alle opfordres til at komme og slutte op om konfirmanderne.
Torsdag d. 16. maj
– aftenen før bededag – holder vi aftengudstjeneste kl. 19.30 – bagefter fortsætter
vi i konfirmandlokalet med varme hveder og hyggeligt samvær.
Torsdag d. 30. maj – Kristi himmelfartsdag
– Hele uge 22 er der ”himmelske dage på heden” i Herning
– se hjemmesiden www. himmelskedage.dk
Nærmere info angående evt. bustur til Herning til et større fællesarrangement.

Møder og arrangementer
INDRE MISSION
Marts
Forårsmøder i kredsen kl. 19.30
Mandag 11.: Haderup Kirkehus:
Missionær Brian Madsen, Vejle.
Tirsdag 12.: Herup Kirke og 		
Menighedshus: Pastor Poul Arne
Nyborg, Fredericia.
Onsdag 13.: ”Elim”, Holstebro: 		
Pastor Thomas Kristensen,
Hvide Sande.

Formiddagscafé i Kirke- og Kulturhuset
med frit samvær fra kl. 9.30-11.00.
Tirsdage d. 26. marts, 30. april og 28. maj.
Alle er velkommen.
VINDERUP SAMTALEKREDS
Onsdag d. 24. april hos Jensia og Jørgen
Risum, Østparken14, Ejsing.
Onsdag d. 22. maj hos Bodil Lynderup,
Solparken 42, Vinderup.

Torsdag 14.: ” Elim”, Holstebro:
Undervisningskonsulent Daniel
Præstholm, Grindsted.

GRUNDTVIGSK FORENING
Onsdag d. 13. marts kl. 19.30:
Foredrag i Kirke- og Kulturhuset.

Fredag 15.: Nr. Felding Missionshus:
Søren Grysbæk, Horsens.

Foredragsholder: Valgmenighedspræst
Ronald Risvang, Aulum.

Tirsdag 19.: Indre Missions 		
beretningsmøde.

Emne: ”Matador og kristendom“.

April
Tirsdag 9.: Møde v. sømandsmissionær
Jørgen Knudsen, Mårslet.
Maj
Tirsdag 7.: Møde v. Henri Jensen, Silkeborg.
Mandag 27.: Kredsens sommermøde
v. kommunikationschef
Asbjørn Asmussen, Fredericia.
Lokale møder i Kirke- og Kulturhuset
kl. 19.30, hvor ikke andet er nævnt.
Alle er velkommen.

Fortælling om vort liv, - og om hvordan
de kristne værdier er indvævet i Matador
og gør historien til en ”folkelig prædiken”.
Måske kommer vi i løbet af foredraget
også omkring Peer Gynt set i denne
sammenhæng?
KRISTELIG LYTTERFORENING – KLF
har generalforsamling i Struer Kirkehus
d. 25. februar 2019 kl. 19.30.
Alle er velkommen.
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GUDSTJENESTER
MARTS

EJSING

DAGENS NAVN

13. marts
10. marts
17. marts

14.00
09.00 CH
19.30

Fastelavn
1. s. i fasten
2. s. i fasten

24. marts
31. marts

10.30
19.30

3. s. i fasten
Midfaste

APRIL		
07. april
09.00 CH
Mariæ bebudelsesdag
14. april
10.30
Palmesøndag – afslutning med
		
mini-konfirmander og MOK
18. april
17.00
Skærtorsdag med efterflg. 		
		
fællesspisning i konfirmandstuen
19. april
10.30
Langfredag - liturgisk
21. april
10.30
Påskedag - indsamling
		
til KFUM & -K
22. april
Fælles gudstj. i gl. Vp. kommune. Handbjerg kirke kl.
19.00 v. MOL. Kirkekaffe. 2. påskedag
28. april
Ingen
1. s. e. påske (konfirmation i Sahl)
MAJ 		
5. maj
19.30

2. s. e. påske

12. maj
10.00
16. maj
19.30
		
		
19. maj
10.30

3. s. e. påske - konfirmation
Aftenen før bededag. Eftf. varme
hveder og kaffe/te i 			
konfirmandstuen
4. s. e. påske

26. maj
09.00 CH
30. maj
Ingen
		

5. s. e. påske
Kr. Himmelfartsdag. – Fælles
gudstjeneste i Herning

Ingen angivelse = Gina M. Vium Andersen CH = Camilla Hansen MOL = Marie Overlade Larsen
VINDERUP BOGTRYKKERI

