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Forår
Så er den første forårssol så småt begyndt
at titte frem bag de regnvåde skyer. Man
mærker varmen og det livgivende lys i sjæl
og sind.
Vinteren med frost og sne, ja, den har vi
desværre for nogen af os, måttet kigge
rigtig langt efter. Det har været stormende
og lunt.
Jeg tror, at mange har set eller hørt om den
store lastbil, som præstegården fik besøg
af på præstens fødselsdag. Det var en lastbil der var lastet med - ikke én, men hele
to containere. Og som de fleste sikkert ved
så flyttede Jonas og Sofie til Nuuk i starten
af januar, da Jonas endelig efter 3 lange år
med vikariater og arbejdsløshed fik fast
arbejde. Og efterfølgende flyttede vores
indbo naturligvis med. Det er en stor glæde for hele familien, men jo også en svær
beslutning, da det indebærer at vi desværre må sige farvel til Ejsing. Jeg har derfor
valgt at opsige min stilling, således at jeg
har sidste arbejdsdag d. 28. april og så et
par dage ferie inden Helene, Aleksander
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og jeg flyttet til Nuuk op til resten af familien. Vi har været glade for at bo i Ejsing. En
by, hvor sammenhold og hjælpsomhed er
kendetegnet for byens indbyggere. Hvor
man tager hånd om hinanden og hjælper
til, hvor man kan. Hvor byens friskole, Børnehave samt foreninger samarbejder på
kryds og tværs – så det har været en sand
glæde at være præst her. Alle man møder
her og evt. har en eller anden forbindelse
til, det være sig, dåb, vielse, begravelse,
samtale. Alle har taget så godt imod mig,
hvor end jeg har været forbi. I skal alle vide
at jeg er jer dybt taknemmelig for jeres
gæstfrie måde at være på. Så jeg vil blot
sige jer alle en stor tak og håber, at når familien og jeg engang imellem kommer til
Danmark på ferie – at vi nok kigger forbi.
Også en stor tak til alle mine kolleger – det
være sig både personale, præster samt
menighedsrådene – uden jer – ingen kirke.
Tak for denne gang.
Håber vi ses d. 19. april kl. 10.30 til min
afskedsgudstjeneste – Gina Andersen

Sidste nyt fra meninghedsrådet
Den 21. november omkonstituerede menighedsrådet sig, idet Flemming Bjerregård meddelte, at han er stoppet i menighedsrådet.
Erik Bruun-Sørensen: Formand og kontaktperson.
Allan Nielsen: Næstformand, kasserer og
formand for kirkegård-præstegårdsudvalget.
Jørgen Risum: Hentet ind, som kirkeværge.
Jette Fjelsted: Menigt medlem.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige
Rikke Engmark tak, for arbejdsindsatsen i
de godt 4 år på kirkegården.
Velkommen til den nye gravermedhjælper
Maibritt Høj fra Vridsted. Det bliver nu til et
samarbejde med Sahl, hvor Maibritt skal
have 250 timer v. Sahl kirke, mest som afløsning for graveren, samt 1200 timer på
Ejsing kirkegård og kirkelige handlinger.
Vi skrev i det sidste kirkeblad, at vi ville søge
penge til, at få fjernet forhække og i stedet
sætte kantsten, for at gøre arbejdsgangen
lettere. Det bliver ikke lige foreløbig, da de
penge, vi kunne søge, ikke rækker langt
efter de 2 tilbud, vi fik.
Menighedsrådet har også andre ønsker på
kirkegården. Hvor der nu er tomme gravsteder, kunne vi tænke os at etablere grønne område.
Nu skal vi så have lavet en udviklingsplan
over hele kirkegården, om hvad der skal
ske i de kommende år.
Vi skal til at rydde op i Lapidariet fra ho-

ved indgangen og ned til Kapellet. Der skal
fjernes træer og buske for at give mere
plads til gamle gravsten, samtidig med skal
vi også have sorteret i de gamle gravsten.
Det er jo sådan, at når en gravsten er sat i
Lapidariet, så er det Kirkens, dvs. at det er
menighedsrådet der har råderetten over
dem.
Dem af Jer der nu læser kirkebladet og
tænker, at der er en gravsten, som vi gerne
vil bevare, så kontakt venligst kirkeværgen
Jørgen Risum mobil: 23614051 eller Erik
Bruun- Sørensen mobil: 61768439
De sten som ikke er bevaringsværdige:
utydelig skrift eller sten der er i forfald og
alder på sten, bliver destrueret, for at give
mere plads.
Man kan søge på ”dk-gravsten” og finde
samtlige gravsten på kirkegården. En fotografering begyndte i 2009 på de gravsten
der var tilstede, og hvor der er gået 10 år
efter sidste afdøde.
Vores sognepræst Gina Maria Vium Andersen har sagt sin stilling op pr. 30 april,
for at flytte til Grønland.
Der bliver afskedsgudstjeneste søndag
d. 19. april kl. 10.30 med efterfølgende
traktement i konfirmandlokalet.
Ansættelse af ny præst
Biskop og Provst har allerede lavet en køreplan omkring ansættelse af ny præst.
Stillingen bliver opslået d. 24. marts og kører til den 20. april. Der bliver ikke lavet om
på fordelingen fra sidst, med 55 % ansættelse i Ejsing og 45% som bistands præst i
Sahl og Vinderup.
Erik Bruun-Sørensen
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Nye tider i vinden
NYE TIDER I VINDEN er et undersøgende
kulturprojekt, som vil forløbe over hele år
2020 på Vinderup egnen. Projektets samarbejdspartnere er Vinderup Bibliotek, egnens 8 kirker og sogne, egnens fem skoler,
de seks landsbyer og stationsbyens foreninger, Hjerl Hede Frilandsmuseum, Odin
Teatret og Operaen i Midten. Sara Strandby og Ingrid Hvass er sammen projektledere i hele 2020.
”Energilaboratoriet” er projektets base, og
det indrettes på Vinderup Bibliotek i det
gamle rådhus, hvor den tidligere kantine
bliver et nyt kulturelt mødested for alle egnens borgere.
Aktiviteter og arrangementer annonceres i Vinderup NYT og på hjemmesiden
www.nyetiderivinden.com

Der vil blive arrangeret ”Energimøder”
med mulighed for udveksling og udvik
ling af nye ideer sammen med andre.
ALLE ideer til aktiviteter er velkomne
– skriv til ingrid@ingridhvass.dk eller
sara_strandby@hotmail.com eller kig ind
i Energi Laboratoriet, som åbner i løbet af
februar.
Den 19. feb. kl. 19.00 på Hotel Vinderup er
der foredrag med Michael Böss med titlen
”Som landet ligger, er fremtiden vores eget
ansvar” med mulighed for at snakke med
andre om Vinderup-egnens lokale udfordringer – og ressourcer.
Vinden Synger! er fællessangs aftener for
ALLE, der har lyst til at synge sammen. De
arrangeres i alle 6 landsbyer og i Vinderup på
stribe, 1. gang er 26.02. i Herrup Kulturhus.
Ingrid Hvass

Menighedsrådsvalg 2020
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Der skal i år være valg til menighedsrådet.
Der skal vælges 5 medlemmer til Ejsing menighedsråd, idet der er under 1000 indbygger.Et menighedsråd er ansvarlig for sognets
kirkelige og administrative anliggender.
Som noget nyt, ligge det offentlige orienteringsmøde om valg, allerede d. 12. maj kl.
19 på Ejsing Friskole. Der vil menighedsrådet
orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og kommende opgaver. Den 15
september kl. 19 på Ejsing Friskole er der så
valgforsamlingsmøde. På valgforsamlingen
afholdes valget til menighedsrådet. Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet. Kandidater præsenterer sig, der bliver
mulighed for debat og der gennemføres en
skriftelig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet at afstemningen afgør,
hvem der er valgt til menighedsrådet. Det

nye menighedsråd tiltræder den 1. søndag
i advent, d. 29. november 2020. Grunden
til, at der er godt 4 måneder mellem orienteringsmødet og valgmødet er, at man har
muligheden for at ”gå og prikke” folk på
skulderen, om det ikke kunne være en ide,
at komme i menighedsrådet. Her i Ejsing er
der et rigt foreningsliv med mange ildsjæle.
Menighedsrådet opfordre alle til at overveje
kraftig, om ikke det kunne være en ide, at
give tid de næste 4 år til menighedsrådsarbejdet. Menighedsråds arbejdet er et spændende arbejde, der har med mennesker at
gøre, har ansvar for kirken og præstegården,
og et godt arbejdsmiljø for de ansatte. Tænk
nu seriøst, om ikke det kunne være et ”fritidsjob med indhold” for dig de næste 4 år.
Menighedsrådet
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 20. april til: ebs@dignet.dk

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: Jørgen Risum, tlf. 2361 4051.
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.
Erik Bruun-Sørensen, Egebjergvej 29, 7830 Vinderup,
tlf. 61 76 84 39.
Find os også på facebook

Ejsing Kirke
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Særlige gudstjenester
Onsdag d. 25. marts: kl. 17.00
Syng Nyt. Kom og lær nogle af de nye sange og salmer, derefter er der aftensmad i
konfirmandlokalet. Tilmelding til Erik 6176 8439 senest d. 19. marts.
Palmesøndag d. 5. april kl.10.30
Afslutning for minikonfirmander og MOK, efter gudstjenesten er der tur i det fri for
minikonfirmander og MOK med forældre og søskerne.
Skærtorsdag d. 9. april kl. 17.00
Vi holder en kort gudstjeneste med fokus på nadverindstiftelsen. Bagefter går vi i
konfirmandlokalet og spiser sammen.
Alle er velkommen. Tilmelding til Erik 6176 8439 seneste d. 2. april.
Påskedag d. 12. april kl 10.30
Påskegudstjeneste, indsamling til KFUM-K.
Søndag d. 19 april kl 10.30
Afskedsgudstjeneste med Gina og efterfølgende traktement i konfirmandlokalet.
Tirsdag d. 28. april kl. 19.00
Gospelgudstjeneste. Med efterfølgende spisning i konfirmandlokalet.
Torsdag d. 7 maj kl. 19.30
Kort gudstjeneste med efterfølgende varme hveder i konfirmandlokalet.
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Møder og arrangementer
INDRE MISSION

GRUNDTVIGSK FORENING

Marts
Mandag d. 9. Herup Kirke og Menighedshus, Familiekonsulent Jakob Daniel
Olesen Langeskov
Tirsdag d.10. ”Elim” Holstebro, Radio &
TV Pastor John R. Hardang, Norge.
Onsdag d. 11. ”Elim” Holstebro: Radio &
TV Pastor John R. Hardang, Norge.
Torsdag d. 12. ”Elim” Holstebro : Radio &
TV Pastor John R. Hardang, Norge.
Fredag d. 13. Vinding Missionshus: Familiekonsulent Jakob Daniel Olesen
Langeskov.
Tirsdag d. 24. Indre Missions
beretningsmøde.

Tirsdag d. 3. marts kl. 19.30.
Foredrag i Kirke- og Kulturhuset.
Foredragsholder: Professor emer. Uffe
Østergaard, Hobro.

April
Tirsdag d. 21. Møde v. Sømands
missionær Jørgen Knudsen, Mårslet.
Maj
Tirsdag d. 19. Møde v. Henri Jensen,
Silkeborg.
Mandag d. 25. Kredsens Sommer møde: v.
forstander på IMB Robert Bladt, Børkop.
Møderne er i Kirke/Kulturhuset kl. 19.30
hvis ikke andet er nævnt.
Formiddags Café
i Kirkehuset Vinderup
Marts: tirs.d. 31.
April: tirs. d. 28.
Maj: tirs. d. 26
Fra kl. 09.30 – 11.00
Alle er velkommen
Café-udvalget

Emne: ”Hvad nu Europa? ”
Om de store udfordringer for EU og
Europa lige nu. Om vælgernes utilfredshed og oprør. Er demokratiet i fare?
EJSING
Torsdag d. 26. marts kl. 19.00. Meninghedsrådsmøde i konfirmandlokalet.
Torsdag d. 23. april kl. 19.00. Meninghedsrådsmøde i konfirmandlokalet.
Tirsdag d. 12. maj kl. 19.00. Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg
2020.
Torsdag d. 28. maj kl. 19.00. Meninghedsrådsmøde i konfirmandlokalet.

7
Generalforsamling i KLF Netværk
Nordvestjylland afholdes i Struer menighedshus Kirkegade 42, d. 24. februar Kl. 19.30. Alle er velkommen.

Holstebro Soldaterhjem, afholder Soldatervennefest og generalforsamling
fredag d. 6. marts 2020. Der startes
med spisning kl. 18.00. Tale ved tidligere soldaterhjemsleder i Irak Ruth
Birk Christensen. Alle er velkommen.

GUDSTJENESTER
MARTS

EJSING

DAGENS NAVN

1. marts

Kl. 10.30

1. s. e. fasten

8. marts

Ingen

2. s. i fasten

15. marts

Kl. 09.00 MR

3. s. i fasten

22. marts

Kl. 10.30

Midfaste

25. marts

Kl. 17.00

Syng Nyt med efterfølgende
spisning

29. marts

Ingen

Mariæ bebudelsesdag

5. april

Kl. 10.30

Palmesøndag

9. april

Kl. 17.00

Skærtorsdag

10. april

Kl. 10.30 liturgisk

Langfredag

12. april

Kl. 10.30

Påskedag

13. april

Ingen - henvises til
Trandum kirke kl. 19.00

2. Påskedag

19. april

Kl. 10.30

1. s. e. påske
Afskedshøjmesse for Gina Andersen

26. april

Ingen - henviser til
konfirmation i Sahl

2. s. e. påske

28. april

Kl. 19.00

Syng Gospel

APRIL

MAJ
3. maj

Ingen

7. maj

Kl. 19.30 NN

Aften før st. bededag

8. maj

Ingen

St. Bededag

10. maj

Kl. 10.00 NN

4. s. e. påske - Konfirmation

17. maj

Ingen

5. s. e. påske

21. maj

Kl. 10.30 NN

Kr. Himmelfarts dag

24. maj

Kl. 10.30 NN

6. s. e. påske

31. maj

Kl. 10.30 NN

Pinsedag

Ingen angivelse = Gina Andersen

MR = Marike Runz

VINDERUP BOGTRYKKERI

NN = Ny Ejsing præst

