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Minikonfirmand forløb
I år har der været 8 friske mini-konfirmander, der alle har deltaget aktivt i forløbet med at bygge deres egne kasse med
emner op.
Emnerne var: Fastelavn, Gud, Søn, Helligånden, Dåben, Påske. Og der blev flittigt arbejdet med de ting, som skulle

laves. Vi afsluttede minikonfirmand-forløbet med en gudstjeneste palmesøndag,
hvor der efter gudstjenesten, som blev
holdt i samarbejde med MOK og Ejsing
Friskole, var udflugt til Stubbekloster, hvor
MOK tog over og lavede en rigtig hyggelig
eftermiddag for os med fællesspisning i
det grønne og senere fik vi lagkage.

Minikonfirmanderne fik taget et foto med
præstekrave på, som skulle sættes på deres fint
dekorede kasser - se foto nedenfor.
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Fællesfoto af alle minikonfirmanderne 2019
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Fra skrot til kors
Var temaet for 1. og 2. klasses elever i
hele gammel Vinderup kommune, da
de mødtes i Ejsing for sammen at lave
fælles aktiviteter. Det var resultatet af et
samarbejde mellem Y’men i Vinderup,
alle skoler og kirker samt frivillige. Det er
dejligt, når vi sammen kan løfte i flok og få
så flot et arrangement stablet på benene.
Resultatet skulle meget gerne afspejle, at
vi kan komme til Gud med alt det ”skrot”
som vi går rundt og bærer på. Og børnene
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og de voksne fik nogle rigtig gode snakke
om det der med korset og dets betydning,
samt der blev snakket om, hvad man må
og kan sætte på et kors.
Det var en super dag, hvor både børn og
voksne hyggede sig. Det hele sluttede
af med en festlig børnepåskekoncert i
Ejsing kirke med Lise Petersen & band,
med efterfølgende fernisering i EjsingEgebjerghallen for forældre og søskende.

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 26. juli.

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: Jadl@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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Løse/usikre gravsten
Der blev skrevet i forrige kirkeblad om løse/usikre gravsten. Det er
menighedsrådet, der har opsyn med at gravstenene står forsvarlige, så hverken
de ansatte eller dem der færdes på kirkegården ikke kommer til skade.
Ved en gennemgang af samtlige gravsteder på kirkegården har vi konstateret,
at ca. 75 gravsten udgør en risiko for at vælte, bare ved et lille skub.
Gravstedsindehavere, med sådanne usikre gravsten, vil bliver kontaktet med brev
i den nærmeste fremtid for at få udbedret forholdene.
Forbedringerne kan foregår på flere måde:
1. At lægge tagpap mellem sten og sokkel, så vil det blive smeltet sammen,
når solen skinner på det.
2. At lægge stenen ned, 45 grader.
3. At bore 2 pløkker i - mellem sokkel og sten.
Sidstnævnte kræver assistance af en stenhugger, og gravstedsinderhavere
afholder selv udgiften.
Man kan evt. kontakte graver Annette Grysbæk, tlf. 61768595, eller kirkeværge
Erik Bruun-Sørensen, tlf. 61768439.
Kirkeværge Erik Bruun-Sørensen
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Særlige gudstjenester
10. juni - 2. pinsedag kl. 10.30
Traditionen tro er der gudstjeneste ved Jagthytten, Hvidemosevej 21.
Årets første friluftsgudstjeneste, efter gudstjenesten serveres der kaffe og 		
rundstykker. – Alle er velkommen.
Søndag den 21. juli kl. 10.30
Strandgudstjeneste ved Ejsingholm. Det er en mangeårige tradition, at gudstjenesten rykkes ud af kirken og til stranden ved Ejsingholm, hvor et enkelt trækors
markerer kirkerummet, der har den blå himmel som tag og til siderne vand og
strand. Det plejer at være en gudstjeneste fuld af lys, glæde og salmesang.
– Alle er velkommen.

Møder og arrangementer
INDRE MISSION
Juni
Tirsdag 18.: Sangaften med Henrik 		
Dideriksen.
Juli
24. juli-2. august - Bibelcamping i 		
Haderup 1.
August
Tirsdag 13.: Sommermøde v. Kurt Nielsen,
Holstebro.

Camping/møder i Jens Jensens anlæg
i Haderup sommer 2019

Lokale møder i Kirke- og Kulturhuset
kl. 19.30, hvor ikke andet er nævnt.
Alle er velkommen.

Bibelcamping med hjerte, mund og hænder:
Lør. den 3. - ons. den 7. aug.

Bedsteforældre og børnebørn camping:
Tors. den 30. maj - søn. den 2. jun.
Pinsestævne:
Lør. den 8. - man. den 10. jun.
Seniorcamping:
Tirs. den 25. - lør. den 29. jun.
Bibelcamping:
Ons. den 24. juli - fredag den 2. aug.

Formiddagscafé i Kirke- og Kulturhuset
med frit samvær fra kl. 9.30-11.00.
Tirsdage d. 26. juni, og 28. august.
Alle er velkommen.

Konfirmation i Ejsing kirke
Søndag d. 12. maj var en festdag i Ejsing, da vi havde 7 konfirmander i år. Det er en stor
glæde, at de unge ønsker at blive konfirmeret i deres egen sognekirke. Hermed følger
listen over de konfirmerede:

Øverst til højre: Rebecca Elly Mejdahl,
Sidsel Mejdal Olesen, Mads Lidegaard
Bendtsen, Daniel Alexander Sørum
Poulsen.
Nederst til højre: Sofie My Vium
Andersen, Frederik Midtiby Møberg,
Emil Grønqvist.
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GUDSTJENESTER
JUNI

EJSING

DAGENS NAVN

12. juni
19. juni
10. juni

10.30
10.30
10.30
Friluftsgudstj. i Hvidemose
09.00 CH
Sct. Hans holdes i samarbejde
med Ejsing borgerforeningen
kl. 19.00 på skovlegepladsen,
hvor præsten holder båltale
10.30

6. s. e. påske
Pinsedag
2. pinsedag

16. juni
23. juni

30. juni

Trinitatis søndag
1. s. e. trinitatis

2. s. e. trinitatis

JULI		
07. juli
14. juli
21. juli
28. juli

09.00 CH
09.00 CH
10.30 strandgudstj.
10.30

3. s. e. trinitatis
4. s. e. trinitatis
5. s. e. trinitatis
6. s. e. trinitatis

AUGUST		
4. august
10.30

7. s. e. trinitatis

11. august
18. august
25. august

8. s. e. trinitatis
9. s. e. trinitatis
10. s. e. trinitatis

09.00 CH
Ingen			
10.00			
sportsfest

Ingen angivelse = Gina M. Vium Andersen CH = Camilla Hansen

VINDERUP BOGTRYKKERI

