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Nye tider
Det er på flere måder ligesom blevet nye
tider. Vi befinder os i en corona-tid, og det
er også blevet tid til at få en ny præst.
Indtil der kommer en ny sognepræst til Ejsing, er det blevet min opgave at varetage
denne stilling som vikar. Mit navn er Vagn
Ove Høgild, og jeg har været sognepræst
i Vejrum og til dels i Struer, og de seneste
mange år tillige været provst først i Holstebro Provsti og derefter i Struer Provsti.
For en del år siden gik jeg på pension og
bosatte mig sammen med min kone i Holstebro. I min pensionisttid har jeg haft en
del forskellige vikariater, og det har hver
gang været rigtig godt at få lov til at være
præst igen. Derfor glæder jeg mig også
meget over at skulle udføre denne tjeneste
her i Ejsing med bistand i Sahl-Vinderup i
vakanceperioden, selv om vi naturligvis ser
frem til, at I får en fast sognepræst igen.
Det er jo det, der er det holdbare.
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Og så befinder vi os i en corona-tid. Der er
mange restriktioner at overholde, og det
medfører mange begrænsninger, som vi
slet ikke havde forestillet os. Der er nogle,
der har fået sygdommen covid 19, færre
er døde af den, men for os alle har denne
sygdom ført mange ting med sig. Vi har
ikke måttet besøge hinanden eller gået til
sport eller foredrag. Vi har heller ikke måttet gå til gudstjeneste, og der har været
begrænsninger i forbindelse med kirkelige
handlinger, hvor vi især har mærket det i
forhold til begravelser og bisættelser med
det forholdsvis lille antal af deltagere i kirken. Nu begynder der så at blive åbnet op
for flere deltagere til de forskellige arrangementer, men vi skal stadig passe på.
Vi har heldigvis kunnet glæde os over de
mange solskinstimer, så vi har kunnet være

ude, og foråret kom samtidig med en eksplosion af ny udsprungne buske, træer og
blomster, som også har været med til at
sætte humøret i vejret. Vi har også kunnet
glæde os over den hjælpsomhed, mange
har ydet hinanden. Det er, ligesom næstekærligheden er blevet mere intens, og vi
har fået øjnene op for flere menneskelige
værdier, end vi måske havde før krisen. Vi
har fundet ud af – om ikke før – at vi styrer ikke verden, og værdierne kan heldigvis
langt fra gøres op i penge. Det må vi gerne
blive ved med at tænke på.
Vi kan heller ikke sige os fri for, at denne
krise har medført frygt eller bekymring for
mange af os. Hvad sker der? Bliver vi også
syge? Kan vi endda risikere at dø? Ja, der
er ingen af os, der har nogen garanti for at
blive fri for det, selv om vi passer på. Men
én ting er helt sikkert: vi har lov til at lægge
os selv og vores familie og venner i Guds
hånd. Det giver os ikke sikkerhed for, at vi
dermed går fri. Men det giver os en tryghed, at vi har lov til at lægge det over på
Gud, så Han bærer med. Det har Han lovet
os at ville alle dage!
Vagn Ove Høgild

Sidste nyt fra meninghedsrådet
Vi troede ikke på det, men lige pludselig
var den der, også i Danmark, den lille Corona virus, der kom til at sætte dagsordenen:
Kirkerne blev lukket, kun et begrænset
antal måtte være i kirken: 10 personer til
dåb og vielser og 1 person/4m2 stole plads,
dvs. 29 til begravelser. Ingen møder og arrangementer, ingen måtte samles, alt blev
lukket ned fra den ene dag til den anden.
Nu, i skrivende stund d. 17. maj, begynder man så småt at åbne lidt op. Kirkerne
bliver åbne og gudstjenesterne begynder,
en ny opmåling af kirken, der nu hedder 1
person/4m2 af samtlige m2 gulvareal, dvs.
50 personer, indtil der igen komme en ny
udmelding.
Vi sagde farvel til Gina, også på en mærkelig måde, vi kunne jo ikke mødes og
hun ville ikke mødes af hensyn til smitte,
da hende og børnene skulle testes, inden
de kunne få lov til at rejse til Grønland.
Afrejsen blev også udsat til første mulige
afgang d. 2. juni. Den 28. april var der udflytter syn, hvor Provsten og hans arkitekt
var til stede, og hvor kirkeværge Jørgen Ri-

sum og jeg fik sagt det sidste farvel til Gina
pva. af menighedsrådet og menighed, for
godt samarbejde i de 3 år det nu blev til og
overrakt en lille gave som minde fra Ejsing.
Vi vil også gerne byde fhv. provst fra Struer
Vagn Ove Høgild velkommen, som skal
være præst her, indtil vi får ansat en ny
præst.
Præstestillingen blev opslået d. 24. marts
til d. 20. april. Der kom 3 ansøger, men
kun 1 synes vi der var kvalificeret, men da
vi kom så langt at vedkommende skulle
indstilles til prøveprædiken og samtale,
havde vedkommende fået andet embede og derfor trukket sig. Så nu er vi ude i
2. ansøgningsrunde: stillings opslag d. 19.
maj til d.8. juni. Så håber vi, at der dukker
en præst op, som vi kan bruger her i Ejsing
og med de 45 % bistand i Sahl og Vinderup. Det er jo sådan at menighedsrådene i
Sahl og Vinderup er med til at vælge præst,
men de har kun udtale ret og Ejsing menighedsråd har stemmeret og det sidste
ord.
Erik Bruun-Sørensen
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Menighedsrådsvalg 2020
Orienteringsmødet, som skulle have været den 12. maj,
er nu flyttet til den 9. juni kl. 19.00 på Ejsing Friskole.
Der skal i år være valg til menighedsrådet.
I Ejsing skal der vælges 5 medlemmer, idet
der er under 1000 indbygger. Et menighedsråd er ansvarlig for sognets kirkelige
og administrative anliggender. På mødet
vil menighedsrådet orientere om arbejdet
i den forløbne funktionsperiode og kommende opgaver.
Den 15. september kl. 19.00 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 vil blive 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.
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Grunden til, at der er godt 3 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. juli til: ebs@dignet.dk

Navne og adresser, Ejsing sogn og kirke
Kst. sognepræst: Vagn Ove Høgild, Snerlevej 42, 7500 Holstebro,
tlf. 30 71 70 50, mail: voh@km.dk
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:

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.

Formand:

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
Hvis myndighederne tillader, at man samles mere end 50 i det fri,
vil vi gennemføre 2. Pinsedag på heden og strandgudstjenesten.
1. juni: 2. Pinsedag kl. 10.30.
Gudstjeneste ved Jagthytten, Hvidemosevej 21.
12. juli kl. 10.30.
Strandgudstjeneste ved Ejsingholm strand
Man kan orientere sig på kirkens hjemmeside www.ejsingkirke.dk
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I et dejligt solrigt forårsvejr,
kan man kun blive i godt humør.
Ejsing kirke og kirkegård er også ramt af
corona..... ikke fysisk men der er nye regler som vi også skal tage hensyn til. Vi på
kirkegården, var hjemsendt i 14 dage og
vores arbejde skal så indhentes nu....

Alle disse ting er noget vi skal finde en løsning på og det bliver gjort på bedste måde.
I besøgende på kirkegården har taget det
pænt. TAK for det, vi gør alle vores bedste
for at få tingene til at hænge sammen.

Gravsten som ikke kan blive flyttet, da
stenhuggeren også skal tage sine forholdsregler. Kirkelige handlinger som begravelser og bisættelser med begrænset
antal gæster. En aflåst kirke... Konfirmation
som blev udsat...

I alt mit skriveri, har jeg glemt noget meget
vigtigt......
Stor velkommen til Maibritt, som jeg glæder mig til at arbejde sammen med.
Hilsen Annette

Møder og arrangementer
INDRE MISSION
Juni
Tirsdag d.16. Sangaften med Skive koret.
Juli
Fredag d. 24 - fredag d. 31.
Bibelcamping i Haderup
August
Tirsdag d. 18. Sommermøde
v. Simon Overgaard, Holstebro.
Møderne afholdes hvis Sundhedsmyndighedernes retningslinjer kan opfyldes.
Møderne er i Kirke/Kulturhuset kl. 19.30
hvis ikke andet er nævnt.

Orienteringsmøde
den 9. juni kl. 19.00
på Ejsing Friskole
vedr. menighedsrådsvalg
– se omtale andetsteds.
Formiddags Café
i Kirkehuset Vinderup
med frit samvær
Juni: tirs.d. 30.
August: tirs. d. 25.
Fra kl. 09.30 – 11.00
Alle er velkommen
Café-udvalget
Formiddagscafe afholdes hvis
Sundhedsmyndighedernes retningslinjer kan opfyldes.
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GUDSTJENESTER
JUNI

EJSING

DAGENS NAVN

1. juni

10.30 VOH og GB
Hvidemose

2. Pinsedag

7. juni

10.30 NAC

Trinitatis søndag

14. juni

10.30 VOH

1. søndag efter Trinitatis

21. juni

10.30 VOH

2. søndag efter Trinitatis

28. juni

Ingen gudstjeneste

3. søndag efter Trinitatis

5. juli

10.30 VOH

4. søndag efter Trinitatis

12. juli

10.30 Strandgudstjeneste,
Ejsingholm VOH

5. søndag efter Trinitatis

19. juli

10.30 VOH

6. søndag efter Trinitatis

26. juli

9.00 LU

7. søndag efter Trinitatis

2. august

10.30 VOH

8. søndag efter Trinitatis

9. august

9.00 LU

9. søndag efter Trinitatis

16. august

19.30 VOH

10. søndag efter Trinitatis

23. august

10.30 VOH

11. søndag efter Trinitatis

30. august

Ingen gudstjeneste

12. søndag efter Trinitatis

JULI

AUGUST

VOH: Vagn Ove Høgild

GB: Gertrud Bangshøj

NAC: Niels Arne Christensen

VINDERUP BOGTRYKKERI

LU: Lise Uhrskov

