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Bøn og eftertanke
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Så er det så småt blevet hverdag igen tilbage i de vante rammer. Madpakkerne
skal smøres, vækkeuret skal stilles og afsted i god tid om morgenen. Det er dejligt
med ferie, og i år har vi været heldige med
vejret, ja, nogen syntes måske, at vi har
været lidt for heldige. Det har i hvert fald
været meget varmt i præstekjolen! Og
man behøvede slet ikke at rejse udenlands
bare for at få nogle dage ved stranden,
det kunne nemlig sagtens lade sig gøre
herhjemme i år. Og som man siger: Ude
godt, men hjemme bedst! Og nu, hvor
hverdagen og de faste rutiner er ved at
indfinde sig igen, så vil jeg lige slå et slag
for det med bønnen. For nogen er bøn et
fast ritual, mens det for andre ikke sker så
ofte. Men bøn er en god måde at få stoppet
op og reflekteret over dagens stress og jag.
Og i en stresset hverdag, hvor flere og flere
bliver syge, så er der jo vitterlig behov for
disse oaser. Bøn er mange ting og føles
forskelligt fra person til person.
Og jeg kommer sådan til at tænke på
denne lille søde historie om bøn:
Et par tvillingedrenge var på besøg hos
deres bedsteforældre i sommerferien. Og
bedstefar forlangte af de to små poder, at
de skulle bede aftenbøn. Begge drenge lå
der i det mørke rum, og så begyndte den
ene at bede meget højt:
»Kære Gud! Jeg ønsker alt godt for mine
forældre og resten af familien. Og så ønsker jeg mig en splinterny cykel, en Playstation med masser af spil til og så en
iPad.«
Hans bror, der lå der i mørket ved siden
af, blev noget forarget og spurgte: »Hvorfor råber du, Mathias? – Gud er altså ikke
døv!« »Nej«, svarede Mathias, »men det er
bedstefar!«.

Historien illustrerer så fint, hvor forskelligt vi ser på bøn. Bøn er en henvendelse
til Gud. Vi kan komme med alt det, der
tynger og det, vi tror og håber på. Men vi
får jo ikke alt, hvad vi går og drømmer om
eller håber på, om det så er en ny cykel,
eller om det er at blive rask. Gud giver os
det, som er bedst for os. Det er ikke altid,
vi forstår hans svar. Men han hører hver og
en af os. Og selv om vi ikke altid er tilfredse
med hans svar, så er det ene og alene kun
Gud, der ved, hvad der er bedst for os. Og
vores tro og håb må være, at vi kan tro på,
at Gud altid vil os det bedste, også når vi
ikke forstår hans beslutninger og syntes,
at vejen bliver besværlig at gå. Så skal vi
huske, at vi altid kan henvende os i bøn til
ham. Og heldigvis så har vi en Gud, som er
så fantastisk, at man både kan bede om
noget, takke og klage til ham. For Gud kan
rumme os alle, sådan som vi er.
Sognepræst
Gina Andersen

Høsten i hus
Men i vor lade på vor lo,
der har vi nu Guds gaver,
der virksomhed og velstand gro
i tøndemål af traver.
I forrige nummer af Kirkebladet afsluttede
jeg mit indlæg med at ønske alle i sognet
en rigtig god og varm sommer. Dette
ønske må da vist siges at være blevet opfyldt. Efter et par måneder uden en dråbe
vand nyder jeg, mens disse linjer skrives,
lyden af en stille silende regn uden for mit
vindue. Endelig kom regnen, mange vil
nok sige alt for sent til at redde høsten, der
spås at give et væsentligt mindre udbytte
end normalt, hvad det så end måtte
være. Jeg har naturligvis fuld forståelse
for, at det rundt omkring kan være endog
meget udfordrende at få økonomien til
at hænge sammen. Men er det egentlig
ikke sådan, at vores menneskeliv er? Der
er både bølgetoppe og bølgedale i tilværelsen. Det ser så ud, som om at den
kommende frugt-høst slår alle rekorder,
selv om vinden naturligvis også har rusket
godt i træerne. Vi vil snart kunne synge
med på »Det lysner over agres felt – eller
septembers himmel er så blå.« Vi kan i
kirken glæde os over dens ord til os. I menighedsrådet går vi nu ind i sidste kvartal
i kirkeåret, og vi har selvfølgelig prøvet at
opbygge nogle tilbud til sognet.
Onsdag den 3. oktober kl. 19.30 indbydes til en sogneaften i Ejsing Forsamlingshus. Det er lykkedes os at få fat i en
meget efterspurgt foredragsholder, Ronald Risvig fra Aulum valgmenighed. Han
holder et foredrag med titlen: »Matador
og Kristendom – fortællinger om vort liv«.
Kom nærmere på Korsbæks borgere, som
de lever med intriger, kærlighed og en

forløsende humor. Fra seriens afsnit 10
citerer Risvig: »Mads, du som beder til Gud.
Jeg håber, du takker ham for Ingeborg.«
Kristens ord gør Mads lidt eftertænksom,
og han svarer da også: »Ja uden hende var
jeg måske ikke så meget værd.« Hvortil
Kristen kort bemærker: »Næh, det var
netop også det, jeg tænkte.« Mads kunne
godt have udeladt ordet »måske.« For uden
Ingeborg var han ikke så meget værd.
Det vil sige: I Guds øjne er vi alle noget og
lige meget værd. Men det værdifulde ved
medmennesket aktualiseres og fremkaldes netop i mødet med den anden.
– Der vil blive serveret kaffe og brød,
men en entré på 75 kr. må påregnes.
Søndag den 28. oktober kl. 19.30 er
der aftengudstjeneste, og herefter går vi
alle til præstegården, hvor vi afholder det
traditionelle menighedsmøde. Her serveres ost og rødvin.
I november har vi den traditionelle kirkeuge, der som sædvanligt tilrettelægges
af MOK den første aften. Det bliver mandag den 19. november kl. 19.00. Senere
på ugen, torsdag den 22. november får vi
besøg af vores tidligere sognepræst, Mia
Dyreborg Knudsen, Viby, der vil fortælle lidt
om sin nuværende tilværelse. Vi indleder
med gudstjeneste i kirken kl. 19.30 og
fortsætter så i præstegården. Jeg ønsker
alle et godt efterår.
Flemming Bjerregaard Johansen,
formand for Ejsing sogns menighedsråd
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Nyt fra kirkegården
I skrivende stund regner det, det har det ellers ikke gjort længe, så det er dejligt med
vand til alle planterne.
Vi har hen over sommeren vandet en del, og har haft store udfordringer med at følge
med til at vande alle planterne op. Vi har desværre måtte se til, at flere og flere planter er
gået til i tørken, men vi gør, hvad vi kan, for at få dem skiftet ud, så det kommer til at se
pænt ud igen. Det håber vi på jeres forståelse for.
Inden længe skal vi til at tænke på at bestille gran til grandækningen, som vi går i gang
med i uge 43. Vi vil gerne pynte gravstederne pænt op for vinteren, så kom endelig og
sig til, hvis I også ønsker jeres pårørendes gravsted pyntet.
Mange hilsner fra kirkegårdens personale

Ejsing MOK klub
Ejsing MOK klub har været en del af Ejsing sogns foreningsliv igennem mange år.
Det er en børneklub under KFUM- og KFUK for børn i 3.-6. klasse.
Vi laver rigtig mange forskellige aktiviteter. F.eks . kanotur, svævebane, leger, laver kreative
ting og tager på lejr sammen.
Vi synger sammen, høre fortællinger fra børnebiblen.
Vi mødes hver mandag på Ejsing Friskole fra kl. 19.00 til 20.30.
Vi vil gerne lave nogle aftner for børn i mobbefrit rum, tale pænt til hinanden, lære at
samarbejde og udfordre dem med mange forskellige ting, og fortælle dem, hvad det
betyder at være døbt.
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Vi glæder os til at møde kendte og nye børn. (NB. Ingen krav, at de bor i Ejsing).
Kærlig hilsen lederne:
Julie, Anni og Bent Klausholt, Jonas Vium Andersen og Erik Bruun-Sørensen

Sogneturen d. 13 juni
Knap 40 personer var tilmeldt til sogneturen. De fik en fantastisk oplevelse over den
Jyske hede til Thorning, for at se Steen Steensen Blichers museum og fik fortalt om St. St.
Blichers liv og levned på den Jyske hede.
Blicher havde et nært forhold til naturen, og mange af hans værker handler om den
fattige landbo-befolkning på den Jyske hede, blandt andet novellerne »Brudstykker og
Hosekræmmeren«.
St. St. Bl. var præst i Thorning fra 1819 -1825. Den gang skulle præsten leve af selve
præstegården, og da det var noget meget fattigt og ringe jord, levede Blicher under usle

kår. Han flyttede så senere til Spentrup ved Randers til den bedre jord.
Efter fortællingen var der fri adgang på museet, hvor man kunne se de ting, som hørte
datiden til.
Dernæst gik turen til Grønhøj Kro for at se Morten Korch museet. Først fik vi kaffe, hvor
krofatter, Gregers Laigaard sang og underholde medens vi nød den hjemmebagte
kringle og lagkage. Dernæst kunne vi går frit rundt på museet for at se de mange ting,
der havde været med i de mange Morten Korch film.
Erik

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 25. oktober.

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.

Kassér:

Allan Nielsen. Mail: gronqvist@mail.dk.

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

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.

Formand:

Flemming Bjerregaard Johansen, Bjertparken 24, 7830 Vinderup,
tlf. 22 83 25 57.
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Særlige gudstjenester
Høstgudstjeneste den 9. september kl. 10.30
Søndag d. 9. september kl. 10.30 ringer kirkeklokken atter til gudstjenesten, ikke til en
helt almindelig gudstjeneste, men til høstgudstjeneste.
Så er der mange, der tænker, det er da kun for landmænd, for det er kun dem, der
høster. Det er en helt fuldstændig forkert opfattelse. Alle høster et eller andet, enten på
marken, i haven eller i drivhuset, så der er god grund til at samles til høstgudstjeneste
og sige tak for det, som man nu har fået bjerget i hus, og det, der tjener os til det
daglige brød.
Der er også lejlighed til at give en høstgave, som
vil blive delt ud til godgørende formål. Der ligger
kuverter i våbenhuset til formålet, og har man
specielt ønsker, hvor gaven skal gives til, må
man gerne skrive det på kuverten.
Efter høstgudstjenesten er der kaffe og
rundstykker i Landtingkapellet.
Vel mødt!
Menighedsrådet

Alle Helgen
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Søndag den 4. november kl. 19.30
mødes vi til gudstjeneste for at mindes de døde og ikke mindst dem,
der er gået bort i årets løb, som vil blive nævnt med navn og tændt
et lys, som de pårørende kan sætte ud på gravstedet.
Efter gudstjenesten er der kaffe og rundstykker i Landtingkapellet.

Hov! hvor blev dåb, vielser og begravelser af?
Vi har i Ejsing menighedsråd måttet tage den svære beslutning, at stoppe med at bringe
oplysninger i vores kirkeblad vedr. dåb, vielser og begravelser/bisættelser grundet den
nye databeskyttelsesforordning. Det er desværre blevet meget besværligt, at få lov til
at publicere disse oplysninger. Derfor er vores lille hjørne i kirkebladet med de lokale
kirkelige handlinger altså ikke længere at finde i vores kirkeblad. Vi håber på forståelse
fra menigheden, da vi selv er meget ærgerlige over, at vi ikke længere kan bringe disse
meddelelser.
PMV Gina Andersen

Møder og arrangementer
INDRE MISSION
September
Tirs. 18.: Indre Missions fødselsdagsfest
v. Egild Kildeholm Jensen, Rønde.
Oktober
Missionsuge i uge 41 kl. 19.30
Kirke/Kulturhus: Mandag 8. okt.
Henrik Dideriksen, Skive.
Kirken: Tirsdag 9. okt.
Poul Lilleør, Lemvig.
Kirke/Kulturhus: Onsdag 10. okt.
Villy Sørensen, Bjørslev.
Kirke/Kulturhus: Torsdag 11. okt.
Villy Sørensen, Bjørslev.
Kirken: Fredag 12. okt.
Thomas Kristensen, Hvide Sande.
Bedemøde
Mandag-onsdag- torsdag kl. 19.00.
Tirsdag 23. okt. Fællesmøde KFUM/K og
Indre Mission, - v. Mia Malene Wridt,
Holstebro.

November
Tirsdag 6. Svend Taulborg, Struer
(bøger og bånd).
Tirsdag 20. nov. Soldatervennerfest
v. Steen Klejnstrup Sørensen,
økonomichef/kontorleder- Fredericia.
Lokale møder i Kirke- og Kulturhuset
kl. 19.30.
Alle er velkommen!
Formiddagscafé i Kirke- og Kulturhuset
med frit samvær fra kl. 9.30-11.00.
Tirsdage d. 25. sep. - 30. okt. og 27. nov.
Alle er velkommen!
Grundtvigs Forening
Onsdag d. 24. okt. 2018: Efterårsmøde
Vinderup Kirke kl. 19.00
v/ Gunda Jørgensen, Skals.
Derefter foredrag.
Onsdag d. 21. nov. 2018 kl. 19.30:
Foredrag af provst Niels Arne		
Christensen.
Emne: Jøn Kalman Stefansson, 		
(Islandsk forfatter).

Anderledes gudstjeneste
Det glæder også menighedsrådet, at der er god tilslutning, når der bliver holdt
gudstjeneste ude i det fri. Gudstjenesten v. Jægehytten var der mødt 80 op, og
efter gudstjenesten fik vi rundstykker og hyggelig snak.
Ligeledes til strandgudstjenesten var der rigtig god tilslutning også fra sommerhus-området. Ved sådanne gudstjenester er der knap så stram en liturgi, hvor man
kan tillade sig at synge fra højskole sangbogen. Bl.a. sang vi »Fuglene letter mod
vinden« og »Blæsten går frisk over Limfjordens vande«. Det stemte godt overens
med vindens susen i hyben-buskerne og bølgerne, der rullede ind mod kysten.
Erik
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GUDSTJENESTER
SEPTEMBER

EJSING

12. sept.
19. sept.

9.00

14. s. e. trin.

10.30 Høstgudstj.

16. sept.

DAGENS NAVN

9.00 CH

15. s. e. trin.
16. s. e. trin.

23. sept.

19.30

17. s. e. trin.

30. sept.

10.30

18. s. e. trin.

OKTOBER		
07. okt.

19.30

19. s. e. trin.

14. okt.

09.00 CH

20. s. e. trin.

21. okt.

10.30

21. s. e. trin.

28. okt.
19.30
		

22. s. e. trin.
Eftf. menighedsmøde

NOVEMBER 		
4. nov.

10.30

Alle helgen

11. nov.

10.30

24. s. e. trin.

18. nov.

19.00 CH

25. s. e. trin.

19. nov.

19.00 med MOK

Kirkeuge, familiegudstj.

22. nov.
19.30 MK
		
		

Kirkeuge, efter gudstj.
foredrag i
konfirmandstuen

Ingen angivelse = Gina M. Vium Andersen
CH = Camilla Hansen
MK = Mia Knudsen

VINDERUP BOGTRYKKERI

