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Øl, unge og god musik
Så er sommeren ved at gå på hæld. Det
har været en sommer med megen varme,
regn og torden. Det har været varmt de
dage, hvor præsten skulle i præstekjolen,
men ligegyldigt, hvad man så end måtte
mene om præstens kjole, så sender kjolen
et signal. Den signalværdi, der ligger i
præstekjolen, fik jeg for alvor at mærke, da
jeg i min ferie brugte et par dage på Nibe
festivalen som frivillig præst. Har man ikke
lige kjolen på, så spørger de efter præsten.
De unge er ikke i tvivl om, at præsten er
en, som man kan tale fortroligt med, og
som er en, der gider at lytte. Vi ser tingene
lidt fra oven og kan ikke nødvendigvis lige
give et svar – medmindre det er et konkret
spørgsmål, hvor svaret findes i Bibelen –
men vi kan måske vende en tankerække,
så de unge ser på deres problem i et nyt lys
– en ny vinkel.
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Og nu er det jo ikke for at sidestille os
præster med Jesus, men vi går dog i hans
fodspor – selv om det ikke altid er let. Men
det var jo netop det samme, Jesus gjorde.
Han kom til dem, der havde brug for ham,
han satte sig ned, talte med mennesker,
så dem som medmennesker, lyttede og fik
dem til at indse, at de måske var på vej ud
ad en forkert vej. Heldigvis er det ikke op til
os præster at vurdere, om folk er på afveje,
men ofte kommer man jo og får en snak
med præsten, netop fordi man er i tvivl om,
det man gør nu, også er det rigtige eller ej
– og det er godt at have en at tale fortroligt
med.
Når jeg fortæller om de vagter, som jeg
har haft i kirketeltet, så er der mange, som
tror, at der er tale om et helt tomt telt, da
de unge sikkert slet ikke gider folkekirken.

Men sådan er virkeligheden slet ikke.
Kirketeltet er næsten konstant proppet,
og det er fordi i kirketeltet, er der plads til
alle, ligegyldigt om de er i højt humør, bare
lige skal lade deres telefon op, eller om
de kommer med hjertesorger og bare har
brug for en snak med en, der virkelig lytter
uden at have en forudfattet holdning til
problemstillingen. I kirketeltet kan man
gratis få kaffe, te, varm kakao, vand, saft,
kage, frugt, en snak eller et kram. Og det
der med kram, det var der rigtig mange der
gerne ville have.
Derfor er jeg så glad, når muligheden
dukker op, for at være folkekirke uden for
de vante rammer. For vi skal også være der,
hvor folk er. Ud og møde menigheden,
der hvor den er, for nogle gange så tror
jeg, at tærsklen til kirken er højere end
den er til et festtelt, hvor der foregår
en andagt eller gudstjeneste. I Ejsing
sogn har vi flere udendørsgudstjenester
i løbet af året. Og lige nu har vi valgt at
sætte et par nye projekter i søen, nemlig
familiegudstjenester med efterfølgende
spisning samt her i efteråret at afprøve en
enkelt filmaften med et teologisk emne.
Vi håber meget, at I i menigheden vil tage
godt imod tilbuddene. De er gratis og
alle er meget velkommen. Dog vil jeg lige
minde om, at vi for at være sikker på, at alle
får noget mad til familiegudstjenesterne,
at man så lige husker at tilmelde sig til
vores kordegn Jane Dehli gerne via mail:
jadle@km.dk.
Jeg håber, vi ses.
Gina Maria Vium Andersen

Sensommertiden
Du gav mig o Herre en lod af din jord,
som jeg nu min egen må kalde.
Du gav mig et dagværk og brød til mit bord.
Her lever jeg trygt på dit mægtige ord,
der taler til mig som til alle.
Her bygtes mit bo,
her nyder jeg ro
og kan dig med glæde påkalde.
Denne kendte og smukke salme – oversat
fra svensk af Karl Laurits Aastrup – er oprindelig skrevet af den svenske provst i
Östra Eneby ved Norrköping Carl Reinhold Sundell (1857-1947) ved midsommertid i 1934. Den lille salme kom næsten
til ham som en gave på en gåtur i hans
skønne allé, skriver han. Her glædede han
sig over »den herlige mangfoldighed« og
tænkte på landmændenes glæde over
den lovende høst.
Det er i dag, hvor disse linjer skrives, den 2.
august, og der klargøres til den kommende
høst, som vil være i fuld gang, når kirkebladet udsendes til september. Som så
mange andre såkaldte »sundhedsapostler« har jeg anskaffet mig en ny el-cykel,
og på den ræser jeg dagligt rundt på ture
i hele vores gamle sogn og kommune.
Jeg må sige, at jeg har det nok lidt som
den svenske provst og salmedigter. Jeg
glædes utrolig meget over den fine avl
på markerne. Både kornet, men sandelig
også majsmarkerne bugner i år, i sand
modsætning til sidste år, da alt var mere
eller mindre udtørret, og hvor jeg oplevede
store frustrationer hos landmændene.
I år må man da vist sige, at vi rider på
en bølgetop. På sådanne ture får man
også mulighed for at få renset godt ud
i hovedet og samtidig tænke lidt over

det kommende efterår. Her tænker jeg
naturligvis på menighedsrådets arbejde.
Ud over at vi hver søndag kan glæde os
over kirkens ord til os, formidlet af vores
dygtige sognepræst Gina og hendes
kolleger, er der som altid udfordringer
for menighedsrådet. Vi er som sædvanlig
presset og udfordret på økonomien, der
jo helst skal hænge sammen. Men det er
ikke alene økonomien. Vi må erkende,
at det desværre også kniber med at få
klaret de basale opgaver. – Et eksempel –
klokkeringningen. Vi har i mange år haft
den store glæde, at mange frivillige i sognet har taget fat, når der var opgaver, som
skulle løses til fællesskabets glæde. Det
er jo ved at tynde ud, og det har blandt
andet betydet, at de frivillige i vores
klokkerlaug har måttet yde en ekstra
indsats. Vi har derfor i menighedsrådet
gennem længere tid diskuteret sagen
og fundet frem til, at vi nu søger om at
få installeret automatisk ringning, ja
ansøgningen er allerede afsendt med håb
om, at vi kan installere et nyt anlæg i foråret 2020. Det vil alt andet være en lettelse især for de faste medarbejdere. Det
er en sag til ca. 100.000 kr. Vi har også
måttet vælge at udskyde en planlagt udvidelse af graverhuset og lade det ligge,
til et nyt menighedsråd træder i kraft

3

pr. 1. januar 2021. Provstiudvalget har
simpelthen meldt ud, at vores allerede
udarbejdede projekt til godt 1 mill. kr.
ikke kunne blive til noget de første år, og
udvalget er også af den opfattelse, at
der skal ske besparelser og reduktioner i
projektet. Vi må nok konstatere, at økonomi og personale tager meget af vores
tid.
Det skal selvfølgelig ikke være ren klynkeri. Vi vil søsætte flere nye tiltag her i
efteråret. Der arbejdes på ændrede gudstjenestetider og gudstjenester med et
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andet indhold. Som noget nyt vil vi lancere
filmaftner, og den 13. november vil der
blive både det årlige menighedsmøde,
ligesom der under det efterfølgende
traktement, ost og rødvin, vil blive vist
en film. Derefter er der debat om filmen.
Når tiden nærmer sig, vil der blive udsendt mere information om projektet.
Jeg vil gerne ønske alle en rigtig god
eftersommer og for landmændenes vedkommende en rigtig god høst.
Flemming Bjerregaard Johansen,
formand for Ejsing sogns menighedsråd

Ve l k om
me n t i l
film af te
n

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 22. 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.

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: Jadle@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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Særlige gudstjenester
Høstgudstjeneste d. 15. september kl. 10.30
Der bliver lejlighed til at give en høstgave, som vil blive fordelt til godgørende
formål.
Der ligger kuverter i våbenhuset til formålet, og har man et specielt ønske, hvor
gaven skal gives til, må man gerne skrive det på kuverten.
Efter høstgudstjenesten er der kaffe og rundstykker i Landtingkapellet.
Torsdag d. 19. september kl. 17.00
Familiegudstjeneste med efterfølgende spisning i konfirmandlokalet.
En kort gudstjeneste for alle - ikke kun for børnefamilier, hvor man denne aften
slipper for selv at lave aftensmad. Arrangementet er gratis, derfor er det vigtigt,
at man husker at tilmelde alle, der kommer, så vi kan sørge for, at der er mad
nok til alle. Tilmelding til Jane på tlf. 23232607 eller mail: Jadle@km.dk senest
d. 12. september.
Tirsdag d. 22. oktober kl. 17.00
Familiegudstjeneste med efterfølgende spisning i konfirmandlokalet.
En kort gudstjeneste for alle - ikke kun for børnefamilier, hvor man denne aften
slipper for selv at lave aftensmad. Arrangementet er gratis, derfor er det vigtigt,
at man husker at tilmelde alle, der kommer, så vi kan sørge for, at der er mad
nok til alle. Tilmelding til Jane på tlf. 23232607 eller mail: Jadle@km.dk senest
d. 17. september.
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Alle Helgen
Søndag d. 3. november kl. 10.30
Vi mødes 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.
Dem, der har mistet, får et personligt brev tilsendt.
Der serveres kaffe og rundstykker i Landtingkapellet.
Onsdag d. 13. november kl. 19.00
Filmaften, ost og rødvin samt menighedsmøde.
Vi ser en film med teologisk indhold/tema, medens vi nyder et glas rødvin.
Håber, at mange vil give sig tilkende om bl.a. de nye gudstjeneste-former og evt.
komme med nye forslag og muligheder.

Møder og arrangementer
INDRE MISSION
September
Tirsdag 17.: Indre Missions 		
fødselsdagsfest v. Søren Grysbæk,
Horsens.
Lørdag 28.: Kvinde-frokostmøde i 		
Vinderup Kirke- og Kulturhus v. Lone
Ladegaard, Holstebro. »Mennesker, jeg
mødte på min vej«.
Oktober
Missionsuge i uge 41 kl. 19.30
Kirke/Kulturhus: Mandag 7. okt.
Simon Overgaard, Holstebro.
Kirken: Tirdag 8. okt. Erik Bjørn,
		 Grønbæk.
Kirke/Kulturhus: Onsdag 9. okt.
		 Heri Elttør, Aulum.
Kirke/Kulturhus: Torsdag 10. okt.
		 Heri Elttør, Aulum.
Kirken: Fredag 11. okt.
		 Henning Bjerg Mikkelsen, Lomborg.
Bedemøde - mandag-onsdag-torsdag
		 kl. 19.00.
Tirsdag 22. okt. Fællesmøde KFUM/K
		 og Indre Mission.
November
Tirsdag 5. nov. Soldatervennefest v.
generalsekretær Peter Møller 		
Henriksen.
Tirsdag 19. nov. Henrik Dideriksen, Skive.
Bøger/Dvd.
Alle er velkommen.

Formiddagscafé i Kirke- og Kulturhuset
med frit samvær fra kl. 9.30-11.00.
Alle er velkommen.
Tirsdage d. 24. sept., 29. okt. og 26. nov.
GRUNDTVIGSK FORENING:
Tirdag den 29. okt. i Vinderup Kirke
kl. 19.00 med valgmenighedspræst
Peder Hedegaard, Holstebro. 		
Efterfølgende er der kaffe og foredrag i
kirkehuset.
Tirsdag den 3. dec. kl. 19.00.
Virksomhedsbesøg hos Creativ 		
Company, hvor der bliver fortalt om
virksomhedens sociale arrangement
og derefter rundvisning.
Creativ Company er vært ved en kop
kaffe.
Tilmelding 8 dage før på tlf. 51740673
eller mail: em-bjerre@hotmail.com
Soldatervennefest
for Vinderup, Ejsing og omegn
i Vinderup Kirke- og Kulturhus
tirsdag d. 5. november kl. 19.30
Tale ved generalsekretær
Per Møller Henriksen, Fredericia.
Alle er velkommen!
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GUDSTJENESTER
SEPTEMBER

EJSING

DAGENS NAVN

11. sept.
18. sept.
15. sept.

9.00 CH
10.30
10.30
Høst - eftf. kirkekaffe
17.00 Familie-gudstj.
med eftf. spisning husk tilmelding
Aflyst
19.30

11. s. e. trin.
12. s. e. trin.

19. sept.

22. sept.
29. sept.

13. s. e. trin.

14. s. e. trin.
15. s. e. trin.

OKTOBER		
06. okt.
13. okt.
20. okt.
22. okt.

27. okt.

10.30
09.00 NN
9.00 NN
17.00 Familie-gudstj.
med eftf. spisning husk tilmelding
Aflyst

16. s. e. trin.
17. s. e. trin.
18. s. e. trin.

19. s. e. trin.

NOVEMBER		
3. nov.
10.30 eftf. kirkekaffe

Alle Helgen

10. nov.

21. s. e. trin.

10.30

13. nov.

19.00 Menighedsmøde		
19.30 Filmaften			
				
				
17. nov.
Aflyst			
24. nov.
9.00 NN			

Foregår i konfirmandstuen.
Der serveres ostebord og rødvin
22. s. e. trin.
Sidste s. i kirkeåret

Ingen angivelse = Gina M. Vium Andersen CH = Camilla Hansen NN = barselsvikar
VINDERUP BOGTRYKKERI

