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NY PRÆST I PASTORATET

Lone Marie Lundsgaard
ved Triumfbuen i Paris
Ny præst i Tresognspastoratet
Af Lone Marie Lundsgaard
Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Den sidste søndag i november lød disse
ord i mange kirker. Et nyt kirkeår var
begyndt med første søndag i advent, og
som så mange gange før, blev det budt
velkommen af den gamle salme.
For min familie og mig blev der ved
kirkeårets begyndelse også åbnet et nyt
kapitel i vores liv: om aftenen den 30.
november blev jeg ringet op og fik at
vide, at jeg var blevet valgt som præst
til tresognspastoratet og i løbet af kort
tid skulle flytte i præstegård – hjemme
i Danmark.
Det var en god nyhed. Jeg havde fået
et rigtig godt indtryk af sønderjyderne
og pastoratet, da jeg søgte stillingen, og
det var kun blevet bekræftet, da jeg var
til prøveprædiken. Glæden var også stor
hos vores familie i Danmark, for nu kom
børnebørnene og kusinerne tættere på.
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Præst siden 2000
Det er nyt for mig at skulle bo i en præstegård, men det er ikke nyt for mig at
være præst.
Efter at have færdiggjort teologistudiet
i Århus, rejste min mand, Jens, og jeg
til København, hvor jeg gik på pastoralseminariet. Jeg fik dog i første omgang
ikke noget embede, men da jeg var åben
for at prøve noget nyt, fik jeg arbejde i
Bibelselskabet.
I efteråret 2000 blev jeg ringet op og
spurgt om jeg ville have et vikariat i den
kirke, hvor jeg tidligere havde været i
praktik. I november blev jeg ordineret,
og fra begyndelsen af 2001 indgik jeg i
et team på tre præster i Skelgårdskirken
på Amager.
Livet i Paris
Efter vikariatet
rejste jeg sammen
med Jens til Paris. Vi har været
gift siden 1999,
og i flere år havde
vi talt om at rejse
uden for Danmarks grænser og
prøve noget nyt.
Det gik i opfyldelse i 2001, da
Jens fik arbejde
som økonom i Lone ved Eiffeltårnet
OECD i Paris. Et andet stort ønske gik
i opfyldelse, da familien af to omgange
blev udvidet – først med Amalie på nu 8
år og siden med Louise på nu 5 år.
Her i Paris har jeg arbejdet som freelancepræst ved flere nordiske kirker, cy-

berpræst ved folkekirkens internetkirke,
www.cyberkirken.dk, og jeg er desuden
fagredaktør på Kristeligt Dagblad. Der
ud over har jeg i en årrække haft en bred
kontakt til de andre lutherske kirker
samt været meget omkring både i Frankrig og i Danmark for at udføre kirkeligt
arbejde.
Min baggrund
To ting har præget mit virke som præst.
Først og fremmest har tabet af min far,
da jeg var 17 år gammel, betydet, at
sjælesorgsarbejde og omsorg for andre i
svære situationer vejer tungt hos mig.
Dernæst har mit arbejde i Dialogcentrets ”ambulancetjeneste”, hvor vi hjalp
mennesker ud af nyreligiøsitet og tilbage til kristendommen, gjort mig bevidst
om, hvor stort et ansvar vi bærer for at
kommunikere klart om det, vi tror på, og
hvor vigtigt det er, at vi tør stå fast ved
det.
I Frankrig har jeg desuden fået den
gave med mig, at jeg har mødt mennesker fra hele verden og derved fået
indblik i, hvordan andre tænker. Jeg har
også mødt både jøder og muslimer, og
jeg har fået bekræftet, at når man står
fast ved det, man tror på, opstår der en
respekt, som skaber grundlag for at en
samtale kan begynde.
Hjem til Jylland
Jeg er født, opvokset og uddannet i Jylland, men min erfaring som præst er
hentet uden for Jylland. Nu kommer jeg
hjem – ikke bare til familien, men også
til et embede med præstegård.
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Jeg har allerede mødt flere fra pastoratet, da jeg i november sad overfor kirkernes tre menighedsråd. Samtalen den
aften skal nu fortsætte, når jeg vender
hjem til Danmark og bosætter mig i Jegerup.
Jeg skal endnu engang være en del af
et team på tre præster, og jeg ser frem til
at skulle ud og møde jer og være en del
af lokalsamfundet.
Jeg glæder mig over at være budt velkommen i pastoratet og byder selv det
”nye år” velkommen.
Må nytåret og det nye, som indtræder
for både pastoratet og min familie, blive
til velsignelse, og som salmen siger det
bringe os alle glæde hver Herrens dag.

FAKTABOKS:
Lone Marie Lundsgaard er født i 1972
i Viborg og blev i november 2000 ordineret som præst til et vikariat i København.
Hun har siden 2001 boet i Paris, hvor
hun har arbejdet som freelancepræst, cyberpræst for folkekirkens internetkirke
og fagredaktør på Kristeligt Dagblad.
Fra den 1. marts tiltræder hun som sognepræst i tresognspastoratet med bopæl
i præstegården i Jegerup.
Telefon og træffetid oplyses senere men
kan fra 1. marts fås ved henvendelse på
kirkekontoret eller via kirkernes hjemmesider.

KIRKEBIL

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Kirkebil til gudstjenester i de 3 kirker i
tresognspastoratet skal bestilles senest 1 time
før gudstjeneste ved

Vojens Menighedsråd

TAXA Tlf. 74 54 28 70
HJEMMESIDER
Tresognspastoratets 3 kirker har hver
deres egen hjemmeside, hvor der findes
oplysninger om de enkelte kirker og
aktiviteter i de enkelte sogne.
Vojens Kirke:
www.vojenskirke.dk
Jegerup Kirke:
www.jegerup.dk/kirken
Maugstrup Kirke:
www.maugstrup.dk/kirken

MANGLER KIRKEBLADET
Det næste nummer af Kirkebladet
(nr. 2 - 2010) uddeles onsdag den 29.
april 2010, så har du ikke modtaget det
denne dag, så kontakt kirkekontoret.
Det kan også hentes i våbenhuset i
kirkerne.
Kirkebladet kan også hentes på hjemmesiden: www.vojenskirke.dk

Forsidebillede
Vintergækker - det første forårstegn.
Motiv fra Vojens Kirkegård.

Der er offentlige menighedsrådsmøder i
Vojens Menighedsråd:
Onsdag den 24. februar kl. 19.00.
Onsdag den 24. marts kl. 19.00.
Onsdag den 28. arpil kl. 19.00.
Onsdag den 26. maj kl. 19.00.
Alle møder holdes på Kirkekontoret,
Østergade 13,1 i Vojens.
Vojens Menighedsråd

Jegerup Menighedsråd
Jegerup Sogns offentlige menighedsrådsmøder afholdes i Jegerup Præstegård:
Tirsdag den 09. februar kl. 19.30.
Tirsdag den 09. marts kl. 19.30.
Tirsdag den 13. april kl. 19.30.
Tirsdag den 11. maj kl. 19.30.
Alle møder er offentlige.
Jegerup Menighedsråd

Maugstrup Menighedsråd
Afholder menighedsrådsmøder:
Torsdag den 18. februar kl. 19.00.
Torsdag den 18. marts kl. 19.00.
Torsdag den 15. april kl. 19.00.
Torsdag den 20. maj kl. 19.00.
Alle møder afholdes i konfirmandstuen
i Maugstrup Præstegård.
Alle møder er offentlige.
Maugstrup Menighedsråd
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Gudstjenesteliste
Januar
Søndag den 31. januar,
Septuagesima.
Mark. 25, 14-30 "Lignelsen om de
betroede talenter".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 10.30: LFW
Kyndelmissegudstjeneste

Februar
Søndag den 7. februar, Seksagesima.
Mark. 4, 26-32 "Lignelsen om sæden og
sennepskornet".
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup kl. 10.30: EHR
Søndag den 14. februar, Fastelavn.
Luk. 18, 31-43 "Helbredelsen af en
blind mand ved Jeriko".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 19.00: LFW
Maugstrup kl. 10.30: LFW
Søndag den 21. februar, 1. s.i.f.
Luk. 22, 24-32 "Den største er den, der
tjener".
Vojens kl. 10.30: JÅH
Jegerup kl. 09.00: JÅH
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Vi henviser til Vojens og Jegerup.
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Søndag den 28. februar, 2. s.i.f.
Mark. 9, 14-29 "Helbredelsen af den
demonbesatte dreng".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: LFW
Maugstrup kl. 09.00: EHR

Marts
Søndag den 7. marts, 3. s.i.f.
Johs. 8, 42-51 "Gud eller Djævelen til
Fader?".
Vojens kl. 12.00: LML
Jegerup kl. 10.30: LML
Maugstrup kl. 09.00: LML
Indsættelsesgudstjeneste i alle 3 kirker.
Se omtale side 5.
Søndag den 14. marts, Midfaste.
Johs. 6, 24-35(37) "Kravet om tegn Jesus som livets brød".
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 09.00: LML
Maugstrup kl. 10.30: EHR
Søndag den 21. marts, Mariæ
bebudelses dag.
Luk. 1, 46-55 "Marias lovsang".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup kl. 19.00: LFW
Søndag den 28. marts, Palmesøndag.
Mark. 14, 3-9 "Salvningen i Betania"
eller Johs. 12, 1-16 "Salvningen i Betania og indtoget i Jerusalem".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 11.00: LML
Maugstrup kl. 10.00: LML

April
Torsdag den 1. april, Skærtorsdag.
Johs. 13, 1-15 "Fodvaskningen".
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 19.00: LFW
Maugstrup kl. 10.30: LML
Fredag den 2. april, Langfredag.
Luk. 23, 26-49 "Jesu korsfæstelse og
død".
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup: Ingen gudstjeneste.
Vi henviser til Maugstrup og Vojens.
Maugstrup kl. 19.00: LML
Søndag den 4. april, Påskedag.
Matt. 28, 1-8 "Jesu opstandelse".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.00: LFW
Maugstrup kl. 11.00: LFW
Mandag den 5. april, 2. Påskedag.
Johs. 20, 1-18 "Marie Magdalene og
Peter ved graven".
Vi henviser til Haderslev Domprovstis
fællesgudstjeneste i Haderslev Domkirke kl. 14.00. Se omtale side 5.
Søndag den 11. april, 1. s.e.p.
Johs. 21, 15-19 "Jesus og Simon
Peter".
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 09.00: LML
Maugstrup kl. 10.30: EHR
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Søndag den 18. april, 2. s.e.p.
Johs. 10, 22-30 "Jeg og Faderen, vi er
èt".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: LFW
Maugstrup kl. 09.00: LFW
Søndag den 25. april, 3. s.e.p.
Johs. 14, 1-11 "Jeg er vejen, sandheden
og livet".
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 10.30: EHR
Fredag den 30. april, Bededag.
Matt. 3, 7-14 "Bed, så skal der gives
jer".
Vojens kl. 09.00: LFW, Konfirmation.
Vojens kl. 11.00: LML og LFW,
Konfirmation.
Jegerup kl. 09.00: LML, Konfirmation.
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.

Maj
Søndag den 2. maj, 4. s.e.p.
Johs. 8, 28-36 "Menneskesønnens
ophøjelse".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 10.00: LFW, Konfirmation.
Søndag den 9. maj, 5. s.e.p.
Johs. 17, 1-11 "Jesu ypperstepræstelige
bøn".
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 10.30: EHR
Maugstrup kl. 09.00: LML

EHR = Eva Holm Riis
LFW = Lykke Fugl Wester
LML = Lone Marie Lundsgaard
JÅH = Jens Åge Helmig

Præsteindsættelse
Indsættelse af vor nye præst i
tresognspastoratet
Vi er rigtig glade for at kunne fortælle,
at der nu endelig er ansat en ny præst i
tresognspastoratet med bopæl i Jegerup
Præstegård.
Indsættelsen foregår i de 3 kirker søndag
den 7. marts 2010:
Kl. 09.00 Maugstrup Kirke.
Kl. 10.30 Jegerup Kirke.
Kl. 12.00 Vojens Kirke.
Vi håber meget på, at rigtig mange vil
slutte op om disse festlige gudstjenester
– hvor der så også bliver lejlighed til at
hilse på den nye præst i tresognspastoratet.
Det har været en lang og sej arbejdsgang, at nå hertil, men vi er i alle tre
menighedsråd glade for det forløb, det
har haft, og der har været en positiv
stemning og en bred enighed i alle de
møder der har været afholdt, så det tegner godt for det fremtidige samarbejde i
tresognspastoratet.
Jegerup Menighedsråd
Maugstrup Menighedsråd
Vojens Menighedsråd

Kyndelmissegudstjeneste
Kyndelmissegudstjeneste i Maugstrup
Kirke
Søndag den 31. januar kl. 10.30 er der
kyndelmissegudstjeneste i Maugstrup
Kirke.
Kyndelmisse fejres på den dag, som
efter gammel folketro er vinterens
koldeste: ”Kyndelmisse slår sin knude
overmåde hvas og hård”.
Helligdagen blev afskaffet i 1700-tallet, men dukker nu op igen som en lysgudstjeneste midt i vintermørket.
Konfirmander fra sognet medvirker
ved gudstjenesten.
Lykke Wester

Fællesgudstjeneste
Påskegudstjeneste 2. påskedag i
Domkirken kl. 14.00
Præsterne i Haderslev Domprovsti vil
2. påskedag i år samle menighederne
i Haderslev Domprovsti til en fælles
gudstjeneste i Haderslev Domkirke,
hvor domprost Kim Erksen prædiker og
Bjarne Christensen, Anne Marie Nande
og Lykke Wester er liturger.
Der er mulighed for kirkebil, dog
bedes man i dette tilfælde bestille den
gennem kordegn Gunvor Hansen inden
onsdag den 31. marts kl. 12.00 på Tlf.
74 54 37 04.
KIRKEBLADET · 29. Årgang · Nr. 1
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Indsamling

KONCERTER

Musikaften

Rytmisk musik

William Wester og Katrine Greve
Duoen MAIN i Maugstrup Kirke
onsdag den 10. februar kl. 19.30

Den 7. marts 2010 har Folkekirkens
Nødhjælp sin årlige husstandsindsamling, hvor der samles ind til verdens
sultende
Da der denne dag er indsættelse af ny
præst i 3-sognspastoratet, kan det ikke
lade sig gøre at indsamle som sædvanligt.
Der vil i stedet blive indsamlet i kirkebøsserne i Vojens, Jegerup og Maugstrup kirker.
Desuden kan bidrag sendes til giro
605-2800 eller SMS: SULT TIL 1277.
Med ønske om støtte til dette meget
vigtige formål sendes hermed de bedste
nytårsønsker.
Ingelise Vilsen
Vojens Menighedsråd
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Så er der rytmisk koncert i Maugstrup
Kirke!
Duoen MAIN består af solisten Katrine
Greve og guitaristen William Wester. De
spiller moderne, rytmisk popmusik og
har et bredt repertoire af Tina Dickow,
John Mayer, Søs Fenger, Stevie Wonder
m.fl.
Koncertens tema er kærlighed, og numrene bindes sammen af Lykke Wester.
Efter koncerten serveres der et glas vin
i kirken.
Aktivitetsudvalget

Korprøve
Folkekoret har jule/nytårsferie til
søndag den 7. februar
Vi synger, som det er sædvane, fra kl.
11.30 til 12.30 hver søndag - dog undtaget er den 28. februar, hvor jeg har fri.
Mona Thorsager

Mette og Børge fra Café Ellegård
Jegerup Menighedsråd begynder
det nye års arrangementer med en
musikaften
Tirsdag den 16. februar kl. 19.30.
Det er med Mette og Børge fra Cafè Ellegård.
Vi skal både synge med, men også lytte
til deres musik og fortælling.
Da vores præstegaard på det tidspunkt
er under renovation, vil det senere blive
bekendtgjort, om arrangementet skal
foregå der, eller om vi skal benytte forsamlingshuset i Jegerup.
Alle er velkommen.

Menighedsrådet
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Forårskoncert i Vojens Kirke

Påskekoncert

Marta Kocon
Påskekoncert i Jegerup Kirke
torsdag den 25. marts kl. 19.00

Leif Ramløv Svendsen

Ulrik Spang-Hanssen

Onsdag den 10. marts kl. 19.30 er der
forårskoncert i Vojens Kirke

Spang-Hanssen spiller orkesterpartiet på
orgel. Duoen gør meget ud af at fortælle
både om musikken og instrumenterne,
og der bydes således på en meget underholdende og varieret koncertoplevelse,
hvori der også indgår kompositioner for
soloblokfløjte og soloorgel.

Det er bl.a. over temaet "Vivaldi" med
duoen blokfløjtevirtuosen Leif Ramløv Svendsen og professor i orgel Ulrik
Spang-Hanssen.
Blokfløjtevirtuosen Leif Ramløv Svendsen og Ulrik Spang-Hanssen har haft et
tæt samarbejde i mere end 24 år og udgør
en særdeles indforstået duo. Repertoiret
består dels af sonater fra hele barokperioden, fremført på kirkens orgel og på
kopier af blokfløjter, som var i brug dengang musikken blev skrevet, og dels af
koncerter for soloblokfløjte og orkester
af f.eks. Vivaldi eller Händel, hvor Ulrik

Alle er velkommen

Menighedsrådet

Ved påskekoncerten medvirker den polske violinist Marta Kocon, der bliver
spillet musik med både orgel og klaverledsagelse.
Ligeledes spiller Marta Kocon sammen
med Folkekoret, som vi kan glæde os til
at genhøre.
Folkekoret synger bl.a. Elgars "Ave verum" og "Maria gennem torne går".
Og ikke mindst medvirker en syngende
og veloplagt menighed.
Efter koncerten et lille traktement og
hyggelig samvær i vores smukke tårnrum.
Alle er velkommen

Mona Thorsager.
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Musik i Maugstrup Kirke

Aftenshøjskole
Alle interesserede er velkommen til at
deltage ved aftenhøjskolen i konfirmandstuen i Maugstrup Præstegård
Der er indlagt pause til medbragt kaffe/
the. Tilmelding ikke nødvendig.
Pris kr. 25.00 pr. foredrag, med undtagelse af afstemningsmødet 8. februar
2010.
Parkeringsplads ved kirken og kapellet.
Gangbesværede henvises til parkering i
gården ved præstegården - husk garage
portene skal være tilgængelige for beboerne i præstegården.

LM Brass Band
Koncert med LM Brass Band
musik samt traditionelle danske melotorsdag den 8. april kl. 19.30
dier som ”I Danmark er jeg født” hører
Orkesterets repertoire spænder meget også til repertoiret.
vidt. Fra det rent klassiske til de mere
Den musikalske ledelse står dirigent
svingende rytmer.
Jimmy Sode-Larsen for.
Selvfølgelig er den traditionelle marchEfter koncerten serveres der et glas vin
musik også en del af materialet.
i kirken.
Spirituals, musicals, film- og populærAktivitetsudvalget

Konfirmander 2010
Konfirmander i Maugstrup Sogn
2010
Konfirmation i Maugstrup Kirke
2. maj kl. 10.00:
Ida-Marie Borst, Lavgade 4, Maugstrup
Lene Berg, Harken 15, Simmersted
Mathilde Jensen, Kongstedvej 14,
Simmersted
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Konfirmation i Sommersted Kirke
30. april kl. 10.00:
Frederikke Lassen Kirketerp,
Mellemhave 4, Maugstrup
Simone Holst Lemming,
Ringgade 4, Maugstrup
Maria Vibjerg,
Østerskovvej 7, Simmersted

Mandag den 1. februar kl. 19.30
Foredragsholder:
Museumsoverinspektør Lennart Madsen
Emnet: "Fra oldtid til nutid".
Ny viden om Danmarks historie på baggrund af arkæologiske udgravninger.
Mandag den 8. februar kl. 19.30
Simmersted friskole
Afstemningsmøde
Foredragsholder:
Lektor Jørn Buch
Emne: ”Genforeningen”.
Da Sønderjylland blev delt i 1920.
Pris kr. 60.00. Inklusiv kaffebord med
”sønderjyske lagkager”.
Arrangør: Simmersted husholdningsforening og menighedsrådet.
Mandag den 15. februar kl. 19.30
Foredragsholder:
Jens Åge Helmig, Haderslev
Emne: ”Mennesket i tiden”.
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Mandag den 22. februar kl. 19.30
Foredragsholder:
Gudrun Sørensen
Emne: ”Rejsen til Mongoliet”.
Kaffepause
Foredragsholder:
Margit Tagesen
Emne: ”Den gode historie”.

Kend din kirkegård

Mandag den 1. marts kl. 19.30
Foredragsholder:
Rosemarie Østergård Nielsen
Emne: ”Flygtningebarn”.
Mandag den 8. marts kl. 19.30
Foredragsholder:
Jørn Buch
Emne: ”Den danske sang”.
Mandag den 15. marts kl. 19.30
Mona Thorsager
Musik & sang
Afslutning på aftenhøjskole
sæson 2010.

Ulla Toft

Onsdag den 3. februar kl. 19.30
Bibelkreds hos Kirsten Jensen,
Vestervang 6.
Onsdag den 24. februar kl. 19.30
Sudankreds hos Herdis Hansen,
Ndr. Ringvej 7.

Sohls familiegravsted på Maugstrup Kirkegård
Sohls familiegravsted, Maugstrup
Vores mor, Inger Sohl, fik vores famiKirkegård
liegravsted moderniseret sidst i 80’erne.
Før stod alle sten i to rækker vendt mod
Af Jens Sohl og Marie Sohl.
øst. Nu står de ni sten i en kreds centreret
om et ovalt rosenbed.
I vores barndom sidst i 1950’erne og
først i 60’erne blev vi sendt på kirke- Den ældste sten er et kors i smedejern.
gården med blomster lørdag eftermiddag Der er engle på soklen og ornamenter
– vi gik jo i skole om formiddagen. Så op ad korset. Det bærer navnet Anna
kunne vi også lige hakke og rive, så det Kathrine Soel, død 1854. Vores mor laså ordentligt ud til om søndagen.
vede slægtshistorie, by- og gårdhistorie i
mange år (kan ses på Haderslev lokalhiVi havde køkkenhaven fuld af som- storiske arkiv), men hun fandt aldrig ud
merblomster i lange rækker: Asters, af, hvorfor stavemåden Soel blev ændret
georginer, morgenfruer og mange andre. til Sohl. Vores slægtsgård er fra 1727, da
På hjemvejen kunne vi passende vaske jordene blev stykket ud, så vi er den 10.
gulvet i frysehuset med koldt vand. Det generation på gården. Der er ingen sten
lå ved Knud Eriksens gård. Til sidst tog fra 1700-tallet. De har nok brugt træ, så
vi søndagsstegen med hjem fra fryseren. de er for længst væk.
KIRKEBLADET · 29. Årgang · Nr. 1
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I den nordlige ende af gravstedet står en
stor granitsten udhugget i skønvirkestil
med bånd, blomster og en oval med roser. Det er stenen over vores oldefar Mads
Willadsen Sohl, død 1924. Vores far er
opkaldt efter ham.
En af de flotteste sten er Thorvaldsenstenen. Det er stenen over vores tipoldefar,
Villads Sohl, død 1879. Den er af sandsten og udsmykket med Thorvaldsenplatter, øverst et marmorkors, nederst to
hænder i marmor.

og til på det, derfor kom det på gravstenen.
Det sidste, der er sket med vores familiegravsted, er, at Hans Christian Rasmussens kiste sidste år blev sat ned dér.
Han kom fra Sjælland i 1948 og var karl
på vores gård i 60 år – fra før vi blev
født.

Sanketræ
Maugstrup Menighedsråd tilbyder
sanketræ ved selvskovning
Pris: 180,00 kr. pr. rummeter.
Henvendelse til:
Svend Erik Lauesgaard Hansen
Tlf.: 74 50 62 08
Mob.: 22 48 62 08

Kors i smedejern

Pinsegudstjeneste 2010
Der er friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
i Årøsund foran badehotellet.
Den begynder kl.11.00.

Granitsten udhugget i skønvirkestil
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Thorvaldsensstenen
Vores forældre, Inger og Mads W. Sohl,
har en gravsten i bornholmsk granit.
Forneden står der ”Ikke én er glemt af
Gud”. Det skriftord stod på et træsnit,
som de havde hængende over sengen
igennem mange år. Vores far pegede af

Det er ikke planlagt i detaljer endnu,
men vi ved, at der vil blive opfordret til,
at folk til selv medbringer klapstol eller
tæppe, da der kun vil være bænke på
den øverste del op mod badehotellet på
græsset, på selve stranden skal folk selv
have noget med til at sidde på.
Der er sognepræst Pia Haaning, Øsby
Kirke, der i år står for arrangementet.
Reserver allerede nu dagen.

vojens - jegerup - Maugstrup
Kirkekontoret
Kordegn Gunvor Steensbeck Hansen, Østergade 13,1, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 37 04 og e-mail: GSH@KM.DK - Åbent, hverdage kl. 9-12.30 og torsdag tillige kl. 16-17.30.

Præster i tresognspastoratet
Eva Holm Riis (kirkebogsfører), kontor: Østerled 4, 6500 Vojens; privat: Krügersvej 36, 6541 Bevtoft.
Tlf. 74 82 11 01 og e-mail: EHR@km.dk.
Træffes bedst kl. 10-11. Mandag fri.
Lykke Fugl Wester, Borgvej 3, Maugstrup, 6500 Vojens
Tlf. 74 50 63 27 og e-mail: LFW@KM.DK - Træffes bedst tirsdag til lørdag kl. 12-13. Mandag fri.
Fra 1. marts 2010: Lone Marie Lundsgaard, Bålhøjvej 1, Jegerup, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 06 94 Træffetider m.v. oplyses på kirkekontoret. Mandag fri.

Vojens Sogn

Jegerup Sogn

Organist:
Irene Larsen, Kirketoften 1, Jegerup
6500 Vojens, tlf. 74 59 12 27
larsenogjakobsen@gmail.com

Organist:
Mona Thorsager, Varming Vesterby 5, Varming,
6760 Ribe, tlf. 51 37 35 05
e-mail: mona.thorsager@mail.dk

Kirkesanger:
Kontakt kirkekontoret tlf. 74 54 37 04

Graver og kirkesanger:
Søren Lagoni, Stenvænget 3,
6560 Sommersted, tlf. 74 54 36 68
på kirkegården onsdag kl. 12-13
(privat 74 50 46 99)

Kirkegårdsleder:
Claus Schøtt, Dyssebakken 35,
6500 Vojens, tlf. 74 59 14 51,
e-mail: vojenskirkegaard@c.dk
Menighedsrådsformand:
Ingelise Vilsen, Præstegårdsvej 18,
6500 Vojens, tlf. 74 54 31 28
e-mail: invi@privat.dk
Kirkeværge og kasserer:
Knud Peter Levinsen, Vestergade 54,
6500 Vojens, tlf. 74 54 28 37, e-mail: kpl@pc.dk
Regnskabsfører:
Gunvor Steensbeck Hansen, Landgangen 7, 2. th.
6100 Haderslev, tlf. 74 54 26 72
e-mail: gsh@km.dk

Menighedsrådsformand:
Birte (Bibs) Stark, Østerengvej 4, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 03 00
e-mail: ankerstark@dbmail.dk
Kirkeværge:
Bent Steen, Østerager 1, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 25 61
Kasserer:
Margit Krag, Bygaden 39, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 30 39
e-mail: mckrag@mail.dk

Maugstrup Sogn
Organist:
Se under Jegerup Sogn.
Kirkesanger:
Chresten Friis, Simmerstedvej 221,
6100 Haderslev, tlf. 74 50 61 01
e-mail: cff.sg@dlgnet.dk
Graver:
Ole Toft Sørensen, Borgvej 1 a,
6500 Vojens, tlf. 74 50 63 92
e-mail: gravermaugstrup@mail.dk
Menighedsrådsformand:
Ulla Toft, Simmerstedholm 5,
6500 Vojens, tlf. 74 50 63 04
e-mail: uto@mail.dk
Kirkeværge:
Svend Erik Hansen, Simmersted Byvej 24,
6500 Vojens, tlf. 74 50 62 08
Kasserer:
Jonna Boye, Øster Skovvej 1B,
6500 Vojens, tlf. 74 50 63 17
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PÅSKEN
Påskens budskab til havefolk og
campister
Af: Lykke Fugl Wester
Hvad er påsken andet end en samling
dejlige forårsfridage, der kan bruges på
havearbejde og campingliv??
Påsken er meget andet end det. Men
det ene behøver ikke at udelukke det
andet. I påsken er det dejligt at komme
i haven. Det er også dejligt at sidde i
kirken og lytte til påskens budskab, som
omhandler temaer, der er evigt aktuelle.
Påsken tager de tunge og besværlige
emner op – emner som skyld, tilgivelse,
smerte og lidelse. Temaer som vi alle
kender fra vores eget liv, og som kan
gøre livet svært for os.
Nogle gange må vi leve med en skyld,
som vi ikke selv kan bære, men som vi
heller ikke kan skaffe os af med – enten
fordi dem, vi forbrød os imod, er døde,
eller vi har skilt os fra dem. Hvad skal vi
så stille op?
Da er det godt at lytte til Langfredags
budskab om syndernes forladelse. Der
er en, der har taget vores skyld på sig,
derfor har vi Guds tilgivelse.
Vi vil gerne have et problemfrit og succesrigt liv. Selv om vi gør os de hæderligste anstrengelser, så er der lidelse
i vores liv – lidelse som vi ikke sådan
bliver færdig med. Der kan være episoder, vi har oplevet, som vi ville ønske,

Joakim Skovgaard: Kristus i de dødes rige (1891-94). Statens Museum for Kunst
vi kunne fortrænge. Der kan være ting,
vi aldrig kommer over – at miste et barn
f.eks., det er en lidelse, man aldrig kommer over.
Det er heller ikke meningen, men man
skal have et sted at gå hen med den, og
der er Kristus på korset et godt sted. Vi
må også kunne anklage Gud for lidelsen
– drage ham til ansvar, for ellers kommer vi til at stå alene med den. Det må
vi have frimodighed til!
Jesus tager lidelsen på sig. Han overkommer den og genopstår for at tilgive
sine disciple og sine medmennesker deres synder. Jesus besejrer døden ved at
drage ned i dødsriget og udslette synden

Det er det, vi ser på Joakim Skovgaards
billede Kristus i de dødes rige. Vi har
brug for den slags billeder til at nære
vores påske-tro. Billeder kan sige mere
end ord.
Påsken slutter, og livet begynder med
et håb – ikke et håb, der kan falme, men
et levende håb, et livssvar i Jesu opstandelse. Ordet opstandelse er i sin allerældste betydning det at rejse sig til oprør.
Det, Kristus gjorde, var, at han rejste sig
til oprør mod døden og de skygger, der
destruerer menneskelivet. Det er det, vi
ser på Skovgaards livsalige billede fra
dødsriget.
Glædelig påske!
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Ansvarshavende og layout: Knud Peter Levinsen, Tlf. 74 54 28 37, mail: kpl@pc.dk
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