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KLUMMEN

et af Kirken udvendig og et indvendig og så
et af pastor Groth.
Vi har, indtil nu, fokuseret på, at man på
fotoet af Kirken indvendig kan se det for
længst fjernede pulpitur (balkon) og ikke set,
at skiltet var placeret i korbuen med en due
hængende nedenunder.

Kaj Sandholdt
Hvad kirkeloftet gemmer!
Af Kaj Sandholdt
For omkring 20 år siden var jeg med oppe
på Jegerup Kirkes loft og så da i en kasse et
lille skilt, der nu hænger på en bjælke. Skiltet
er ovalt og lavet af træ. Det er malet sort og
har en øsken foroven og en forneden. Med
næsten udvisket ”guldskrift” står der: Jørgen
Bruhn, Selskier, 1842.

Skiltet
Jeg har senere funderet over, hvilken
funktion skiltet har haft. Løsningen kom ved
at kigge nærmere på et billede, som Lokalhistorisk Forening i 1989 fik af afdøde pastor
Ole Nedergaard.
Billedet er fremstillet i 1892 i forbindelse
med pastor Theodor Groths afsked som
præst i Maugstrup-Jegerup. Det har 3 fotos,
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Jegerup Kirke 1892.
Bemærk skiltet og duen øverst i korbuen
Duen hænger i dag over prædikestolen.
I korbuen hang tidligere det krucifiks, der
nu er opsat på kirkens sydvæg. Her findes
også Jørgen Bruhns navn, idet der på bjælken
nederst står: Reperert og i Standgiort af Jørgen Bruhn i Selskier den 17. Februar 1837.
Hvilket betyder, at Jørgen Bruhn har betalt for restaureringen. Ved denne tilføjes
korstræet og bjælken nederst, hvorefter krucifikset hænges op på sydvæggen og ikke
igen i korbuen.
Det har ikke været muligt – indtil nu
– at finde ud af, hvornår duen hænges op i
Kirken, men det kan tænkes, at det er i 1842,
og at Jørgen Bruhn er giveren.
Hvem har så lavet duen? Her gætter jeg
på, at det er Jørgen Bruhn selv, der har snittet
den, idet der på gården i Selskær blev lavet
megen husflid.
Og hvor fra ved jeg så det? Jo, min mormors bedstefar (min tipoldefar) Christen
Bruhn var en bror til Jørgen Bruhn, og i
familiens eje findes endnu ting, der er lavet
på gården.

Men hvem var Jørgen Bruhn?
Han var søn af gårdejer Nis Christensen
og Margrethe Dorthea Jørgensdatter i Selskær. De ejede en gård i Selskær (i dag Selskærvej 7), og fik 9 børn, hvoraf 3 døde som
små. Jørgen var den næstyngste og blev født
i 1794.
Han overtager fødegården i 1826 efter
faderen og har den indtil 1842, hvor han på
grund af sygdom sælger den til sin 5 år ældre
bror Hans Bruhn.
Jørgen Bruhn får 640 Rigsbankdaler og
aftægt på gården. Samtidig sælger han 40 tdr.
land for 160 Rigsbankdaler til sin yngste bror
Lauritz Bruhn, for at denne kan opføre en ny
ejendom i Slevad (i dag Bruhnsvej 2).
Jørgen Bruhn var således i 1842, efter
salget af gården, en holden mand, og det er
tænkeligt, at han har betænkt Jegerup Kirke
med større beløb.
I 1850’erne brænder gården, og da Hans
Bruhn og hustru ikke har børn, der kan tage
over, sælger de i 1858 brandtomten og jorden for 7.000 Rigsdaler til Gerhard T.B.
Jürgensen, der får hjælp til købet af greven
Knud Bille Brockenhuus-Schack på Gram
Slot. Gerhard T.B. Jürgensen var præstesøn
fra Darum og emigrerer senere til USA.
Hans Bruhn bruger ikke de 7.000 Rigsdaler, for efter hans død 1863 fordeles de
if. hans testamente med 3.300 Rigsdaler til
hustruen Abel Marie Bruhn og resten til de
4 brødre, der endnu var i live. Min tipoldefar
Christen Bruhn fik ikke del i denne arv – han
var allerede død i 1848.
Efter branden flytter Jørgen Bruhn, der
hele livet forblev ungkarl, ud til broderen
Lauritz Bruhn i Slevad, hvor han dør i 1870.
I Jegerup kirkebog skriver pastor Sivert
Andresen bl.a.: Den Afdøde førte, mens han
levede, en stille gudfrygtig Vandel.
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SANKETRÆ

KIRKEFROKOST I VOJENS

Maugstrup Menighedsråd tilbyder Sanketræ
ved selvskovning.

Den næste kirkefrokost i Vojens Sognegård
afholdes efter gudstjenesten:

Pris: kr. 180,00 pr. rummeter.

Søndag den 17. april kl. 10.30

Henvendelse til:
Svend Erik Lauesgaard Hansen
Tlf.: 74 50 62 08
Mob.: 22 48 62 08

Prisen for at deltage i kirkefrokosten er kr.
25,00 pr. person, incl. kaffe/the.
Prisen for evt. drikkevarer er uændret.
Alle er velkommen.
Vojens Menighedsråd

FORPAGTERGÅRDEN
Maugstrup menighedsråd har solgt forpagtergården. Salget omfatter forpagtergårdens
bygninger samt 1,5 ha.
Maugstrup Menighedsråd modtog i januar 2011 de endelige godkendelser af salget
fra de kirkelige myndigheder.
I den forbindelse vil menighedsrådet takke
forpagterparret Anne og Niels Thomsen for
de mange år, hvor de har haft deres hjem på
Haderslevvej, som forpagtere af gården.
De har flittigt og med stor omhu passet
og plejet stedet. Det har såvel inde som ude
båret præg af påpasselighed, kreativitet og
hygge.
Med gæstfrihed og hjertelighed er menighedsrådet blevet modtaget dels til de årlige syn, men også når der var brug for en
god snak.
Maugstrup Menighedsråd takker for det
gode samarbejde - og ønsker Anne og Niels
Thomsen et godt og lykkeligt liv i deres nye
hjem i Vojens.
Maugstrup Menighedsråd
Ulla Toft

FORSIDEBILLEDE
Den "ny" altertavle i Maugstrup Kirke.
Se omtale side 10.

MANGLER KIRKEBLADET
Det næste nummer af Kirkebladet (nr. 2 2011) uddeles onsdag den 25. maj 2011.
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.
Deadline for stof til næste kirkeblad er
den 18. april 2011.
kpl

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Vojens Menighedsråd
Der er offentlige menighedsrådsmøder i
Vojens Menighedsråd:
Onsdag den 23. marts kl. 19.00.
Onsdag den 27. april kl. 19.00.
Onsdag den 25. maj kl. 19.00.
Onsdag den 22. juni kl. 19.00.
Alle møder holdes i Vojens Sognegård,
Østerled 4 i Vojens.
Vojens Menighedsråd

Jegerup Menighedsråd
Jegerup Sogns offentlige menighedsrådsmøder afholdes i Jegerup Præstegård:
Tirsdag den 8. marts kl. 19.00.
Tirsdag den 12. april kl. 19.00.
Tirsdag den 10. maj kl. 19.00.
Tirsdag den 14. juni kl. 19.00.
Alle møder er offentlige.
Jegerup Menighedsråd

Indre Missions møder arrangeres fra gang til
gang, så oplysning om de næste møder kan
indhentes ved:
Herdis Hansen, Ndr. Ringvej 7 i Vojens,
Tlf.: 74 54 27 72.

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

TAXA Tlf. 70 10 75 00

Maugstrup Menighedsråd
Afholder menighedsrådsmøder:
Torsdag den 17. marts kl. 19.00.
Torsdag den 14. april kl. 19.00.
Torsdag den 19. maj kl. 19.00.
Torsdag den 16. juni. 19.00.
Alle møder afholdes i konfirmandstuen
i Maugstrup Præstegård.
Alle møder er offentlige.
Maugstrup Menighedsråd
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Gudstjenesteliste
Marts
Søndag den 6. marts, Fastelavn
Matt. 3, 13-17 ”Jesu bliver døbt af
Johannes”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: LFW
Maugstrup kl. 09.00: LFW
Fredag den 11. marts
Vojens kl. 16.00: LFW
Musikgudstjeneste, se omtale side 5.
Søndag den 13. marts, 1. s.i.f.
Matt. 4, 1-11 ”Jesu fristes af
Djævelen”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 09.00: LML
Maugstrup kl. 10.30: LML
Søndag den 20. marts, 2. s.i.f.
Matt. 15, 21-28 ”Den kanaanæiske kvinde”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 10.30: EHR
Maugstrup kl. 09.00: EHR
Lørdag den 26. marts
Jegerup kl. 11.00: EHR, Dåbsgudstjeneste
Søndag den 27. marts, 3. s.i.f.
Luk. 11, 14-28 ”Uddrivelse ved
Beelzebul?”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 09.00: LML
Maugstrup kl. 10.30: LML
Torsdag den 31. marts
Jegerup kl. 17.00: LML
Spaghettigudstjeneste, se omtale side 5.
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April
Søndag den 3. april, Midfaste Søndag
Johs. 6, 1-15 ”De fem brød og de to fisk”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 19.00: EHR
Maugstrup kl. 09.00: EHR
Fredag den 8. april
Vojens kl. 16.00: LFW
Musikgudstjeneste, se omtale side 5.
Søndag den 10. april, Mariæ
bebudelses dag
Luk. 1, 26-38 ”Marias bebudelse”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 14.00: LML
Spaghettigudstjeneste
Maugstrup kl. 19.00: LFW
Søndag den 17. april, Palmesøndag
Matt. 21, 1-9 ”Indtoget i Jerusalem”.
Vojens kl. 10.30: EHR, Kirkefrokost
Jegerup kl. 09.30: LFW
Maugstrup kl. 11.00: LFW
Torsdag den 21. april, Skærtorsdag
Matt. 26, 17-30 ”Forræderen udpeges og
nadveren indstiftes”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 16.00: LML
Maugstrup kl. 19.00: LML
Musikgudstjeneste og kirkekaffe.
Fredag den 22. april, Langfredag
Matt. 27, 31-56 ”Jesu korsfæstelse og død”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 16.00: LML
Maugstrup kl. 14.00: LML
Søndag den 24. april, Påskedag
Mark. 16, 1-8 ”Englenes budskab; Han er
opstanden!”.
Vojens kl. 10.30: LFW

Jegerup kl. 11.00: EHR
Maugstrup: kl. 09.30: EHR
Mandag den 25. april, 2. Påskedag
Luk. 24, 13-35 ”Vandringen til
Emmaus”.
Vi henviser til Haderslev Domprovstis
fællesgudstjeneste i Haderslev Domkirke
kl. 14.00.
Se omtalen side 5.
Lørdag den 30. april
Jegerup kl. 11.00: LML, Dåbsgudstjeneste

Maj
Søndag den 1. maj, 1. s.e.p.
Johs. 20, 19-31 ”Tvivleren Thomas kommer
til tro”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: LFW
Maugstrup kl. 09.00: LFW
Søndag den 8. maj, 2. s.e.p.
Johs. 10, 11-16 ”Jeg er den gode hyrde”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 09.00: LML
Maugstrup kl. 10.30: LFW
Søndag den 15. maj, 3. s.e.p.
Johs. 16, 16-22 ”En kort tid, så ser I mig
ikke længere”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: LML
Maugstrup kl. 09.00: LML
Fredag den 20. maj, St. Bededag
Matt. 3, 1-10 ”Johannes Døbers
fremtræden”.
Vojens kl. 09.00: LFW, Konfirmation
Vojens kl. 11.00: LML, Konfirmation
Jegerup kl. 09.00: LML, Konfirmation
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.

vojens - jegerup - Maugstrup
Søndag den 22. maj, 4. s.e.p.
Johs. 16, 5-15 ”Løftet om Talsmandens
komme”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 10.00: LFW, Konfirmation
Lørdag den 28. maj
Jegerup kl. 11.00: LML, Dåbsgudstjeneste
Søndag den 29. maj, 5. s.e.p.
Johs. 16, 23b-28 ”Bønnen i Jesu navn”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup: 09.00: LML, Teltgudstjeneste
Maugstrup kl. 09.00: EHR

Juni
Torsdag den 2. juni, Kristi
himmelfarts dag
Mark. 16, 14-20 ”Den opstandne befaler at
forkynde og døbe”.
Vojens kl. 09.00: EHR, Konfirmation
Vojens kl. 11.00: EHR, Konfirmation
Jegerup: Ingen gudstjeneste
Maugstrup: Ingen gudstjeneste
Søndag den 5. juni, 6. s.e.p.
Johs. 15, 26-16,4 ”Kommende
forfølgelser”.
Vojens: Ingen gudstjeneste
Jegerup: Ingen gudstjeneste
Maugstrup: kl. 14.00: LML/LFW
Fælles grundlovsgudstjeneste for hele
pastoratet og grundlovsmøde i præstegårdshaven..

EHR = Eva Holm Riis
LFW = Lykke Fugl Wester
LML = Lone Marie Lundsgaard

Spaghettigudstjenester

Musicalgudstjeneste

Torsdag den 31. marts kl. 17.00 holder vi
spaghettigudstjenste i Jegerup Kirke.

Den 10. april kl. 14.00 fejrer vi gudstjeneste
i Jegerup Kirke med kirkens børne- og ungdomskor.

Kirkerotten, Magnus, og sognepræst, Lone
Marie Lundsgaard, åbner kirken til en 30
minutters gudstjeneste helt på børnenes
præmisser.
Kirkens kor medvirker, og der synges både
gamle salmer og nye Sigurd Barrett salmer.
Efter gudstjenesten går vi over i præstegården og spiser spaghetti sammen.
Alle er velkomne, og man opfordres til at
tage børn og børnebørn med.
Gudstjenesten den 10. april er også en
børnegudstjeneste og er samtidig afslutningen på forårets spaghettigudstjenester.
Lone Marie Lundsgaaard

Teltgudstjeneste
Søndag den 29. maj kl. 09.00 holdes der
teltgudstjeneste i Jegerup.
Under byens sommerfest rykker kirken ud af
sine 1000 år gamle rammer og hen på sportspladsen, hvor der bliver fejret gudstjeneste i
teltet.
Sognepræst, Lone Marie Lundsgaard,
prædiker.
Alle er velkomne.
Lone Marie Lundsgaaard

Det bliver en anderledes gudstjeneste, hvor
kormedlemmerne laver drama og musical
over evangelieteksten til Skærtorsdag.
Efter gudstjenesten går vi over i præstegården
og får kakao og boller.
Lone Marie Lundsgaard

Fællesgudstjeneste
Påskegudstjeneste i Domkirken.
Præsterne i Haderslev Domprovsti vil igen
2. påskedag i år samle menighederne i Hadeslev Domprovsti til en fælles gudstjeneste i
Haderslev Domkirke, hvor sognepræst i Halk
og Grarup Annette Møller Jensen prædiker.
Gudstjenesten er mandag den 25. april
kl. 14.00.
Der er mulighed for kirkebil, dog bedes man
i dette tilfælde bestille den gennem kordegn
Gunvor Hansen inden onsdag den 20. april
kl. 12.00 på Tlf. 74 54 11 04.

MUSIKGUDSTJENESTER i vojens kirke
Velkommen til forårets musikgudstjenester, hvor vi har inviteret den rytmiske
musik ind i kirken.
Skiftende musikere fra Musikskolens
MGK-afdeling spiller ved gudstjenesterne,
som varer ca. 40 min.
Kom og lyt til unge, lokale musikere!
Musikgudstjenesterne er et pusterum fra

hverdagen og en ouverture til weekenden.
Der bliver serveret en forfriskning i
kirken.
Fredag den 11. marts kl. 16.00.
Fredag den 8. april kl. 16.00.
Lykke Wester
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skærtorsdag og langfredag

Kirkemusikaften
Kirkemusikaften i Maugstrup Kirke.
Torsdag den 7. april er der musik og sang i
Maugstrup Kirke kl. 19.00.

Gudstjenesterne Skærtorsdag og Langfredag den 21. og 22. april fejres i år som sammenhængende gudstjenester i alle tre kirker.
Det vil sige, at vi Skærtorsdag efter gudstjenesten slukker alt lys i kirken og tømmer alteret for kalk, disk og blomster, som et billede

på den voldsomme nat, Jesus skal igennem.
Når vi kommer ind i kirken Langfredag
vil den derfor stadig være mørk uden lys og
med tomt alter, og gudstjenestens form vil
være liturgisk med gammel messesang.
Lone Marie Lundsgaard

Koncert i jegerup
Koncert i Jegerup Kirke den 17. marts
kl. 19.00.
Denne aften skal vi høre ”Hanne Jahns”
trio.
Det er gamle, kendte og elskede melodier,
som f.eks. ”Jeg har hørt en stad”, klassiske
som Schuberts ”Ave Maria”, vi skal lytte til.
Lillian Nielsen er klassisk uddannet
sanger fra Det kgl. Danske Musikkonservatorium, men denne aften sidder hun ved klaveret og akkompagnerer sin egen elev, Hanne
Jahns, som er uddannet sopransanger.
Med i trekløveret er også et for Jegerup
kendt ansigt nemlig Karl-Johan Berkwill.
Vi kan glæde os til igen at høre hans
trompet fylde rummet.
En aften med god musik og hyggeligt
samvær.
Alle er velkomne.
Mona Thorsager
Lone Marie Lundsgaard
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Vi skal høre 2. satsen af Haydns trompetkoncert m.fl. Det er tidligere solotrompetist KarlJohan Berkwill, der spiller.
På den vokale side er det Helle og Arne
Studsgård.
De vil synge forskellige duetter og soli.
Ved orglet sidder Mona Thorsager.
Mona Thorsager

Konfirmander 2011
Konfirmander i Maugstrup Sogn 2011:
Maugstrup Kirke 22. maj kl. 10.00:
Cecilie Agathe Nissen,
Ringtvedvej 12 B, Maugstrup.
Louise Mansfield Krab,
Haderslevvej 3, Maugstrup.
Stella Lass Thomsen,
Harken 10, Simmersted.
Thyra Kappel Skau,
Ringgade 28, Maugstrup.
Sommersted Kirke 20. maj kl. 11.00:
Magnus Grau,
Harken 2, Simmersted.
Steffan Iwers Christensen,
Haderslevvej 28 B, Maugstrup.
Haderslev Domkirke 8. maj kl. 11.00:
Eske Gammelgaard Møller,
Simmersted Byvej 2, Simmersted
Sandra Drangsfeldt Madsen,
Simmersted Byvej 15 A, Simmersted
Lykke Fugl Wester
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kaj munk studiekreds

Højskoleformiddag i vojens
Foråret byder på en højskoleformiddag.
Foredrag er i Vojens Sognegård, Østerled 4 i Vojens.
Tilmelding på tlf. 74 54 11 04 eller som e-mail til gsh@km.dk
Pris kr. 50 inkl. frokost. Drikkevarer kan købes.

Feltpræst i Afghanistan

Kaj Munk
Studiekreds om Kaj Munks forfatterskab
begynder torsdag den 10. marts kl. 19.30 i
Jegerup Præstegård.
Og fortsætter:
Torsdag den 14. april, og
torsdag den 26. maj.
Vi skal i første omgang gennemgå Kaj
Munks teaterstykke ”Ordet”, og dette bedes
derfor læst inden den 10. marts.
Hvis der er opbakning til det, vil vi tage
på udflugt til Vedersø Kirke, hvor Kaj Munk
virkede som præst og skrev nogle af de kendte og elskede salmer og skuespil.
Og hvis der senere er mulighed for at
komme i teatret, vil dette blive arrangeret.
Der serveres kaffe, men kage skal selv
medbringes.
Alle er velkomne.

Felpræst Thomas Østergaard Aallmann
Onsdag den 6. april kl. 10.30 kommer
feltpræst Thomas Østergaard Aallmann og
fortæller om tjenesten i Afghanistan.

PINSEGUDSTJENESTE

Lone Marie Lundsgaard

Gram Slotspark

Thomas Østergaard Aallmann er sognepræst
på Thurø ved Svendborg og samtidig tilknyttet gardehusarregimentet som feltpræst.
Fra februar til august 2008 var han med
det prøvede ISAF hold 5 i Afghanistan.
Med hovedvægten hos panserinfanterister i de fremskudte patruljebaser Sandford
og Armadillo fulgte han de danske soldater i
sporet på godt og på ondt.
Livet ved fronten bærer mange stærke
vidnesbyrd om tapperhed og viljesstyrke hos
danske soldater, der gør en stor indsats for
det afghanske folk og kampen mod den terror, der har sat dagsordenen i den nye verden
efter murens fald og 11. september.
Thomas siger: "Med billeder og fortællinger
vil jeg søge at kaste lys over, hvorfor vi er
engageret i Helmandprovinsen i Afghanistan,
hvad det engagement betyder helt konkret, og
hvad den frihed er, som er vores kulturs, og
hvorfor dens fjender skal frygtes, samt hvad
en hverdag i en ørkenbase 300 m. fra Taleban
og 5000 km. fra velfærdsstaten kan afsløre
om os selv og vores fællesskab.”
Eva Holm Riis
Pinsegudstjeneste i 2011 bliver igen i
Gram Slotspark, hvor det også var i 2008.
Det bliver en stor fælles friluftsgudstjeneste
for alle sogne i Haderslev Domprovsti mandag den 13. juni, (2. pinsedag) kl. 11.00 .
Det er sognepræst Johannes Gjesing, der
står for friluftsgudstjenesten.
Reserver allerede nu dagen.
kpl
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indsamling

For 50 kr. kan en familie i Malawi få 20
kg majsmel til to måneders forbrug.
For 1.000 kr. kan 70 børn få den rigtige
livgivende mad i en måned.
Meld dig som indsamler til:
Indsamlingsleder i Jegerup: Ejner Jensen,
Kærager 3, Jegerup tlf. 74 54 00 34.
Mødested: Jegerup Præstegård, konfimandsalen kl. 10.00, hvor der uddeles ruter,
indsamlingsbøsser m.m.
Indsamlingsleder i Vojens: Ingelise Vilsen,
Præstegårdsvej 18, Vojens tlf. 74 54 31 28.
Mødested: Vojens Sognegård kl. 10.00, hvor
der uddeles ruter, indsamlingsbøsser mm.

Bliv søndagens helt - meld dig som indsamler søndag den 13. marts 2011 mellem kl.
10.00-15.00.
Sogneindsamling 2011 går til Folkekirkens
Nødhjælps internationale arbejde i kampen
mod sult i verden.
Verdens bedste nyhed er, at der i år er 98
mio. færre, der vil opleve sult. Men hver dag
dør fortsat 25.000 mennesker som følge af
sult. Børnene dør først. Et barn, der er kronisk sulten og underernæret, kan hverken lege
eller lære. Sult fører til sløvhed og svækket
immunforsvar.
Folkekirkens Nødhjælp rykker ud ved
katastrofer, forebygger sult og skaber fødevaresikkerhed sammen med vores partnere i
ACT – Action by Churches Together.
Du kan bekæmpe sult!
Ved at melde dig som frivillig indsamler til
Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling,
vil du på 2-3 timer typisk kunne indsamle
1.000 kr.
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Indsamlerne bestemmer selv, hvor længe de
vil samle ind.
Venlig hilsen
Menighedsrådene

DSUK KREDS HADERSLEV
DSUK – Danske Sømands- og Udlandskirker – holder møde den sidste tirsdag i hver
måned i Gl. Haderslev Sognehus.
Tirsdag den 29. marts kl. 14.30 kommer
Svend Møller, der igennem de sidste 30 år
har arbejdet som journalist.
Interessen blev vakt helt tilbage i hans
skoletid, og selvom hans faste arbejde igennem 38 år var lærerjobbet, er det blevet til et
væld af artikler.
Tirsdag den 26. april skal vi på udflugt til
Dansk Klokkemuseum i Over Lerte Kirke.
Alle er velkomne.
For yderligere information kontakt sognepræst, Lone Marie Lundsgaaard.
Lone Marie Lundsgaaard

lørdagsdåb
Lørdagsdåb i tre-sognspastoratet
Dåbsgudstjenesterne er et supplement til barnedåb i forbindelse med de ordinære gudstjenester om søndagen i pastoratets tre kirker.
Det foregår i Jegerup Kirke den sidste
lørdag i hver måned kl. 11.00, og er tilrettelagt som en gudstjeneste med bøn, salmer
og prædiken – men med dåbshandlingen i
centrum.
Gudstjenesterne om lørdagen, hvortil alle
naturligvis er velkomne, bortfalder, når der
ikke er tilmeldt et eller flere dåbsbørn.
Dåbsgudstjenester i Jegerup Kirke lørdag
kl. 11.00:
26. marts – med dåbssamtale tirsdag den 15.
marts kl. 17.00.
30. april – med dåbssamtale tirsdag den 19.
april kl. 17.00.
28. maj – med dåbssamtale tirsdag den 17.
maj kl. 17.00.
25. juni – med dåbssamtale tirsdag den 14.
juni kl. 17.00.
Bestil dåb på kordegnekontoret
tlf. 74 54 11 04.
Eva Holm Riis
Lykke Fugl Wester
Lone Marie Lundsgaard
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AFTENHØJSKOLE
Aftenhøjskolen i Konfirmandstuen i
Maugstrup Præstegård
28. februar 2011 kl. 19.30 – 21.30.
Foredrag ved seminarielektor Jørn Buch.
Emnet: Sankt Petersborg – Zarens by.
Sankt Petersborg blev grundlagt af Zar Peter
den Store i 1703. Zaren tvang en lang række
af de fornemste russiske adelige familier til
at bygge et palæ i den nye hovedstad. Det
præger den dag i dag byen, som er den mest
vestligt orienterede af de store russiske byer.
7. marts 2011 kl. 19.30 – 21.30.
Foredrag ved Astrid Qureshi, Sønder Omme
Emnet: Kvinders liv i Pakistan
Foredrag om livet som kvinde i Pakistan, udgangspunktet er egne oplevelser, men også
kvinders liv i det pakistanske samfund, generelt set, er med i beretningen.

sognepræsterne, Eva Holm Riis og Lone Marie Lundsgaard, skal spille nogle af de bibelske figurer.
Alle tredjeklasser inviteres til slottet og
ind i den bibelske verden for at lære om Jesus
og Det Nye Testamente.
Det er første gang, at projektet afholdes i
provstiet, men i andre provstier har det været
en stor succes.
Lone Marie Lundsgaaard

Gram Slot

GOSPELworkshop

sorggruppe
Et tab er altid så slemt, som det opleves.
Mange efterladte oplever, at andre ikke ved,
hvordan de har det, hvis de ikke selv har
prøvet at miste.
Derfor kan der være lindring og trøst i at
mødes og tale med andre, som har erfaringen
af tab i nær erindring.
I Vojens Sognegård, Østerled 4, er der mulighed for at mødes i en sorggruppe og dele
det, der tynger efter et dødsfald.
Gruppen varetages af Lykke Wester, sognepræst, og der lægges vægt på, at sorggruppen er et trygt og omsorgsfuldt rum, hvor vi
støtter og lytter til hinanden.

14. marts 2011
Underholdning.
Afslutning på aftenhøjskolesæson.
Sæsonen sluttes traditionen tro med fælles
kaffebord. Som noget nyt står ”Skoleudvalget” for traktementet.
Alle interesserede er velkommen til at deltage i aftenhøjskolen i konfirmandstuen i
Maugstrup Præstegård.
Der er indlagt pause til medbragt forfriskning (Kaffe/the).
Pris pr. foredrag kr. 30,00.
Ulla Toft
f. Højskoleudvalget

jesus på slotet
Fredag den 25. marts åbner Gram Slot sine
døre for provstiets tredjeklasser til Jesus på
Slottet.
Hele formiddagen er Gram Slot omdannet til den bibelske verden, hvor blandt andet

Forberedelsen til koncerten
Gospel Workshop´en i Vojens Sognegård
den 5. februar blev et stort tilløbsstykke.
Omkring 100 konfirmander brugte en eftermiddag på at synge gospel under ledelse af
dirigent, Henrik Hauge, fra Kolding.
Om aftenen åbnede Vojens Kirke dørene
til en stor gospelkoncert.
Kirken blev hurtig fyldt af glade og forventningsfulde mennesker, og ”konfirmandkoret” leverede en flot koncert.
Eva Holm Riis
Lykke Fugl Wester
Lone Marie Lundsgaard

Sorggruppen mødes første gang:
Tirsdag den 8. marts kl. 11.00 - 13.00.
Dernæst på følgende datoer:
Tirsdag den 22. marts.
Tirsdag den 12. april.
Tirsdag den 3. maj.
Tirsdag den 24. maj.
Tirsdag den 7. juni.
Alle dage kl. 11.00 - 13.00.
Tilmelding og spørgsmål:
Lykke Wester 74 50 63 27, LFW@km.dk
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"NY" ALTERTAVLE I MAUGSTRUP

Den midlertidige altertavle i Maugstrup Kirke er lavet af børnene i Simmersted Friskole.
Temaet for altertavlen er VAND, og motiverne er fra de tre fortællinger fra Det nye Testamente: Peters Fiskedræt - Jesu dåb - Stormen på søen.
Her er Ægyptens ti plager illustreret til den
gamle remse:
Vand til blod og frøers mængde,
myg dernæst Ægypten trængte.
Fluer, kvægpest, bylders nød,
hagl, græshopper, mørke - død.
Den 16. januar 2011 blev en oplevelsesrig søndag for rigtig mange kirkegængere i
Maugstrup, her blev Simmersted Friskoles
bud på en altertavle afsløret.
En så omfattende opgave kommer ikke
uden stor velvillighed og forståelse fra Friskolens ledelse og lærere.
Det er et stort og kreativt arbejde, der er
lagt i projektet - og synligt, at der er brugt
mange kræfter og en del ekstra arbejdstimer
på at fremstille altertavlen.
Skolens elever har lavet hver sit alterbillede med udgangspunkt i fortællinger fra biblen, og disse er også udstillet i kirken.
Resultatet er blevet fantastisk og både altertavlen og børnenes kunstværker kan glæde
10
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og beundres af kirkegængere i Maugstrup
sogn de kommende måneder.
Såvel præster, medarbejdere og menighedsråd ved Maugstrup Kirke skylder stor
tak for den gevaldige indsats, der er lagt i
opgaven, ikke kun i fremstillingsprocessen,
men også med ophængning og monteringen.
Lærerne og børnene har udvist stor fantasi
og kreative evner, og kan med god grund
føle glæde og ejerskab af kirkens midlertidige altertavle, som skal pryde kirken frem
til påske, hvor renoveringen af Maugstrup
kirkes originale altertavle forventes færdig,
- og igen kan opsættes med friske afrensede
farver og udbedrede ”små skavanker”.
Maugstrup Menighedsråd
Ulla Toft
Ud over altertavlen havde børnene også lavet en lang frise af billeder med illustrationer
til bibelfortællinger.
De står langs stolestaderne i kirken.

vojens - jegerup - Maugstrup
Kirkekontoret
Kordegn Gunvor Steensbeck Hansen, Østerled 4, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 11 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, Tlf. 74 54 11 04.
Privat: Lintrupvej 19, 6660 Lintrup, 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.
Lone Marie Lundsgaard, Bålhøjvej 1, Jegerup, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 11 11 og e-mail: LOML@KM.DK. Træffes tirsdag aften på www.cyberkirken.dk. Mandag fri.
Vojens Sogn

Jegerup Sogn

Organist tilbage fra barselsorlov 15. marts:
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 11 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@bbsyd.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
Påskemorgen
Af Eva Holm Riis
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus: Da sabbatten var forbi, købte
Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor,
og Salome vellugtende salver for at gå ud og
salve ham. Meget tidligt om morgenen den
første dag i ugen kommer de til graven, da
solen var stået op. Og de sagde til hinanden:
»Hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven?« Men da de så derhen,
opdagede de, at stenen var væltet fra. For
den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde
i den højre side, og de blev forfærdede. Men
han sagde til dem: »Vær ikke forfærdede! I
søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér
er stedet, hvor de lagde ham! Men gå hen og
sig til hans disciple og til Peter, at han går
i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se
ham, som han har sagt jer det.« Og de gik
ud og flygtede fra graven, for de var rystede
og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til
nogen, for de var bange. Mark 16,1-8
“Krist stod op af døde, i påskemorgenrøde”.
Denne salme var engang en salme, som man
mange steder sang ved begravelser og ude
ved graven, når den døde var sænket ned i
jorden. De fleste steder i dag er den salme
afløst af “Altid frejdig, når du går”.
Dette skift hænger sandsynligvis ikke kun
sammen med, at ”Krist stod op af døde” ikke
er så kendt og nem at synge som “Altid frejdig” længere.
Det hænger også sammen med en form for
forlegenhed ved den meget direkte forkyndelse af Kristus som opstanden i forbindelse
med begravelsen af ens kære, som findes i
”Krist stod op af døde”. Her kan moderne
mennesker bedre ”være i” ”Altid frejdig”,
fordi den frem for forkyndelsen af Jesus
Kristus som synden og dødens overvinder,

handler om menneskelivets vilkår og om,
hvordan vi klarer os igennem skærene ved
at bevare frejdigheden, og kæmpe for det,
vi har kært, og når angsten rammer os - ty
til at bede et Fadervor......” Da er livet ej så
svært, døden heller ikke” konkluderer vi med
salmen.
Når vi synger ”Altid frejdig”, så befinder
vi os fortsat i en verdslig og almindelig opfattelse af tilværelsen, der helt er i pagt med
nutidens syn på tilværelsen: at dit liv og
frelse afhænger af, hvordan du forholder dig
til dit liv: Det handler om at bevare det gode
humør og kæmpe for det, man har kært.
Men selvom der er meget kristendom at
finde i dette livssyn, så mangler der noget,
for at det kan kaldes helt igennem kristent.
Kristendommen handler om mere end det, ja
den begynder med noget helt andet: nemlig
Jesu Kristi opstandelse.
Det var troen på Jesu Kristi opstandelse,
der skabte den kristne menighed.
Da de tre kvinder, som havde kendt Jesus, Maria Magdalena og Maria, Jakobs
mor, og Salome påskemorgen gik ud til Jesu
grav for at salve ham, som det var skik og
brug, kom de fra gruppen af Jesu disciple,
der sad knuste og modløse tilbage og måske
også bange for at blive arresteret og undergå
den samme skæbne som deres tidligere, nu
afdøde mester.
Der var på ingen måde noget indgydt mod
i dem på baggrund af, at de havde kæmpet
en retfærdig kamp. Nej, de forstod ikke ret
meget af, hvad der var sket. For her havde jo
ikke været tale om nogen almindelig frihedskamp. Og nederlaget var totalt.
Således kom kvinderne sorgfulde og angste ud for at vise Jesus den sidste ære, som
vi også gør ved begravelser og bisættelser i
dag.
De ventede ikke ”at Krist stod op af døde”,
ja, man kan vel højst sige, at de man-dede sig
op til ikke at gyse alt for meget, mens de gik
mod graven. Og det, som møder dem, gør
ikke forfærdelsen og angsten mindre: den
tomme grav, englen, der forkynder dem, at
de ikke skal være forfærdede og søge efter
Jesus af Nazaret, for han er opstået, han er

ikke her og englen peger på stedet, hvor han
lå, og de må sande, at det er tomt.
Man hører her, at de bliver bange og flygter fra graven.– Og man må formode, at de
har skullet sunde sig grundigt, før de kunne
bringe videre til Jesu disciple.
Der står i fortsættelsen i Markusevangeliet, at Maria Magdalena gik hen og fortalte, at Jesus levede, og at disciplene mødte
hende med vantro - først da Jesus selv viste
sig for dem, troede de det. Men i første omgang var deres ører akkurat lige så vantro,
som vore ører kan være det i dag, så mange
hellere vil synge ”Altid frejdig, når du går”
end ”Krist stod op af døde”, når de begraver
deres døde.
Men disciplene kom til tro. Og da det
skete for dem, at de troede, at ”Krist stod op
af døde” forandrede deres liv sig for dem.
Opstandelsen betød nemlig, at de fik
horisonten for deres liv udvidet fra gravens
mørke og død til opstandelsen og det evige
liv.
Og det gav dem for første gang et sandt
mod i livet. Et mod, der skabes af troen på,
at hvad vi end gennemlever og vederfares, så
vil vi af Kristus hentes hjem til Himmerigets
boliger, til ”de levendes land”, hvor vi taler
med venner i lys til evig tid, eller hvor ”en
evig sommer hos vor Gud i Paradis vi finder”
for nu at bringe et af de mange billeder, der
udspringer af forkyndelsen og troen på at
Kristus stod op af døde.
Den lidt tragiske livsvisdom, som ”Altid
frejdig” måske ofte fortolkes ind i, der handler om, at vi mennesker fødes over en åben
grav, og så handler det om at leve så stærkt
og retfærdigt, vi kan, så længe, vi lever, mangler, som sagt, noget i forhold til budskabet
om, at Krist stod op af døde.
Kristeligt set hænger mennesket også der
over graven, men det er på vej op og ikke på
vej ned, idet vi i dåben blev korsfæstet og
begravet med Kristus for siden at opstå med
ham.
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