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Laura Ecklon

Klosterrejse til Rom
Af Laura Ecklon
Indledning af Lykke Wester
I efteråret tog jeg sammen med en gruppe mennesker på en uges rejse til Rom.
Turen var tilrettelagt af en præstekollega, vi skulle bo på et kloster og morgen og aften holde gudstjeneste sammen
i klosterets kapel.
Vi kendte ikke hinanden på forhånd,
men vi havde et fællesudgangspunkt i
kristendommen, og det skabte en åbenhed imellem os, som betød, at vi fik
mange gode snakke med hinanden i
ugens løb.
En af rejsedeltagerne var Laura – en
skoleelev på 15 år, der var taget af sted
med sin farmor.
Hjemvendt fra turen skrev Laura
denne rejsebeskrivelse.
Den 27. oktober 2012 tog jeg af sted på
en rejse til Rom, der kom til at ændre mit
syn på en hel masse ting.
Det var en konfirmationsgave fra min
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farmor, og da jeg først hørte om, at vi
skulle bo på kloster, blev jeg en smule
forundret.
Kloster var absolut ikke det første, der
faldt mig ind, når jeg tænkte på storbyferie, og jeg var ærlig talt lidt bange for,
at det ville være beboet af sure, gamle
nonner, og at vi skulle sove i små stenceller.
Da jeg så hørte om dem, vi skulle rejse med, må jeg igen indrømme, at jeg
lige skulle bruge lidt tid på at dreje den.
Forstå mig ret, jeg er 15, og jeg tilbringer sjældent mange dage med mennesker, der er så meget ældre end mig
selv.
Jeg vidste jo, at det var en rejse, som
skulle handle om kristendommen, at
finde Gud midt i larmen, og jeg frygtede lidt, at jeg skulle rejse med en flok
gamle, forstøvede mennesker uden andet
formål end at gå i kirke.
Og jeg kunne ikke have taget mere
fejl. De mennesker, jeg mødte, er nok
nogle af de gladeste, mest livsbekræftende mennesker, jeg har mødt i mit 15
år lange liv.
Vi var en meget blandet gruppe: Det
pensionerede lægeægtepar, præsten fra
Jylland, sekretæren, digteren, læreren,
tandlægen, teenageren og alle de andre.
Men at mødes, over Gud, Rom og god
mad, blev aldrig at problem.
Jeg blev mødt med en åbenhed og en
tillid, jeg aldrig havde regnet med pga.
min alder.
Jeg blev inviteret inden for som en ligemand, og alle snakkede med mig uden
forbehold – som at jeg jo bare var en "sur
teenager".

Laura i Rom
Turen forvandlede mig også. Jeg
startede turen bagerst i flokken, altid den
de andre ventede på.
En smule tilbageholden, som jeg jo
var, var det nemmere at sakke lidt bagud, og ikke være forpligtet til samtale.
Jeg fandt heldigvis ud af, at det var
der ingen grund til overhovedet.
Da ugen var slut, lå jeg forrest, og det
var mig, der fandt vej.
Og jeg fandt ikke kun vej i de smalle
gader i Rom. Jeg begyndte også at finde
rundt i mit forvirrede teenager hoved.
Jeg begyndte at forstå og acceptere, at
jeg er et troende menneske, uden at det
bliver tungt og gammeldags.
Disse mennesker var så åbne om deres tro, for dem var det det mest naturlige
i verden at snakke om.
Jeg er blevet opdraget til, at tro er noget man er lidt stille om og ikke rigtig
snakker om. Men her lærte jeg, at det var
okay.
Det var en fantastisk følelse at snakke med mennesker, man har kendt i en
dag eller to og vide, at de forstår en.
At mange af dem har samme historie.
Og de vidste, hvad det vil sige at skulle
stå ved sin tro, og turde gøre det.
For nu at vende tilbage til vores
såkaldte "kloster". For det var alt andet.
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Jeg tror faktisk, at det er det fineste
hotel, jeg nogensinde har boet på.
Store værelser, smukke rene gulve,
lækre badeværelser og der var ingen
sure nonner.
Vi boede meget centralt, på en stor
gade, som kunne tilbyde alt det bedste
af Rom.
Små sidegader, Vespaer på række,
lækre små restauranter og cafeer, souvenirbutikker og et leben, som kun kan
findes i en storby som Rom.
Gudstjenesterne vi holdt morgen og
aften, med nadver og sang rustede en
til den travlhed og de mange sanseindtryk, man skulle ud at opleve.
For opleve det gjorde vi. Når man
kom hjem om eftermiddagen, var man
fuldstændig udmattet af sanseindtryk
og ømme ben.
Men det blev aldrig stresset. Vi blev
aldrig indhyllet i storbyens stress og
jag.
Hele turen handlede om at finde stilheden midt i larmen, og den fandt vi,
sammen.
På denne tur lærte jeg, at tro ikke
har nogen alder. Den har ingen forbehold eller mistillid. Den er der som
en naturlig del af livet, og at se den så
klart hos disse mennesker, var meget
vigtigt for mig.
Jeg ved, at jeg aldrig vil glemme
denne tur eller de mennesker, der var
med på den.
Jeg ved, at jeg aldrig vil glemme den
tillid og det uforklarlige sammenhold,
vi viste hinanden.
Og jeg håber, at de også vil bære det
i deres hjerter og huske mig.

MENIGHEDSRÅDSVALGET 2012
Medlemmer af det ny menighedsråd i Vojens Sogn set fra
venstre:
Birgit Andersen
Knud Peter Levinsen
Lene H. S. Johansen
Bent Munck
Vinnie Jensen
Borghild Larholm
Inge-Lise Munck
Ingelise Vilsen
Medlemmer af det ny menighedsråd i Jegerup Sogn set
fra venstre:
Jette Simonsen
Bibs Aagaard Stark
Sven Møller
Ejner Jensen
Annie Greis Andersen
Christian Nissen Olesen
Ragnhild Stab-Nielsen
Asta Iversen

Medlemmer af det ny menighedsråd i Maugstrup Sogn
set fra venstre:
Gitte Jessen Borst
Ulla Toft
Svend Erik L. Hansen
Hanne Juhl Nissen
Birgit L. Kristensen
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Gudstjenesteliste
Marts
Søndag den 3. marts, 3. s.i.f.
Luk. 11, 14-28 ”Uddrivelse ved
Beelzebul?”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: LML
Maugstrup kl. 10.30: LML
Tirsdag den 5. marts
Vojens kl. 09.30: LFW
Børnegudstjeneste, se omtale side 6.
Søndag den 10. marts, Midfaste
Søndag
Johs. 6, 1-15 ”De fem brød og de to
fisk”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 10.30: LML
Maugstrup kl. 09.00: LFW
Fredag den 15. marts
Vojens kl. 16.00: LFW
Musikgudstjeneste, se omtale side 7.
Søndag den 17. marts, Mariæ
bebudelses dag
Luk. 1, 26-38 ”Marias bebudelse”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup ingen gudstjeneste.
Søndag den 24. marts, Palmesøndag
Matt. 21, 1-9 ”Indtoget i Jerusalem”.
Vojens kl. 10.30: EHR,
Jegerup kl. 10.30: LML
Maugstrup kl. 09.00: EHR
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Torsdag den 28. marts, Skærtorsdag
Matt. 26, 17-30 ”Forræderen udpeges
og nadveren indstiftes”.
Vojens kl. 16.30: LFW
Påskemåltid, se omtale side 11.
Jegerup kl. 11.00: LFW
Maugstrup kl. 09.30: LFW
Fredag den 29. marts, Langfredag
Matt. 27, 31-56 ”Jesu korsfæstelse og
død”.
Vojens kl. 19.00: LFW
Jegerup kl. 10.30: LFW
Maugstrup kl. 16.30: LFW
Søndag den 31. marts, Påskedag
Mark. 16, 1-8 ”Englenes budskab; Han
er opstanden!”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.30: LML
Maugstrup: kl. 11.00: LML

April
Mandag den 1. 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.
Søndag den 7. april, 1. s.e.p.
Johs. 20, 19-31 ”Tvivleren Thomas
kommer til tro”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup kl. 10.30: LML

Tirsdag den 9. april
Vojens kl. 09.30: LFW
Børnegudstjeneste, se omtale side 6.
Fredag den 12. april
Vojens kl. 16.00: LFW
Musikgudstjeneste, se omtale side 7.
Søndag den 14. april, 2. s.e.p.
Johs. 10, 11-16 ”Jeg er den gode
hyrde”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 09.00: EHR
Søndag den 21. april, 3. s.e.p.
Johs. 16, 16-22 ”En kort tid, så ser I
mig ikke længere”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 10.30: EHR
Maugstrup kl. 09.00: LFW
Fredag den 26. april, St. Bededag
Matt. 3, 1-10 ”Johannes Døbers
fremtræden”.
Vojens kl. 09.00: LML, Konfirmation
Jegerup kl. 11.00: LML, Konfirmation
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Søndag den 28. april, 4. s.e.p.
Johs. 16, 5-15 ”Løftet om Talsmandens
komme”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 10.00: LFW,
Konfirmation
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Maj
Søndag den 5. maj, 5. s.e.p.
Johs. 16, 23b-28 ”Bønnen i Jesu navn”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup: 09.00: LML,
Teltgudstjeneste, se omtale side 15.
Maugstrup ingen gudstjeneste.
Torsdag den 9. maj, Kristi
himmelfartsdag
Mark. 16, 14-20 ”Den opstandne
befaler at forkynde og døbe”.
Vojens kl. 09.00: LFW, Konfirmation
Vojens kl. 11.00: EHR, Konfirmation
Jegerup: Ingen gudstjeneste
Maugstrup: Ingen gudstjeneste
Søndag den 12. maj, 6. s.e.p.
Johs. 15, 26-16,4 ”Kommende
forfølgelser”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup: Ingen gudstjeneste
Maugstrup: kl. 09.00: LML
Søndag den 19. maj, Pinsedag
Johs. 14, 22-31 ”Talsmandens
gerning”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 11.00: LFW
Maugstrup kl. 09.30: LFW
Mandag den 20. maj, 2. pinsedag
Johs. 3, 16-21 ”Guds kærlighed og
dommen over verden”.
Der henvises til den store friluftsgudstjeneste ved Slivsøen kl. 11.00
for hele Haderslev Domprovsti.
Alle er velkommen.
Se omtale på side 21.

Søndag den 26. maj,
Trinitatis søndag
Johs. 3, 1-15 ”Jesu og Nikodemus”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup kl. 10.30: EHR

Juni
Søndag den 2. juni, 1. s.e.t.
Luk. 16, 19-31 ”Den rige mand og
Lazarus”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 09.00: LML
Onsdag den 5. juni, Grundlovsdag
Maugstrup kl. 14.00: EHR
Fælles grundlovsgudstjeneste for hele
pastoratet og grundlovsmøde i præstegårdshaven.
EHR = Eva Holm Riis
LFW = Lykke Fugl Wester
LML = Lone Marie Lundsgaard

LØRDAGSDÅB
Der er mulighed for lørdagsdåb i
Jegerup Kirke på udvalgte lørdage
Kontakt kordegnen på tlf.: 74 54 11 04.

BREGNBJERGLUNDEN
Gudstjenesterne foregår kl. 10.15 i
gangen til Bregnbjerglunden følgende
torsdage:
04. april
11. april
18. april
25. april
02. maj
16. maj
23. maj
30. maj
06. juni
20. juni
27. juni
Man kan se hvilken præst, der har gudstjenesten på:
https://sites.google.com/site/
bregnjerglundenogsommersted/
Alle er velkomne til disse gudstjenester.

Påskegudstjeneste
i Domkirken
Præsterne i Haderslev Domprovsti vil
igen 2. påskedag i år samle menighederne i Haderslev Domprovsti til en fælles
gudstjeneste i Haderslev Domkirke, hvor
sognepræst i Hoptrup Poul Martin Langdahl prædiker.
Gudstjenesten er mandag den 1. april
kl. 14.00.
Der er mulighed for kirkebil, dog
bedes man i dette tilfælde bestille den
gennem kordegn Gunvor Hansen inden
onsdag den 27. marts kl. 12.00 på Tlf.
74 54 11 04.
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Børnesider
Spaghettigudstjenester - Børnegudstjenester
BørnegudstjenesteR i Vojens Kirke
Program for gudstjenesterne kan
hentes i Vojens Kirkes våbenhus og på
kirkekontoret.
Dato og klokkeslæt:
Tirsdag den 5. marts kl. 09.30.
Tirsdag den 9. april kl. 09.30.
Vel mødt i Vojens Kirke til børnegudstjeneste.
Tegning af Vojens Kirke
Børnegudstjenester i Vojens Kirke
Gudstjenesterne ligger om formiddagen
og er særligt tilrettelagt for alle børn i
førskolealderen – børn der går i dagpleje, vuggestue og børnehave, og børn der
bliver passet derhjemme af forældrene
eller af ”unge piger” – alle er velkomne!
Børnegudstjenesten varer 20-30 min.
Vi hører historier fra Bibelen, synger
salmer – både de gode gamle og de nye
sjove, vi beder Fadervor og får lyst velsignelsen.
Bagefter går vi over i Vojens Sognegård, hvor der serveres en forfriskning.
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KONKURrENCE

TILLYKKE
I sidste nummer af Kirkebladet havde vi
en konkurrence for børn, og den heldige
vinder blev:
Noah Skov (7 år) fra Vojens.
Vi ønsker Noah tillykke med præmien,
og tak til alle, der har indsendt løsningen.

Børnegudstjenester i Jegerup

Børnegudstjenester i Jegerup Kirke

Efter vores forrygende fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende ”katten
af tønden” i forsamlingshuset holder
børnegudstjenesterne pause indtil efteråret.
Vi begynder igen torsdag den 26.
september kl. 17.30.

Spaghetti med kødsovs
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KONFIRMANDER I
MAUGSTRUP SOGN

musikgudstjeneste i vojens kirke

Vojens Kirke indvendig
Maugstrup Kirke
Maugstrup Kirke den 28. april
kl. 10.00
Sarah Nørgaard Pedersen
Ringgade 10, Maugstrup
6500 Vojens.
Nanna Haslund Andersen
Ringtvedvej 12, Maugstrup
6500 Vojens.
Amalie Kramer Amtoft
Ringgade 25 B, Maugstrup
6500 Vojens.
Caroline Jensen
Kongstedvej 14, Simmersted
6500 Vojens.

KONFIRMATION
Konfirmation for Jegerup Sogn
Bededag:
Kl. 09.00 i Vojens Kirke ved LML og
Kl. 11.00 i Jegerup Kirke ved LML

Musikgudstjenester fredage kl. 16.00 i
Vojens Kirke
Vi fortsætter rækken af musikgudstjenester fredag eftermiddag kl. 16.00 en
gang om måneden.
Gudstjenesterne er tilrettelagt i et samarbejde mellem Haderslev Kommunale
Musikskole/MGK og Vojens Kirke.
Vi arbejder hele tiden med gudstjenesternes form og indhold og er derfor
glade for at få tilbagemeldinger.
Gudstjenesterne, der hver gang har et
tema, rummer altid salmer, Fadervor og
velsignelse.

Kom og oplev kirkerummet være
rammen om unge, lokale musikeres
spilleglæde.
Fredag den 15. marts kl. 16.00
Rytmisk musik - Taknemmelighed.
Fredag den 12. april kl. 16.00
Klassisk program.
Der bliver serveret en forfriskning i
kirken.

KIRKEFROKOST I VOJENS
Der afholdes ikke kirkefrokoster i foråret,
da vi i stedet byder på lammesteg skærtorsdag den 28. marts efter gudstjenesten
i Vojens Kirke kl. 16.30.

De næste kirkefrokoster holdes til efteråret.
Mere herom i det næste kirkeblad.
Vojens Menighedsråd
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Bror Kalles Trio i Vojens Kirke
Koncert med Bror Kalles Trio
i Vojens Kirke
Torsdag den 7. marts kl. 19.00.
Bror Kalles Trio består af følgende:
Hanne Jahns, sopran, Anker Grossmann piano og Karl-Johan Berkwill på
trompet.
Tilsammen spiller de musik fra det klassiske repertoire samt musicalmelodier
og sange.
Der vil også blive et par fællessange i
kirken.
Trioens forskellige instrumenter og sopransangen klæder hinanden rigtig godt
i et kirkerum.
Hanne Jahns´sopran står flot, lys og
klokkeklar, og hun har fået sin uddannelse hos koncertsangerinde Lilian
Nielsen, Haderslev.
Anker Grossmann er musiker i sin bogstaveligste forstand som selskabsmusiker på piano og elektroniske instrumenter
gennem en menneskealder og har derudover også jazzmusikken som virkeområde i anden sammenhæng.
Karl-Johan Berkwill (Kalle), der er
trompetist og gennem 36 år musiker
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Karl-Johan Berkwill (Kalle) på trompet
i Slesvigske Musikkorps i Haderslev,
er nu pensioneret fra forsvaret. Det har
gjort det muligt at spille som freelance
trompetist, og i denne sammenhæng som
en del af Bror Kalles Trio.
Således er de tre professionelle musikere rede til at servere et lille musikalsk
intermezzo for et forhåbentlig stort publikum.
Vel mødt.

Anker Grossmann og Hanne Jahns
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Sønderjysk Kor i Vojens

Sønderjysk Kor

Sønderjysk Kor gæster Vojens Kirke torsdag den 14. marts kl. 19.00
Sønderjysk Kor består af 45 glade sangere, fordelt på 4 stemmer.
Koret er startet i 1972 og kunne
således fejre 40 års jubilæum i 2012.
Korleder er Lone Skovgaard-Petersen, som med sin humør og engagement
får koret til at yde sit bedste.
Vi synger en blanding af kirkemusik,
viser og sange.
Koret afholder hvert år en række koncerter i samarbejde med forskellige arrangører.

Såfremt man skulle få lyst til at synge i
vores kor, har vi koraften hver mandag
kl. 19.00-21.00 på UC Syd Haderslev.
Se også koretes hjemmeside:
www.sonderjyskkor.dk
Vi glæder os meget til at afholde koncert
i Vojens Kirke.
Der er fri entre.

Vojens Kirke
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FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP SAMLER IND
noget af det sultbekæmpende arbejde,
der støttes af Sogneindsamlingen.
”Jeg har set, hvor fantastisk meget
forandring man kan skabe med små
midler – og jeg har set, at de penge, vi
samler ind, bliver brugt godt.
Jeg har fået indsigt i Folkekirkens
Nødhjælps samarbejde med lokale organisationer, der formulerer og styrer
projekterne, og jeg har besøgt familier og
landsbyer langt, langt ude på savannen
og set, hvordan de er godt i gang med
at forandre deres tilværelse,” fortæller
Inger Lise Odgaard.

Vojens Sogn går til kamp mod sult og
fattigdom
Den 10. marts sender Vojens Sogn frivillige indsamlere i kamp mod sult og
fattigdom ved Folkekirkens Nødhjælps
årlige Sogneindsamling.

10

Folkekirkens Nødhjælp bekæmper sult
gennem akut katastrofehjælp, langsigtet
udviklingsarbejde og arbejde for de fattigstes rettigheder.
De mest sårbare er kvinder og børn,
ikke mindst under krige og katastrofer.
Annett Nyirabazairwa og hendes 2årige datter Leya, der kendes fra årets
Sogneindsamlingsplakat, er blandt dem,
der har fået hjælp.

BLIV INDSAMLER

Mad er en menneskeret – og der er mad
nok på Jorden til at brødføde os alle.
Alligevel lever millioner af familier i
så stor fattigdom og sult, at det truer deres liv og helbred.

Har du mulighed for at afse et par timer søndag formiddag den 10. marts,
til at samle ind i Vojens Sogn, så er vi
klar fra kl. 10.00 i Sognegården.

I november 2012 var Inger Lise Odgaard,
leder af Sogneindsamlingen i Rødvig, på
selvbetalt studietur til Uganda for at se

Tilmelding til indsamlingsleder:
Ingelise Vilsen tlf.: 74 54 31 28,
mail: invi@privat.dk.

KIRKEBLADET · 32. Årgang · nr. 1

FOREDRAG

Knud Tarpgaard
Foredrag i Jegerup Præstegård:
Tirsdag den 12. marts kl. 19.30 kommer Knud Tarpgaard og fører os ind i
den nordiske mytologi.
Flere fra tresognspastoratet har hørt ham
fortælle om Kaj Munk, da studiegruppen i sommeren 2011 besøgte Vedersø
Præstegård.
Tiden fløj af sted, og sjældent har
et foredrag været så levende og spændende.
Vi kan derfor godt glæde os til, at Knud
Tarpgaard fører os ind i de nordiske
myter, sagn og eventyr og for en stund
fører os tilbage til vikingetiden.
Der bliver serveret kaffe og kage.
Pris kr. 25,00.
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SKÆRTORSDAG

LANGFREDAG

Skærtorsdags gudstjeneste i Vojens
Kirke

Den sidste nadver
Påsken er kirkens største højtid, og
Skærtorsdag fejrer vi den sidste nadver.
Der er gudstjeneste i Vojens Kirke kl.
16.30, og efter gudstjenesten bænker
vi os i sognegården, hvor der serveres
påskelam med kartofler og salat.
Prisen for middagen er kr. 50,00 pr. person, incl. drikkevarer.
Børn gratis ifølge med voksne.
Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig senest tirsdag den 26. marts.
Kontakt Lykke Wester tlf.: 74 50 63 27
eller mail: LFW@km.dk.

Langfredag i Pastoratets tre kirker
Hil dig, Frelser

L

angfredags tonesprog er i mol, for
det er dagen, hvor Jesus bliver taget
til fange og dømmes til døden.
Det er denne dag, han må bære korset op
ad Via Dolorosa – smertens vej – til stedet, hvor han skal dø.
I Lukasevangeliet fortælles det, at
Jesus hænges op på korset, og ved hans
side hænger to forbrydere.
Den ene gør nar af ham, men den
anden påpeger, at de to har fået som
fortjent, mens Jesus er uskyldig.
Han beder Jesus huske ham i Paradis,
hvorefter Jesus siger:
”Jeg lover dig, at du allerede i dag vil
være samme med mig i Paradis”.

Under gudstjenesten spiller organisten
udvalgte orgelstykker, der knytter sig til
påsken.
Vi skal synge Hil dig, Frelser og andre
af påskens stærke salmer afløst af læsninger og en kort prædiken.

Jegerup kl. 10.30
Maugstrup kl. 16.30
Vojens kl. 19.00
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Søren Kierkegaard 200 år

Foredrag i Vojens Sognegård:

Onsdag den 17. april kl. 19.00
Den 5. maj 2013 ville den danske
verdensberømte kristne filosof og forfatter Søren Kierkegaard være fyldt 200
år.
Det vil blive fejret overalt i Danmark, og i Vojens markerer vi det ved
at invitere til et folkeligt foredrag ved
sognepræst og Kierkegaard-forsker, dr.
theol. Anders Kingo.
Anders Kingo har med flere bøger
og en doktordisputats om Søren Kierkegaard givet et vægtigt bidrag til fordybelse og diskussion om Søren Kierkegaards liv og værk.

Anders Kingo
Anders Kingo skriver som introduktion
til sit foredrag følgende:
Den folkelige og enfoldige Kierkegaard.
Mange har sikkert både forsøgt og
opgivet at læse Søren Kierkegaard.
12
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Man har forsøgt, fordi man havde en
fornemmelse af, at der i hans værker
blev sagt noget uhyre væsentligt om det
at være menneske.
Og man har måske opgivet, fordi
tænkemåde, sprog og stil forekom at
være en uoverstigelig hindring for at
komme ind i hans tankeverden.
Kierkegaard er imidlertid langtfra
umulig at forstå. Tværtimod! Selve hans
grundanliggende er ikke - intellektuelt
- vanskeligt at forstå, men det er en provokerende udfordring til enhver, som vil
følge ham i hans analyser af skyldens,
frihedens, ansvarets og tilgivelsens
problem.
Og hans forfatterskab er i sandhed
opbyggeligt for enhver, der kan høre
hans forkyndelses kald til dette at være
menneske.
Kierkegaard ville forkynde kristendom for sig selv og sine landsmænd.
Derfor foretager han disse dybe analyser af, hvad det vil sige at være menneske, og derfor meddeler han sig i store
dele af sit forfatterskab ikke til eksperter,
men til alle, for hvem det at være menneske ikke er et ligegyldigt foretagende,
men (som han siger) et saligt anliggende.
Den eneste forudsætning for at forstå
ham er, at man har gjort nogle erfaringer
med sig selv.
"Jeg kan egentlig ikke lære dig noget",
siger han til sin læser, "men har livet lært
dig lektien, kunne vi jo samtale".

Søren Kierkegaard
I stedet for højskoleformiddage fortsætter vi med et aftenforedrag, så flere
har mulighed for at være med.
Vi har denne gang et foredrag om Søren
Kierkegaard.
Af hensyn til indkøb af kage til kaffen
vil vi gerne have en tilmelding senest
dagen før inden kl. 12.30.
Tilmelding på tlf. 74 54 11 04 eller som
e-mail til gsh@km.dk
Pris for kaffe og kage er kr. 25,-.
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STUDIEGRUPPE

sorggruppe

Kaj Munk

Søren Kierkegaard

Studiegruppen slider i det og læser og
diskuterer på livet løs.

Til møderne serveres der kaffe, men
brød skal man selv medbringe.

Studiegruppe om Kaj Munk og Søren Kierkegaard

Vi har altid plads til en til, så hvis du
brænder for at læse ”En Idealist” af Kaj
Munk og ”Kærlighedens Gerninger” af
Søren Kierkegaard er du meget velkommen i gruppen.
Vi mødes i Jegerup Præstegård på følgende datoer:
Torsdag den 21. marts kl. 19.30.
Onsdag den 17. april kl. 19.00.
Vi mødes i Vojens Sognegård til
foredraget af Anders Kingo.
Torsdag den 16. maj kl. 19.30.
Program for studiegruppen ligger i kirkernes våbenhuse og på kirkekontoret,
og man er altid velkommen til at henvende sig til sognepræst, Lone Marie
Lundsgaard.

Søren Kierkegaards gravsten, bemærk
de smukke ord til sidst

Sorg- og livsmodsgruppe ved
Vojens Kirke
Sorg er en usynlig smerte.
Men der kan være lindring og trøst i at
mødes og tale med andre, som har erfaringen af tab i nær erindring.
En sorggruppe er en gruppe på 4-8
mennesker, der mødes og deler det, der
tynger efter et dødsfald.
Gruppen mødes i Vojens Sognegård,
Østerled 4, to timer hver tredje uge. Som
regel i alt seks gange.
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.
Ugedag og klokkeslæt lægges tilrette
efter deltagerne.
Ring eller mail til Lykke Wester for
tilmelding og spørgsmål tlf.: 74 50 63 27
mail: LFW@km.dk

KIRKEBLADET · 32. Årgang · Nr. 1
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Growing Gospel Choir

Klassisk koncert

Talentlinien kommer i Vojens Kirke

Koncert i Vojens Kirke
Tirsdag den 16. april kl. 19.00 åbner
Vojens Kirke dørene for en klassisk
koncert med musikskolens talentlinie.

The Growing Gospel Choir

Gospelkor
Torsdag den 11. april kl. 19.30 fylder
vi Jegerup Kirke med gospelmusik.
Dem, der har været til sommerfest i
Jegerup, kender allerede koret Growing
Gospel Choir, og de husker helt sikkert
korlederen Jacob Hansen, som med sin
lune humor guider os igennem korets
mange dejlige og smukke sange.
Kom og vær med til en festlig aften
i kirken.

14
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Der serveres kaffe og småkager i tårnrummet efter koncerten.
Pris 25 kroner.
Alle er velkomne.

Talentlinien tæller 14 unge i alderen
13-18 år, der har valgt at gøre en ekstra
indsats, således at de modtager forlænget soloundervisning samt undervisning
i sammenspil og klaverlaboratorium.
Denne koncert er et samarbejde mellem
Aabenraa og Haderslev Musikskoler, så
man kan opleve begge talentlinier ved
denne koncert.
Der er gratis entré.
Alle er velkommen.

vojens - jegerup - Maugstrup

TELTGUDSTJENESTE
Teltgudstjeneste i Jegerup
Traditionen tro holder Jegerup igen i år sommerfest i maj.
Under byens sommerfest rykker kirken ud af sine 1000
år gamle rammer og hen på sportspladsen, hvor der bliver
fejret gudstjeneste i teltet.
I år ligger gudstjenesten søndag den 5. maj kl. 09.00,
hvor sognepræst Lone Marie Lundsgaard prædiker.
Programmet for sommerfesten kommer til at ligge på
www.jegerup.dk.
Alle er velkomne.

"Sang for tid og evighed"

Fælles grundlovsmøde i
Maugstrup
Onsdag den 5. juni kl. 14.00
Vi begynder med flaghejsning og en kort gudstjeneste i Maugstrup Kirke kl. 14.00 v/sognepræst Eva Holm Riis.
Bagefter er der kaffebord i præstegårdshaven.
Pris for kaffe og kage (Den gode rabarberkage
fra Maugstrup Kro) kr. 30,00 - Børn gratis.
Kl. 15.00: Grundlovstaler ved henholdsvis "Ung
taler" som i år er Nana Andersen og anden taler
(hvem taleren bliver kommer i næste nr.).
Vojens Koret medvirker.

Vojens Sognegård

Torsdag den 16. maj kl. 19.00
Kom og syng med på forårets og sommerens
sange og salmer og andet, man måtte have lyst til
at synge.
Sangaftenen er arrangeret af organist Irene Larsen, kirkesanger Birgitte Sandholdt og sognepræst
Eva Holm Riis og foregår i Vojens Sognegård.
Alle er velkommen og der vil blive serveret
kaffe og kage.

Dagen arrangeres i et samarbejde mellem
tresognspastoratets menighedsråd i Vojens Jegerup - Maugstrup.

Alle er hjertelig velkommen.

Teltet i præstegårdshaven

KIRKEBLADET · 32. Årgang · Nr. 1
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SØNDAG FORMIDDAG PÅ MADEIRA

Hanne Juhl Nissen

Funchal på Madeira

Det er søndag formiddag i Funchal på
Madeira

ser, den ene mere stikkende end den anden. Solen har varmet os og arme, ben
og kinderne har fået farve. Fødderne er
ømme og søndagen skal nydes i et mere
roligt tempo.
Da vi kommer ud fra hotellet, er
der virkelig søndags stille. Næsten
ingen biler på de stejle gader og ingen
mennesker på fortovene.
De små butikker og cafeer er lukkede.
De har ellers haft åbent fra tidlig morgen
til sen aften hele ugen.
Vi nyder, at disse hårdt arbejdende
mennesker holder en fridag. Sidder de
mon nu ved morgenbordet og snakker
om ugen, der gik? Eller planlægger de en
søndagsudflugt? Eller har de bare travlt
med at få lavet alt det praktiske, de ikke
nåede i ugens løb?
Længere nede i byen er der pludselig liv. Alle går i samme retning og vi
beslutter at følge efter. Måske sker der
noget spændende, noget vi har overset i
turistguiden.
Drejer om et hjørne og er på et torv.
Her er et mylder af biler og mennesker.
Vi går op af en bred trappe og tre

Af Hanne Juhl Nissen

V

i kom først på ugen og har nydt de
lune dage og øens charme. Hjemme
i Danmark har vinteren knap sluppet sit
tag og foråret ikke taget over.
Vi er søgt til varmere himmelstrøg for
at få lidt gang i krop og sjæl efter en vinter og et efterår med sygdom og barske
udfordringer. Mine kemobehandlinger
er slut og parykken og tørklæderne fik
lov til at blive hjemme, kun en let solhat
beskytter det nye korte hår mod solens
stråler.
Kroppen er blevet udfordret på lange
traveture langs vandingskanalerne og
levadaerne, hvor små bananplantager
ligger på hver en ledig plads på de stejle
skråninger.
Vi har taget de smalle gader og stier
til Monte højt over byen. Besøgt kirken
og nydt udsigten over byen og havet.
Overalt er der blomster, den ene mere
farvestrålende end den anden og kaktus16
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Kirken i Funchal på Maderia
mægtige dobbeltdøre står åbne. Et stort
kirkerum åbner sig.
Alle bænke er besat. Sideskibene er
fyldte og der bliver ved med at komme
nye til. Efterhånden står der mennesker
bag bænkene, langs siderne, foran alteret
overalt, hvor der er en ledig plads.
Det er her, de er søndag formiddag
- i kirken. Det er derfor butikkerne er
lukkede, og gaderne er tomme.
Hele familien, børn, unge og gamle.
Orglet spiller. Et kor synger og fylder
rummet med lys, varme og skønhed. Det
kryber under huden, maner til taknemmelighed for livet og fællesskabet. I
kirken og i hverdagen. Taknemmelig og
ydmyg over at være til stede.
Hen mod slutningen af gudstjenesten
hilser alle på dem, de står iblandt, og en
ung mand rækker mig hånden med et
stort smil. Han får mit tilbage. Alle myldrer ud. Vi finder et sted at sidde ned.
Det er søndag i Funchal på Madeira.
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Jesus på
slottet

Gospeldagen for
konfirmanderne

Gram Slot med broen til "Jerusalem"

Jesus på slottet
Torsdag den 30. og fredag den 31. maj
åbner Gram Slot sine døre for provstiets
tredjeklasser til Jesus på Slottet.
Begge formiddage er Gram Slot omdannet til den bibelske verden, hvor
blandt andet sognepræsterne, Lykke
Fugl Wester, 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 tredje gang, at projektet afholdes i provstiet.

Konfirmanderne synger gospel
Gospel workshoppen i tresognspastoratet
den 2. februar blev et stort tilløbsstykke.
For 3. år i træk arrangerede præsterne i
tresognspastoratet gospelworkshop for
deres konfirmander.
Omkring 120 konfirmander brugte
derfor en eftermiddag på at synge gospel

under ledelse af dirigent, Henrik Refshauge, fra Kolding.
Om aftenen åbnede Vojens Kirke
dørene til en stor gospelkoncert.
Kirken blev hurtig fyldt af glade og
forventningsfulde mennesker, og konfirmanderne levede en bragende flot koncert.

KIRKEBLADET · 32. Årgang · Nr. 1
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tværkulturelt
udvalg
Nyt fra Tværkulturelt Udvalg i
Maugstrup Sogn
Tværkulturelt Udvalg arbejder med at
skabe kontakt og invitere vores nye europæiske naboer indenfor i det lokale
fællesskab. Man behøver ikke at bo i
Maugstrup sogn for at være med til vores
arrangementer – nye europæiske naboer
og lokale fra hele området er velkomne.
Foredrag i Simmersted Multihus:
Mandag den 4. marts kl. 19.30
ved Torsten Borring Olesen, professor
i europæisk historie ved Århus Universitet.
Kom og hør om mødet mellem øst og
vest i Europas nye historier.
Arrangør: Den fri aftenhøjskole og
Det Tværkulturelle Udvalg.
Fredag den 12. april kl. 18.00
holder vi fællesspisning og sangaften i
Simmersted Multihus.
Karen Hanne Munk fra Sundeved Efterskole står for sangaftenen, der tager
udgangspunkt i Højskolesangbogen.
Tilmelding til fællesspisningen er nødvendig, kontakt Lykke Wester 74506327
LFW@km.dk

18
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Foredrag, fest og inspiration på
Danske Kirkedage 2013
Torsdag den 9. maj kl. 15.30 skydes
Danske Kirkedage 2013 i gang med en
storslået åbningsgudstjeneste i sportshallen Gigantium i Aalborg.
Der ventes 5.000 mennesker fra alle
dele af landet til denne første del af fire
dages kirkefest i Aalborg i dagene
9. – 12. maj.
Kom og vær med til fire dages kirkeog kulturfestival
Danske Kirkedage i Kristi Himmelfartsdagene er en enestående lejlighed
for hele familien til at opleve et sandt
overflødighedshorn af aktiviteter med
foredrag, debatter, musik, Knirkerevy,
workshops,
kunst,
Mulighedernes
Marked og gudstjenester.
Mere end 200 forskellige programpunkter for alle fra 3 år til 100+ venter
og viser mangfoldigheden blandt de 60
forskellige kirker og kirkelige organisationer, som står bag kirkedagene.
Blandt de personer, man kan møde på
kirkedagene er:

Stortingspræst Per Arne Dahl,
Norge, der på baggrund af terrorhandlingerne i Oslo og på Utøya taler om
’At rejse sig efter en rystelse’.
Biskop Tine Lindhardt, Fyn, der vil
fortælle om kvindeskikkelser i Bibelen.
Forfatteren Jens Smærup Sørensen
vælger sange fra Højskolesangbogen
og causerer over livet i almindelighed
og sangene i særdeleshed.
Værterne på DR´s Tro-redaktion,
som vil være til stede under kirkedagene og - ud over at bringe indslag i
DR fra kirkedagene - invitere til dialog om DR´s programmer om tro og
eksistens.
Korshærschef Helle Christiansen,
der taler om kirkens troværdighed
– eller mangel på samme.
Forfatteren Søren Ulrik Thomsen,
der vil forsvare gudstjenesten.
Internationale gæster fra bl.a. Kina,
Jordan, Syrien, USA, Myanmar, Indien, Ægypten og Japan
Alle kan deltage på Danske Kirkedage.
Der er mulighed for at tilmelde sig
’hele pakken’ fra torsdag til søndag eller
vælge at være med én enkelt eller to af
dagene.
Tilmelding inden 1. april sker på
www.kirkedage.dk, hvor man også kan
finde det samlede program og alle praktiske oplysninger om arrangementet.
Henvendelse kan også ske til kirkedagenes sekretær Christen Staghøj Sinding:
css@km.dk eller tlf. 40 34 90 96.
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præster og menighedsråd gjort; det er
sådan noget, man skal sige, men det er
virkelighed. Også når vi har haft forskellige meninger, har jeg altid tænkt, at her
er noget, der betyder noget for folk.
Den største skuffelse har konflikterne
været, særlig dem, som vi kun har kunnet
løse halvvejs.

Biskop Niels Henrik Arendt

Afsked med biskop
Niels Henrik Arendt
Redaktionsudvalget vil gerne takke
Niels Henrik Arendt. Han har været
en lyttende biskop, der med stor flid
og et stærkt engagement har udfyldt
embedet som biskop.
Vi ønsker ham held og lykke i hans
nye embede som sognepræst. Her følger uddrag af afskedsinterview bragt
i Flensborg avis.
Niels Henrik Arendt blev biskop
over Haderslev Stift i 1999, og om
end den 62-årige biskop fratræder sit
bispesæde, går han dog ikke på pension, idet han fortsætter som præst i
Staby-Madum i Vestjylland.
Niels Henrik Arendt, hvad har gjort
størst indtryk på dig og hvad har været
din største skuffelse, i de år, hvor du
har fungeret som biskop?
Størst indtryk har engagementet hos

Hvad er en biskops opgave ifølge dig?
Det giver sig egentlig af ordets grundbetydning ”en, der holder øje med” – en
biskop skal se sine præster og menigheder, se deres anstrengelser, se deres situation. De skal vide, at biskoppen har øje
for dem i positiv betydning. Ikke at han
kontrollerer dem.
Mener du, at danske biskopper skal
være ansat i en begrænset periode?
Ja, grundlæggende går jeg ind for en
åremålsansættelse, for stiftets og biskoppens egen skyld, men også fordi biskopper er yngre i dag, når de bliver valgt.
Jeg synes, den tyske model er god,
hvor man er åremålsansat, men kan få en
forlængelse (og uden at man så skal ud i
en valgkamp).
Hvorledes ser du på forholdet kirke og
stat? Er du for en løsrivelse eller mener
du, at vi skal bevare folkekirken, som
den er?
Jeg mener, vi skal bevare den nuværende ordning, fordi den giver så
mange kontaktflader mellem kirken
og befolkningen. Men så også udvikle
den, fordi den på visse punkter er noget
utidssvarende.

Nu hvor vi fejrer 200-årsdagen for
Søren Kierkegaards fødselsdag i år,
kunne man jo i den forbindelse spørge,
hvorledes du forstår sætningen ”Livet
forstås baglæns - men må leves forlæns”, ud fra din tid som biskop?
Lige netop i forhold til mit bispearbejde er sætningen meget nem at fortolke:
man kan altid være bagklog, men man
træffer jo nu engang beslutningerne ud
fra det grundlag, man har på det givne
tidspunkt. Og så må man leve med, at
man begår fejl – men selvfølgelig også
lære af dem.
Har du et godt råd til den kommende
biskop?
Lyt til hvad de lokale kirkefolk siger;
de er godt nok ikke neutrale, men hvad
de fremfører, er båret af en kærlighed
til deres lokale kirke. Og kærlighed gør
ikke blind – den gør seende.
Hvad kommer du til, at savne mest fra
din tid som biskop og hvad glæder du
dig allermest til, i dit embede som sognepræst?
Jeg kommer til at savne meget forskelligt, men hvis jeg kun må nævne en ting,
så bliver det de teologiske samtaler med
præsterne og indimellem med menighederne. Det kan lyde lidt elitært, men når
diskussionen har gået, og vi har glemt
alt om småligt kævl og været grebet af
en fælles lidenskab for sagen, så har jeg
befundet mig som en fisk i vandet. Og
jeg glæder mig til et liv ’i første række’,
dér hvor menighed og præst i lyst og nød
uge efter uge mødes om kristendommens
befrielsesbudskab.
KIRKEBLADET · 32. Årgang · Nr. 1
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FORÅRSMØDE

DSUK KREDS HADERSLEV
Stiftsårsmøde:

Lotte Birch Carlsen

Forårsmøde i Provstikomiteen
for Mission
Provstikomiteen for Mission inviterer til
forårsmøde:
Torsdag 18. april kl. 19.30
i Gl. Haderslev Sognehus,
Storegade 93 i Haderslev.
Den aften vil vi høre om sognenes fælles
missionsprojekt.
I denne periode støtter komiteen
”Guds ord i børnehøjde”, som handler
om at lave materialer til søndagsskoler
i Etiopien.
Aftenens gæst er Lotte Birch Carlsen,
som er netværkskoordinator i Dansk
Etioper Mission.
Hun vil fortælle om projektet, og efter
kaffen holdes generalforsamling.

20
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Danske Sømands- og Udlandskirker i
Haderslev Stift holder stiftsårsmøde tirsdag den 5. marts kl. 19.00 i Bramdrup
Kirkes Sognegård, Kirkely, 6000 Kolding.
Aftenen indledes med et foredrag
ved sognepræst, Bodil Toftdahl, som vil
fortælle fra sin tid som præst i Canada.
Efter foredraget er der kaffebord og
lotteri med flotte gevinster.
Aftenen slutter med en kort andagt
ved Bodil Toftdahl. Alle er velkommen.

Månedsmøder:

Danske Sømands- og Udlandskirker i
Haderslev Kreds inviterer alle inden for
i Gl. Haderslev Sognegård.
Møderne begynder kl. 14.30 og slutter kl. 16.30:
Tirsdag den 26. marts 2013
”Lokalhistorisk forening”
Kaj Sandholdt har helt fra skoletiden haft
interesse for historie, og det førte til, at
han i 1960'erne begyndte at interessere
sig for slægtsforskning – både sin egen
slægt og også venner og bekendtes.
I 1988 var han med til at stifte Lokalhistorisk Forening i Jegerup, hvor han
gennem alle årene har været arkivleder.
Han har skrevet mange artikler, været
guide på byvandringer og holdt adskillige
foredrag om landsbyens huse og gårde
og ikke mindst om de for længst afdøde
beboere. Denne eftermiddag kommer
han og gør fortiden levende for os.

Tirsdag den 30. april 2013
"Præstegårdshygge"
Sognepræst og formand for kredsen,
Lone Marie Lundsgaard, inviterer til
en hyggelig eftermiddag i Jegerup
Præstegård, hvor vi gennemgår vores
økonomi og i tilbageblik ser på DSUK,
og hvad vi har opnået igennem det forgangne år.
Der serveres ligesom sidste år Sønderjysk brødtærte!
Tirsdag den 28. maj 2013
"Årets forårsudflugt"
Forårsudflugten går i år til Tørning Mølle
mellem Haderslev og Vojens.
Tørning Mølle ligger ved siden af det
voldsted, som beskyttede borgen Tørninghus fra 1200 tallet.
Borgen var Sønderjyllands største og
har bl.a. været belejret af Valdemar Atterdag og Erik af Pommern.
Vandkraften ved voldstedet blev
udnyttet til fremstilling af forskellige
produkter bl.a. mel, og den gamle mølle
malede faktisk mel helt indtil 1975.
I parken bag Møllerhuset findes nogle
meget gamle og meget sjældne træer.
Vi har en guide med os i de historiske
omgivelser, og bagefter sætter vi os ved
søen og drikker kaffe.
Pris: 100 kroner.
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Det er præsterne og medarbejdere i Haderslev området, der står for planlægning og afvikling af denne
gudstjeneste, der er fælles for hele provstiet.
Det endelige program med levende musik og kor kommer på hjemmesiden: www.pinsegudstjeneste.dk
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FESTDAG I VOJENS

FORSIDEBILLEDE

For første gang har folkekirken
har fået et logo!
Alteret i Vojens Kirke med den ny
alterdug
Søndag den 2. december 2012 blev der
indviet en ny alterdug i Vojens Kirke
Alterdugen er fremstillet af Agnete
Jørgensen, der havde arbejdet på det
i mange måneder.
Det flotte resultat er nu på plads på
alteret i Vojens Kirke.

Nærbillede af alterdugen
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Et samlet kendetegn, som udtrykker forskellighed, åbenhed og alligevel det helt
centrale: Troen.
Logoet findes i mange udgaver og vil
kunne bruges i mange sammenhænge!
Fortælling
Folkekirkens logo, som skal danne
baggrund for en visuel identitet for
folkekirken, understreger to grundlæggende og meget værdifulde dimensioner
i den danske folkekirke.
Den første:
I den evangelisk-lutherske kristendom
er troen et personligt og direkte forhold
mellem det enkelte menneske og Gud.
Kirken kan forkynde evangeliet og
give rum til det kristne fællesskab, men
troen er et individuelt anliggende og
kirken rummer mange former for tro;
derfor de mange små kristne symboler
inde i det store symbol.

Den anden:
Den danske folkekirke har den lokale
kirke og menighed i centrum.
Det er menighedsrådet og præsten,
som beslutter og leder de forskellige aktiviteter i sognet - og friheden er meget
stor.
Derfor er folkekirken i praksis en
mangfoldighed af lokale, folkelige og
kirkelige fællesskaber - også det afspejles af de mange små symboler.
Noget forener i folkekirken. På tværs af
alle individuelle og lokale forskelligheder: Troen og dåben.
Den kristne tro, evangeliet og dåben,
symboliseret
ved
kristendommens
vigtigste tegn: Korset. Døbefonten symboliseret ved cirklen.
Samlet set viser folkekirkens logo, at
folkekirken kan give rum til forskellighed og en høj grad af individualitet
inden for en klar fælles ramme.
Folkekirkens logo findes i flere forslellige farver.
Logoet er lavet af det kendte Jacob Jensen Design, der er kendt for at stå bag
mange af B&O`s produkter.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

KIRKEBIL

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Dåb

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

Vojens Menighedsråd

Aftale om dåb træffes med kirkekontoret i god tid før den ønskede dato.
Der skal opgives navn og adresser
på 2 - 5 faddere, og afleveres en fødsels- og navneattest.
Der træffes derefter aftale med
præsten om en samtale.

Vielse
Aftale om vielse træffes med kirkekontoret i god tid før den ønskede
dato.
Prøvelsesattest skal indhentes på
borgmesterkontoret, dog tidligst 4
måneder før vielsen.
Der træffes derefter aftale med
præsten om en samtale.

Begravelse/bisættelse
Når begravelsens tidspunkt er fastsat, aftales forløbet, herunder salmer,
med præsten.
Alle medlemmer af folkekirken
har ret til at blive begravet/bisat fra
deres sognekirke.

TAXA Tlf. 70 10 75 00
MANGLER KIRKEBLADET
Det næste nummer af Kirkebladet (nr.
2 - 2013) uddeles onsdag den 29. maj
2013.
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 lørdag den 27. april 2013.
kpl

hjemmesider
Her er kirkernes hjemmesider:
www.vojenskirke.dk
www.jegerup.dk/kirke
www.maugstrup.dk/kirke

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.

Der er offentlige menighedsrådsmøder i
Vojens Menighedsråd:
Onsdag den 27. marts kl. 19.00.
Onsdag den 24. april kl. 19.00.
Onsdag den 22. maj kl. 19.00.
Onsdag den 26. 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 12. marts kl. 19.00.
Tirsdag den 09. april kl. 19.00.
Tirsdag den 14. maj kl. 19.00.
Tirsdag den 11. juni kl. 19.00.
Jegerup Menighedsråd

Maugstrup Menighedsråd
Der afholdes menighedsrådsmøder i
Maugstrup hver den 3. torsdag i måneden kl. 19.00.
Møderne afholdes i konfirmandstuen i
Maugstrup Præstegård.
Se behandlingspunkter på:
www.Maugstrup.dk
Og klik videre til Maugstrup Kirke.
Maugstrup Menighedsråd
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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 i tre-sognspastoratet:
Irene Larsen, Kirketoften 1, Jegerup
6500 Vojens, tlf. 74 59 12 27
e-mail: larsenogjakobsen@gmail.com

Maugstrup Sogn

Organist: Se under Vojens Sogn.

Organist: Se under Vojens Sogn.

Kirkesanger:
Kontakt kirkekontoret tlf. 74 54 11 04

Graver og kirketjener:
Ib Mayoni Johansen, Over Jerstalvej 36,
6500 Vojens, tlf. 23 80 34 94
På kirkegården onsdag kl. 12-13
e-mail: je.kirke@gmail.com

Kirkesanger:
Chresten Friis, Simmerstedvej 221,
6100 Haderslev, tlf. 74 50 61 01
e-mail: cff.sg@dlgnet.dk

Kirkegårdsleder:
Claus Schøtt, Dyssebakken 35,
6500 Vojens, tlf. 74 59 14 51,
e-mail: vojenskirkegaard@c.dk

Menighedsrådsformand:
Birte (Bibs) Stark, Østerengvej 4, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 03 00
e-mail: ankerstark@dbmail.dk

Menighedsrådsformand:
Ingelise Vilsen, Præstegårdsvej 18,
6500 Vojens, tlf. 74 54 31 28
e-mail: invi@privat.dk

Kirkeværge:
Bent Steen, Østerager 1, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 25 61

Kirkeværge og kasserer:
Knud Peter Levinsen, Vestergade 54,
6500 Vojens, tlf. 74 54 28 37, e-mail: kpl@pc.dk

Kasserer:
Annie Greis Andersen, Engkær 18, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 10 06
e-mail: pgaa@dbmail.dk

Regnskabsfører:
Gunvor Steensbeck Hansen, Landgangen 7, 2. th.
6100 Haderslev, tlf. 74 54 26 72
e-mail: gsh@km.dk

Regnskabsfører:
Margit Krag, Bygaden 39, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 30 39
e-mail: mckrag@mail.dk

Graver:
Ole Toft Sørensen, Borgvej 1 a, 6500 Vojens,.
Tlf. 74 50 63 92 , Mob.: 52 24 21 68
e-mail: gravermaugstrup@bbsyd.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:
Hanne Juhl Nissen
Simmerstedbyvej 11, Simmersted,
6500 Vojens, tlf. 74 50 61 04
e-mail: hannenissen@simmersted.dk
Regnskabsfører:
Else Marie Birk, Hammelev Bygade 1C.
6500 Vojens, tlf. 74 50 73 80
e-mail embirk@mail.tele.dk

Redaktionsudvalg: Eva Holm Riis, Lykke Wester, Lone Marie Lundsgaard, Sven Møller, Ulla Toft.
Ansvarshavende og layout: Knud Peter Levinsen, Tlf. 74 54 28 37/20 10 05 17, mail: kpl@pc.dk
Tryk: P. J. Schmidt a/s - Deadline for næste nummer er lørdag den 27. april 2013.

