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PÅSKEN
Påskegaver
Af Lone Marie Lundsgaard
Når det bliver påske i april måned, pyntes mange hjem med påskeæg, og mange
familier har traditioner med at gemme
chokoladepåskeæg, som børnene så skal
finde.
Det er en tid, som vi holder af
på mange måder, dels på grund af
påskeæggene dels for påskens feriedage
med familiehygge og traditioner.
Men påsken er i samfundet desværre
ikke en højtid, som fejres på linje med
julen, hvor vi næsten ikke kan begynde
tidligt nok, og hvor vi som en selvfølge
kommer i kirke.
Påsken er ellers den største højtid i
kirkeåret og Påskedag den vigtigste dag
i kirkeåret. Hjemme i præstegården understreges det af, at børnene den dag får
en gave – ligesom juleaften – for det skal
være en dag, de skal se frem til og glæde
sig til, og ligesom juleaften skal de opleve Påskedag som en dag, hvor man får
en kæmpe gave af Gud.
Gaven, vi får af Gud, er symboliseret
meget smukt i de æg, vi bruger i påsketiden.
Kyllingens brud gennem æggeskallen
er nemlig et flot billede på opstandelsen
fra de døde. Og netop det, at Gud overvandt døden og gav os det evige liv, er
det, vi fejrer i påsken.
Påske kommer af det hebraiske ord
pesach ()חַסֶּפ, som betyder forbigang.

Ordet henviser til historien fra 2. Mosebog kap. 1-14, hvor de gamle Israelitter
er fanget som slaver hos den ægyptiske
Farao.
Farao bliver bedt af Moses om at frigive Israelitterne men vil naturligvis ikke
miste en så vigtig arbejdskraft, så for at
blødgøre Farao sender Gud gennem Moses 10 plager, hvoraf den sidste er drabet
på alt førstefødt.
Israelitterne bliver imidlertid advaret
om det forestående af Moses og bedt om
at bage usyret brød og slagte et lam og
smøre blodet fra det på dørkarmen.
De skal også gøre klar til at rejse. Når
Gud så om natten går gennem Ægypten,
vil Han gå forbi de hjem, hvor der er
smurt blod på dørkarmen.
Den voldsomme plage får Farao til at
frigive Israelitterne, og de er jo allerede
klar til at rejse, så fra at have været slaver
bliver de nu sat fri og kan leve et helt
nyt liv.
Når jøderne verden over den dag i dag
fejrer påske, fejrer de denne frigivelse,
som altså står beskrevet i Det gamle Testamente.
Det er derfor også den frigivelse, som
Jesus har sendt sine disciple hen for at
forberede, og som han fejrer sammen
med dem Skærtorsdag aften.
Men hvor jøderne hidtil har mindedes
dødens forbigang og frigivelsen af forfædrene, lægger Jesus Skærtorsdag aften
en ny betydning ind i måltidet:
Ligesom Gud hjalp de gamle Israelitter i Ægypten til at blive frigivet fra trældom og slaveri, så frigives det menneske,
som tror på Jesus Kristus, fra syndens og

dødens slaveri og skal i stedet modtage
tilgivelse og det evige liv.
Måltidet, som Jesus fejrede med sine
disciple, beder han dem om at gentage,
hver gang de mødes for at blive erindret
om det, som sker Langfredag og Påskedag.
Dette måltid har vi derfor naturligvis
stadig i kirken. I kirken kalder vi dette
måltid for nadveren. Det består stadig af
brød og vin, og det er det ene af vores
to sakramenter i kirken – en hellig handling, hvor vi bliver forenet med Gud.
Nadveren er for alle døbte, og derfor
indbydes vi alle sammen - børn som voksne, kvinder som mænd - til at deltage i
nadveren.
Nadveren er et ”bevis” til os på, at
vi er tilgivet. Dåben virker. Gud ønsker
nemlig ikke, at vi skal tvivle på, at han
tilgiver os, når vi erkender vores syndere
og beder Ham om tilgivelse.
Derfor har han givet os nadveren, så
vi i hånd, mund og mave helt fysisk kan
mærke, at han kommer ind i os og tilgiver os.
Vi har alle brug for nadveren. Det er
derfor ikke nok i påsketiden at pynte op
med smukke æg og spise dejlig påskefrokost med familien.
Vi skal også bevæge os ind i kirken
og op til alteret, når der indbydes til nadver. For det er en hellig handling, vi som
mennesker har brug for.
I nadveren får vi nemlig den mad, som
fører til evigt liv.
Så hvorfor nøjes med påskeæg, når
man kan få evigt liv!
Glædelig påske!
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Gudstjenesteliste
Marts
Søndag den 2. marts, Fastelavn.
Luk. 18, 31-43 "Helbredelsen af en
blind mand ved Jeriko".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 13.30: LML
Maugstrup kl. 09.00: EHR.
Fredag den 7. marts.
Vojens kl. 16.00: LFW
Musikgudstjeneste. Se side 14.
Søndag den 9. marts, 1. s.i.f.
Luk. 22, 24-32 "Den største er den, der
tjener".
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 10.30: EHR.
Tirsdag den 11. marts.
Vojens kl. 09.30: LML
Børnegudstjeneste. Se omtale side 6.
Søndag den 16. marts, 2. s.i.f.
Mark. 9, 14-29 "Helbredelsen af den
dæmonbesatte dreng".
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup kl. 16.30: LFW.
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Søndag den 23. marts, 3. s.i.f.
Johs. 8, 42-51 "Gud eller Djævelen til
Fader?".
Vojens kl. 16.30: LFW
Jazzgudstjeneste. Se omtale side 11.
Jegerup kl. 19.00: LML
Jazzgudstjeneste. Se omtale side 11.
Maugstrup kl. 10.30: LFW
Guldkonfiormation.
Torsdag den 27. marts.
Jegerup kl. 17.00: LML.
Fredag den 28. marts.
Vojens kl. 16.00: LFW.
Musikgudstjeneste. Se omtale side 14.
Søndag den 30. marts, Midfaste.
Johs. 6, 24-35 (37) "Kravet om tegn Jesus som livets brød".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup: Ingen gudstjeneste.
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.

April
Tirsdag den 1. april.
Vojens kl. 09.30: LML
Børnegudstjeneste.
Søndag den 6. april, Mariæ
bebudelses dag.
Luk. 1, 46-55 "Marias lovsang".
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 09.00: LML
Maugstrup kl. 14.00: LML

Søndag den 13. april, 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. Kirkefrokost
Jegerup kl. 09.30: LFW
Maugstrup kl. 11.00: LFW.
Torsdag den 17. april, Skærtorsdag.
Johs. 13, 1-15 "Fodvaskningen".
Vojens kl. 16.30: LML
Påskemåltid. Se side 9.
Jegerup kl. 10.30: LML
Maugstrup kl. 17.00: LFW
Påskemåltid. Se side 8.
Fredag den 18. april, Langfredag.
Luk. 23, 26-49 "Jesu korsfæstelse og
død".
Vojens kl. 14.00: LML
Jegerup kl. 09.30: LML
Maugstrup kl. 11.00: LML.
Søndag den 20. april, Påskedag.
Matt. 28, 1-8 "Jesu opstandelse".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 11.00: LFW
Maugstrup kl. 09.30: LFW.
Mandag den 21. april, 2. Påskedag.
Johs. 20, 1-18 "Marie Magdalene og
Peter ved graven".
Haderslev kl. 14.00: EHR/LML
Vi henviser til Haderslev Domprovstis
fællesgudstjeneste i Haderslev Domkirke kl. 14.00. Se omtale side 16.
Søndag den 27. april, 1. s.e.p.
Johs. 21, 15-19 "Jesus og Simon Peter".
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
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Maj
Torsdag den 1. maj.
Jegerup kl. 17.00: LML.
Søndag den 4. maj, 2. s.e.p.
Johs. 10, 22-30 "Jeg og Faderen, vi er
èt".
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup: Ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 09.00: LML.
Søndag den 11. maj, 3. s.e.p.
Johs. 14, 1-11 "Jeg er vejen, sandheden
og livet".
Vojens kl. 09.00: EHR
Jegerup kl. 10.30: LFW
Maugstrup kl. 17.00: LFW.
Fredag den 16. maj, Bededag.
Matt. 3, 7-14 "Bed, så skal der gives
jer".
Vojens kl. 09.00: LML. Konfirmation
Jegerup kl. 11.00: LML. Konfirmation
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Søndag den 18. maj, 4. s.e.p.
Johs. 8, 28-36 "Menneskesønnens
ophøjelse".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup: Ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 10.00: LFW
Konfirmation.
Søndag den 25. maj, 5. s.e.p.
Johs. 17, 1-11 "Jesu ypperstepræstelige
bøn".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: LML
Teltgudstjeneste. Se omtale side 13.
Maugstrup kl. 14.00: LML.

Torsdag den 29. maj, Kristi
himmelfartsdag.
Luk. 24, 46-53 "Kristi himmelfart".
Vojens kl. 09.00: LFW, Konfirmation
Vojens kl. 11.00: EHR, Konfirmation
Jegerup: Ingen gudstjeneste.
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.

Juni
Søndag den 1. juni, 6. s.e.p.
Johs. 17, 20-26 "Jesu bøn om de
troendes enhed".
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 09.00: LML
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Torsdag den 5. juni, Grundlovsdag.
Maugstrup kl. 14.00: LML. Se omtale
side 19.
Søndag den 8. juni, Pinsedag.
Johs. 14, 15-21 "At elske og holde Jesu
bud".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 10.00: LFW
Teltgudstjeneste.
Mandag den 9. juni, 2. Pinsedag.
Johs. 6, 44-51 "Jeg er det levende
brød".
Der henvises til friluftsgudstjeneste i
Gram Slotspark kl. 11.00.
Se omtale side 21.
EHR = Eva Holm Riis
LFW = Lykke Fugl Wester
LML = Lone Marie Lundsgaard

BREGNBJERGLUNDEN
Gudstjenesterne foregår kl. 10.30 i
gangen til Bregnbjerglunden følgende
torsdage:
06. marts
13. marts
20. marts
27. marts
03. april
10. april
Skærtorsdag ingen gudstjeneste.
24. april
01. maj
08. maj
15. maj
22. maj
Man kan se hvilken præst, der har gudstjenesten på:
https://sites.google.com/site/
bregnbjerglundenogsommersted/
Alle er velkomne til disse gudstjenester.

LØRDAGSDÅB
Der er mulighed for lørdagsdåb i
Jegerup Kirke på udvalgte lørdage.
Kontakt kordegnen på tlf.: 74 54 11 04.
Eva Holm Riis
Lykke Fugl Wester
Lone Marie Lundsgaard
KIRKEBLADET · 33. Årgang · Nr. 1
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Børnesider
Børnegudstjenester i tresognspastoratet
Tresognspastoratet har igennem de seneste 4 år regelmæssigt tilbudt børnegudstjenester.
I Vojens ligger de normalt på tirsdage
kl. 09.30 med efterfølgende samvær
i sognegården over en bolle og et glas
saft.
Gudstjenesterne i Vojens Kirke er
ment som et tilbud til de yngste, som går
i vuggestue, børnehave, i dagpleje eller
er hjemme på barsel.
I Jegerup ligger børnegudstjenesterne

oftest på torsdage kl. 17.30 og slutter
med fællesspisning i præstegården, hvor
vi får spaghetti og kødsovs.
Gudstjenesterne i Jegerup Kirke er
ment som et tilbud til hverdagens travle
familier, hvor kirken bespiser dem med
både ”åndelig og fysisk føde”.
Fælles for gudstjenesterne i foråret er, at
de består af en 30 minutters gudstjeneste
helt og holdent på børnenes præmisser.
F.eks. står præsten på gulvet og taler,
bibelhistorien er på et sprog og med billeder, børnene forstår, og så har vi besøg

af vores kirkerotte, Magnus, som i år tager sine fætre, Andrea og Phillip, med.
I foråret er der børnegudstjenester på flg.
dage:
Jegerup Kirke: 2. marts kl. 13.30
"Paulus og stenene"
Se omtale af fastelavnsgudstjenesten
Vojens Kirke: 11. marts kl. 09.30
"Talenter"

fastelavnsgudstjeneste i Jegerup Kirke
Søndag den 2. marts fejrer
vi fastelavn i Jegerup
Kirke sammen med
Jegerup Ungdoms- og
Idrætsforening (JUIF)

denne dag ikke hen i præstegården og spiser spaghetti og
kødsovs, men over i forsamlingshuset, hvor JUIF står
for fastelavnsboller, og hvor
Vi begynder med fastelavns- vi ”slår katten af tønden”.
gudstjeneste i kirken kl.
13.30, hvor børnene meget
gerne må være klædt ud.
Efter gudstjenesten går vi
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Jesus på
slottet

Konfirmander
Konfirmander i Maugstrup Sogn
2014:
Vojens Kirke den 26. april kl. 10.00:
Marco Gadgaard,
Ringtvedvej 5, Maugstrup.

Jesus på slottet fra 2013
Torsdag den 22. og fredag den 23. 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 fjerde gang, at projektet afholdes i provstiet.

Maugstrup Kirke den 18. maj
kl. 10.00:
Emil Hansen,
Mejerivej 11, Maugstrup.
Anders Barasinski,
Nederbyvænget 306, Haderslev.
Natascha Christiansen,
Søndergade 19, Vojens.
Malene Meng,
Østerskovvej 1A, Simmersted.
Lasse Loff,
Sommerstedvej 5, Simmersted.
Esben Bryld,
Fuglesøvej 34,Vojens.
Daniel Hesselberg,
Dyssebakken 139, Vojens.

Konfirmation

folkekoret
kor-forår
Folkekoret starter i Jegerup Kirke
søndag den 9. marts kl. 11.45
Vi synger dejlige forårssange og afslutter
dette prøveforløb med at synge til gudstjenesten Skærtorsdag - den 17. april.
Kor i Maugstrup
Vores kor til jul var en succes, derfor inviterer vi alle sangglade sjæle til at deltage i et nyt korprojekt - nu til Påske!
Vi starter den 21. marts kl. 16.00 og
efter i alt 4 øvegange synger til Palmesøndag den 13. april og til Påskedagen
den 20. april.
Øvedatoer:
Fredag den 21. marts
Fredag den 28. marts
Fredag den 4. april
Fredag den 11. april
Alle dage kl. 16.00.
Glæder mig til at se jer!
Julia

Konfirmation for Jegerup Sogn:
Bededag kl. 09.00 i Vojens Kirke
ved LML og
kl. 11.00 i Jegerup Kirke ved LML.
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opera på
tangenterne

SKÆRTORSDAG
Skærtorsdag i Maugstrup Kirke
Gudstjeneste med rytmisk musik
Skærtorsdag fejrede Jesus den sidste
nadver med sine disciple.
For Jesus var det afslutningen, der
nærmede sig. For os er det begyndelse
på noget stort.
Kom og være med til en anderledes
gudstjeneste:
Skærtorsdag den 17. april kl. 17.00 i
Maugstrup Kirke
Vi vil hente foråret ind i kirken og fejre
nadveren med rytmisk musik og påskesalmer.

Julia Tabakova
Onsdag den 5. marts kl. 19.00 i
Vojens Kirke er der klaveraften ved
Julia Tabakova

Efter gudstjenesten samles vi i konfirmandstuen, hvor der serveres påskelam.
Middagen er gratis.
Af hensyn til maden er tilmelding
nødvendig.
Kontakt Lykke Wester 74 50 63 27
eller LFW@km.dk.
Gudstjenesten planlægges i et samarbejde mellem Tværkulturelt Udvalg og
Maugstrup Menighedsråd.

Vores organist har været med i produktionen af Donizetti´s opera "Lucia di
Lammermoor" (Den Jyske Opera) som
repetitør, og hun vil fortælle om operaen
og historien bag den.
Man får også en musikalsk smagsprøve!
Kom og bliv draget ind i de mest
mørke kroge af menneskets sind og himmelske toner!
Der serveres et glas vin bagefter i kirken.
Alle er velkommen.
Vojens Kirke
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SKÆRTORSDAG

LANGFREDAG

Skærtorsdagsgudstjeneste i Vojens
Kirke kl. 16.30
Fællesspisning Skærtorsdag
Skærtorsdag fejres naturligvis som altid
i kirken med en gudstjeneste, hvor vi
skal have nadver sammen.
Men efter gudstjenesten i Vojens
Kirke kl. 16.30, indbydes alle igen i år
til fællesspisning i Sognegården.
Vi skal have lammesteg, kartofler
og salat - og ikke mindst hyggeligt samvær.
Vi beder af hensyn til indkøb af mad
m.v. om tilmelding på kirkekontoret
tlf.: 74 54 11 04 eller mail: gsh@km.dk
senest fredag den 11. april.
Prisen for middagen er kr. 50,00 pr.
person, incl. drikkevarer.
Børn gratis ifølge med voksne.
Alle er velkomne.

N

Langfredag i Pastoratets tre kirker

atten mellem Skærtorsdag og
Langfredag tages Jesus til fange, og
i løbet af Langfredag tortureres han for
til sidst at blive slået ihjel på korset.
Skærtorsdag og Langfredag lytter vi ikke
kun til ordene fra Det nye Testamente. Vi
understreger dem også i kirkerummet.
Kirken går Langfredag i møde ved Skærtorsdag under postludiet at slukke for alt
lys og tage alt væk fra alteret.
Det betyder, at når vi kommer til gudstjenesten Langfredag, bliver vi mødt af
et mørkt kirkerum og et tomt alter.
Når lidelseshistorien læses højt, understreges ordene altså af rummets
mørke og tomhed.

Påskedag er der til gengæld flot pyntet
i kirken for at markere, at det er en festdag: Døden er overvundet. Kristus er
opstået!!

Jegerup kl. 09.00
Maugstrup kl. 11.00
Vojens kl. 14.00
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nødhjælp
Folkekirkens Nødhjælp samler ind
Vojens og Maugstrup Sogne går til kamp mod sult
og fattigdom
Den 9. marts sender Vojens og Maugstrup Sogne frivillige indsamlere i kamp mod sult og fattigdom ved
Folkekirkens Nødhjælps årlige Sogneindsamling.
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.
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.
BLIV INDSAMLER
Har du mulighed for at afse et par timer søndag formiddag den 9. marts, til at samle ind i Vojens og
Maugstrup Sogne, så er vi klar fra kl. 10.00-14.00 i
Vojens Sognegård.
Tilmelding til indsamlingsleder:
Ingelise Vilsen tlf.: 74 54 31 28,
mail: invi@privat.dk.
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jazzgudstjeneste

Koncert i maugstrup kirke

Jazzgudstjeneste søndag den 23.
marts kl. 16.30 i Vojens Kirke og kl.
19.00 i Jegerup Kirke
Til denne særlige gudstjeneste skal I
høre nyfortolkninger af salmer og sange
fra den danske sangskat – alt sammen
med fokus på jazzen og respekt for kirkerummet.
Til lejligheden spiller organisten Julia Tabakova og guitaristen William
Vester foruden Michael Olsen på saxofon og Jesper Ry på kontrabas.
Jesper Ry er barnebarn til, nu afdøde og,
tidligere organist Oluf Jørgensen i Vojens Kirke.
Jesper har gennem årtier fulgt sin farfars virke som organist og musiker - og
har ligeledes spillet sammen med ham
ved mange lejligheder.
"Jeg finder det ganske naturligt at føre
den tradition og uddannelse videre som
jeg selv har modtaget i sin tid på konservatoriet som rytmisk bassist og elev af
Niels Henning Ørsted Pedersen", - siger
Jesper.
Kom til denne stemningsfulde gudstjeneste og få en koncertoplevelse i særklasse.

Koross koret
Koncert i Maugstrup Kirke onsdag
den 16. april 2014 kl. 19.00 med
Koross koret
Vi glæder os til at byde velkommen til
Koross, der vil give os en festlig optakt
til påsken.
Koross er Odense Socialpædagogiske
Seminariums kor.
Det har eksisteret siden 1995 og består i dag af 30 sangere.
Koret synger et varieret repertoire af
rytmiske sange, gospel og verdensmusik.
Koret ledes af Birte Lautrup og Morten Just er pianist.

Der er gratis adgang.
Alle er velkomne.
Maugstrup Menighedsråd

Maugstrup Kirke

KIRKEFROKOSTer I VOJENS
De næste kirkefrokoster i Vojens
Sognegård afholdes:
NB! Søndag den 9. marts. AFLYSES
da der denne søndag er indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp.

Kirkefrokosten koster kr. 25,00.
HUSK! Tilmelding til kirkekontoret senest fredag kl. 12.00 tlf.: 74 54 11 04.
Vojens Menighedsråd

Søndag den 13. april.
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Opgør med den moderne myte
Foredrag ved Torben Bramming

Tårnborg

Onsdag den 9. april kl.
19.00 i Vojens Sognegård
”Alting går fremad” har været mantraet
de sidste par hundrede år. Det gælder i
videnskaben, i samfundsindretningen, i
religionen, i psykologien – og det er en
løgn, hævder Torben Bramming i en lille
knaldperle af en debatbog, som han udgav i slutningen af 2012.
Her tager han et opgør med den tro,
der har plaget den vestlige verden siden
Hegel og Darwin, troen på, at historien

12
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Torben Bramming

altid går fremad, og at arterne altid udvikler sig positivt for at overleve.
Nej, lyder argumentet med eftertryk
og overbevisningskraft.
Vesten er på mange måder på tilbagegang, mennesket er ikke ubegrænset,
ondskaben findes endnu, og uanset, om
man gør kristendommen eller kapitalismen til garant for den evige fremgang,
stikker man sig selv og sin samtid blår
i øjnene.
Det er der ingen grund til. Til gengæld
er der god grund til at tænke sig om, be-

vojens - jegerup - Maugstrup
sinde sig og få justeret sit billede af verden, så det passer med virkeligheden.
Det er med udgangspunkt i denne sin
bog, at præst, forfatter og debattør Torben Bramming holder foredrag i Vojens
Sognegård.
Torben Bramming skriver selv som
kommentar til sit kommende foredrag
her:
"Jeg gør i foredraget op med forestillingen om, at alt går fremad. Det er
en moderne myte, der handler om, at vi
lever i konkurrencestaten. Den moderne
myte fortæller os, at alle skal konkurrere
med alle om alt, for vi skal have vækst og
blive bedre og mere effektive hele tiden,
for nutiden er en dårlig udgave af fremtiden og det enkelte menneske er en dårlig
udgave af, hvad det kan blive i fremtiden. Men den moderne myte ødelægger
alle fællesskaber både kirkeligt og folkeligt. Derfor er det tid til at vende om.
Hvordan og hvorhen handler foredraget
også om".
Om Torben Bramming:
Torben Bramming er sognepræst i Ribe
Domkirke og i Seem Kirke.
Derudover en ivrig debattør i medierne og forfatter.
Han besidder og bor desuden på det
såkaldte "Tårnborg" i Ribe sammen
med sin hustru, museuminspektør ved
Ribe Kunstmuseum, Bente Bramming.
Med støtte fra Ny Carlsbergfondet
blev det i 2006 købt og renoveret dels
som bolig og dels som kursussted, hvor
der holdes kurser og foredrag, der primært har med teologi, kunst og litteratur

at gøre. Kurser og foredrag, som det driftige ægtepar arrangerer.
Tårnborg er et historisk meget vægtigt
hus. Det er bygget i 1509 af kong Hans
og dronning Christine til bolig for kongens skriver og ærkedegn.
I Tårnborg boede byens sidste katolske biskop, ærkedegnen Oluf Munk.
Senere flyttede andre prominente
personer ind. Den kendteste af dem alle
er salmedigteren Brorson, som gjorde
Tårnborg til sin bispegård, og her skrev
nogle af sine største salmer, såsom »Her
vil ties«, »Den store hvide flok«.
Brorson døde i Tårnborg om morgenen den 3. juli 1764. En mindeplade på
bygningen ud mod den brolagte gade
fortæller i dag, at »Psalmedigteren Hans
Adolph Brorson, biskop over Ribe Stift
1741-1764, boede her de sidste 20 år af
sit liv«.
I stedet for højskoleformiddage fortsætter vi med et aftenforedrag, så flere
har mulighed for at være med.
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,-.

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 25. maj kl. 09.00, hvor sognepræst Lone Marie Lundsgaard prædiker.
Programmet for sommerfesten
kommer til at ligge på www.jegerup.
dk.
Alle er velkomne.

kirkestafet
Haderslev Stift inviterer i 2014 på
besøg i udvalgte kirker i stiftet
Besøgene kaldes Kirkestafet og er ment
som en invitation til at lære alle de mange smukke og historiefyldte kirker at
kende.
I Haderslev Domprovsti har Øsby og
Jegerup Kirke meldt sig til arrangementet, og torsdag den 3. april kl. 19.30 åbner Jegerup Kirke sine døre til 1000 års
historiefortælling ved sognepræst, Lone
Marie Lundsgaard, og musik ved organist, Julia Tabakova.
Det slutter med salmen "Der står et
slot i Vesterled" og stående kaffe i kirkens tårnrum.
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"Sang for tid og evighed"

musikgudstjenesteR i vojens kirke

Vojens Sognegård
Foråret er over os og sommeren er her
snart, når vi onsdag den 14. maj kl.
19.00-21.00 samles for at synge, hvad
vore sanghjerter begærer.
Sted: Vojens Sognegård, Østerled 4,
6500 Vojens.
Arrangeret af Irene Larsen, organist,
Birgitte Sandholdt, sanger og Eva
Holm Riis, sognepræst.
Alle er velkomne, og der vil blive
serveret kaffe og kage ved Marianne
Nissen.

Fra venstre: Anne Kirstine Thomsen, Hjalte Hald Jensen og Villads Aalling
Musikgudstjenesterne i Vojens Kirke er tilrettelagt i et samarbejde mellem
Haderslev Musikskole/MGK og Vojens Kirke.
Gudstjenesterne varer ca. 40 min. og er tænkt som et pusterum og en optakt til
weekenden.
Kom og oplev kirkerummet være rammen om unge lokale musikeres
spilleglæde.
Der serveres en forfriskning i kirken.
Fredag den 7. marts 2014 kl. 16.00 - Rytmisk
Fredag den 28. marts 2014 kl. 16.00 – Klassisk.

14
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Gospeldag for konfirmander

Fra gospeldagen i 2013 i Vojens Kirke
Lørdag den 1. marts 2014 skal vi for
fjerde år i træk have gospelworkshop
for tresognspastoratets konfirmander i
Vojens Kirke.
Henrik Engelbrekt Refshauge er til daglig leder af gospelkoret Lusangi i Kolding og kommer til sognegården med
sine musikere den 1. marts.
Under hans kyndige instruktion skal
konfirmanderne i løbet af eftermiddagen lære at synge gospel, og om aftenen

giver de koncert i kirken sammen med
en håndfuld musikere, som Henrik tager
med.
Koncerten om aftenen i Vojens Kirke
kl. 19.00 er for familie og venner og
alle, som har lyst til at være med.
Kirken plejer at være fyldt til bristepunktet, så kom i god tid, og fortæl allerede
nu familien om arrangementet, så de kan
sætte kryds i kalenderen.

Henrik Engelbrekt Refshauge
KIRKEBLADET · 33. Årgang · Nr. 1
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2. Påskedag i Haderslev Domkirke kl. 14.00

D

e seneste år har menighederne i
Haderslev Domprovsti, hvoraf
Vojens, Jegerup og Maugstrup pastorat
er en del, haft en fælles gudstjeneste 2.
Påskedag kl. 14 i Haderslev Domkirke.
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Sådan er det også i år, hvor to af
pastoratets præster, Lone Lundsgaard
og Eva Holm Riis har gudstjenesten.

Der er mulighed for Kirkebil til Haderslev.
Den skal bestilles senest mandag den
14. april kl. 12.00 på kordegnekontoret,
gsh@km.dk eller tlf. 74 54 11 04.
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William Shakespeare 500 år
Imellem oplæsningerne er der musik.
Publikum skal nyde genhøret med
klassiske highlights som fx Intermezzo
fra Cavalleria Rusticana, humoresque af
Dvorak, Ungarsk Dans af J. Brahms og
Nocturne af Fr. Chopin m. fl.
Alt fremført med indlevelse af:
”LYRIKKENS TRIOLER”
Marta Kocon: violin.
Mona Thorsager: oplæser.
Irene Larsen: piano.

William Shakespeare 500 år

Ved koncerten den 6. april
kl. 19.00 i Vojens Kirke, vil
William Shakespeare blive
fejret
Det er i år 500 år siden William Shakespeare blev født.
Bedst kendt er han sikkert for sine skuespil, men de senere år har hans sonetter
også vakt interesse i Danmark.
Det kgl. Teater har tilmed prøvet at
dramatisere dem.

Men denne aften skal vi høre dem som
de er, i Line Kroghs oversættelse.

Marta Kocon

Alvoren i dem dementeres ofte af elegance, koketteri og humor.
Humoren er næsten aldrig fraværende
og gør mange gange det egentlige udsagn
tvetydigt.
Hvad mener digteren egentlig? Er det
hele raffineret leg?
Men er det det- er den genkendelig for
alle. Det er det, der er nydelsen ved sonetterne.

Mona Thorsager

KIRKEBLADET · 33. Årgang · Nr. 1
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Haderslev Domkirkes kammerkor

Haderslev Domkirkes kammerkor
Koncert i Vojens Kirke torsdag den
19. juni kl. 20.00 med Haderslev Domkirkes kammerkor under ledelse af
domorganist Henrik Skærbæk
Koret har eksisteret siden 1971 og tæller
36 medlemmer.
De har medvirket ved cd indspilninger og har opført mange værker for kor
og orkester.
18
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I de senere år har koret specialiseret
sig i a cappella musik fra forskellige stilperioder.
Koret medvirker ved særlige gudstjenester i Domkirken og afslutter deres
forårskoncertrække i Vojens Kirke.
Henrik Skærbæk er uddannet på Vestjysk Musikkonservatorium og overtog i
2011 embedet som domorganist i en alder af 31 år.

Foruden orgelstudier hos førende
europæiske organister har han taget videregående studier i korledelse hos Alice
Granum.
Han er desuden stifter og leder af
Haderslev Drengekor.
Irene
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Fælles grundlovsmøde
i Maugstrup

tværkulturelt udvalg

Torsdag den 5. juni kl. 14.00
Vi begynder med flaghejsning og en
kort gudstjeneste i Maugstrup Kirke
kl. 14.00 v/sognepræst Lone Marie
Lundsgaard.
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" og anden taler
(hvem talerne bliver kommer i næste
nr.).

Laden hvor konfirmandstuen er
Nyt fra Tværkulturelt Udvalg i
Maugstrup Sogn

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

Tværkulturelt Udvalg arbejder med at
skabe kontakt og integration af vores
Nye Europæiske Naboer, som kommer
fra Ukraine, Rumænien og de baltiske
lande.
Man behøver ikke at bo i Maugstrup
Sogn for at være med til vores arrangementer – nye europæiske naboer og lokale fra hele området er meget velkomne!

Alle er hjertelig velkommen.

Velkommen i sprogcaféen

Vojens Koret medvirker.

Sprog, tradition og kultur i Danmark.

Teltet i præstegårdshaven

Sprogcaféen er et tilbud til vores Nye
Europæiske Naboer og andre udlændinge, der gerne vil lære dansk.
Det er også et tilbud til dig, som har
fået danskundervisning, og som gerne
vil øve og blive bedre.

Du vil få hjælp til at læse, tale og
skrive dansk.
Over en kop kaffe vil du få træning i
at tale om dagligdags situationer, indgå i
dialoger og snakke med danske venner.
Kom og vær med!
VI MØDES: Hver anden torsdag.
HVAD TID: Kl. 19.30-21.00.
HVOR: Konfirmandstuen i Maugstrup
Præstegård, Borgvej 3, Maugstrup, 6500
Vojens.
DATOER FORÅR 2014: 13./3. – 27./3.
– 10./4. – 24./4.
Sprogcaféen er gratis.

KIRKEBLADET · 33. Årgang · Nr. 1
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STUDIEGRUPPE I JEGERUP PRÆSTEGÅRD

sorggruppe

Sorg- og livsmodsgruppe ved
Vojens Kirke

Søren Kierkegaard

Drageløberen af Khaled Hosseini

Studiegruppe om Søren Kierkegaard og Khaled Hosseini
Studiegruppen slider i det og
læser og diskuterer på livet
løs

Vi mødes på følgende datoer i foråret:

Vi har altid plads til en til, så hvis du
brænder for at læse ”Kærlighedens
Gerninger” af Søren Kierkegaard og
”Drageløberen” af Khaled Hosseini er
du meget velkommen i gruppen.

Program for studiegruppen ligger i kirkernes våbenhuse og på kirkekontoret,
og man er altid velkommen til at henvende sig til sognepræst, Lone Marie
Lundsgaard.
Til møderne serveres der kaffe, men
brød skal man selv medbringe.

den 13. marts kl. 19.30 og
den 03. april kl. 19.30.

.
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Det allervigtigste for os er vores relationer til andre mennesker:
Hvem der lige nu er vigtige for os, og
hvem der har været vigtige for os.
Sorgen er fortællingen om tabet af
den, der har været vigtig for os.
De fortællinger er dem, vi deler med
hinanden i en sorg- og livsmodsgruppe.
Her mødes vi og taler om det, der tynger efter et dødsfald.
Det foregår i Vojens Sognegård,
Østerled 4, og vi mødes to timer hver
tredje uge.
Som regel i alt seks gange.
Ugedag og klokkeslæt lægges til rette
efter deltagerne.
Ring eller mail til Lykke Wester for
tilmelding og spørgsmål tlf. 74 50 63 27
eller mail LFW@km.dk
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Anden pinsedag i Gram Slotspark kl. 11.00

D

Friluftsgudstjenesten i Gram Slotspark for 3 år siden

et er en tradition, at mange sogne i Haderslev Domprovsti holder en stor fælles friluftsgudstjeneste anden pinsedag.
Det er altid en stor oplevelse, når 1000 mennesker
synger ”I al sin glans nu stråler solen”.
I år bliver gudstjenesten afholdt i Gram Slotspark.
Kør mod slottet, hvor der vil være parkeringsvagter,
der vil hjælpe med at afvikle trafikken.
Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at spise
madpakke, besøge ”Pins’Mærken” byfesten, der ligger
lige i nærheden eller bare nyde de skønne omgivelser
ved slottet og de mange ting, der sker der.
Vel mødt.

Fælleskørsel

Der arrangeres fælleskørsel – tilmelding til
kordegnekontoret tlf. 74 54 11 04 senest den
2. juni kl. 12.00.

Rapperen Per Vers, der kommer fra Gram, slog i 2011 vejen forbi og
lavede en fantastisk fortolkning af Babelsmyten. Hans fortolkning er
sidenhed blevet trykt i en bog. Per Vers modtog i 2012 den fornemme
Dan Turell pris.
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DSUK KREDS HADERSLEV

Stiftsårsmøde:
Danske Sømands- og Udlandskirker
i Haderslev Stift holder stiftsårsmøde
onsdag den 5. marts kl. 19.00 i Vojens
Sognegård.
Aftenen indledes med et foredrag ved
sognepræst, Marianne Gyldenkærne,
som vil fortælle fra sin tid som præst ved
Frederiks Kirken i Paris.
Efter foredraget er der kaffebord og
lotteri med flotte gevinster.
Alle er velkommen.

Eftermiddagshygge i
sognegården:
Danske Sømands- og Udlandskirker i
Haderslev Kredsen inviterer alle inden
for i Vojens Sognegård til nogle hyggelige timer med foredrag, kaffe og
amerikansk lotteri, hvor overskuddet går
til danske menigheder i udlandet.
Møderne begynder kl. 14.30 og slutter kl. 16.30.
Pris 25 kroner.
Alle er velkomne.
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Tirsdag den 25. marts 2014

Tirsdag den 27. maj 2014

Margaret Hammer er født og opvokset
i USA, men i dag taler hun dansk, er
dansk gift og dansk præst ved Haderslev
Domkirke.
Hvordan hun lærte Danmark at kende,
og hvorfor hun endte i Danmark, vil hun
fortælle os denne eftermiddag.
Men vi kan sikkert også få hende til
at give et bud på, om hun gør brug af sin
amerikanske baggrund i sin dagligdag.

Chr. IV kom ofte på besøg hos sin gode
ven på borgen i Maugstrup, og kirken
bærer den dag i dag præg af at skulle
rumme kongens store medfølgende hof.

”Amerikansk præst i DK”

Tirsdag den 29. april 2014
”Præstegårdshygge”

Sognepræst og formand i kredsen,
Lone Marie Lundsgaard, inviterer til
en hyggelig eftermiddag i Jegerup
Præstegård, hvor vi gennemgår vores
økonomi, beslutter hvad de indsamlede
penge skal gives til og i tilbageblik ser
på DSUK, og hvad vi har opnået igennem det forgangne år.
Lone serverer ligesom sidste år
sønderjysk brødtærte!

”Chr. IV og Maugstrup”

Svend Erik Hansen, som er hjemmefødt
i Maugstrup Sogn og sidder i Maugstrup
Menighedsråd, vil denne dag guide os
rundt i 1600 tallets Maugstrup.
Kaffen har vi fået lov til at indtage i den
flotte gamle konfirmandstue.
Glæd dig til en smuk og spændende
tur!
Tilmelding ved mødet i april.
Pris 100 kroner.
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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 - 2014) uddeles onsdag den 28. maj
2014.
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 mandag den 28. april 2014.
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 26. marts kl. 19.00.
Onsdag den 23. april kl. 19.00.
Onsdag den 28. maj kl. 14.00.
Onsdag den 25. 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 11. marts kl. 19.00.
Tirsdag den 08. april kl. 19.00.
Tirsdag den 13. maj kl. 19.00.
Tirsdag den 10. juni kl. 19.00.
Jegerup Menighedsråd

Maugstrup Menighedsråd
Der afholdes menighedsrådsmøder i
Maugstrup hver den 3. torsdag i måneden kl. 18.30.
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.
Organister i tresognspastoratet
Irene Larsen, Kirketoften 1, Jegerup, 6500 Vojens. Tlf.: 74 59 12 27 og e-mail: larsenogjakobsen@gmail.com
Julia Tabakova, Storegade 97 A, 2., 6100 Haderslev. Tlf.: 28 92 89 92 og e-mail: julia@juliatabakova.dk
vojens Sogn

Jegerup Sogn

Kirkesanger:
Kontakt kirkekontoret tlf. 74 54 11 04
Kirkegårdsleder:
Claus Schøtt,
Østerled 2, 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

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
Menighedsrådsformand:
Birte (Bibs) Stark, Østerengvej 4, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 03 00
e-mail: bibsstark@bbsyd.dk
Kirkeværge:
Ejner Jensen, Kærager 3, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 00 34
e-mail: stiejn@bbsyd.dk
Kasserer:
Annie Greis Andersen, Engkær 18, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 10 06
e-mail: pgaa@bbsyd.dk
Regnskabsfører:
Margit Krag, Bygaden 39, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 30 39
e-mail: mckrag@mail.dk

Maugstrup 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 , 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
e-mail: svenderiklhansen@hotmail.com
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, Henny Knudsen, 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 mandag den 28. april 2014.

