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FORSIDEBILLEDE
Andrea Mantegna (ca. 1431 – 13. september 1506) var en
italiensk kunstmaler, der også interesserede sig meget for
romersk arkæologi. Billedet har titlen "Korsfæstelsen".
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I lyset AF PÅSKEN
Af Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard

D

er er meget at undre sig over i
påsken.

Selv navnet »påske« kan virke fremmed
og underligt, hvilket heller ikke er så
mærkeligt, når man tænker på, at det er
et af de få hebraiske ord, der har sneget
sig ind i sproget.
Påske er således en forvanskning af
ordet »pesah«, der anvendes i betydningen »gå forbi« eller »springe over«.
Påsken var nemlig oprindeligt en jødisk fest, hvor man fejrede udfrielsen fra
Egypten, og ordet spiller derfor på traditionen om udfrielsen, som vi kender
den fra 2. Mosebog, hvor der gribende
fortælles om, hvordan israelitterne den
sidste nat i deres fangenskab måtte ofre
et lydefrit lam og smøre blodet på dørstolperne, så Gud kunne »gå forbi« deres huse, når han sendte den 10. plage
ind over Egypten.
I jødisk sammenhæng fejrede man
derfor i påsken, at Gud havde udfriet sit
folk fra slaveriet.
Trods variationer var den gennemgående måde at fejre påsken på, at man
havde et påskemåltid, hvor man spiste
lam med bitre urter og usyret brød og
drak vin til maden.
Alt sammen noget, som vi kender
ganske glimrende fra evangelisterne –
for det er netop ved et sådant påskemåltid, at Kristus har indstiftet nadveren.
Ved Kristi død og opstandelse i på-

sken har den fået en ny betydning. For
det er ikke længere udfrielsen fra Egypten, påsken bliver brugt til at erindre,
men fortællingen om tiden op til Kristi
død og opstandelse.
I løbet af påsken har vi derfor tid til
at leve os helt ind i fortællingen, når vi
Palmesøndag hører om Kristi indtog i Jerusalem, Skærtorsdag om indstiftelsen af
nadveren og Langfredag om hans død på
korset – og ja om lørdagen kan vi gå og
vente og håbe imod alt håb, for så endelig Påskesøndag at høre, hvad vi har hørt
før nemlig, at Kristus er opstanden.
Liturgisk er påskeugen den mest begivenhedsrige uge. Dag for dag sker der
noget nyt, der knytter sig til evangelierne.
Og så er der endda mange begivenheder, vi slet ikke når at høre om i kirken,
fordi der skal siges så meget andet.
Vi hører f.eks. ikke om Jesus i Gethsemane have eller Judas’ forræderi – i
det hele taget er der meget, som springes
over eller bliver forbigået i påsken.
Men påsken selv er svær at gå forbi
eller komme uden om, for det er i lyset
af Kristi opstandelse hele kristendommen hviler.
Den er så fundamental for kristendommen, at der slet ingen kristendom
kan tænkes uden. At vi kan have svært
ved at begribe den, anser jeg for en selvfølgelighed, for det netop en begivenhed,
som ikke kan begribes, men derimod skal
fastholdes i troen.
I det øjeblik man bilder sig selv ind, at
opstandelsen skal begribes med fornuften, taber man troen på den.

Johannes Møllehave har et sted vittigt
skrevet, at man ikke kan føre solen bag
lyset – og det samme kunne man sige
om lyset fra opstandelsen, for alt hvad
Kristus har sagt os, skal ses i lyset af opstandelsen, og uden en tro på den, kan vi
slet ikke høre det talte til os.
Det er en indsigt, som allerede Paulus
gjorde gældende over for menigheden
i Korinth, der også havde svært ved at
fatte og begribe opstandelsen.
Her skriver han nemlig, at såfremt
Kristus ikke er opstået fra de døde, er
troen tom og forgæves (1 Kor. 15,12-19).
Så kort og præcist kan det udtrykkes.
I lyset af opstandelsen er påsken blevet forandret til noget ganske andet end
den jødiske fest, for det, vi som kristne
fejrer, er ikke længere bare en udfrielse
fra Egypten, men derimod en udfrielse
fra døden i troen på opstandelsen.
Påskelammet, der har frelst os og fået
døden til at »gå forbi«, er Kristus, og
måltidet vi i fællesskab indtager, er nadveren.
Med Kristus er der kommet et helt andet velsignet lys over påsken, som ikke
springer noget over, men falder på alle
mennesker.
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Gudstjenesteliste
Marts
Søndag den 1. marts, 2.s.i.f.
Matt. 15, 21-28 ”Den kanaanæiske
kvinde”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: LML
Maugstrup kl. 09.00: LML
Søndag den 8. marts, 3. s.i.f.
Luk. 11, 14-28 ”Uddrivelse ved
Beelzebul?”.
Vojens kl. 10.30: NBC
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 10.30: EHR
Søndag den 15. marts, Midfaste
Johs. 6, 1-15 ”De fem brød og de to
fisk”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: NBC
Maugstrup kl. 10.30: NBC,
Familiegudstjeneste. Se side 7.
Tirsdag den 17. marts
Vojens kl. 09.30: LML
Børnegudstjeneste, se omtale side 6.
Søndag den 22. marts, Mariæ
bebudelses dag
Luk. 1, 26-38 ”Marias bebudelse”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 16.00: LML
Musikgudstjeneste. Se side 15.
Maugstrup kl. 09.00: LML
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Søndag den 29. marts, Palmesøndag
Matt. 21, 1-9 ”Indtoget i Jerusalem”.
Vojens kl. 10.30: NBC
Jegerup kl. 11.00: LML
Musical-gudstjeneste. Se side 6.
Maugstrup kl. 09.00: LML

April
Torsdag den 2. april, Skærtorsdag
Matt. 26, 17-30 ”Forræderen udpeges
og nadveren indstiftes”.
Vojens kl. 16.30: EHR
Påskemåltid, se omtale side 12.
Jegerup kl. 10.30: EHR
Maugstrup kl. 17.00: NBC
Påskemåltid, se omtale side 12.
Fredag den 3. april, Langfredag
Matt. 27, 31-56 ”Jesu korsfæstelse og
død”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 14.00: EHR
Søndag den 5. april, Påskedag
Mark. 16, 1-8 ”Englenes budskab: Han
er opstanden!”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 11.00: NBC
Maugstrup: kl. 09.30: NBC
Mandag den 6. 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 13.

Søndag den 12. april, 1. s.e.p.
Johs. 20, 19-31 ”Tvivleren Thomas
kommer til tro”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 09.00: LML
Maugstrup kl. 10.30: NBC
Torsdag den 16. april
Jegerup kl. 17.30: LML
Spaghettigudstjeneste, se omtale
side 6.
Søndag den 19. 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
Tirsdag den 21. april
Vojens kl. 09.30: LML
Børnegudstjeneste, se omtale side 6.
Torsdag den 23. april
Jegerup kl.17.00: NBC
Søndag den 26. april, 3. s.e.p.
Johs. 16, 16-22 ”En kort tid, så ser I
mig ikke længere”.
Vojens kl. 10.30: NBC
Jegerup ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 09.00: NBC
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Maj
Fredag den 1. maj, St. Bededag
Matt. 3, 1-10 ”Johannes Døbers
fremtræden”.
Vojens kl. 09.00: EHR, Konfirmation
Jegerup kl. 11.00: LML Konfirmation
Maugstrup ingen gudstjeneste.
Søndag den 3. maj, 4. s.e.p.
Johs. 16, 5-15 ”Løftet om Talsmandens
komme”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 10.00: NBC,
Konfirmation
Søndag den 10. maj, 5. s.e.p.
Johs. 16, 23b-28 ”Bønnen i Jesu navn”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: LML,
Teltgudstjeneste, se omtale side 21.
Maugstrup ingen gudstjeneste.
Torsdag den 14. maj, Kristi
Himmelfartsdag
Mark. 16, 14-20 ”Den opstandne
befaler at forkynde og døbe”.
Vojens kl. 09.00: NBC, Konfirmation
Vojens kl. 11.00: EHR, Konfirmation
Jegerup ingen gudstjeneste
Maugstrup ingen gudstjeneste
Søndag den 17. maj, 6. s.e.p.
Johs. 15, 26-16,4 ”Kommende
forfølgelser”.
Vojens kl. 16.00: LML,
Musikgudstjeneste. Se side 15
Jegerup kl. 09.00: LML
Maugstrup kl. 10.30: LML

Søndag den 24. maj, Pinsedag
Johs. 14, 22-31 ”Talsmandens
gerning”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 11.00: LML
Maugstrup kl. 09.30: NBC (Evt. LML)
Mandag den 25. maj, 2. Pinsedag
Johs. 3, 16-21 ”Guds kærlighed og
dommen over verden”.
Der henvises til den store friluftsgudstjeneste på Tørning Mølle kl. 11.00
for hele Haderslev Domprovsti.
Alle er velkommen.
Se omtale på side 18.
Søndag den 31. maj,
Trinitatis søndag
Johs. 3, 1-15 ”Jesu og Nikodemus”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 17.00: LML,
Musikgudstjeneste. Se side 15
Maugstrup kl. 09.00: LML

Juni
Fredag den 5. juni, Grundlovsdag
Maugstrup kl. 14.00: NBC (evt. EHR)
Fælles grundlovsgudstjeneste for hele
tresognspastoratet og grundlovsmøde i
præstegårdshaven. Se side 16.
Søndag den 7. juni, 1. s.e.t.
Luk. 16, 19-31 ”Den rige mand og
Lazarus”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup ingen gudstjeneste.
Maugstrup ingen gudstjeneste.

BREGNBJERGLUNDEN
Gudstjenesterne foregår kl. 10.30.
Den skærmede afdeling kl. 10.15.
Torsdage:
05. marts
12. marts
19. marts
26. marts
09. april
16. april
23. april
30. april
07. maj
21. maj
28. maj
11. juni
18. juni.
Man kan se hvilken præst, der har gudstjenesten på:
https://sites.google.com/site/
bregnbjerglundenogsommersted/
Alle er velkomne til disse gudstjenester.
EHR = Eva Holm Riis
LML = Lone Marie Lundsgaard
NBC = Niels Bjørn ChristensenDalsgaard

LØRDAGSDÅB
Der er mulighed for lørdagsdåb i
Jegerup Kirke på udvalgte lørdage.
Kontakt kordegnen på tlf.: 74 54 11 04.
Eva Holm Riis
Lone Marie Lundsgaard
Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard
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Børnesider

Spaghettigudstjenester - Børnegudstjenester
Gudstjenesterne i Vojens Kirke er
ment som et tilbud til de yngste, som går
i vuggestue, børnehave, i dagpleje eller
er hjemme på barsel.

Kirkerotten Magnus
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 og
kaffe til de voksne.

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 er, at de
består af en 30 minutters gudstjeneste i
øjenhøjde og med en blanding af gamle
og nye salmer.
F.eks. står præsten på gulvet og taler,
bibelhistorierne er på et sprog og med
billeder, børnene forstår, og så har vi besøg af kirkerotten Magnus, som tager
sine fætre, Andreas og Phillip, med.

BørnegudstjenesteR
i Vojens Kirke
Tirsdag den 17. marts 09.30: LML
Tirsdag den 21. april 09.30: LML

BørnegudstjenesteR
i Jegerup Kirke
Palmesøndag 29. marts 11.00: LML,
Børnemusical
Torsdag den 16. april 17.30: LML

Børnemusical Palmesøndag i Jegerup Kirke
Søndag den 29. marts kl. 11.00
er der en festlig gudstjeneste i
Jegerup Kirke.
Årtes minikonfirmander, børnekoret og Folkekoret optræder i

kirken med en Palmesøndag
musical.
Glæd dig til alvorlige ord og lyse
toner.
Hulen er tom. På 3. dagen genopstår Jesus
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Babysalmesang i Vojens SOGNEGÅRD

Der er babysalmesang hver tirsdag fra kl. 10.00
til 11.00 i sognegården frem til den 24. marts

Sang og
forårsglæde

Vi synger kendte børnesange og salmer, bagefter er der
kaffe og hygge.
Det er gratis at deltage og der
er tilmelding på mail:
larsenogjakobsen@gmail.
com

Byd foråret velkommen
med sang
Søndag den 15. marts kl. 10.30 er der
familiegudstjeneste i Maugstrup Kirke.
Julia, Niels og børnene fra Simmersted
Friskole har arbejdet med et sangprojekt,
og vil invitere alle til at komme og opleve en gudstjeneste med forårsglæde,
sang og børnestemmer.
Alle er velkommen.

Så er der hygge bagefter
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Jesus på slottet
Onsdag den 3. og torsdag den 4. juni
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, 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 femte gang, at projektet afholdes i provstiet.
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Årets konfirmander
Konfirmation i Jegerup Sogn
Jegerup Sogn holder konfirmation Bededag, fredag den 1. maj, kl. 09.00 i
Vojens Kirke og kl. 11.00 i Jegerup
Kirke.
I denne periode er der 26 konfirmander - flg. har givet tilladelse til offentliggørelse af navn:
Katrine Jacobsen Appel
Marcus Damgaard Brøns
Rikke Christiansen
Julie Christiansen
Regina Fynbo Christiansen
Freja Hansen
Rasmus Brødsgaard Holm
Josefine Høiberg Holst
Vanessa Emilie Jepsen
Anders Lindberg
Amalie Marie Lundsgaard
Julie Nissen
Mikkel Fisker Olesen
Ida Bergholdt Pedersen
Benjamin Lorenzen Petersen
Freja Ravn Petersen
Iben Terp Petersen
Lærke Vallebæk Petersen
Oliver Rosenkilde-Hansen Schröter
Emilie Kristine Skødt
Sofie Rudebeck Stark
Emma Refslund Thomsen
Daniella Sønderskov Jensen.

Konfirmander i Vojens Sogn
Natalie Bennetzen
Casper Werdo Hundebøl Dunch
Marie Tofthøj Iversen
Kamilla Szpiech Jensen
Freya Hallenberg Larsson
Victoria Laursen
Patrick Martin
Melissa Maria Nielsen Rotcher.
Konfirmationen finder sted i Vojens
Kirke Kr. Himmelfartsdag kl. 9.00.

Konfirmander i Maugstrup
Sogn
Marie Føns Diemer
Rasmus Frederik Duus
Axel Jensen
Rikke Johanning
Tobias Nørgaard Pedersen
Kasper Skade.

Konfirmander i Vojens Kirke,
Kr. Himmelfartsdag torsdag
den 14. maj kl. 11.00
Emma Slengerich Nielsen
Philip Slengerich Nielsen
Philip Bomskov
Rebekka Anker Monberg
Christian Beck Ravn
Laura Allesøe Enemark Pringal
Magnus Bach Andersen
Rasmus Dirach Andersen
Mikkel Binou Jensen
Mathias Leen Jepsen
Frederikke Jensen
Emilie Westergaard
Simon Kjær
Anne Tækker Kousgaard
Oliver Frank Svanholm B. Rasmussen
Mathilde Nygaard Madsen
Martin Dyrberg Frandsen
Nicklas Gadgaard
Carla Marie Birkø Kjærgaard
Simon Bonde Gravesen
Mikkel Lautrup Krog
Frederik Sebastian Andersen
Lærke Vinbech Pedersen
Mads Øhlenschlæger Pedersen
Mikkel Munkholm Lykke Johansen.

Konfirmationen finder sted i Maugstrup
Kirke den 3. maj kl. 10.00.
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Sogneindsamling
søndag 8. marts
Fokus på kvinder i
verdens fattigste
lande

Folkekirkens Nødhjælp samler ind
Vojens, Jegerup og Maugstrup Sogne
går til kamp mod sult og fattigdom
Søndag den 8. marts sender Vojens,
Jegerup og Maugstrup Sogne frivillige
indsamlere i kamp mod sult og fattigdom ved Folkekirkens Nødhjælps årlige
Sogneindsamling.
Da den 8. marts 2015 er “Kvindernes
internationale kampdag”, er der i år fokus på hjælp til kvinder i verdens fattige
lande.
Folkekirkens Nødhjælp bekæmper sult
gennem akut katastrofehjælp, langsigtet
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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 8. marts, til at
samle ind i Vojens, Jegerup og Maugstrup Sogne, så er vi klar fra kl. 10.0014.00 i Vojens Sognegård.
Tilmelding til indsamlingsleder:
Ingelise Vilsen tlf.: 74 54 31 28,
mail: invi@privat.dk.

Vi er klar fra kl. 9.30 med kaffe og rundstykker.
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Kolding Kammerkor

Kolding Kammerkor

Påskekoncert med Kolding Kammerkor onsdag den 25. marts kl. 19.00 i Vojens Kirke

Koret, som tæller 30 medlemmer, synger
fortrinsvis klassisk musik, og der er
komponister så som Mozart, Knut Nysted
og Michael Bojesen på programmet, når
koret gæster Vojens Kirke.

Koret er under kyndig ledelse af Dennis
Bang Fick, som er uddannet fra Vestjysk
Musikkonservatorium, og til daglig ansat
som organist ved Løgumkloster Kirke.
Der er fri entre til koncerten.
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SKÆRTORSDAG

"Sang for tid og evighed"

Vojens Sognegård
Skærtorsdagsgudstjeneste i Vojens
Kirke den 2. april 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 27. marts..
Prisen for middagen er kr. 50,00 pr.
person, incl. drikkevarer.
Børn gratis ifølge med voksne.
Alle er velkomne.
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Maugstrup Kirke Skærtorsdag gudstjeneste den 2. april kl. 17.00
ved sognepræst Niels Bjørn
Christensen-Dalsgaard
Efter gudstjenesten samles vi i konfirmandstuen, hvor der serveres påskelam.
Menighedsrådet er vært ved middagen.
Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig.
Kontakt senest torsdag den 26. marts
sognepræst Niels Bjørn ChristensenDalsgaard e-mail: nbc@km.dk
eller telefon: 74 50 63 27.
Alle er velkommen.
Maugstrup Menighedsråd

Onsdag den 18. marts kl. 19.00
Tirsdag den 2. juni kl. 19.00
i Vojens Sognegård.
Vi vil synge om forår og sommer og
om meget andet.
Sangtimerne er arrangeret af organist Irene Larsen, kirkesanger Birgitte
Sandholdt og sognepræst Eva Holm
Riis.
Der vil blive serveret kaffe og kage.
Alle er velkomne
Irene, Birgitte og Eva
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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 mandag den 6. april kl. 14.00
i Haderslev Domkirke.
Sådan er det også i år.

Det er sognepræst Erik Holmgaard, der
prædiker.
Der er mulighed for Kirkebil til Haderslev.
Den skal bestilles senest mandag den
30. marts kl. 12.00 på kordegnekontoret,
gsh@km.dk eller tlf. 74 54 11 04.

KIRKEBLADET · 34. Årgang · Nr. 1
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Ti myter om den mørke middelalder
Foredrag ved Brian Patrick McGuire
delalderens præster at prædike på folkesprog, og ikke på latin, som mange tror.
Middelalderen er bedre end sit ry: vores egen kultur hviler på middelalderens
menneskeopfattelse og institutioner.
Om Brian Patrick McGuire

Brian Patrick McGuire

Torsdag den 16. april kl. 19.00
i Vojens Sognegård
"Mørk middelalder" bruges som udtryk
af politikere og andre for at beskrive alt
det onde, som vores kultur har forladt.
I virkeligheden var middelalderen en
lys tid, hvor den kristne religion bidrog
til et rigt og åbent kulturliv.
Foredraget gennemgår nogle af de
myter, som siden 1500-tallet er blevet
skabt om middelalderen.
Det var for eks. almindeligt for mid-

14
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Brian Patrick Mcguire er født på Hawaii
i 1946, voksede op i Californien. D. Phil.
fra Oxford University, England, 1971.
Ankom samme år til Danmark med
dansk hustru, dengang en vielsesattest
var tilstrækkelig for at få lov til at blive
i landet.
Dansk statsborger 1976.
Græsrodsarbejde for at bistå asylsøgere og flygtninge.
Adjunkt, senere lektor, på Københavns Universitet.
Oprettede Center for europæiske middelalderstudier.
Fra 1996-2012 professor i historie på
Roskilde Universitetscenter, nu emeritus.
Publikationer omfatter 15 bøger på
dansk og engelsk om forskellige aspekter af den europæiske middelalders samfund og religion.
Seneste bøger på dansk: "Den levende
middelalder: fortællinger om dansk og
europæisk identitet" (Gyldendal, 2005),
"Da Himmelen kom nærmere: Fortællinger om Danmarks kristning" (Alfa

2008); "Den første europæer: Bernard af
Clairvaux" (Alfa 2009).
Samt en historie om bønnen i Vesten,
"Hjælp mig Herre: Bøn i 1000 År" (Alfa
2011), med oversættelser af den afdøde
Ålborg biskop Henrik Christiansen.
Seneste bog er "Spejl og kilde: Den
nye spiritualitet" (Alfa 2012) samt en
biografi om Tysklands apostel, Bonifacius.
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,-.

Middelalderborg
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maugstrup kor
Maugstrup kor - vi prøver noget nyt!
Alle som elsker at synge i kor og gøre det på en overskuelig måde, inviteres til at
være med i et korprojekt "Sang til gudstjenesten".
Vi mødes om fredagen i Maugstrup Kirke kl. 16.00 og øver i en time. Om søndagen optræder vi til gudstjenesten med 1 sang.
Kom og vær med til at skabe en særlig stemning i vores kirke med musik og sang!
Øve - optræde datoer: 6.03 - 8.03, 10.04 - 12.04, 24.04 - 26.04.
Julia

folkekoret
synger igen
Vi synger i Jegerup Kirke
fra søndag den 1. marts.
Korprøven starter kl. 11.45
og varer ca. 1 time.
Julia

musikgudstjeneste i jegerup kirke
Musikgudstjeneste i Jegerup Kirke søndag den 22. marts kl. 16.00 bliver med en
trio der kommer og spiller Mozart og som består af:
Pernille Fjalland, fløjte
Kim Nørbygaard, fagot
Gudrun Fog Pedersen, klarinet
Irene spiller Buxtehude og Brahms på orglet.
Kom og oplev kirkerummet være rammen om gode musikeres spilleglæde.

Jegerup Kirke

musikgudstjeneste i jegerup og Vojens kirkeR

Igen bliver der er mulighed for at glæde sig til nogle dejlige gudstjenester med både prædiken ved Lone Marie Lundsgaard og skøn musik ved vore to organister.

I Vojens Kirke er det søndag den 17. maj kl. 16.00
I Jegerup Kirke er det søndag den 31. maj kl. 17.00

KIRKEBLADET · 34. Årgang · Nr. 1
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Fælles grundlovsmøde i Maugstrup

hæRvejsvandrerE

Fredag den 5. juni kl. 14.00
Vi begynder med flaghejsning og en kort gudstjeneste i Maugstrup
Kirke kl. 14.00 v/sognepræst Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard
alternativt Eva Holm Riis.
Bagefter er der kaffebord i præstegårdshaven.
Pris for kaffe og kage (Den gode rabarberkage fra Maugstrup Kro)
kr. 40,00 - Børn gratis.
Kl. 15.00: Grundlovstaler ved henholdsvis "Ung taler" og anden
taler (hvem talerne bliver kommer i næste nr.).
Vojens Koret medvirker.
Dagen arrangeres i et samarbejde mellem tresognspastoratets menig-hedsråd i Vojens - Jegerup - Maugstrup.
Alle er hjertelig velkommen.

Flaghejsning i 2014
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Teltet i præstegårdshaven

Pilgrimsvandrere på Hærvejen
Pilgrimme og hærvejsvandrere
Sæsonen for pilgrimsvandring og hærvejsvandring begynder her i foråret, og
derfor åbner Jegerup Kirke traditionen
tro dørene til kirken i dagtimerne.
I våbenhuset er der sat kaffe/the og
småkager frem til de trætte vandrere, og
inde i kirken er der mulighed for både
stilhed og lystænding i vores nye lysglobe.
Vi byder alle velkommen.

Jegerup Kirke

vojens - jegerup - Maugstrup

STUDIEGRUPPE

Martin Luther
Studiegruppen har holdt pause i efteråret, men er nu begyndt på Martin
Luther og reformationen og bogen Den
store Katekismus - som på trods af navnet faktisk ikke er særlig stor.

Torsdag den 12. marts kl. 19.30
(Jegerup Præstegård)

Vi læser og diskuterer på livet løs, og vi
har altid plads til en til.

Torsdag den 28. maj kl. 19.30
Fællesspisning kl. 18.00
(Vojens Sognegård)

Vi mødes på følgende datoer i foråret:

Tirsdag den 14. april kl. 19.30
(Jegerup Præstegård)

Program for studiegruppen ligger i kirkernes våbenhuse og på kirkekontoret.
Bogen findes i kopi og udleveres på
kirkekontoret, og man er altid velkommen til at henvende sig til sognepræst,
Lone Marie Lundsgaard for mere information.
Til møderne serveres der kaffe, men
brød skal man selv medbringe.
Alle kan være med og alle er velkomne.
KIRKEBLADET · 34. Årgang · Nr. 1
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Anden pinsedag på Tørning Mølle kl. 11.00
Pinsesol og børnekor ved friluftsgudstjeneste
Pinsegudstjeneste i det fri for hele familien med kæmpe børnekor, trylleri, pølser og is.
Årets friluftsgudstjeneste i Haderslev Domprovsti bliver for hele familien ved Tørning
Mølle 25. maj kl. 11.00. Vi samler et stort børnekor fra hele provstiet under ledelse af
organist i domkirken, Thomas Berg-Juul.

Fælleskørsel

Der arrangeres fælleskørsel.
Tilmelding til kordegnekontoret tlf.: 74 54 11 04
senest den 22. maj kl. 12.00.

Kenneth Baun kommer
og tryller

Anden pinsedag på Tørning Mølle i 2009

Hvad skal vi tro
De sidste år har den fælles provstigudstjeneste 2. Pinsedag samlet rigtig mange
mennesker, og der er tradition for skyfri
himmel.

I år vil både en tryllekunster og dagens prædiken tage afsæt i gudstjenestens tema ”Hvad skal vi tro på?”.
Efter gudstjenesten vil der være ½ times trylleshow for hele familien.
Provstiets komité for mission sørger
for alle kan købe kaffe og kage, pølser

og is efter gudstjenesten, så tag gerne
skovturstæppet med.
Der er handicapparkering i nærheden
af stedet for gudstjenesten – for øvrige
vil der være ca. 600 m at gå fra parkeringspladsen.

Flere oplysninger på hjemmesiden www. pinsegudstjeneste.dk.
18

KIRKEBLADET · 34. Årgang · nr. 1

vojens - jegerup - Maugstrup

Børnekor på Tørning Mølle

Her er et billede af det børnekor, der synger ved friluftsgudstjenesten anden pinsedag mandag den 25. maj ved Tørning Mølle.
Der kan findes yderligere oplysninger om gudstjenesten ved Tørning Mølle på
hjemmesiden: www.pinsegudstjeneste.dk.
KIRKEBLADET · 34. Årgang · Nr. 1
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tak for velkomsten

Niels og Katrine
Til alle jer, som min hustru og jeg har
mødt i de sidste par måneder, vil jeg
gerne sige mange tak, for den velkomst
I har givet os rundt om i tresognspastoratet.
Og til jer, som vi endnu ikke har
mødt, men ser frem til at møde, vil jeg
skrive lidt om os selv her.
Der er sket rigtig meget i den forgangne periode for både Katrine og mig.
Det er ikke mere end et år siden, at
jeg blev færdig med mit speciale på Københavns Universitet, så det kan sommetider virke en smule surrealistisk, at
jeg nu allerede er godt i gang med arbejdet som præst.
For at blive præst i Den Danske
Folkekirke skal man først igennem en
lang universitetsuddannelse, der rummer
mange forskelligartede fag.

20
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Man skal lære de klassiske sprog, hebraisk, græsk og latin samt læse filosofi
og dogmatik – og så er der selvfølgelig
eksegesen, hvor man minutiøst læser de
mange tekster fra Det Nye og Det Gamle
Testamente på dets originale sprog.
Og hvis det ikke skulle være nok til
at beskæftige én i seks år, så forventes
det også, at man har sat sig ind i kirkehistorien.
Der er derfor mere end rigeligt at kaste sig over i løbet af uddannelsen, og de
fleste vælger da også at studere teologi
lidt længere end den normerede tid.
Kronen på værket og den lange universitetsuddannelse er specialet, hvor
man får et halvt år til at skrive om et
emne, der i særlig grad optager en.
Min interesse har igennem studiet
især være Søren Kierkegaard og den tidlige kristendom.
Efter endt studie skal man for at blive
præst gå et halvt år på pastoralseminariet.
Det er meget anderledes end universitetet pludselig at skulle forsøge at messe
og skrive prædikener, udover at man
skal forholde sig til en masse forskellige
praktiske emner som kirkebogsføring og
konfirmandundervisning.
Og når pastoralseminariet er overstået, kan man så endelig begynde at søge
stillinger rundt om i landet, hvilket kan
være en noget nervepirrende affære, når
man går og venter på en opringning, der
kan være så afgørende for ens tilværelse.
Glæden var derfor også stor, da jeg

blev ringet op i november og fik overbragte den gode nyhed, at jeg var ansat i
tresognspastoratet.
Og derfra er alt gået over stok og sten
først bispeeksamen så ordination i Haderslev Domkirke efterfulgt af indsættelsesgudstjenester i Jegerup, Vojens og
Maugstrup og nogle dejlige gudstjenester i julen.
Min søde hustru hedder Katrine, og
hende har jeg mødt i København, imens
jeg studerede teologi.
Katrine er uddannet cand.mag. i dansk
med sidefag i samfundsfag, og hun er
ansat som gymnasielærer på Hvidovre
Gymnasium.
Her arbejder hun frem til april måned, hvor hun går på barsel og flytter til
Maugstrup.
I første omgang er jeg altså blevet
nødt til at drage mod det sønderjyske
uden Katrine, men det giver mig også
mulighed for at komme godt i gang med
mit arbejde, inden både Katrine og det
lille nye familiemedlem flytter ind.
Til maj er vi så tre, som bebor den fine
præstegård i Maugstrup - og det glæder
vi os rigtig meget til.
Katrine er født og opvokset i Esbjerg,
og selvom vi har haft nogle gode studieår
i den pulserende hovedstad, så ser vi begge meget frem til at være tilbage i Jylland, og allerede nu kan vi begge mærke,
at det bliver et godt og trygt hjem for os.
De bedste hilsner
Niels Christensen-Dalsgaard
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kommende koncerter

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 10. maj kl. 09.00,
hvor sognepræst Lone Marie Lundsgaard prædiker.
Programmet for sommerfesten kommer til at ligge på
www.jegerup.dk.
Alle er velkomne.
gudstjenester i fjernsynet
Danmarks Radios DRK sender hver
søndag gudstjeneste kl. 14.00.
Gudstjenesten bliver sendt fra forskellige kirker i Danmark med egne præster,
organister og menigheder.
Bispevielsen i Viborg Domkirke blev
sendt og var en meget smuk begivenhed,
og den var især interessant, da det var
Folkekirkens Nødhjælps generalsekre-

tær, Henrik Stubkær, der blev viet til biskop over Viborg Stift.
For borgere, der er syge eller på anden
vis er forhindret i at deltage i den lokale
sognekirkes gudstjeneste, kan jeg varmt
anbefale at overvære DR Kirken, jeg ser
disse gudstjenester så ofte, jeg kan.
Ingelise Vilsen

Carl Nielsen 150 år
Der er koncerter igen onsdag den 9.
september kl. 19.00 i Vojens Kirke med
organist Steen Wrensted Jensen, der i
anledning af Carl Nielsens 150 års dag
opfører Commotio.
Søndag den 27. september kl. 16.00 i
Vojens Kirke med violinduoen Gitana
og Kajeta, som spiller klassiske ørehængere for to violiner.

KIRKEBLADET · 34. Årgang · Nr. 1
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DSUK KREDS HADERSLEV

Stiftsårsmøde Eftermiddagshygge i sognegården
Danske Sømands- og Udlandskirker
i Haderslev Stift holder stiftsårsmøde
onsdag den 11. marts kl. 14.00 i Bramdrupdam Sognegård, Kirkelys 17, Bramdrupdam, 6000 Kolding.
Der er generalforsamling og bagefter
foredrag og andagt ved vores biskop,
Marianne Christiansen, som taler under
overskriften Nattergalen fra Wittenberg
– om Luthers salmer i dansk tradition.
Alle er velkomne.

Danske Sømands- og Udlandskirker i
Haderslev Kredsen inviterer alle indenfor 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.
Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 14.30
I Vorherres fodspor.
Sognepræst, Lars Peter Melchiorsen,
Vilstrup, fortæller om en fælles sognetur for Vilstrup og Toftlund til de hellige
steder i Israel.

Tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.30
Årets generalforsamling i Jegerup
Præstegård.
Sognepræst og medlem af stiftsbestyrelsen, 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.
Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 14.30
Udflugt til Moltrup Kirke og kirkegård.
Graver, Jens Chr. Nørregaard Jensen fortæller og viser rundt.

Biskop Marianne Christiansen

Sognepræst Lars Peter Melchiorsen
22
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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 - 2015) uddeles lørdag den 30. maj
2015.
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 27. april 2015.
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 25. marts kl. 14.00.
Onsdag den 22. april kl. 14.00.
Onsdag den 27. maj kl. 14.00.
Onsdag den 24. juni kl. 14.00.
Onsdag den 26. august kl. 14.00.
Alle møder holdes i Vojens Sognegård,
Østerled 4 i Vojens.
Vojens Menighedsråd

Jegerup Menighedsråd
Jegerup Sogns offentlige menighedsrådsmøder afholdes i Jegerup Præstegård:
Tirsdag den 10. marts kl. 19.00.
Tirsdag den 14. april kl. 19.00.
Tirsdag den 12. maj kl. 19.00.
Tirsdag den 09. juni kl. 19.00.
Jegerup Menighedsråd

Maugstrup Menighedsråd
Der afholdes menighedsrådsmøder i
Maugstrup Sogn:
Torsdag den 19. marts kl. 18.30.
Torsdag den 16. april kl. 18.30.
Torsdag den 21. maj kl. 18.30.
Torsdag den 18. juni 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.
Lone Marie Lundsgaard, Bålhøjvej 1, Jegerup, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 11 11 og e-mail: LOML@KM.DK. Mandag fri.
Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard, Borgvej 3, Maugstrup, 6500 Vojens.
Tlf. 74 50 63 27 og e-mail: NBC@KM.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, Lone Marie Lundsgaard, Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard, Henny Knudsen, Ulla Toft.
Ansvarshavende og layout: Knud Peter Levinsen, Tlf. 74 54 28 37/20 10 05 17, mail: kpl@net.dialog.dk
Tryk: Zeuner Grafisk a/s - Deadline for næste nummer er mandag den 27. april 2015.

