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FORSIDEBILLEDE
Forsiden er af Niels Skovgaard, (1858 - 1938) opstandelsen,
1919.
Billedet hænger på Skovgaard Museet, som er kunstmuseet i
Viborg.
Her ved siden af Viborg Domkirke mødes flere generationer
af kunstnerslægten Skovgaard.
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PETER OG PÅSKEN
Af Mattias Skærved
Kender du Peter? Han var en af Jesus
disciple.
Første gang vi møder ham, har han været
ude at fiske en hel nat uden at fange noget. Jesus beder ham sejle ud en gang til,
og Peter accepterer modstræbende.
Da han kaster nettene ud nu, er der
pludselig så mange fisk, at nettene er ved
at sprænges. De hiver fiskene ind, men
overvældet af oplevelsen kaster Peter sig
ned for Jesus, og beder ham forsvinde ud
af sit liv, ”for jeg er en syndig mand”.
Jesus forsvinder da også. Men han
tager Peter med sig. Som han siger:
”Kom med. Jeg vil gøre dig til menneskefisker”.
Peter tager altså afsted med Jesus og
bliver hans discipel. Han kommer til at
høre til Jesus inderkreds, faktisk den allerinderste.
Det går bare ikke altid så godt. En
dag, da han med de andre disciple er
ude at sejle, kommer Jesus efter dem
– gående på vandet.
Først tror de, det er et spøgelse, men
Jesus giver sig til kende, og kalder Peter
til sig.
Peter springer ud af båden, og går
henimod Jesus. Også han kan gå på vandet. Men så bliver han bange, og begynder at synke. Jesus rækker hånden frem
med ordene: ”Du lidettroende, hvorfor
tvivlede du?”.
Her sætter Jesus ord på noget centralt
ved Peter. At han ofte tvivler, og derfor
ofte fejler. Det på trods af tegn som den
store fiskefangst og vandringen på søen.

Det på trods af, at Peter har gennemskuet, at Jesus er Kristus, dvs. den frelser
jøderne venter på. Alligevel tvivler han.
Og alligevel har Jesus udset Peter til at
spille en særlig rolle. Det kan man faktisk høre på navnet. Egentlig hedder han
Simon. Da Jesus en dag spørger, hvem
disciplene tror han er, svarer Peter, ”Du
er Kristus, den levende Guds søn”.
Jesus giver ham da ham navnet ”Peter”, der betyder ”Klippe” – ”og på den
klippe vil jeg bygge min kirke”. Det er nu
ikke nogen særlig stabil klippe.
Kort efter fortæller Jesus, at han snart
skal lide og dø. ”Herre, sådan må det
aldrig gå dig”, siger Peter. ”Vig bag
mig, Satan”, svarer Jesus, ”for du vil
ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker
vil”.
Og nu er vi ved at nå frem til påsken. Dér,
hvor der skulle ske det, som SKULLE
ske, men som Peter frygtede.
At Jesus skulle dø. Men når det nu
skulle være sådan, så var Peter fast
besluttet på at være med til det sidste.
Da de sidder ved det sidste måltid
– lige før Jesus bliver arresteret og dræbt
– siger Jesus: ”I nat vil alle svigte mig”,
hvortil Peter flot svarer: ”Om så alle andre svigter, så svigter jeg dig aldrig”.
Hvortil Jesus lige så flot svarer: ”Før
hanen har galet, vil du have svigtet mig
tre gange”.
Men det skulle gå anderledes. Peter svigtede. Da Jesus blev arresteret, flygtede
Peter sammen med de andre disciple.
Soldaterne førte Jesus med sig, og
Peter fulgte med på afstand. De tog Jesus ind i ypperstepræstens gård, og Peter

satte sig uden for og ventede. Det blev nat
og koldt, og gårdens folk tændte bål.
Peter satte sig derhen. En tjenestepige
lagde mærke til ham. ”Hov, du var også
sammen med ham galilæeren Jesus”,
”Jeg ved ikke, hvad du taler om”, sagde
Peter.
Lidt senere sagde en anden tjenestepige: ”Han dér var sammen med Jesus
af Nazaret”. ”Jeg kender ikke det menneske”, sagde Peter – og svor endda på
det. ”Dit sprog røber dig”, sagde en tredje. Han kunne høre Peter var fra Galilæa
ligesom Jesus, men Peter bandede og
sværgede: ”Jeg kender ikke det menneske”. Så galede hanen.
Det var morgen. Det var ved at blive
lyst. Og Peter – den klippe hvorpå Gud
skulle bygge sin kirke – sad udenfor ypperstepræstens gård og vidste, han havde
svigtet.
Det var morgen – og på hvilken dag.
Det skulle blive langfredag, den dag
Jesus blev korsfæstet. Det kunne dårligt
blive meget værre.
Det blev det heller ikke. Det blev faktisk
bedre. For Jesus døde godt nok, men han
opstod igen.
Hans disciple mødte ham igen, og han
sendte dem ud i verden for at fortælle om
sin død og opstandelsen. De blev Guds
kirke på jorden. Og den kirkes første
leder blev Peter.
Peter, den klippe Jesus skulle bygge
sin kirke på, men også den mand, der
tvivlede fra første færd. Den mand skylder vi meget. Også troen på, at selvom vi
tvivler en gang imellem, så skal vi nok
klare det.
Hvis Peter kunne, kan vi også.
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Gudstjenesteliste
Marts
Søndag den 6. marts, Midfaste.
Johs. 6, 24-35 (37) "Kravet om tegn Jesus som livets brød".
Vojens kl. 10.30: NBC
Jegerup kl. 11.00: MS
Maugstrup kl. 09.30: MS.
Søndag den 13. marts, Mariæ
bebudelsesdag.
Luk. 1, 46-55 "Marias lovsang".
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup: Ingen gudstjeneste.
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Søndag den 20. marts, Palmesøndag.
Mark. 14, 3-9 "Salvningen i Betania"
eller Johs. 12, 1-16 "Salvningen i
Betania og indtoget i Jerusalem".
Vojens kl. 10.30: MS
Jegerup kl. 14.00: MS
Maugstrup kl. 09.00: MS.
Torsdag den 24. marts, Skærtorsdag.
Johs. 13, 1-15 "Fodvaskningen".
Vojens kl. 16.30: LML
Påskemåltid. Se side 12.
Jegerup kl. 10.30: LML
Maugstrup kl. 17.00: NBC
Påskemåltid. Se side 12.
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Fredag den 25. marts, Langfredag.
Luk. 23, 26-49 "Jesu korsfæstelse og
død".
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 09.00: LML
Maugstrup kl. 14.00: LML.

Søndag den 17. april, 3. s.e.p.
Johs. 14, 1-11 "Jeg er vejen, sandheden
og livet".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.30: NBC
Maugstrup kl. 11.00: NBC.

Søndag den 27. marts, Påskedag.
Matt. 28, 1-8 "Jesu opstandelse".
Vojens kl. 10.30: MS
Jegerup kl. 11.00: NBC
Maugstrup kl. 09.30: NBC.

Fredag den 22. april, 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.

Mandag den 28. marts, 2. Påskedag.
Johs. 20, 1-18 "Marie Magdalene og
Peter ved graven".
Haderslev kl. 14.00: NBC/LML
Vi henviser til Haderslev Domprovstis
fællesgudstjeneste i Haderslev Domkirke kl. 14.00. Se omtale side 18.

April
Lørdag den 2. april.
Vojens kl. 10.00: NBC
Konfirmation.
Søndag den 3. april, 1. s.e.p.
Johs. 21, 15-19 "Jesus og Simon Peter".
Vojens kl. 10.30: AM
Jegerup kl. 09.30: EHR
Maugstrup kl. 11.00: EHR.
Søndag den 10. april, 2. s.e.p.
Johs. 10, 22-30 "Jeg og Faderen, vi er
èt".
Vojens kl. 10.30: NBC
Jegerup kl. 11.00: LML Kirkefrokost
Se side 10.
Maugstrup kl. 09.30: LML.

Søndag den 24. april, 4. s.e.p.
Johs. 8, 28-36 "Menneskesønnens
ophøjelse".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup: Ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 10.00: NBC
Konfirmation.

Maj
Søndag den 1. maj, 5. s.e.p.
Johs. 17, 1-11 "Jesu ypperstepræstelige
bøn".
Vojens kl. 10.30: NBC
Jegerup kl. 09.00: EHR
Teltgudstjeneste. Se omtale side 5.
Maugstrup kl. 09.00: NBC.
Torsdag den 5. maj, Kristi
himmelfartsdag.
Luk. 24, 46-53 "Kristi himmelfart".
Vojens kl. 10.00: EHR, Konfirmation
Jegerup: Ingen gudstjeneste.
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.

vojens - jegerup - Maugstrup
Søndag den 8. maj, 6. s.e.p.
Johs. 17, 20-26 "Jesu bøn om de
troendes enhed".
Vojens kl. 10.30: NBC
Jegerup kl. 11.00: LML
Maugstrup kl. 09.30: LML.
Søndag den 15. maj, Pinsedag.
Johs. 14, 15-21 "At elske og holde Jesu
bud".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.30: LML
Maugstrup kl. 11.00: NBC.

Juni
Søndag den 5. juni, 2. s.e.t./Grundlovsdag
Luk. 14, 25-35 "Prisen for at følge efter
Jesus".
Vojens: Ingen gudstjeneste.
Jegerup: Ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 14.00: NBC
Se omtale side 17.

TELTGUDSTJENESTE

Mandag den 16. maj, 2. Pinsedag.
Johs. 6, 44-51 "Jeg er det levende
brød".
Der henvises til friluftsgudstjeneste
på Årø kl. 10.30.
Se omtale side 19.
Søndag den 22. maj, Trinitatis
søndag.
Matt. 28, 16-28 "Dåbs- og missionsbefalingen".
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 11.00: NBC
Maugstrup kl. 09.30: NBC.
Søndag den 29. maj, 1. s.e.t.
Luk. 12, 13-21 "Den rige bonde".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
EHR = Eva Holm Riis
LML = Lone Marie Lundsgaard
NBC = Niels Bjørn ChristensenDalsgaard
MS = Mattias Skærved
AM = Annette Møller

Teltet i Jegerup klar til 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
1. maj kl. 09.00, hvor sognepræst, Eva
Holm Riis, prædiker.
Programmet for sommerfesten kommer til at ligge på www.jegerup.dk.
Alle er velkomne.

BREGNBJERGLUNDEN
Gudstjenesterne foregår kl. 10.30.
Den skærmede afdeling kl. 10.15.
Torsdage:
03. marts
10. marts
17. marts
31. marts
07. april
14. april
19. april (Tirsdag)
21. april
28. april
10. maj (Tirsdag)
12. maj
17. maj (Tirsdag)
19. maj aflyst p.g.a. møde.
24. maj (Tirsdag)
26. 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
Lone Marie Lundsgaard
Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard
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Børnesider

Babysalmesang i Vojens SOGNEGÅRD

Her er de små til babysalmesang med mor

Babysalmesang fortsætter hver tirsdag til
26. april, (minus uge 11)
Det er tirsdage fra kl. 10.00 til 11.00 i sognegården.
Det er gratis at deltage, men tilmeld gerne på:
larsenogjakobsen@gmail.com
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Irene
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Jesus på slottet
Torsdag den 2. og fredag den 3.
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 i provstiet
inviteres til slottet og ind i den bibelske verden for at lære om Jesus
og Det Nye Testamente.
Det er sjette gang, at projektet
afholdes i provstiet.

KIRKEBLADET · 35. Årgang · Nr. 1

7

vojens - jegerup - Maugstrup

vojens pigekor fylder ét år
den 1. marts
Sang i kirken er englesang
dejligt kor krydrer Vojens Kirke
Jævnligt møder nogle særdeles høreværdige piger op i Vojens Kirke.
Vi taler om kirkens kirkekor, som
med en utrolig smuk stemmeklang
beriger kirkerummet og dermed også
menigheden.
Smuk klang og stemmerenhed kommer ikke af sig selv. Det ved korpigerne
udmærket, så de kaster sig gladelig ud i
korprøve uge efter uge sammen med organist Julia Tabakova.
Korets klang kan anes noget spæd,
men til gengæld synger de så rent, at
engle må tabe både mund og næse, når
de hører pigerne fra Vojens Kirke.
Der er ingen tvivl om, at Julia Tabakova insisterer på musikalsk renhed. Et
krav, som måske kan virke lidt træls på
læseren, men forstå det ret. Pigerne elsker det.
Salmer og sange bliver rettet til i løbet af prøverne, og det går rigtigt godt.
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I pigernes musikalske jubel kan overhovedet ikke anes, at det sker efter en lang
skoledag.
Kirkekorets entusiasme er god karma
for folks lyserøde øregange.
Pigerne er himmelhenrykte over deres yderst professionelle kortræning, og
blandt andet fortæller Michelle.
”Jeg synes, det er fedt, når jeg får at
vide, hvordan jeg skal gøre”, og en
meget ivrig Jasmin supplerer straks.
”Jeg kan mærke, jeg bliver bedre. Jeg
har sådan fornøjelse af korsang”.
Line C giver samstemmende udtryk
for, at hun også elsker at synge i kor. For
hende er en ting imidlertid uomtvisteligt.
”Vi er sammen om det”.
Fælles for pigerne er en opfattelse af,
at kirkekor giver sammenhold, venskaber.
Alle sangerne er hovedparten af dagligdagen elever på Lagoniskolen, men
også her skinner korsamarbejdet igennem.
”Kirkekor giver venskaber. Vi træk-

ker da sammen. Også i fritiden”, og Line
supplerer prompte.” Vi møder hinanden
på gangen og tænker, at hende går jeg
til kor med”.
Pigerne er særdeles enige om, at
kirkekor er så dejligt, og i koret er der
ingen tvivl.
De vil alle gerne være med også næste
år, men Emma udtrykker det måske
allerbedst. ”Det er vildt sjovere, end jeg
troede”.
Julia
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Årets konfirmander
JEGERUP SOGN
Jegerup Sogn holder konfirmation Bededag, fredag den 22.
april kl. 09.00 i Vojens Kirke
og kl. 11.00 i Jegerup Kirke
ved Lone Marie Lundsgaard:
Thor Averhoff
Ditte Carstensen Block
Christian Christiansen
Nickolaj Wridt Hansen
Signe Tandrup Hansen
Stephanie Hansen
Sarah Jeppesen
Lea Faucheur Jordt
Kathrine Johansen Jürgensen
Tenna Lotzkat Kristensen
Camilla Laustsen Larsen
Simon Eskelund Lassen
Lars Hother Nielsen
Sofie Christensen Nissen
Line Kyhl Pedersen
Annika Torunnsdottir Persson
Malou Milene Petersen
Marc Bækhøj Petersen
Cecilie Linnet Vestergaard

MAUGSTRUP KIRKE
Konfirmander i Maugstrup
Kirke den 24. april kl. 10.00
ved Niels Dalsgaard:
Michele Schønwald
Sofie Kjærgaard
Uffe Kappel Skau
Rasmus Legaard
Mads Hausnap Stark
Lasse Schmidt Hansen

VOJENS KIRKE
Konfirmander i Vojens Kirke
den 2. april kl. 10.00
Ved Niels Dalsgaard:

VOJENS KIRKE
Konfirmander i Vojens Kirke
den 5. maj kl. 10.00
ved Eva Holm Riis:
Camilla Asmussen
Tolulope Ayoola Andrew
Ogungbade
Christian Bak Malle
Julie Doege Lassen
Freya Marie Eskildsen Staugaard
Emil Lennon Corydon Enemark
Kasper Manantan Carstensen
Dennis Fredsted Pedersen
Oliver Friis Bech
Maria Vindinge Sebelius
Mikkel Lund
Lukas Swenson Sandersen
Johannes Varming
Ida Fjeldsted Kærgaard-Pedersen
Martin Jens Lehmkuhl Østergaard
Sofie Bendine Martinsen
Jasmin Hantusch Skotte
Andreas Skidzun
Morten Falck Schwarz
Simon Rosiak Schwartz
Lili Walbaum Nielsen

Christine Hedegaard Haahr
Daniel Johannson
Mikkel Corydon Bennetzen
Pia Pernille Hald
Sander Gadgaard
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børnemusical
palmesøndag

KIRKEFROKOST I JEGERUP

Børnemusical Palmesøndag i Jegerup
Kirke søndag den 20. marts kl. 14.00
Hvert år ved forårets ankomst tænker
man - så nyt og ungt har jeg aldrig oplevet det før!
Hvert år ved forårets ankomst hører
man en fortælling, fuld af uendelig kærlighed, smerte, mørke og blændende
lys.
Og hver gang er den fortælling ny,
med nye, hidindtil uanede dybder.
Opstandelsen er lige her, men først skal
vi gå op til Jerusalem.
Så kom og lad Jegerup Børnekor og
Vojens Pigekor tage dig med på denne
rejse.
Musik og sang vil fortælle om den
evige vej til det evige håb.
Julia

Jegerup Præstegård

Søndag den 10. april holder vi gudstjeneste kl. 11.00
i Jegerup Kirke, og bagefter inviteres alle til kirkefrokost i præstegården.
Pris 25 kroner.

Sangaften
Sangaften den 10. marts kl. 19.00 i Vojens Sognegård
Vi skal synge sange af forfatter Jens Rosendal, som er repræsenteret med
hele 13 sange i højskolesangbogen.
Derudover opfører Et Mindre Kor: Vadehavssuiten af samme forfatter.
Det er gratis at deltage, men af hensyn til traktementet er der tilmelding til
kirkekontoret senest tirsdag den 8. marts.
Aftnen er arrangeret af Birgitte Sandholdt og Irene Larsen
Irene

10
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STUDIEORLOVSFOREDRAG
Onsdag den 9. marts 2016
kl. 15.00 i Vojens Sognegård
Pastor Mattias Skærved fortæller om
sine år som dansk præst i Sydslesvig og
sit arbejde i Sydslesvig mellem tyske og
danske menigheder.
Om Mattias Skærved:
Er for tiden vikar for Eva Holm Riis.
Mattias var i 7 ½ år præst for Tønning og Vestejdersted Danske Menigheder ved Ejderen.
Der bydes på kaffe og brød.
Deltagelse er gratis.
Alle er velkommen.

HØJSKOLEFORMIDDAG

Bliver der råd til en værdig ældreomsorg i
fremtidens Danmark?
Tirsdag den 19. april 2016 kl. 10.00 i
Vojens Sognegård.
Preben Georg Rudiengaard kommer
og giver et indlæg om emnet "bliver der
råd til en værdig ældreomsorg i fremtidens Danmark?"
Fremtiden vil være præget af flere ældre
og flere meget ældre.
Kan samfundet klare dette?
Hvorledes vil man prioritere de ældre
set i lyset udfordringerne i samfundsøkonomien?
Har de ældre en samfundsværdi set i
et økonomisk og et etisk perspektiv?
Efter indlæget er der lejlighed til debat
og der er ca. kl. 12.00 frokost i form af
3 snitter.

Kirker i Sydslesvig. Tønning og Vestejdersted kirker er nederst til venstre

Om Preben Georg Rudiengaard:
Født 28. april 1944 i København.
Uddannet speciallæge i almen medicin og samfundsmedicin/administrativ
medicin.
Folketingsmedlem fra 11. marts 1998
til 15. september 2011.
Formand for Folketingets Sundhedsudvalg.
Tidligere borgmester i Ribe Kommune.

Preben Georg Rudiengaard
Foråret byder på højskoleformiddag
i Vojens Sognegård.
HUSK! Tilmelding senest fredag den
15. april kl. 12.00 på
tlf. 74 54 11 04 eller som mail til
gsh@km.dk
Pris kr. 50,- inkl. frokost.
Drikkevarer kan købes.
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SKÆRTORSDAG

LANGFREDAG

Langfredag i pastoratets kirker

Den Sidste Nadver er malet på endevæggen i munkenes spisesal ved Santa Maria
della Grazia-kirken og klosteret i Milano. Hullet nederst i maleriet er resten af den
dør, der blev sat i, da Napoleon brugte spisesalen som stald
Skærtorsdagsgudstjeneste i Vojens
Kirke den 24. marts kl. 16.30
Skærtorsdag fejres som altid i kirken
med både gudstjeneste og nadver.
Men efter gudstjenesten i Vojens
Kirke indbydes alle igen i år til fællesspisning i sognegården.
Vi skal traditionen tro have lammesteg med kartofler og salat, men vi skal
også synge og hygge os.
Af hensyn til indkøb og borddækning
beder vi om tilmelding til kirkekontoret
tlf.: 74 54 11 04 eller mail: gsh@km.dk
senest fredag den 18. marts.
Pris for mad og drikke er 50 kroner.
Børn gratis ifølge med voksne.
Alle er velkomne.
12
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Skærtorsdagsgudstjeneste i
Maugstrup Kirke den 24. marts
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 fredag den 18. marts
sognepræst Niels Bjørn ChristensenDalsgaard. Helst pr e-mail nbc@km.dk
ellers telefon: 74 50 63 27
Alle er velkommen.
Maugstrup Menighedsråd

Natten 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, for når vi kommer til gudstjeneste
Langfredag, vil alt lys være slukket og
alteret tomt.
Påskedag vil der til gengæld være flot
pyntet for at markere, at det er en festdag: døden er overvundet.
Kristus er opstået!!

Lammesteg

vojens - jegerup - Maugstrup

Sommerudflugt til øen Alrø i Horsens Fjord
Tirsdagsklubben i Simmersted har
igen i år arrangeret udflugt.
Tirsdag den 7. juni 2016.
Med afgang fra Simmersted Multihus
kl. 9.00.
Turen går til Alrø i Horsens Fjord, hvor
frokost serveres på Møllegården.
Herefter går turen videre til Åkjær Gods
og Rodsteenseje Gods.
Pris kr. 300,00
Tilmelding til:
Inge Marie Johanning,
telefon 74 50 62 21
eller Kirsten Kræmer,
telefon 40 18 38 07
senest den 30. maj 2016

Alrø i Horsens Fjord

Med venlig hilsen
Tirsdagsklubben og
Maugstrup Menighedsråd

Rodsteenseje Gods

Åkjær Gods

KIRKEBLADET · 35. Årgang · Nr. 1
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To foredrag om Middelalder og reformation
I anledning af 500 års jubilæet for Luthers reformation af middelalderens katolske kirke
vil der i Vojens Sognegård i foråret være to foredrag, der kan gøre os klogere på
reformationen og dens baggrund.
Det første foredrag er over
emnet Luthers og middelalderens reformationer
Brian Patrick Mcguire kommer til
Vojens Sognegård
Torsdag 14. april kl. 19.00
Vejen til 2017 markerer 500-året for
begyndelsen til Luthers reformation.

Men det bliver også 600 året for afslutningen på det store kirkemøde i Konstanz, hvor middelalderens kristne kirke
helede en dyb splittelse og tog initiativer
til at reformere sig selv.
Den europæiske middelalder var
vidne til flere reformationer, og dens
sidste reformation, koncilbevægelsen,
vedtog en plan for en ny administration
af kirken og et opgør med afladspraksis
og andre former for misbrug.
Men koncilets gode hensigter blev
ikke til noget.
Foredraget præsenterer middelalderens
sidste reformation og viser en kontinuitet mellem koncilbevægelse og Luthers
opgør.
Hvis middelalderens sidste reformation havde haft succes, var Luthers reformation måske blevet overflødig og
verden ville have set anderledes ud i
dag.

Dansk statsborger 1976.
Adjunkt, senere lektor, på Københavns Universitet.
Oprettede Center for europæiske middelalderstudier.
Fra 1996-2012 professor i historie på
Roskilde Universitetscenter, nu emeritus.
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,-.

Om Brian Patrick McGuire

Brian Patrick McGuire

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.

Middelalderborg
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Luthers 95 teser
Foredrag ved Eva Holm Riis

Eva Holm Riis

Det andet foredrag er over
emnet Luthers 95 teser
Torsdag den 26. maj kl. 19.00 i Vojens
Sognegård.
Luthers 95 teser blev rundsendt og ifølge
myten også slået op på kirkedøren til
slotskirken i Wittenberg den 31. oktober
1517.
Og det er den ydre anledning til, at vi
fejrer 500 året for reformationen i 2017.
Men hvad handler disse teser egentlig om, og hvad er det, der derudover er
nyt og godt med Luther i forhold til den

Martin Luther
middelalder, han selv var vokset op i og
rundet af?
Men gik reformationen også for vidt?
Med andre ord, var der gode elementer
ved middelalderkirke og kultur, vi i kølvandet på reformationen mistede?
Det er måske nogle af de spørgsmål
dette foredrag vil munde ud i.

Om Eva Holm Riis
Som bekendt, sognepræst i Vojens-Jegerup-Maugstrup pastorat, og bevilget orlov januar, februar og marts 2016, hvor
hun bl.a. har studeret nærværende foredragsemne.

KIRKEBLADET · 35. Årgang · Nr. 1
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Koncert i Vojens Kirke

Maleri af Fritz Syberg (1862 - 1939, Foråret (1891 - 93) . Den Hirschsprungske samling

Koncert i Vojens Kirke torsdag den 19. maj kl.19.00

Fynsk forår
Et landskab fuldt af græs, åkander og
krogede æbletræer i blomst.
Det evigt nye forår har meldt sin
ankomst - og musikken jubler, sukker,
længes og drømmer om det.

Kom og hør Carl Nielsens mest populære korværk opført af Det Lille Kor
og Vojens Pigekor - og fejr foråret med
os!
Julia

Carl Nielsen
16
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Fælles grundlovsmøde i Maugstrup
Søndag 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.
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.

Flaghejsning

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

Alle er hjertelig velkommen.

Vojens Koret synger ved grundlovsmødet 2015

Teltet i præstegårdshaven
KIRKEBLADET · 35. Årgang · Nr. 1
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2. påskedag i Haderslev Domkirke kl. 14.00

2. påskedag i Haderslev Domkirke kl. 14.00
Igen i år fejrer alle sognene i provstiet fælles gudstjeneste 2. påskedag
kl. 14.00 i Domkirken.
I år er det to af tresognspastoratets præster, som står for gudstjenesten. Prædikant er Niels Dalsgaard-Christensen og liturg er Lone Marie Lundsgaard.

18
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2. pinsedag på Årø kl. 10.30
Det er en tradition, at mange sogne i Haderslev Domprovsti
holder en stor fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag.
Det er altid en stor oplevelse, når flere hundrede mennesker samles
for at synge ”I al sin glans nu stråler solen”.
I år finder gudstjenesten sted på Årø ved Årø Fyr.

Vi har arrangeret gratis overfart med
færgen for gående passagerer frem til en
halv time før gudstjenesten.
Stil bilen på Aarøsund Havn, hvor der
vil være parkeringsvagter, der hjælper
med at afvikle trafikken.
Kom i god tid; færgen må kun have
98 passagerer med pr. gang.

Til gengæld sejler den i anledning af
gudstjenesten i pendulfart.
På øen vil der blive vist tydelig vej
de 500 meter fra havnen og sydover ned
til gudstjenestepladsen ved fyret, og for
dem, der måtte have behov, står der to
golfbiler klar på Aarø til at hjælpe folk
hurtigt og sikkert frem.

Efter gudstjenesten er der mulighed
for at spise sin medbragte madpakke, gå
en tur rundt på øen, besøge øens forskellige butikker og restaurationer, eller bare
nyde de skønne omgivelser med blikket
over sundet.
Hjemfart fra øen er altid gratis med
færgen.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Flere oplysninger på hjemmesiden www. pinsegudstjeneste.dk.

KIRKEBLADET · 35. Årgang · Nr. 1
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NY GRAVER OG KIRKETJENER
Ny graver og kirketjener ved Jegerup
Kirke
Jegerup har pr. 1. februar ansat ny graver
og kirketjener. Her præsenterer hun sig
selv:
”Jeg hedder Tove Laursen og er 46 år, er
godt gift med Per Iversen, som er konstruktør ved Brdr. Platz i Haderslev.
Vi har en søn på 17½ år, som går på
HTX i Aabenraa og en datter på snart
16 år, som er elev på Hærvejsskolen i
Rødekro.
De er begge adopteret fra Colombia.
Efter 26 år som bager/konditor valgte

jeg for 2 år siden at sadle om for at opfylde en drøm om at blive graver.
Jeg har siden arbejdet i Gråsten
Pastorat som gravermedhjælper ved
Kværs kirkegård samt kirketjener ved
Slotskirken i Gråsten og ved Kværs
kirke.
Fritiden bliver brugt på vores hus og
store have samt løb og gymnastik.
Jeg er instruktør i Rødekro IF for
Mixholdet og formand for DGI Sønderjylland Aabenraa egnen.
I fællesskab med 5 andre par, har vi
også siden 2008 haft Øster Løgum Bryghus”.
Tove Laursen

tak til frede corydon
Gravermedhjælper ved Jegerup Kirke
Frede Corydon har i flere år være
gravermedhjælper ved Jegerup Kirke
Da fuldtidsstillingen som graver og kirketjener ved kirken blev ledig i efteråret,
trådte Frede Corydon beredvillig til og
har siden fungeret i stillingen.
Jegerup Menighedsråd er dels meget
taknemlig for, at Frede Corydon påtog
sig arbejdet, dels særdeles tilfreds med
det udførte arbejde.
Ud over at klippe hæk, dække gran til
jul og alt det andet, som arbejdet indbefatter, lavede Frede Corydon også lige en
krybbe til præstens børnegudstjeneste op
mod jul og satte tilmed lys i den.
20
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En stor tak til Frede Corydon for hans
arbejde og ikke mindst ildhu igennem
det sidste halve år.
Vi er så heldige, at Frede fortsætter som gravermedhjælper, og det er vi
meget taknemlige for.
Frede er nemlig meget afholdt af alle,
der har sin gang i kirken og på kirkegården.

Frede Corydon
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studieorlov

SANKETRÆ

HÆRVEJSVANDRERE

Maugstrup Menighedsråd tilbyder
sanketræ ved selvskovning.
Pris: Kr. 200,- pr. rummeter incl. moms.
Henvendelse til:
Skovudvalgsformand
Svend Erik Lauesgaard Hansen
Tlf.: 74 50 62 08
Mob.: 22 48 62 08
Hærvejsvandrere
Pilgrimme og hærvejsvandrere
Sæsonen for pilgrimsvandring og hærvejsvandring begynder her i foråret, og
derfor åbner Jegerup Kirke traditionen
tro dørene til kirken i dagtimerne.

Mattias Skærved
Sognepræst i Vojens og tresognspastoratet Vojens-Jegerup-Maugstrup Eva
Holm Riis har fået bevilget studieorlov
fra den 1. januar til den 31. marts 2016.
I studieperioden er pastor Mattias
Skærved ansat i embedet, og det er menighedsrådenes ønske, at vi alle tager
godt imod Mattias Skærved.

gudstjenester i tv
Danmarks Radios DRK sender hver
søndag gudstjeneste kl. 14.00.
Gudstjenesten bliver sendt fra forskellige kirker i Danmark med egne præster,
organister og menigheder.

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 lysglobe.
Vi byder alle velkommen.

menighedsrådsvalget 2016
Der er i år valg til menighedsrådene
Vi har i tresognspastoratet besluttet at
holde orienteringsmøderne på samme
dato og som også er den dato, Landsforeningen af Menighedsråd anbefaler.

Dagsordenen for alle orienteringsmøderne er:
Velkomst.
Orientering om valget.
Kaffepause.
Mulighed for opstilling af en
eller flere kandidatlister.

Møderne afholdes tirsdag den 13.
september kl. 19.00 på følgende steder:
Vojens Sogn i Vojens Sognegård.
Jegerup Sogn i Jegerup Præstegård.
Maugstrup Sogn i Maugstrup
Præstegård.

KIRKEBLADET · 35. Årgang · Nr. 1
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DSUK KREDS HADERSLEV

Stiftsårsmøde
Danske Sømands- og Udlandskirker
i Haderslev Stift holder stiftsårsmøde
onsdag den 2. marts kl. 14.00 i Vojens
Sognegård.
Der er først generalforsamling, sønderjysk kaffebord og amerikansk lotteri
med mange gevinster.
Bagefter er der foredrag ved DSUK´s
landsformand, Anne E. Jensen, som
taler over emnet ”At være dansker i
Bruxelles”.

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.

Tirsdag den 31. maj 2016
kl. 14.30
Kredsen tager på sommerudflugt til Historisk Arkiv for Haderslev Kommune,
Kløvervej 87 B i Haderslev.
Arkivar Trine Skovlund Jørgensen
fortæller og viser rundt i arkiverne.

Flere kan sikkert genkende navnet på
årets taler, for Anne E. Jensen var i en
årrække medlem af Europaparlamentet.

Anne E. Jensen
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Brødtærte
Tirsdag den 26. april 2016
kl. 14.30
Kredsens årlige generalforsamling foregår traditionen tro i Jegerup Præstegård, hvor der bydes på brødtærte.

Tirsdag den 29. marts 2016
kl. 14.30
Ejner Jensen tog i maj 2015 ud på sit livs
cykeltur.
Han kommer og fortæller om tanken
bag turen, oplevelsen, og hvad han efter
flere tusinde kilometer på cyklen fik
med sig hjem.

Historisk Arkiv har 3 km arkivalier fra
og om Haderslev Kommune.
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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.

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.

TAXA Tlf. 70 10 75 00

MANGLER KIRKEBLADET
Det næste nummer af Kirkebladet (nr. 2 2016) uddeles lørdag den 28. maj 2016.
Har du ikke modtaget det denne dag,
så kontakt kirkekontoret.
Det kan også hentes i våbenhuset i
kirkerne eller på biblioteket i Vojens.
Kirkebladet kan også hentes på hjemmesiden: www.vojenskirke.dk.
Deadline for stof til næste kirkeblad er
fredag den 29. april 2016.

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

Der er offentlige menighedsrådsmøder i
Vojens Menighedsråd:
Onsdag den 23. marts kl. 14.00.
Onsdag den 27. april kl. 14.00.
Onsdag den 25. maj kl. 14.00.
Onsdag den 22. juni kl. 14.00.
Onsdag den 24. 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 08. marts kl. 16.30.
Tirsdag den 12. april kl. 16.30.
Tirsdag den 10. maj kl. 16.30.
Tirsdag den 14. juni kl. 16.30.
Jegerup Menighedsråd

Maugstrup Menighedsråd
En folkekirkelig samtaletjeneste i samarbejde med Kirkens Korshær.
Du kan tale om det, som du ønsker. En
samtale vil mange gange kunne løse op
for problemerne.
Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere
har tavshedspligt. Intet fortælles videre.
Alle kan henvende sig - og ingen spørger om navn, adresse eller cpr. nr..
Tlf.: 70 12 01 10.
Åbningstid: 20.00 - 02.00.

Der afholdes menighedsrådsmøder i
Maugstrup Sogn:
Torsdag den 17. marts kl. 18.30.
Torsdag den 21. april kl. 18.30.
Torsdag den 19. maj kl. 18.30.
Torsdag den 16. 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
KIRKEBLADET · 35. Årgang · Nr. 1
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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
Har studieorlov til 31. marts. Eva Holm Riis, 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 (Kirkebogsfører), 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.
Mattias Skærved, Toftegårdsvej 11, Eritsø, 7000 Fredericia. Tlf.: 60 62 19 95 og mail: MS@km.dk
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@net.dialog.dk
Regnskabsfører:
Gunvor Steensbeck Hansen, Landgangen 7, 2. th.
6100 Haderslev, tlf. 74 54 26 72
e-mail: gsh@km.dk

Graver og kirketjener:
Tove Laursen, Vestervej 13, Øster Løgum,
6200 Aabenraa. 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: mcjkrag@gmail.com

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 fredag den 29. april 2016.

