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KLUMMEN

Jens Lundsgaard i DR Deadline
Hvor langt er der fra Paris til Jegerup?
Af Jens Lundsgaard
Svar: Der er en time længere end mellem København og Jegerup! Jeg ved
det, for hver mandag aften tager jeg flyet fra Billund, for så at vende tilbage til
Jegerup Præstegård fredag aften. I Paris
passer jeg mit arbejde hos OECD.
Det er ingenting sammenlignet med de
fædre, som gør tjeneste i Afghanistan.
Men alligevel vil jeg gerne her sige en
ekstra tak for, at man har taget så godt
imod Lone som ny sognepræst. Det
hjælper meget, når hun skal have dagligdagen til at fungere i løbet af ugen.
Hvad er OECD?
OECD opstod i kølvandet på anden
verdenskrig. Den organisation, som var
oprettet til at fordele Marshall-hjælpen,
udviklede sig til et forum for dialog om
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økonomi og frihandel mellem Canada,
USA og Europa. I 1961 fandt dette samarbejde sin endelige form som OECD.
Siden dengang er antallet af medlemslande udvidet. Japan voksede op som
en industriel stormagt i 1960’erne og
kom med i OECD ligesom Australien
og New Zealand. På samme måde kom
blandt andre Mexico, Korea og Polen
med i 1990’erne, og i år er Chile blevet
medlem. Fokus for OECDs udvikling er
nu at blive et bindeled for den økonomiske dialog mellem de ”gamle” rige lande
og de nye store vækstøkonomier såsom
Kina, Indien og Brasilien.
OECD er ikke en bank, der investerer
eller låner penge ud. Vi har ingen direktiver om krumme agurker. Til gengæld giver vi landene en mulighed for
at udveksle erfaringer, eksempelvis om
hvordan Nationalbanken og Finansministeren kan imødegå den finansielle krise
og den stigende arbejdsløshed.
Fornøjelsen ved at forstå.
For et år siden blev jeg udnævnt som
chef i OECDs skatteøkonomiske afdeling. Vi arbejder meget med statistik.
Hvis du ser noget i avisen eller TV om
de danske skatter sammenlignet med andre lande, kan du være næsten sikker på,
at tallene kommer fra os.
Klima og miljøafgifter får stadig mere
opmærksomhed. Da verdens 20 største

økonomier mødtes i USA i september,
bad de OECD analysere, hvordan offentlige tilskud og skatteundtagelser øger
forbruget af fossile brændstoffer. Når
finansministrene fra disse lande mødes
igen sidst i april, har jeg personligt ført
pennen for én side af det materiale, de
skal diskutere. For selvom klimatopmødet i København ikke blev en rigtig succes, må vi ikke glemme at gøre noget. Så
for hvert kilo CO2 der udledes, når jeg
flyver mellem Paris og Billund, betaler
jeg til projekter i fattige lande, som kan
nedbringe udledningen dér med to kilo
CO2.
Noget af det sjoveste var måske de fire
år fra 2005 til 2009, hvor jeg sad med
ansvaret for at følge dansk og svensk
økonomi. Aviser, radio og TV ringede
af og til for at få OECDs kommentar til
eksempelvis regeringens forslag til finanslov. Så var det min opgave at lægge
ordene så tilpas klart, at journalisterne
ikke klippede indslaget fra, og så tilpas
diplomatisk at både højre og venstre side
af Folketingssalen kunne se fornuften i
OECDs meldinger.
Det bedste var så, når min gamle onkels
nabo havde set indslaget og sagde: når
du forklarer om økonomi, så forstår jeg
det. Så tænkte jeg: hvor er det rart at
være hjemme i Jylland!
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FORSIDEBILLEDE

KIRKEBIL

Jegerup Menighedsråd

Kirkebil til gudstjenester i de 3 kirker i

Jegerup Sogns offentlige menighedsrådsmøder afholdes i Jegerup Præstegård:
Tirsdag den 11. maj kl. 19.30.
Tirsdag den 08. juni kl. 19.30.
Tirsdag den 10. august kl. 19.30.
Tirsdag den 14. september kl. 19.30.
Alle møder er offentlige.

tresognspastoratet skal bestilles senest 1
time før gudstjeneste ved

TAXA Tlf. 74 54 28 70
HJEMMESIDER

Forsidebilledet er fra præsteindsættelsen
af sognepræst Lone Marie Lundsgaard i
midten og sognepræst Lykke Wester til
venstre og sognepræst Eva Holm Riis til
højre, her fotografetet i Vojens Kirke.
Præsteindsættelsen betyder at tresognspastoratet nu har alle præstestillinger
besat efter en lang periode med kun 2
præster.
Alle 3 præster indgår i et samarbejde
om den kirkelige betjening i alle tre
sogne og kirker i tresognspastoratet.
Med nu 3 præster og hvor vi søndag
den 30. maj holder indvielse af den ny
sognegård i Vojens, hvor der bl.a. er 4
sale til aktiviteter m.v., vil der fremover
være gode betingelser for en styrkelse af
det kirkelige arbejde i tresognspastoratet.
Foto: Jens Lundsgaard.

kpl

Tresognspastoratets 3 kirker har hver
deres egen hjemmeside, hvor der findes
oplysninger om de enkelte kirker og
aktiviteter i de enkelte sogne.
Vojens Kirke:
www.vojenskirke.dk
Jegerup Kirke:
www.jegerup.dk/kirken
Maugstrup Kirke:
www.maugstrup.dk/kirken

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Vojens Menighedsråd
Der er offentlige menighedsrådsmøder i
Vojens Menighedsråd:
Onsdag den 26. maj kl. 19.00.
Tirsdag den 22. juni kl. 19.00.
Onsdag den 25. august kl. 19.00.
Onsdag den 22. september kl. 19.00.
Alle møder holdes i sognegården,
Østerled 4 i Vojens.
Vojens Menighedsråd

Jegerup Menighedsråd

Maugstrup Menighedsråd
Afholder menighedsrådsmøder:
Mandag den 3. maj kl. 16.00.
Menighedsrådets årlige syn.
Torsdag den 20. maj kl. 19.00.
Budgetfremlægning.
Torsdag den 17. juni kl. 19.00.
Menighedsrådets årlige rundtur i
præsteskov/plantage.
Juli måned ingen møde.
Torsdag den 19. august kl. 19.00.
Alle møder afholdes i konfirmandstuen
i Maugstrup Præstegård.
Alle møder er offentlige.
Maugstrup Menighedsråd

Indre Missions møder arrangeres fra

gang til gang, så oplysning på næste
møde kan indhentes ved:
Herdis Hansen, Ndr. Ringvej 7 i Vojens,
Tlf.: 74 54 27 72.
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Gudstjenesteliste
Maj
Søndag den 2. maj, 4. s.e.p.
Johs. 8, 28-36 "Menneskesønnens
ophøjelse".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 10.00: LFW,
Konfirmation.
Søndag den 9. maj, 5. s.e.p.
Johs. 17, 1-11 "Jesu ypperstepræstelige
bøn".
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 09.00: LML,
Teltgudstjeneste.
Maugstrup kl. 10.30: EHR
Torsdag den 13. maj, Kristi
himmelfartsdag.
Luk. 24, 46-53 "Kristi himmelfart".
Vojens kl. 09.00: EHR, Konfirmation
Vojens kl. 11.00: EHR, Konfirmation
Jegerup kl. 10.30: LFW
Maugstrup kl. 09.00: LFW
Søndag den 16. maj, 6. s.e.p.
Johs. 17, 20-26 "Jesu bøn om de
troendes enhed".
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 10.30: LML
Maugstrup kl. 09.00: LFW
Søndag den 23. maj, Pinsedag.
Johs. 14, 15-21 "At elske og holde Jesu
bud".
Vojens kl. 10.30: EHR
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Jegerup kl. 11.30: LML
Maugstrup kl. 10.00: LML

Maugstrup kl. 10.30: LFW, Teltgudstjeneste på Simmersted Sportsplads.

Mandag den 24. maj, 2. Pinsedag.
Johs. 6, 44-51 "Jeg er det levende
brød".
Der henvises til friluftsgudstjenesten i
Åsøsund kl. 11.00, se omtale side 10.

Søndag den 20. juni, 3. s.e.t.
Luk. 6, 11-32 "Lignelsen om den fortabte søn".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: LML
Maugstrup kl. 09.00: EHR

Lørdag den 29. maj, Dåbsgudstjeneste.
Jegerup kl. 11.00: LFW
Søndag den 30. maj, Trinitatis
søndag.
Matt. 28, 16-28 "Dåbs- og missionsbefalingen".
Vojens kl. 10.30: EHR/LML/LFW
På grund af indvielse af Vojens Sognegård er der fællesgudstjeneste i Vojens
Kirke, se omtale side 8.

Juni
Lørdag den 5. juni, Grundlovsdag.
Maugstrup kl. 14.00: LFW og LML, se
omtale side 7.
Søndag den 6. juni, 1. s.e.t.
Luk. 12, 13-21 "Den rige bonde".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: LFW
Maugstrup kl. 09.00: EHR
Søndag den 13. juni, 2. s.e.t.
Luk. 14, 25-35 "Prisen for at følge efter
Jesus".
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 09.00: LML

Onsdag den 23. juni, Skt. Hans aften.
Maugstrup kl. 20.00: EHR, se omtale
side 5.
Lørdag den 26. juni, Dåbsgudstjeneste.
Jegerup kl. 11.00: LML
Søndag den 27. juni, 4. s.e.t.
Matt. 5, 43-48 "Om fjendekærlighed".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: LML
Maugstrup kl. 10.30: LML

Juli
Søndag den 4. juli, 5. s.e.t.
Matt. 16, 13-26 "Peters bekendelse ved
Cæsarea Filippi".
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 19.00: LML
Maugstrup kl. 09.00: LML
Søndag den 11. juli, 6. s.e.t.
Matt. 19, 16-26 "Den rige yngling".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 14.00: EHR
Maugstrup kl. 09.00: EHR
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Søndag den 18. juli, 7. s.e.t.
Matt. 10, 24-31 "Disciplen og mesteren
- to spurve for en skilling".
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 10.30: LML
Maugstrup kl. 09.00: LFW
Søndag den 25. juli, 8. s.e.t.
Matt. 7, 22-29 "Huset på sand og
klippegrund".
Vojens kl. 10.30: HW
Jegerup: Vi henviser til Vojens Kirke
Maugstrup: Vi henviser til Vojens
Kirke.

Friluftsgudstjeneste
Friluftsgudstjeneste på Simmersted
Sportsplads
Søndag den 13. juni 2010 kl. 10.30 er
der friluftsgudstjeneste ved Simmersted
og Omegns Idrætsforenings årlige sommerfest på sportspladsen.
Før gudstjenesten serverer Maugstrup
Menighedsråd kaffe og rundstykker.
Alle er hjerteligt velkomne.

August
Søndag den 1. august, 9. s.e.t.
Luk. 12, 32-48 "Om at have sin skat i
himlen".
Vojens kl. 10.30: JJM
Jegerup kl. 09.00: JJM
Maugstrup: Vi henviser til Vojens og
Jegerup kirker.
Søndag den 8. august, 10. s.e.t.
Matt. 11, 16-24 "Børnene på torvet veråb over Israels byer".
Vojens kl. 10.30: JJM
Jegerup: Vi henviser til maugstrup og
Vojens kirker
Maugstrup kl. 09.00: JJM
EHR = Eva Holm Riis
LFW = Lykke Fugl Wester
LML = Lone Marie Lundsgaard
HW = Henning Wehner
JJM = Johannes Jehøj Madsen

Menighedsrådet

Skt. Hans aften
Skt. Hans aften i Maugstrup
Præstegård onsdag den 23. juni
Vi tænder op i grill'en.
Kl. 18.00 er kullene klar.
Medbring selv kød, tilbehør og drikkevarer.
Kl. 20.00 er der gudstjeneste i Maugstrup
Kirke med sommersange og salmer.
Kl. 20.45 serverer menighedsrådet kaffe
og sodavand - medbring selv brød.
Kl. ca. 22.00 bål og båltale. I løbet af
aftenen er der cykelringridning og is til
børnene.
Vel mødt til en dejlig midsommeraften i
Maugstrup Præstegård.

PILGRIM FOR EN DAG
En gruppe pilgrimme drager gennem
vores egn på deres sommervandring på
Hærvejen.
Lokale beboere er velkomne til at vandre med en enkelt dag. På vandringerne
får vi et Guds ord med på vejen.
Ved andagter og gudstjenester lader vi
os inspirere af Bibelens mange vej-metaforer og lever os ind i "de syv pilgrimsnøgler": langsomhed, frihed, enkelhed,
bekymringsløshed, stilhed, fællesskab
og åndelighed. Og først og fremmest skal
vi glæde os over sommeren i "Vorherres
grønne katedral".
Undervejs håber vi, at lokale vandrere
vil fortælle om egnens og kirkernes historie, samt om livet som bønder, menighedsrådsmedlemmer, lærere, husmødre
m.v. Samtidig kan vi pilgrimme indvie
i tanker og refleksioner om pilgrimsvandringens betydning for vort moderne
(tros)liv.
Dette kan forhåbentlig blive til gensidig inspiration.
Man behøver ikke melde sig til på
forhånd, men møder blot op på herberget
Tørninggård, Knagsledvej 1, Hammelev
tirsdag den 29. juni kl. 8.45 medbringende madpakke og drikkelse til frokost.
Vi går ca. 22 km. til næste herberg "Ellegaard", Slevadvej 7 i Stursbøl, hvor vi
er fremme ud på eftermiddagen.
Undervejs gør vi ophold i Jegerup
Kirke.
Arr.: Elisabeth Lidell, pilgrimspræst
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Sommerfest i Jegerup
Under sommerfesten i Jegerup er gudstjenesten
søndag den 9. maj kl. 09.00
flyttet til teltet på sportspladsen, hvor
Lone Marie Lundsgaard prædiker.
Menighedsrådet

Lørdagsdåb

barnedåb om lørdagen. Det vil vi gerne
imødekomme.
Derfor vil der være dåbsgudstjeneste
den sidste lørdag i måneden året rundt
– undtagen juli og december.
Dåbsgudstjenesterne er et supplement til barnedåb i forbindelse med de
ordinære gudstjenester om søndagen i
pastoratets tre kirker.
Dåbsgudstjenesterne foregår i Jegerup
Kirke lørdag kl. 11.00 og er tilrettelagt
som en gudstjeneste med bøn, salmer og
prædiken – men med dåbshandlingen i
centrum.
Der kan være én eller flere dåb ved
gudstjenesten, som ikke kun henvender sig til dåbsforældre og inviterede
gæster.
Dåbsgudstjenesterne er, som alle andre
gudstjenester, åbne for alle, der har lyst
til at deltage.
Dåbsgudstjeneste i Jegerup Kirke
lørdag kl. 11.00:
29. maj – med dåbssamtale
tirsdag den 18. maj kl. 17.00
26. juni – med dåbssamtale
tirsdag den 15. juni kl. 17.00
28. august – med dåbssamtale
tirsdag den 17. august kl. 17.00
25. september – med dåbssamtale
tirsdag den 14. september kl. 17.00

Døbefonten i Jegerup Kirke kan
dateres tilbage til år 1050
Lørdagsdåb i tresognspastoratet
Ind imellem bliver vi præster spurgt,
om der er mulighed for at holde
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Bestil dåb på kordegnekontoret
tlf. 74 54 11 04
Eva Holm Riis
Lykke Fugl Wester
Lone Marie Lundsgaard

Dåb igennem tiderne
Lige som døbefonten ofte har haft mange
forskellige placeringer i kirkerummet, så
har dåbshandlingen også ligget på mange
forskellige tidspunkter.
Efter reformationen talte man for, at
den skulle ligge om søndagen efter gudstjenesten, lige som vielse og begravelse
skulle gøre.
Men fra slutningen af 1600-tallet bliver
dåben mere og mere en privat handling.
Den fandt sted i kirken, men spredt ud
over hele ugen.
Kirkeritualet af 1685 forsøger at fastholde, at ”ægte-folks børn døbes straks
efter gudstjenesten, mens horebørn i
kiøbstæderne skulle døbes efter tolv
slet….”. I løbet af 1700-tallet bliver
hjemmedåb det mest almindelige. Den
ene af vore gamle kirkefædre, Grundtvig, er således døbt derhjemme i præstegården i 1783.
Den anden, Kierkegaard, er døbt torsdag den 3. juni 1813 i Helliggeist Kirke
på Strøget i København. I midten af
1800-tallet vender dåben igen tilbage
til kirkerummet om søndagen, men ikke
som en del af gudstjenesten.
For lidt mere end 100 år siden begynder dåben at dukke op i selve højmessen.
Der har den stor set ligget siden. Indtil
man inden for de sidste 10 år er begyndt
at holde dåbsgudstjenester om lørdagen.
Så hvis vi kigger på historien og traditionen, så er det ikke dåbsgudstjenesten,
der er nyskabelsen – det nye er dåb i
højmessen!
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grundloven

fælles grundlovsmøde i Maugstrup

Danmarks Riges Grundlov er i sin nuværende form vedtaget den 5. juni
1953.
Men i sine hovedtræk går lovteksten
tilbage til den første grundlov, der blev
vedtaget 5. juni 1849, da Den Grundlovgivende Rigsforsamling vedtog loven
som udtryk for landets overgang fra enevælde til demokrati.
Grundloven er blevet ændret i 1866,
1915, 1920 og i 1953 til den nuværende
version.
Ændringer kræver efter § 88, at den
nye Grundlov vedtages af 2 på hinanden
følgende Folketing, adskilt af et folketingsvalg, og at Grundlovsforslaget accepteres ved en folkeafstemning, hvor
mindst 40 % af de stemmeberettigede
skal stemme for den nye Grundlov.
Den havde oprindelig 100 paragraffer,
men er nu strammet sammen til 89. Af
disse er omkring 60 identiske med bestemmelser i den oprindelige junigrundlov, syv andre paragraffer står endnu ordret fra lovrevisionen af 1866.
Grundloven har altså i imponerende
grad stået sin prøve som regulator for
statsstyrelsen i 161 år.
kpl

Lørdag den 5. juni kl. 14.00

Teltet i præstegårdshaven

Vi begynder med flaghejsning og en kort gudstjeneste i
Maugstrup Kirke kl. 14.00 v/sognepræsterne Lykke
Wester og Lone Marie Lundsgaard.
Bagefter er der kaffebord i præstegårdshaven.
Pris for kaffe og kage kr. 30,00 - Børn gratis.
Efterfulgt af en lokal ung taler, der giver sit bud på
grundloven.
Årets grundlovstaler er Jan Lindhardt, biskop over
Roskilde Stift fra 1997 - 2008.
Vojens Koret medvirker.
Dagen arrangeres i et samarbejde mellem tresognspastoratets menighedsråd i Vojens - Jegerup - Maugstrup.

Alle er hjertelig velkommen.

Flaghejsning i 2009

Vojens Koret underholder i 2009
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Sogneaften i Vojens

Indvielse af den ny sognegård i Vojens

Sal 1 i Vojens Sognegård - en af ialt 4
sale til brug for aktiviteter
Onsdag den 9. juni kl. 19 afholdes der
Sogneaften i Vojens ny sognegård.
Vojens Menighedsråd og sognets tre
præster vil her give sognet mulighed
for at høre lidt om, hvordan vi har
tænkt os, det fremtidige kirkeliv i vores
tresognspastorat, som Vojens Sogn er en
del af, skal forme sig, og give deres besyv med.
Desuden vil vi give et indblik i, hvilke
planer vi har om, hvad den ny sognegård
skal bruges til.
Indimellem vil vi synge og drikke kaffe.
Alle er velkomne.
Eva Holm Riis
Lykke Fugl Wester
Lone Marie Lundsgaard
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Indgangspartiet til Vojens Sognegård med kontoret for kordegn og præsterne, og i
baggrunden indgang til mødelokaler, hvor der er 4 sale til aktiviteter for sognenes
beboere i tresognspastoratet
Søndag den 30. maj indbydes der til
Der vil være underholdning og festtaler
indvielsesfest i den ny sognegård i
og der bydes på et lettere traktement.
Vojens.
Alle er meget velkommen.
Vojens Menighedsråd indbyder alle til
"Åbent hus" i den ny Sognegård.
Menighedsrådet
Vi starter med en festgudstjeneste i Vojens Kirke kl. 10.30, hvor alle 3 sognepræster medvirker.
Kl. ca. 11.45 fortsætter vi med reception
i den ny sognegård, hvor der er mulighed
for at se de nye lokaler.

Sognegården mod vest

vojens - jegerup - Maugstrup.

UDFLUGTER I TRESOGNSPASTORATET
Da vi er ved at tilrettelægge turen, vil
den blive omtalt på et senere tidspunkt.
Jegerup Menighedsråd

Udflugt for Vojens Sogn

Maugstrup - Simmersted

Motiv fra Den Gamle By i Århus
Vojens Menighedsråds
ÆLDREUDFLUGT
Turen går til ”Den gamle By” i Århus
og Århus Domkirke.
Fredag den 18. juni 2010
Program:
Kl. 09.30:
Afgang fra parkeringspladsen ved
Vojens Kirke.
Kl. ca. 11.00:
Ankomst til ”Den gamle By”.
Kl. ca. 11.45:
1-rets menu i restaurant i ”Den
gamle By” – drikkevarer for egen
regning.
Kl. ca. 13.15:
Kort byrundtur med bus til de kendte
steder i Århus.
Kl. 14.00:
Besøg i Århus Domkirke, hvor
guider viser rundt og fortæller om
Domkirken.

Hørning Kro
Kl. ca. 15.00:
Vi kører til Hørning Kro, hvor der
serveres kaffe med ½ bolle og
lagkage.
Herefter går turen mod Vojens med
forventet hjemkomst kl. ca. 18.00.
Deltagelse for turen koster pr. person
150,- kr., som opkræves ved bussen.
Tilmelding senest den 11. juni 2010 til
kordegnekontoret, tlf. 74 54 11 04.
Tilmelding sker efter først-til-mølle
princippet, - dog henvender turen sig
hovedsageligt til borgere i Vojens Sogn.
Vojens Menighedsråd

Udflugt for Jegerup Sogn
Jegerup Sogns ældreudflugt.
Onsdag den 16. juni har menighedsrådet
deres årlige udflugt.

Motiv fra Givskud Dyrepark
Udflugt tirsdag den 8. juni 2010
Tirsdagsklubben og Maugstrup Menighedsråds sommerudflugt går i år til
Givskud Dyrepark.
Undervejs vil vi spise middag et dejligt
sted og senere drikke en kop eftermiddagskaffe.
Afgang fra Maugstrup kl. 10.00 og Simmersted kl. 10.15.
Tilmelding til Jonna Boye 74 50 63 17
senest den 30. maj.
Tirsdagsklubben og
Maugstrup Menighedsråd.
KIRKEBLADET · 29. Årgang · Nr. 2
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Pinsegudstjeneste 2010 i årøsund

Stranden foran Årøsund Badehotel, hvor pinsegudstjenesten kommer til at foregå
Også i år er sognene i Haderslev Domprovsti gået sammen om en fælles friluftsgudstjeneste Anden Pinsedag den
24. maj.
I år på stranden foran Årøsund badehotel.
Gudstjenesten begynder kl. 11.00.

ven med, så frokosten kan nydes i forlængelse af gudstjenesten.
Der er sognepræst Pia Haaning Lorenzen, Øsby Kirke, der i år står for arrangementet.
Reserver allerede nu dagen.

kpl

En gruppe af domprovstiets præster er i
fuld gang med at tilrettelægge gudstjenesten. Man skal ikke forvente altergang,
men så meget andet.

10

Folk opfordres til at tage klapstol eller
tæppe med, da der kun vil blive placeret
bænke på det første stykke foran badehotellet, hvor der er græs. De som skal
sidde på stranden skal derfor selv medbringe "siddeplads".

Der er en særlig hjemmeside hvor der
kan hentes mere information:

Man opfordres også til at have madkur-

www.pinsegudstjeneste.dk
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Færgeforbindelsen til Årø
Stranden bag Årøsund Badehotel
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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; privat: Lintrupvej 19, 6660 Lintrup.
Tlf. 74 82 11 01 og e-mail: EHR@km.dk.
Træffes bedst kl. 10-11. Mandag fri.
Lykke Fugl Wester, Borgvej 3, Maugstrup, 6500 Vojens
Tlf. 74 50 63 27 og e-mail: LFW@KM.DK - Træffes bedst tirsdag til lørdag kl. 12-13. Mandag fri.
Lone Marie Lundsgaard, Bålhøjvej 1, Jegerup, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 11 11 og e-mail: LOML@KM.DK. Træffes tirsdag aften på www.cyberkirken.dk. Mandag fri.

Vojens Sogn
Organist:
På barselsorlov i 1. år.
Vikar er ved redaktionens afslutning ikke ansat.
Kirkesanger:
Kontakt kirkekontoret tlf. 74 54 37 04
Kirkegårdsleder:
Claus Schøtt, Dyssebakken 35,
6500 Vojens, tlf. 74 59 14 51,
e-mail: vojenskirkegaard@c.dk
Menighedsrådsformand:
Ingelise Vilsen, Præstegårdsvej 18,
6500 Vojens, tlf. 74 54 31 28
e-mail: invi@privat.dk
Kirkeværge og kasserer:
Knud Peter Levinsen, Vestergade 54,
6500 Vojens, tlf. 74 54 28 37, e-mail: kpl@pc.dk
Regnskabsfører:
Gunvor Steensbeck Hansen, Landgangen 7, 2. th.
6100 Haderslev, tlf. 74 54 26 72
e-mail: gsh@km.dk

Jegerup Sogn
Organist:
Mona Thorsager, Varming Vesterby 5, Varming,
6760 Ribe, tlf. 51 37 35 05
e-mail: mona.thorsager@mail.dk
Graver og kirkesanger:
Søren Lagoni, Stenvænget 3,
6560 Sommersted, tlf. 74 54 36 68
på kirkegården onsdag kl. 12-13
(privat 74 50 46 99)
Menighedsrådsformand:
Birte (Bibs) Stark, Østerengvej 4, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 03 00
e-mail: ankerstark@dbmail.dk
Kirkeværge:
Bent Steen, Østerager 1, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 25 61
Kasserer:
Margit Krag, Bygaden 39, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 30 39
e-mail: mckrag@mail.dk

Maugstrup Sogn
Organist:
Se under Jegerup Sogn.
Kirkesanger:
Chresten Friis, Simmerstedvej 221,
6100 Haderslev, tlf. 74 50 61 01
e-mail: cff.sg@dlgnet.dk
Graver:
Ole Toft Sørensen, Borgvej 1 a,
6500 Vojens, tlf. 74 50 63 92
e-mail: gravermaugstrup@mail.dk
Menighedsrådsformand:
Ulla Toft, Simmerstedholm 5,
6500 Vojens, tlf. 74 50 63 04
e-mail: uto@mail.dk
Kirkeværge:
Svend Erik Hansen, Simmersted Byvej 24,
6500 Vojens, tlf. 74 50 62 08
Kasserer:
Jonna Boye, Øster Skovvej 1B,
6500 Vojens, tlf. 74 50 63 17
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Pinsen
Af Lone Marie Lundsgaard
Helligånden
Åbner vi Bibelen og begynder at læse i
1. mosebog, møder vi allerede ved skabelsen begrebet Guds Ånd. Vi skal faktisk ikke mere end 3 linjer ind i teksten,
før vi hører, at ”Guds Ånd svævede over
vandene”. Læser vi videre, kommer vi
i kapitel 2 til beretningen om Adam og
Eva, og her møder vi igen Guds Ånd:
”Da formede Gud Herren mennesket af
jord og blæste livsånde i hans næsebor,
så mennesket blev et levende væsen”.
Guds Ånd møder vi ikke kun i Det
gamle Testamente. I Det nye Testamente hører vi også om Guds Ånd, og
her kaldes den Helligånden. Første gang
vi møder den, er ved Jesu undfangelse,
hvor englen fortæller Jomfru Maria, at
Helligånden skal komme over hende,
og at hun ved dens kraft skal blive mor
til Guds Søn. Senere i evangelieteksten
hører vi igen om Helligånden, da Jesus
bliver døbt. Denne gang i form af en
due, som svæver over ham.
I Bibelen møder vi Helligånden, som
den livgivende kraft, som udgår fra Gud.
Helligånden er derfor ikke noget, som vi
kan se eller tage at føle på. Den er med
andre ord usynlig - akkurat ligesom varmen fra solen. Og ligesom vi kan mærke
varmen fra solen og se, hvordan alting
spirer og gror, er også Helligånden noget, som kan mærkes, og som giver liv.

Apostlenes Gerninger
I Apostlenes Gerninger kan vi læse, at
Jesu disciple efter Påsken og Jesu himmelfart var samlet i forbindelse med
jødernes Pinsefest. Men mens hele Jerusalem var fyldt med glade og feststemte mennesker fra mange lande,
festede disciplene ikke. Tværtimod. De
var modløse og triste, og de vidste ikke,
hvad de skulle foretage sig, nu hvor Jesus ikke længere var iblandt dem.
Men mens disciplene er samlet, sker
der noget: ”Da pinsedagen kom, var de
alle forsamlet. Og med ét kom der fra
himlen en lyd som af et kraftigt vindstød,
og den fyldte hele huset, hvor de sad.
Og tunger som af ild viste sig for dem,
fordelte sig og satte sig på hver enkelt
af dem. De blev alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre
tungemål, alt efter hvad Ånden indgav
dem at sige.”
Og læser vi videre, bliver der berettet
for os, at disciplene fra dette øjeblik kom
ud af modløsheden og fik kraft og styrke
til at gå ud i verden og fortælle om Jesus.
Det første missionsarbejde i kirkens historie var med andre ord begyndt.
Pinse
Når vi i dag fejrer pinse, fejrer vi den
begivenhed, som indtraf for disciplene
for omkring 2000 år siden. Vi kalder det
også kirkens fødselsdag, fordi det er her,
disciplene begynder at missionere og
danne menigheder og kirker.
Men pinse er først og fremmest en fest,
fordi Gud har holdt sit ord til os: Gud

lader os ikke være alene her på jorden!
Gud er hos os i Helligånden, og når vi
er blevet døbt og har modtaget Helligånden, er Gud hele tiden nærværende og
går igennem livet sammen med os.
Dermed bliver pinsen for os også en påmindelse om, at vi - ligesom Gud aldrig
lader os alene - heller ikke må lade andre
være alene. Vi har som nutidens disciple
til opgave at gå ud i samfundet og bringe
det kristne evangelium videre og derved
være nærværende og omsorgsfulde for
vores medmennesker. Og i den forbindelse er det Helligånden, som gør os i
stand til at formidle det glædelige budskab - akkurat ligesom disciplene gjorde
det for så mange år siden.
Lad os derfor bruge pinsen til at fejre,
at Gud stadig er hos os og aldrig lader os
være alene.
Glædelig Pinse
Faktaboks
Pinse kommer af det græske ord Pentekoste, som betyder halvtredsindstyvende.
Pinse er oprindelig en jødisk takkefest for kornhøsten, og den ligger 50
dage efter udvandringen fra Egypten
og dermed 50 dage efter den jødiske
påske. Til pinsefesten fejrede man
også pagtslutningen og overdragelsen
af de 10 bud.
Eftersom hverdagssproget i Romerriget var græsk, blev ordet pinse oversat fra hebraisk til græsk, og i dag
bruges ordet pinse om den tredje af
kirkens højtider.
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