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SOGNEKLUMMEN

Stinne Jensen

Tanker om en pilgrimsvandring i
Nordspanien
Af Stine Jensen
I mere end 1000 år har pilgrimme vandret mod Sankt Jakobs grav i Santiago
de Compostella i det nordvestlige Spanien.
Især katolikker har vandret ad denne
sti som enten en takkerejse eller bodsrejse, men hvad får så to kvinder til at
pakke rygsækken og spænde vandresandalerne på for at vandre 800 km gennem
Nordspanien?
Jeg havde gennem et stykke tid gået
og puslet med tanken om at vandre de
mange kilometer.
Ideen opstod, da jeg læste en artikel
i Jyske om en herre, der havde været på
en pilgrimsrejse, og han kredsede meget
om de tanker, der kom til en og hvordan
mange glemte episoder dukkede op.
Jeg tænkte ”ja hvis man går i fem
uger, da må tankerne vel holde op eller
"hvad sker der”?
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Katedralen i Santiago
Så en juli dag i 2007 begav jeg mig
sammen med Dora Aalling ud på helt
ukendt grund. Ingen af os kan spansk
eller fransk, vi havde intet kort med,
kun en bog der beskrev pilgrimsvejen,
den gav forslag til overnatningssteder og
dagsvandringer.
Vi brugte de første dage til at finde
ud af, hvordan man opfører sig som pilgrim.
Dagen starter ved 6.00 tiden, der er
cafeer hele vejen, så der er rig mulighed
både mad og drikke.
Man vandrer i sit eget tempo, men
hilser høfligt på de, der overhaler eller
man selv overhaler med et venligt ”buen
camino”, hvis nogen sidder i vejkanten,
spørger man hvordan man har det, og om
der evt. er noget, man kan hjælpe med.

Når vi ved 14.00-15.00 tiden kommer
frem til herberget, fremviser man sit pilgrimspas og får derefter anvist en seng.
Her lægges rygsækken, man får et bad
og er nu klar til at se på den by, man nu
er landet i den dag.
Hvis herberget endnu ikke er åbnet,
sætter jeg min rygsæk i kø og kan roligt
gå ud for at handle ind eller se på byen.
Ikke mindst skrive dagbog, det er for
at holde styr på dagene, men ikke mindst
de tanker og oplevelser, der har været
i dagens løb. Efterfølgende vil det vise
sig, at denne lille bog er blevet meget
værdifuld for mig.
Som dagene går, kommer jeg ind i en
fast ”camino rytme”, og det giver ro og
tid til at lade tankerne komme og gå. Jeg
opdager, at 3 timer pludselig kan forsvinde, det er forunderligt at have tid og
ro til at tænke tankerne til ende.
En tanke afføder den næste og pludselig dukker ting op som jeg troede var
glemt, gamle skolekammerater, da vores
børn var små, familiemedlemmer der for
længst er døde og alle jeg kender får en
tanke, jeg kan nå dem alle, der er ikke
noget der forstyrrer, vejen er lagt, de
gule muslingeskaller viser vej.
Det at vandre og ikke skulle andet
end den langsommelighed, stilhed, enkelthed, frihed, bekymringsløshed, fællesskab og for nogen spiritualitet, gør
at jeg blev lidt ydmyg over for ting, jeg
måske ikke havde tillagt stor betydning
før, f. eks det at finde et lille Dannebrogsflag af plastik (der havde været byfest i
den lille by), gå og savne et stykke frugt,
som jeg ikke fik købt dagen i forvejen,
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Ingen ved hvorfor Jesus strækker armen
nedad.

så rundt om et lille hjørne og der i vejsiden står en kurv med dejlige æbler til
de pilgrimme, der kommer forbi, jeg skal
blot skrive navn og hvor jeg kommer fra
i en bog, som tak for æblet, tilfældigt
eller…..?
Dejligt at møde ”camino venner” under dagens vandring eller ved herberget,
nogle møder jeg kun en gang, andre flere
gange og nogle dukker op igen flere uger
senere, hvor jeg bliver modtaget med
kram og kindkys.
På Caminoen er det som om alder og
nationalitet bliver udvisket, alle er der for
den samme sag, at vandre til Santiago,
dog med hver vores grund til at vandre
lige netop nu.
I hver by, hvor der er en kirke, er
der pilgrimsmesse hen under aften, her
mødes alle pilgrimmene uanset kultur
og tro, hvor der er lejlighed til at fundere
over dagenes begivenheder og få et ord
med på vejen. Man havde de fleste steder

været så venlige at oversætte dagen tekst
til engelsk eller fransk, så alle kunne
være med.
Tilslut ønsker vi hinanden ”buen
camino” og vakler hjem i seng på de
ømme fødder og nogle med vabler.
Det store øjeblik er kommet, jeg
træder ind på den store plads foran katedralen i Santiago, et øjeblik hvor jeg
næsten taber vejret og bliver nok også
lidt berørt, efter 700 km at stå her, hvor
tusinde af pilgrimme har stået før mig
med hver deres pilgrimsvandring bag
sig.
Næste skridt er pilgrimskontoret, hvor
jeg får mit Compostella, et bevis på at
jeg har tilbagelagt alle disse kilometer.
Det at vandre til Finisterre har været
stort for pilgrimmene gennem tiden. De
udgravninger der har været, kan man
finde grave, hvor den døde er begravet
med en muslingeskal, dette kan tyde på
at her ligger en pilgrim.
Pilgrimmene har taget en muslingeskal med som bevis på, at han havde
været ved havet.
Når man ser på forskellige altertavler, kan man ofte kende Jakob på, at
han har en muslingeskal i sit bælte, en
vandrestav og en kalebast, så nu kan jeg
ikke gå forbi en altertavle uden at kigge
efter lige netop Jakob.
Buen camino

Stinne Jensen

FORSIDEBILLEDE
Min rygsæk "står i kø".

Dåbsbillede af Michael Ancher.
Se omtale på bagsiden.
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Gudstjenesteliste
Juni
Torsdag den 2. juni,
Kristihimmelfarts dag
Mark. 16, 14-20 ”Den opstandne
befaler at forkynde og døbe”.
Vojens kl. 09.00: EHR, Konfirmation
Vojens kl. 11.00: EHR, Konfirmation
Jegerup: Ingen gudstjeneste
Maugstrup: Ingen gudstjeneste
Søndag den 5. juni, 6. s.e.p.
Grundlovsdag
Johs. 15, 26-16,4 ”Kommende
forfølgelser”.
Vojens: Ingen gudstjeneste
Jegerup: Ingen gudstjeneste
Maugstrup kl. 14.00: LML/LFW
Fælles grundlovsgudstjeneste for hele
pastoratet og grundlovsmøde i præstegårdshaven. Se omtale side 7.
Søndag den 12. juni, Pinsedag
Johs. 14, 22-31 ”Talsmandens
gerning”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 09.30: LML
Maugstrup kl. 10.30: LFW
Teltgudstjeneste på Simmersted
Sportsplads. Se omtale side 5.
Maugstrup kl. 12.00: LFW,
Dåbsgudstjeneste.
Mandag den 13. juni, 2. pinsedag
Johs. 3, 16-21 ”Guds kærlighed og
dommen over verden”.
Der henvises til den store friluftsgudstjeneste i Gram Slorspark kl.
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11.00 for hele Haderslev Domprovsti.
Alle er velkommen.
Se omtale på side 13.

Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup kl. 19.00: LFW

Søndag den 19. juni,
Trinitatis søndag
Johs. 3, 1-15 ”Jesu og Nikodemus”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: LML
Maugstrup kl. 09.00: LML

Søndag den 24. juli, 5. s.e.t.
Luk. 5, 1-11 ”Peters fiskedræt”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 19.00: LML
Maugstrup kl. 09.00: LML

Torsdag den 23. juni, Skt. Hans aften
Maugstrup kl. 20.00: LFW
Søndag den 26. juni, 1. s.e.t.
Luk. 16, 19-31 ”Den rige mand og
Lazarus”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup ingen gudstjeneste.

Juli
Søndag den 3. juli, 2. s.e.t.
Luk. 14, 16-24 ”Lignelsen om det store
festmåltid”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup kl. 19.00: LFW
Søndag den 10. juli, 3. s.e.t.
Luk. 15, 1-10 ”Lignelsen om de 99 får
og den tabte drakme”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 19.00: LML
Maugstrup kl. 09.00: LML
Søndag den 17. juli, 4. s.e.t.
Luk. 6, 36-42 ”Splinten og bjælken i
øjet”.

Søndag den 31. juli, 6. s.e.t.
Matt. 5, 20-26 ”Om drab, vrede og
forsoning”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup ingen gudstjeneste.

August
Søndag den 7. august, 7. s.e.t.
Luk. 19, 1-10 ”Jesu møder overtolderen
Zakæus”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 09.00: EHR
Søndag den 14. august, 8. s.e.t.
Matt. 7, 15-21 ”Advarslen mod de
falske profeter”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 19.00: EHR
Maugstrup kl. 09.00: EHR
Søndag den 21. august, 9. s.e.t.
Luk. 16, 1-9 ”Lignelsen om den uærlige
forvalter”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup kl. 10.30: EHR
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Tirsdag den 23. august.
Vojens kl. 19.00: LFW og LML
Konfirmandgudstjeneste og efterfølgende konfirmandindskrivning i
Sognegården. Se side 6.
Søndag den 28. august, 10. s.e.t.
Luk. 19, 41-48 ”Jesu gråd over
Jerusalem”.
Vojens kl. 11.00: LML/LFW
Høttegudstjeneste med kirkefrokost.
Jegerup kl. 09.00: LFW, Morgensang.
Se omtale af Høttevandring side 10.

September
Søndag den 4. september, 11. s.e.t.
Luk. 18, 9-14 ”Tolderen og farisæren”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 10.30: LFW
Maugstrup kl. 09.00: LML
Lørdag den 10. september.
Jegerup kl. 09.00: LML
Søndag den 11. september, 12. s.e.t.
Mark. 7, 31-37 ”Effatha - helbredelsen
af en døvstum”.
Vojens kl. 10.30: EHR,
Konfirmandindskrivning. Se side 6.
Jegerup: Ingen gudstjeneste
Maugstrup kl. 10.30: LML
EHR = Eva Holm Riis
LFW = Lykke Fugl Wester
LML = Lone Marie Lundsgaard
KRH = Kai Ross-Hansen
BC = Bjarne Christensen
CV = Carsten Vigsø

GUDSTJENESTER PÅ PLEJEHJEMMENE
BREGNJERGLUNDEN

POVLSBJERGCENTERET

Gudstjenesterne foregår i gangen til
Bregnbjerglunden efter følgende plan:

Gudstjenesterne foregår efter følgende
plan:

Torsdag den 09. juni kl. 10.15: KRH
Torsdag den 16. juni kl. 10.45: LFW
Torsdag den 23. juni kl. 10.15: BC
Torsdag den 30. juni kl. 10.45: LML
Torsdag den 07. juli kl. 10.15: CV
Torsdag den 14. juli kl. 10.45: LFW
Torsdag den 21. juli kl. 10.15: KRH
Torsdag den 28. juli kl. 10.45: EHR
Torsdag den 04. august kl. 10.15: BC
Torsdag den 11. august kl. 10.45: EHR
Torsdag den 18. august kl. 10.15: CV
Torsdag den 25. august kl. 10.45: LML

Torsdag den 16. juni kl. 10.00: LFW
Torsdag den 30. juni kl. 10.00: LML
Torsdag den 14. juli kl. 10.00: LFW
Torsdag den 28. juli kl. 10.00: EHR
Torsdag den 11. august kl. 10.00: EHR
Torsdag den 25. august kl. 10.00: LML

Teltgudstjeneste i Jegerup

Teltgudstjeneste i Simmersted

Søndag den 29. maj kl. 09.00 holdes der
teltgudstjeneste i Jegerup.

Gudstjeneste i teltet på Simmersted
Sportsplads.

Under byens sommerfest rykker kirken
ud af sine 1000 år gamle rammer og
hen på sportspladsen bagved den gamle
skole, hvor der bliver fejret gudstjeneste
i teltet.
Sognepræst, Lone Marie Lundsgaard,
prædiker.

Pinsedag, søndag den 12. juni kl. 10.30
er der gudstjeneste ved Simmersted og
Omegns Idrætsforenings årlige sommerfest på sportspladsen.
Før gudstjenesten serverer Maugstrup
Menighedsråd morgenkaffe og rundstykker.
Alle er hjerteligt velkomne.
Maugstrup Menighedsråd
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Konfirmandindskrivning
Konfirmation, Kristi Himmelfarts
dag 2012

Konfirmandindskrivning hos Lykke
Wester og Lone Marie Lundsgaard

Dette års konfirmander af elever, der
indtil sommerferien 2011 var Povlsbjergskolens elever, skal konfirmeres
Kristi Himmelfartsdag 2012.
I forlængelse af gudstjenesten:
Søndag den 11. september kl. 10.30
er der indskrivning af disse.

Det foregår ved konfirmandgudstjenesten:
Tirsdag den 23. august kl. 19.00
i Vojens Kirke.

Indskrivningen indledes med et orienteringsmøde.
De kommende konfirmander kan kun
indskrives, hvis der er en forælder til
stede.
Er man ikke døbt, som konfirmationen kræver, er man også meget velkommen. Da vil vi i løbet af det kommende
år finde et tidspunkt for en dåb.
Er man forhindret i at komme til
orienteringsmødet og indskrivningen
bedes man ringe eller maile til mig (se
kontaktsiden i bladet).
Konfirmandundervisningen finder
sted onsdage fra 8.00-10.30.
Eva Holm Riis
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Bagefter går vi over i sognegården og får
kaffe og kage, mens vi holder orienteringsmøde.
Hvem, der skal på hvilke hold og med
hvilke præster, er i skrivende stund ikke
afklaret.
Men alle kommende 7. klasser vil
modtage et brev inden sommerferien,
hvor det vil være klarlagt.
Lykke Wester
Lone Marie Lundsgaard

sorggruppe

BØRNE/UNGDOMSKORET

Børne- og ungdomskoret i Jegerup
Børne og ungdomskoret begynder
onsdag den 31. august kl. 15.30
i Jegerup Kirke
Alle er velkomne i koret!
Så sidder man og gerne vil være med,
så henvend dig til korleder, Mona Thorsager, på enten telefon eller mail.
Mona Thorsager

FOLKEKORET

Sorggruppe ved Vojens Kirke
Til efteråret vil der igen være en sorggruppe ved Vojens Kirke.
Et tab er altid så slemt, som det opleves, og i en sorggruppe deler vi det,
der tynger efter et dødsfald.
Der lægges vægt på, at det er et trygt
rum, hvor vi støtter og lytter til hinanden.
Den nye gruppe begynder i oktober,
og vi mødes ca. hver tredje uge.
Er du interesseret så henvend dig til
Lykke Wester tlf.: 74 50 63 27, mail:
LFW@km.dk.

Folkekoret i 2010
Folkekoret begynder den 11. september kl. 11.30 i Jegerup Kirke.
Mona Thorsager
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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/sognepræsterne Lykke
Wester og Lone Marie Lundsgaard.
Bagefter er der kaffebord i præstegårdshaven.

Flaghejsning kl. 14.00

Pris for kaffe og kage kr. 30,00 - Børn gratis.
Kl. 15.00 Grundlovstaler ved henholdsvis "Ung taler" og
Biskop Niels Henrik Arendt.
Vojens Koret medvirker.
Dagen arrangeres i et samarbejde mellem tresognspastoratets menighedsråd i Vojens - Jegerup - Maugstrup.

Alle er hjertelig velkommen.

Teltet i præstegårdshaven

Maugstrup Kirke set fra oven

grundloven
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.
Grundloven har i imponerende grad
stået sin prøve som regulator for statsstyrelsen i 162 år.
KIRKEBLADET · 30. Årgang · nr. 2
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ÆLDREUDFLUGT

Odense Domkirke - Skt. Knuds Kirke
har navn efter Knud 2., der levede fra
ca. 1040 til 1086. Han var konge af Danmark i årene 1080-86 og fik senere tilnavnet "Den Hellige".

Ældreudflugt for Vojens Sogn fredag
den 10. juni
Vojens Menighedsråds udflugt for ældre
i Vojens Sogn går i år til Odense Domkirke og Johannes Larsen Museet i Kerteminde.
Kl. 09.00 afgang fra Vojens Kirke.
Kl. 10.30 ankommer vi til Odense Domkirke, hvor vi får en guided rundvisning.
Herefter kører vi til Restaurant Marinaen i Kerteminde, hvor vi får en 2-retters middag (drikkevarer for egen regning).
Så går turen videre til Johannes Larsen
Museet, hvor vi efter en introduktion på
ca. 20 minutter går rundt på egen hånd.
Vi starter hjemturen og kører ind til
Vissenbjerg Storkro, hvor vi skal have
kaffe, bolle og lagkage inden vi fortsætter hjemturen.
Ca. kl. 19.00 er vi igen i Vojens.
Turen koster kr. 200,- pr. person.
Tilmelding og betaling seneste den
27. maj 2011 til Gunvor Hansen, Kordegnekontoret, Østerled 4, Vojens.
Vojens Menighedsråd

SOMMERUDFLUGT

Kerteminde havn - luftfoto.
Sommerudflugten for Maugstrup
Sogn tirsdag den 7. juni 2011
I år går turen til Nordøstfyn.
Vi ser egnen omkring Munkebo og
Lindøværftet.
Vi kører gennem små fynske landsbyer og forbi store herregårde.

Gl. Munkebo Miniby - En del af Fjordvej.
Middagen spises ved havnen i Kerteminde.
Vi aflægger også et besøg i Fjord- &
Bæltcentret.
Johannes Larsen Museet
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PILGRIMSVANDRING

Fjord og Bælts Marsvin
Fra Kerteminde kører vi langs vandet
for senere af få eftermiddagskaffen.
Kl. 09.00 Afgang fra kirkepladsen i
Maugstrup
Kl. 09.10 Afgang fra Simmersted
Friskole
Vi forventer at være hjemme ca. kl.
18.00.
Pris 250,- kr. pr. person.
Tilmelding til Johanne Friis:
Tlf.: 74 50 61 09 senest den 1. juni.
Tirsdagsklubben og menighedsrådet

Skt. hans aften
Skt. Hans aften i Maugstrup
Præstegård torsdag den 23. juni kl.
20.00.
Gudstjeneste ved Lykke Wester.
Vi laver kaffen, medbring selv kage.
Traditionen tro - cykelringridning for
børn og bål med båltale kl. ca. 21.30.
Alle er velkomne.
Maugstrup Menighedsråd

Nyd den flotte natur under pilgrimsvandringen
Pilgrimsvandring på Hærvejen, ”Den
danske camino”: fra Padborg til
Viborg den 11.-25. juni
Pilgrimspræst Elisabeth Lidell gennemfører for femte år i træk den smukke tur
på 290 km fra Padborg ved den dansktyske grænse til domkirkebyen Viborg.
Turen tager to uger. Deltagerne overnatter på gårde og i lader langs ruten,
møder herbergernes værtsfolk og besøger
kirker undervejs.
På vandringen får deltagerne mulighed for at lade sig inspirere af Bibelens mange vej-metaforer, og dagens
vandringer rammes ind af meditationer,
gudstjenester og andagter.

Tilmelding til turen foregår via hjemmesiden www.elisabethlidell.dk
Tre-sognspastoratets beboere inviteres
med på en dags vandring:
Tirsdag den 14. juni.
Man behøver ikke melde sig til på
forhånd, men møder blot op på herberget "Tørninggård", Knagsledvej 1, Hammelev kl. 8.45 medbringende madpakke
og drikkelse til frokost.
Kl. 12.30 er der andagt i Jegerup Kirke
v/ sognepræst Lykke Wester.
Vi går ca. 27 km og er fremme ud på
eftermiddagen ved næste herberg "Ellegaard", Slevadvej 7, Stursbøl.
Alle er velkomne.
KIRKEBLADET · 30. Årgang · Nr. 2
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KIRKEKONCERT

HØTTEVANDRING

KIRKESTIER

Høttevandring fra Jegerup til Vojens
søndag den 28. august.
I uge 34 er der traditionen tro Vojens
Høtte, og på den sidste dag i Høtten skal
vi ud og nyde naturen og den friske luft.

The Heavy Brass Guys Tubaquartet
Koncert i Vojens Kirke søndag den
28. august kl. 14.00
Med Tuba kvartetten The Heavy Brass
Guys fra Ungarn.
Gruppen er på turne i Danmark og
slutter koncertrækken i Vojens.
Den ene af gruppens medlemmer er
Jens Clausen, som er dansk, men bosiddende i Ungarn.
Han er en stor beundrer af landet
og vil undervejs fortælle om ungarsk
musikliv og især tubaspil.
De øvrige medlemmer er: Adamik
Gábro, som underviser på Bela Bartok
konservatoriet og spiller i Statsoperaen.
Török Józseff, som spiller i symfoniorkestret i Kecskemét og Bohém Jazz
Band og til sidst Vida Róbert, som spiller
i symfoniorkestret i den ungarske radio.
Det bliver en spændende klassisk
koncert med nogle usædvanlige instrumenter både i klang og størrelse.
Kvartetten medvirker desuden ved
gudstjenesten kl. 11.00. Fri entre.
Irene Larsen
10
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Kirkerne i tre-sognspastoratet arrangerer
en Høttevandring ad den gamle kirkesti
over Vojens Mark fra Jegerup til Vojens
(se artiklen side 10 og 11).
Vi begynder med morgensang i Jegerup
Kirke kl. 09.00, derpå begiver vi os mod
Vojens.
Kl. 11.00 holder vi Høttegudstjeneste i
Vojens Kirke, hvor The Heavy Brass
Guys, en tubakvartet fra Ungarn, medvirker ved gudstjenesten.
Bagefter er der kirkefrokost i sognegården (pris 25,- kr.). Tilmelding nødvendig til kirkekontoret tlf.: 74 54 11 04
Menighedsrådene
i Tre-sognspastoratet

Kirkestien

Ejner Jensen

Kaj Sandholdt

Kirkestierne i tresognspastoratet
Af Kaj Sandholdt og Ejner Jensen
Historien
Når befolkningen i landsbyerne i gamle
dage iført deres fine søndagstøj begav
sig til gudstjeneste i deres lokale kirke,
var det ikke altid alfarvej man valgte at
begive sig ud på, når man var til fods.
Ofte var gader og veje opkørte og mudrede. I stedet valgte man at gå steder,
hvor det var mere farbart og ofte bag ved
gårde og huse.
På den måde opstod der mange steder
på landet et netværk af stier i og imellem
landsbyerne.
Stierne, der ofte var meget gamle og
deres forløb ses på gamle kort, gik langs
diger og hegn, men også på tværs af opdyrkede arealer.
Fælles for de fleste af stierne, der ofte
blev brugt i hverdagen og som skolevej
for børnene, er at de opstod som stien til
kirken og blev kaldt for ”kirkestien”.
I Jegerup fandtes dette netværk af stier
også, en sti gik forbi smedien, der lå på
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Kirkevandringen

En del at de naturskønne kirkestier
det nuværende Nørreager, og på tværs af
markerne til kirken. Der gik kirkestier
fra Vojens, Sælskær, Kestrup og Jegerup
Frihed mod kirken i Jegerup.
Af dem var stien over Vojensmark
nok den mest benyttede, og især i tiden
efter 1864, da Vojens med jernbanens
komme, begyndte at vokse.
Da det røde kapel i 1894 blev bygget
ved den nye kirkegård i Vojens, begyndte den tyske menighed i byen at benytte
kapellet som annekskirke til Jegerup
Kirke, som dengang omfattede hele Vojens.
Ville man til en dansk gudstjeneste
måtte man på gåben over kirkestien til
Jegerup!
Da Vojens i 1925 fik sin egen kirke
og blev et selvstændigt sogn, mistede
kirkestien noget af sin betydning, men
er siden, især af cyklister blevet benyttet
som en genvej til Vojens.
Stien er i dag også et strøg af hærvejens vandrerute fra grænsen til Viborg.

Jegerup Landsbyforening har gennem
de senere år lokalt fået et stisystem op at
stå. Stier anlagt bag ved huse og gårde
og som binder landsbyen sammen fra øst
til vest.
Stierne i Jegerup har givet nye oplevelser og muligheder for traveture eller
løbeture samt en trafiksikker vej for
børnene.
Da pastor Lykke Fugl Wester for et
par år siden fik den gode ide at arrangere
en kirkevandring mellem kirkerne i Jegerup og Maugstrup, med en fælles gudstjeneste i den kirke man går til.
Den ro, som sådan en kirkevandring
giver deltagerne findes bedst i naturen, så
da vi i Jegerup allerede havde en natursti
ud til Maugstrup Præsteplantage, samtidig med at den gamle vej Mølleforte i
Maugstrup ender ude ved plantagen, så
lå det lige til højrebenet at vælge den rute
og forbinde de to kirker med en kirkesti.
Visionen
Det kunne være rigtig flot at forene
tresognspastoratets tre kirker med et stisystem på afmærkede ruter og en folder
med informationer og historie fra hver
enkelt af kirkerne samt med rutekort
m.m.
Jegerup Landsbyforening er i samarbejde med Jegerup Lokalhistorisk
Forening og de tre menighedsråd gået i
gang med at realisere denne vision.

DSUK KREDS HADERSLEV
DSUK – Danske Sømands og Udlands-kirker – holder sommerferie frem
til september.
Sognepræst, Lone Marie Lundsgaard,
der er leder af kredsen i Haderslev, blev
i marts valgt ind i DSUK´s stiftsbestyrelse.
Lone Marie Lundsgaaard

MANGLER KIRKEBLADET
Det næste nummer af Kirkebladet (nr. 3 2011) uddeles onsdag den 31. august 2011.
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 den
28. juli 2011.
kpl

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

TAXA Tlf. 70 10 75 00

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.
KIRKEBLADET · 30. Årgang · Nr. 2
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SOGNEINDSAMLING

AFTRÅDT EFTER 24 ÅR
Graver, kirketjener og kirkesanger
ved Jegerup Kirke Søren Lagoni – er
fratrådt sin stilling den 28. februar
efter næsten 24 års ansættelse.
Søren har igennem alle årerne samvittighedsfuldt og loyalt passet sit arbejde
både som graver, kirketjener og kirkesanger.
Søren var en afholdt medarbejder
– også menigheden var rigtig glade for
at møde ham på kirkegården, hvor de til
enhver tid kunne få en god og fortrolig
snak med Søren i både sorg og glæde,
det er en evne at have, når man kan forstå
at formidle begge situationer.
Jegerup Menighedsråd takker Søren
Lagoni for de mange års samarbejde – vi
havde en rigtig hyggelig formiddag på
Sørens sidste arbejdsdag – hvor også
hans kollegaer fik lejlighed til at takke
Søren for den indsats, han har ydet igennem alle årerne.
Søren valgte selv at fratræde sin stilling for at gå på efterløn – hvilket vi
selvfølgelig måtte respekterer – vi ønsker alt godt i fremtiden for Søren, må
han få et godt og velfortjent otium.
Jegerup Menighedsråd
Birte Stark
12
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Line Kjær, Søs Wind og Ragnhild Staab-Nielsen klar til at indtage Billundkvarteret
Sogneindsamling søndag den 13.
marts
Efter at have ligget underdrejet i nogle
år, blev der i år atter organiseret sogneindsamling i Jegerup Sogn.
At der har været en pause med deltagelse i den landsdækkende sogneindsamling, skal ses i lyset af, at det faktisk er svært at få folk til at deltage i
indsamlinger. For nogle er det virkelig
grænseoverskridende, at deltage i en
indsamling til fordel for medmennesker
i nød.
Borgerne i Billundkvateret og Jegerup var åbenbart i forårshumør denne
smukke marts søndag hvor i alt 14
indsamlere begav sig ud på de tildelte
ruter.
Her blev de mødt af rundhåndede bidrag fra venlige beboere. Den tidligere
indsamlingsrekordt på godt 9.000 kr.

blev sprængt da der blev indsamlet hele
12.063 kr.
Vi havde talt om inden starten, at det
ville være flot at runde de 10.000 kr. Det
fine beløb skyldes også, at der på dagen
kom 4 uopfordrede indsamlere, så vi var
oppe på at kunne dække næsten 90 % af
ruterne i sognet. Blandt de uopfordrede
var også dagens ”solstrålehistorie”, nemlig to friske piger fra 8.a på Povlsbjergskolen, nemlig Line Kjær og Søs Wind,
der i samfundsfag netop havde emne om
hungersnød og nødhjælp i verden. Og
som pigerne frejdigt konstaterede ”så
kan vi da lige så godt gøre noget aktivt
- og hjælpe”!
Søndagens indsamlere sluttede deres
indsats med varmt suppe i præstegården,
og flere konstaterede, at de var parate
igen til næste år.
Ejner Jensen
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FÆLLES PINSEGUDSTJENESTE i Gram Slotspark

Foto fra den fælles pinsegudstjeneste i Gram Slotspark i 2008

Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag kl. 11.00
Også i år er sognene i Haderslev Domprovsti gået sammen om en fælles friluftsgudstjeneste Anden Pinsedag den
13. juni 2011 kl. 11.00.
I år foregår Pinsegudstjeneste i Gram
Slotspark.
Kl. 11.00 indledes gudstjenesten med
mange medvirkende og sikkert også

mange deltagere fra sognene i Haderslev
Domprovsti.
Kirkekor og Haderslev Kommunale
Musikskole er sammen med spejdere og
Brandværnet i Gram m.fl. involveret i
arrangementet.
Man opfordres til at have madkurven
med, så frokosten kan nydes i slotsparken
i forlængelse af gudstjenesten.
Fællesgudstjenesten er primært lagt
i hænderne på sognepræst Johannes
Gjesing.

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

www.pinsegudstjeneste.dk

Sidst var der ild og røg, hvad mon der
kommer af indslag i år?

Bus fra Vojens Kirke
Der er mulighed for at komme med bus
til friluftsgudstjenesten i Gram Slotspark 2. pinsedag.
Afgang fra Vojens Kirke kl. 10.00,
og retur fra Gram kl. 14.30.
Bussen er GRATIS.
Husk evt. madpakke.
Tilmelding til Gunvor på kirkekontoret
tlf. 74 54 37 04 senest den 6. juni.
Vojens Menighedsråd
KIRKEBLADET · 30. Årgang · Nr. 2
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MENIGHEDSRÅDSMØDER

jesus på slotet

Vojens Menighedsråd
Der er offentlige menighedsrådsmøder i
Vojens Menighedsråd:
Onsdag den 22. juni kl. 19.00.
Onsdag den 24. august kl. 19.00.
Onsdag den 28. september kl. 19.00.
Onsdag den 26. oktober kl. 19.00.
Alle møder holdes i Vojens Sognegård,
Østerled 4 i Vojens.
Vojens Menighedsråd

Jegerup Menighedsråd

Der blev lyttet opmærksomt
Fredag den 25. marts dannede Gram
Slot rammen omkring Jesus på
Slottet.
Provstiets tredjeklasser var indbudt til
at opleve den bibelske verden, og slottet
var derfor denne formiddag omdannet til
alt fra Marias køkken til Johannes Døberens fangekælder.

overbevisende deres roller, og børnene deltog aktivt med kommentarer og
brød sig f.eks. tydeligvis ikke om ypperstepræsten Kajfas. Skuespillet sluttede
med fest hos Zakæus, og alle vendte en
rigtig god oplevelse rigere hjem.
Lone Marie Lundsgaard
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Alle møder er offentlige.
Jegerup Menighedsråd

Maugstrup Menighedsråd
Afholder menighedsrådsmøder:
Torsdag den 16. juni kl. 19.00.
Torsdag den 18. august kl. 19.00.
Torsdag den 15. september kl. 19.00.
Torsdag den 20. oktober. 19.00.

Sognepræst, Eva Holm Riis, spillede
Jomfru Maria og var i den rolle meget
bekymret for sin søn, Jesus. Børnene
kunne dog berolige hende med, at de
lige havde talt med ham, og at han havde
det godt.
Præsterne var flot udklædte og spillede

Jegerup Sogns offentlige menighedsrådsmøder afholdes i Jegerup Præstegård:
Tirsdag den 14. juni kl. 19.00.
Tirsdag den 09. august kl. 19.00.
Tirsdag den 13. september kl. 19.00.
Tirsdag den 11. oktober kl. 19.00.

3 præster - flot udklædte med et æsel.

Alle møder afholdes i konfirmandstuen
i Maugstrup Præstegård.
Alle møder er offentlige.
Maugstrup Menighedsråd
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Kirkekontoret
Kordegn Gunvor Steensbeck Hansen, Østerled 4, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 11 04 og e-mail: GSH@KM.DK - Åbent, hverdage kl. 9-12.30 og torsdag tillige kl. 16-17.30.

Præster i tresognspastoratet
Eva Holm Riis (kirkebogsfører), kontor: Østerled 4, 6500 Vojens, Tlf. 74 54 11 04.
Privat: Lintrupvej 19, 6660 Lintrup, Tlf. 74 82 11 01 og e-mail: EHR@km.dk.
Træffes bedst kl. 10-11. Mandag fri.
Lykke Fugl Wester, Borgvej 3, Maugstrup, 6500 Vojens.
Tlf. 74 50 63 27 og e-mail: LFW@KM.DK - Træffes bedst tirsdag til lørdag kl. 12-13. Mandag fri.
Lone Marie Lundsgaard, Bålhøjvej 1, Jegerup, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 11 11 og e-mail: LOML@KM.DK. Træffes tirsdag aften på www.cyberkirken.dk. Mandag fri.
Vojens Sogn

Jegerup Sogn

Organist:
Irene Larsen, Kirketoften 1, Jegerup
6500 Vojens, tlf. 74 59 12 27
larsenogjakobsen@gmail.com

Organist:
Mona Thorsager, Varming Vesterby 5, Varming,
6760 Ribe, tlf. 51 37 35 05
e-mail: mona.thorsager@mail.dk

Kirkesanger:
Kontakt kirkekontoret tlf. 74 54 11 04

Graver og kirketjener:
Ib Mayoni Johansen, Over Jerstalvej 36,
6500 Vojens, tlf. 74 54 36 68
på kirkegården onsdag kl. 12-13
(privat 28 30 99 27)

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

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@bbsyd.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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PINSE

Dåbsbillede af Michael Ancher
Pinse og dåb hører sammen
Af Lykke Wester
Da disciplene fik Helligånden Pinsedag,
blev de første mange mennesker døbt til
troen på Jesus.
Derfor har vi valgt at lade Michael
Anchers dejlige billede En barnedåb
være dette nummers forsidebillede. Michael Ancher, som mest er kendt for billeder af Skagens strand, brænding mod
kysten eller vejrbidte fiskere, har også
malet dette billede fra Skagen Kirke.
Maleriet var et ønske fra Anchers side
om at afbillede en hverdagssituation. Det
kan man ikke just sige, at en barnedåb er
- tværtimod er det en højtidelig begivenhed.
Det er en stor begivenhed for barnet
og for familien, at barnet er kommet til
verden og nu skal blive Guds barn, skal
indpodes i Kristus og velsignes af ham.
Et liv som Guds barn tager sin begyndelse her!
Det er da ikke særlig hverdagsagtigt!

Og dog så er det hverdag i den
forstand, at dåben er en gave fra Gud,
som vi alle kan få. Dåben er til genfødsel for alle folk, som vil tage imod
den, og børn døbes hver søndag i Danmarks kirker. Billedet, der er malet i
årene 1883-88, bærer da også titlen En
barnedåb – som for at understrege, at det
er én dåb blandt mange.
Det var netop i denne periode, at kunsten begyndte at se det som sin opgave
at tage livtag med virkeligheden – det
virkelige liv, som det foregik blandt folk
og fæ.
Dansk litteratur og billedkunst var
havnet i et dødvande af romantik – ude
af trit med sin tid. Der manglede vid og
bid i kunsten, og inspireret af fotografiet
sneg kunstneren sig ind på den nære
verden, allerhelst den lille lokale verden,
der ikke bare kunne ses, men også sanses – mærkes, lugtes og høres.
Billedet er usædvanligt, fordi der
ikke findes mange malerier af dåbshandlinger i kirken.
Og malede man billeder fra det indvendige af kirker, så var det med den
korsfæstede Kristus eller kirkens alter
eller noget andet, der vidnede om hvilket
rum, man befandt sig i.
Men på Anchers billede er det menneskerne – dåbsfamilien og fadderne,
der er i fokus. Præsten er der også, og
bag ham skimter vi svagt døbefonten.
I centrum af billedet står moderen
Anna Ancher med dåbsbarnet Helga
Kathrine Ancher – hendes førstefødte
og eneste barn. Og bagerst, lænet op ad

stolestaden, står faderen Michael Ancher. Derudover hersker der forvirring
om, hvem fadderne er.
Men der er god grund til at tro, at det
er maleren P.S. Krøyer, der står i midten
med lorgnetter – det ligner ham, og han
er indført som fadder i kirkebogen.
Men selv om der hverken er krucifiks, altertavle, prædikestol ja, knap nok
døbefont på billedet, så er der alligevel
et kors. I lige linje over barnets hoved
danner vinduessprosserne et tydeligt
hvidt kors.
Modtag det hellige korsets tegn både
for dit ansigt og for dit bryst – sådan lyder det i dåbsritualet, og her ligger den
lille Helga, lige under korset – båret
frem til sakramentet af sin mor.
Billedet var flere år undervejs og blev
kun lige netop færdigt til forårsudstillingen på Charlottenborg i 1888. Kritikerne
var ikke begejstrede for maleriet.
En af dem, der kritiserede det, var
Holger Drachmann, han mente, at billedet var for privat og manglede handling.
Først 11 år senere blev det solgt til
Ribe Kunstmuseum. Der hænger det den
dag i dag som museets stolthed. Og det
er der god grund til, for det er et fantastisk billede! Der er i det hele taget grund til stolthed på Ribe Kunstmuseum.
Det er netop blevet gennemgribende
restaureret og fremstår som en usædvanlig smuk ramme om museets fine samling af malerier og skulpturer med En
barnedåb som et af hovedværkerne.
Glædelig Pinse!
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