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PINSE

Af Lykke Wester

E

n bekendt fortalte mig om sit nye
.arbejde. Han var blevet ansat som
IT-lærer på en højskole.
Efter en lang ledighedsperiode havde
han endelig fået et fast arbejde, og han
var glad og begejstret for sin ny arbejdsplads: ”Det er et godt sted, jeg har kolleger, folk er venlige, og de udtrykker
deres glæde over kursisterne.
Det giver mig mod på livet! Hver dag
er der morgensang, og dét er noget af det
bedste, for stedet har ånd!”
Et sted, hvor der har ånd, er der godt
at være, og jeg forstod ganske præcist,
hvad han mente.
Vi ved alle godt, hvad det vil sige,
når en arbejdsplads, et landskab eller et
maleri har ånd.
Det har noget at gøre med den stemning, der møder en – noget med sanseindtryk, der bevæger ens tanker og
berører ens følelser.
Ånden giver noget fra sig, den beriger
os. Det er uhåndgribeligt! Alligevel står
det ganske tydeligt og klart for os!
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Hammershøi "Stue med klaver og sortklædt kvinde"
Men ånd kan have forskellige kvaliteter.
I kristendommen tror vi på Helligånden,
som ånden over alle ånder.
Og vi fejrer den til Pinse – 50 dage
efter påske – fordi vi glæder os over, at
Gud stadig er iblandt os.
Gud sendte os Helligånden, efter at
Jesus var opstået og faret til himmels,
og det er den Ånd vi bygger vores kirke
på.
Men selv om Helligånden altså er her
midt iblandt os, så jager vi den fortsat.
Den dominerende moderne religiøsitet er en jagt på det åndelige, og der
lukkes mange ånder ind i den jagt.
Vi skal ikke lade os begejstre af hvad

som helst, vi skal være varsomme med,
hvad vi kaster vores kærlighed på.
Gud har derimod allerede kastet sin
kærlighed på os, og hans Ånd lever og
virker i det fællesskab, vi finder med
Gud og med hinanden.
Vel vidende at vejen til danskernes hjerte
går gennem maven lavede tidl. biskop
Jan Lindhardt sammen med fiskeindustrien for nogle år siden et reklamefremstød for Pinsen.
Han ville binde Pinsen sammen med
fisken, så der kunne skabes en tradition
for, at man spiser fisk til pinse.
Helligåndens gerning kan være noget
så jordnært som et velsmagende måltid

vojens - jegerup - Maugstrup
mad sammen med mennesker, man holder af.
Fisken er et old-kristent symbol, det er
endda ældre end korset, og det er knyttet
sammen med troen på Jesus som vores
frelser.
Det græske ord IXTYS, som betyder
fisk, er en forkortelse af Jesus Kristus
Guds Søn Frelser.
Men der er også andre steder end omkring middagsbordet, vi mærker Guds
Ånd.
Vi møder ånden i kunsten og kan føle
os berigede og opfyldte af et lytte til
musik og betragte et smukt og tankevækkende billede.
Maleren Vilhelm Hammershøi (18641916) er en af de betydeligste danske
kunstnere, og han kan med sine billeder

blive ved med at tale til beskueren – også
i dag 100 år efter sin død.
I Hammershøis billedverden ser vi ofte
rygvendte kvinder med blottede nakker,
vi ser hvidheden i billederne, der fremkalder en drømmende, filmisk stemning,
og vi ser det ensomme menneske, der er
skildret i sin egen verden, og som kan
tolkes som en refleksion over det moderne menneskes situation.
Hans stærkeste temaer er ensomhed,
isolation og fremmedgørelse men også
sanselighed, fordybelse og stilhed spiller
en rolle i hans kunst.
Måske er det netop derfor, at det moderne menneske føler sig tiltalt af hans udtryk.
Personerne på hans billeder, hvis der
overhovedet er nogen, dvæler ved en indre sjælelig verden, der opfordrer os til
at falde til ro og gøre det samme – dvæle
og falde hen.
Der er så meget uro, der skal sættes til
side eller overses, før vi når hen til den
tilstand, hvor tiden står stille, og vi selv
bliver stille.
Glædelig pinse!

FORSIDEBILLEDE
Hammershøi "Stue i Strandgade med
solskin på gulvet" 1901

Fuglesøen i Vojens, hvor den fælles friluftsgudstjeneste for hele provstiet kommer til at foregå 2. pinsedag.

ORGANISTER

Mona Thorsager ved orglet
i Vojens Kirke

Irene Larsen ved orglet i Jegerup Kirke
Der er lavet en aftale mellem organisterne og tre-sognspastoratet, som indebærer,
at vore 2 organister har arbejdssted i alle
3 kirker i pastoratet.
Dette betyder, at der ikke er nogen
fast organist i de 3 kirker, da det vil være
mere fleksibelt f.eks. at planlægge fridage og friweekends for organisterne.
Man kan derfor i fremtiden ikke
påregne, at det er den samme organist,
der sidder ved orglet hver søndag, da det
kan veksle mellem Irene og Mona.
kpl

KIRKEBLADET · 31. Årgang · Nr. 2



vojens - jegerup - Maugstrup

Gudstjenesteliste
Maj
Søndag den 27. maj, Pinsedag.
Johs. 14, 15-21 "At elske og holde Jesu
bud".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: LML
Maugstrup kl. 10.30: LML
Mandag den 28. maj, 2. Pinsedag.
Johs. 6, 44-51 "Jeg er det levende
brød".
Der henvises til friluftsgudstjenesten
ved Fuglesøen i Vojens kl. 11.00.
Se omtale side 10.

Juni
Søndag den 3. juni, Trinitatis søndag.
Matt. 28, 16-28 "Dåbs- og missionsbefalingen".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Tirsdag den 5. juni, Grundlovsdag.
Maugstrup kl. 14.00: EHR, LML og
LFW.
Se omtale side 8.
Søndag den 10. juni, 1. s.e.t.
Luk. 12, 13-21 "Den rige bonde".
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 09.00: LML
Maugstrup kl. 10.30: LFW
Teltgudstjeneste. Se omtale side 5.
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Søndag den 17. juni, 2. s.e.t.
Luk. 14, 25-35 "Prisen for at følge efter
Jesus".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: LML
Maugstrup kl. 09.00: LML
Lørdag den 23. juni, Skt. Hans aften.
Maugstrup kl. 19.30: LML
Familiegudstjeneste. Se omtale 5.
Søndag den 24. juni, 3. s.e.t.
Luk. 6, 11-32 "Lignelsen om den
fortabte søn".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Torsdag den 28. juni
Jegerup kl. 19.00: LML

Juli

Søndag den 15. juli, 6. s.e.t.
Matt. 19, 16-26 "Den rige yngling".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup: Ingen gudstjeneste
Maugstrup kl. 09.00: EHR
Søndag den 22. juli, 7. s.e.t.
Matt. 10, 24-31 "Disciplen og mesteren
- to spurve for en skilling".
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Søndag den 29. juli, 8. s.e.t.
Matt. 7, 22-29 "Huset på sand og
klippegrund".
Vojens kl. 19.00: LFW
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup kl. 10.30: LFW

August

Søndag den 1. juli, 4. s.e.t.
Matt. 5, 43-48 "Om fjendekærlighed".
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup: Ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 09.00: LML

Søndag den 5. august, 9. s.e.t.
Luk. 12, 32-48 "Om at have sin skat i
himlen".
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.

Søndag den 8. juli, 5. s.e.t.
Matt. 16, 13-26 "Peters bekendelse ved
Cæsarea Filippi".
Vojens kl. 19.00: EHR
Jegerup kl. 10.30: EHR
Maugstrup kl. 09.00: EHR

Søndag den 12. august, 10. s.e.t.
Matt. 11, 16-24 "Børnene på torvet veråb over Israels byer".
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 16.30: LML
Maugstrup kl. 09.00: LML
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Søndag den 19. august, 11. s.e.t.
Luk. 7, 36-50 ”Kvinden i farisæerens
hus”.
Vojens kl. 10.30: LML og LFW
Jegerup kl. 09.00: LML
Maugstrup kl. 16.30: LFW
Søndag den 26. august, 12. s.e.t.
Matt. 12, 31-42 ”Synden mod Helligånden og farisæernes tegnkrav”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup kl. 10.30: LFW.

September
Søndag den 2. september, 13. s.e.t.
Matt. 20, 20-28 ”Zebedæus-sønnernes
bøn - om at herske og tjene”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 10.30: EHR
Maugstrup kl. 09.00: LML
Søndag den 9. september, 14. s.e.t
Johs. 11, 19-45 ”Manden ved Betesdadammen”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 10.30: LFW

Aftengudstjeneste i Jegerup
Aftengudstjeneste i Jegerup Kirke
Torsdag den 28. juni kl. 19.00 holder vi
aftengudstjeneste i vores gamle kirke.
Det bliver med sommersalmer, prædiken og smuk musik.
Gudstjenesten tager omkring 30
minutter og er uden altergang.
Kom og vær med og få et pusterum
midt i sommervarmen og hverdagens
travlhed.
Lone Marie Lundsgaard

Teltgudstjeneste i Simmersted
Gudstjeneste i teltet på Simmersted
Sportsplads
Søndag den 10. 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

Skt. Hans aften i Maugstrup
EHR = Eva Holm Riis
LFW = Lykke Fugl Wester
LML = Lone Marie Lundsgaard
PKN = Peter Kiel Nielsen
KRH = Kai Ross-Hansen
BC = Bjarne Christensen
CV = Carsten Vigsø
PHG = Peter Heine Glistrup

Skt. Hans aften i Maugstrup
Præstegård lørdag den 23. juni

BREGNBJERGLUNDEN
Gudstjenesterne foregår i gangen til
Bregnbjerglunden efter følgende plan:
Torsdag den 24. maj kl. 10.15: LFW
Torsdag den 31. maj kl. 10.15: BC
Torsdag den 07. juni: Ingen
Torsdag den 14. juni kl. 10.15: LML
Torsdag den 21. juni kl. 10.15: CV
Torsdag den 28. juni: Ingen
Torsdag den 05. juli kl. 10.15: EHR
Torsdag den 12. juli: Ingen
Torsdag den 19. juli kl. 10.15: BC
Torsdag den 26. juli: Ingen
Torsdag den 02. august kl. 10.15: PHG
Torsdag den 09. august kl. 10.15: Ingen
Torsdag den 16. august kl. 10.15: LFW
Torsdag den 23. august kl. 10.15: LML
Torsdag den 30. august kl. 10.15: PKN
Torsdag den 06. september kl. 10.15:CV
Torsdag den 13. september kl. 10.15: EHR
Torsdag den 20. september kl. 10.15: BC
Torsdag den 27. september kl. 10.15: PHG

LØRDAGSDÅB
Der er mulighed for lørdagsdåb i
Jegerup Kirke på udvalgte lørdage
Kontakt kordegnen på tlf.: 74 54 11 04.
Eva Holm Riis
Lykke Fugl Wester
Lone Marie Lundsgaard

Familiegudstjeneste kl. 19.30 i Maugstrup Kirke ved Lone Lundsgaard.
Vi laver kaffen, medbring selv kage.
Traditionen tro - cykelringridning for
børn og bål med båltale kl. ca. 21.30.
Alle er velkomne.
Maugstrup Menighedsråd
KIRKEBLADET · 31. Årgang · Nr. 2
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Børnesider
Jesus på Slottet

Fredag den 23. marts besøgte omkring
300 3. klasseselever Gram Slot, som i
dagens anledning dannede ramme om
rollespillet Jesus på Slottet.
Mange af provstiets præster deltog
som skuespillere og førte børnene ind i

den bibelske verden på Jesu tid.
Sognepræsterne Eva Holm Riis og
Lone Marie Lundsgaard, spillede begge
med – den ene som Jomfru Maria og den
anden som ypperstepræsten Kajfas.
Igen i år var der stor begejstring blandt

Billeder fra Jesus på Slottet i år
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børnene, men også præsterne var glade
for at fortælle de bibelske beretninger på
en anderledes måde.
Det er anden gang, at projektet er afholdt i provstiet, og datoen for 2013 er
allerede sat.
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Børnegudstjenester

Børne &
ungdomskoret
Børne & ungdomskoret
begynder igen efter
sommerferien onsdag den
29. august

Jegerup Kirke
Børnegudstjenester i Jegerup Kirke
I sommerperioden afholdes der ikke
børnegudstjenester i Jegerup Kirke, men
vi begynder naturligvis igen efter sommerferien.
Afsæt derfor allerede nu datoerne:
27. september,
25. oktober og
29. november,
hvor kirkerotten Magnus igen byder velkommen i Jegerup Kirke.

KONKURrENCE

TILLYKKE
I sidste nummer af Kirkebladet havde vi
en konkurrence for børn, og den heldige
vinder blev:
Mila Toft (9 år) fra Vojens.

Der er korprøve i Jegerup
Kirke fra 15.30 til 16.30.
Kom og vær med til muntre
og lærerige timer.
Har du transportproblemer så
ring til mig på 51 37 35 05.

Vi ønsker Mila tillykke med præmien,
og tak til de mange, der har indsendt løsningen.
Vi udlodder også i dette nummer af
Kirkebladet en præmie, som også denne
gang er "Bibelhistorier á la Sigurd".
Blandt alle børn og unge, der indsender den rigtige løsning på konkurrencen, trækkes der lod om bogen..

Mona Thorsager

Alle er velkomne.
Lone Marie Lundsgaard
Konkurrencens spørgsmål:

Hvad er det for en Ånd,
vi fejrer i Pinsen?
A. Alle helgens Ånd
B. Helligånden
C. Ånden i glasset

Sæt X ved det, du mener er den rigtige løsning. A:___ B:___ C:___
Indsedt af: Navn: _________________________________Alder: __
Adresse: _________________________________________
Indsendes eller afleveres til Kirkekontoret, Østerled 4, 6500 Vojens
senest fredag den 27. juli 2012.

KIRKEBLADET · 31. Årgang · nr. 2
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fælles grundlovsmøde i Maugstrup

STUDIEGRUPPE

Tirsdag den 5. juni kl. 14.00
Vi begynder med flaghejsning og gudstjeneste i
Maugstrup Kirke ved pastoratets tre præster.
Bagefter er der kaffebord i præstegårdshaven.
Pris for kaffe og kage kr. 30,00 - Børn gratis.
Kl. 15.00 Grundlovstaler ved Mads Rykind-Eriksen,
forstander på Rødding Højskole og årets unge
taler er Hans Kappel Skau.
Vojens Koret medvirker.
Dagen arrangeres i et samarbejde mellem tresognspastoratets menighedsråd i Vojens - Jegerup - Maugstrup.

Alle er hjertelig velkommen.

Søren Kierkegaard
Studiegruppen er gået i gang med Søren
Kierkegaards forfatterskab.
Søren Aabye Kierkegaard var en
verdensberømt dansk teolog og filosof,
som levede i 1800 tallet, og som regnes
som fader til eksistentialismen.
I 2013 fejres 200 året for hans fødsel. Efter at have læst og diskuteret Kaj
Munks skuespil Kærlighed, har studiegruppen valgt at læse Kierkegaards
Kjerlighedens Gjerninger.
Det påtænkes at læsningen skal
munde ud i en studietur til København i
foråret/sommeren 2013.
Vil man gerne deltage i studiegruppen, er man meget velkommen. Man
skal bare møde op med bogen, som på
grund af størrelsen ikke kan kopieres
men skal købes i boghandlen for omkring 80 kroner.
Vi mødes normalt i Jegerup Præstegård, hvor der serveres kaffe, men brød
bedes man selv medbringe. Vi mødes på
følgende datoer: torsdag den 14. juni,
torsdag den 30. august og torsdag den
20. september – alle datoer kl. 19.30.
Alle er velkomne!

Teltet i præstegårdshaven, hvor der er kaffe og rabarberkage samt underholdning
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Lone Marie Lundsgaard
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Konfirmandforberedelse 2012-13
Alle konfirmander i Vojens-JegerupMaugstrup Pastorat modtager før sommerferien et brev, som udfyldes og returneres til kirkekontoret i Vojens.
På baggrund af tilmeldingerne til konfirmandforberedelsen danner vi holdene
på tværs af klasserne.
For at tilgodese de planer, som forældrene har lagt mht. konfirmationsdato,
følger de konfirmander, der bor i Vojens
Sogn undervisningen hos Eva Holm Riis
og konfirmeres i Vojens Kirke Kristi
himmelfarts dag den 9. maj 2013.

De konfirmander, der bor i Jegerup og
Maugstrup Sogne, følger konfirmandundervisningen hos Lone Marie Lundsgaard og Lykke Wester og konfirmeres i
Vojens og Jegerup Kirker Bededag den
26. april og i Maugstrup Kirke søndag
den 28. april 2013.
Konfirmandindskrivning for Vojens
Sogn
I forbindelse med gudstjenesten i Vojens
Kirke søndag den 26. august kl. 10.30.
Efter gudstjenesten mødes vi til infor-

Billeder fra Konfirmandundervisningen i år

mation og en forfriskning i sognegården.
Undervisningsstart:
Onsdag den 29. august kl. 8.00.
Konfirmandindskrivning for Jegerup
og Maugstrup Sogne
I forbindelse med gudstjenesten i Vojens
Kirke søndag den 19. august kl. 10.30.
Efter gudstjenesten mødes vi til information og en forfriskning i sognegården.
Undervisningsstart:
Onsdag den 22. august kl. 8.00.

sorggruppe

Sorg- og livsmodsgruppe ved Vojens
Kirke
Et tab er altid så slemt, som det opleves,
og i en sorggruppe deler vi det, der tynger efter et dødsfald, og støtter hinanden
i at finde tilbage til livet.
I løbet af sommeren starter en ny
gruppe ved Vojens Kirke.
Vi mødes to timer hver tredje uge, og
der lægges vægt på, at gruppen er et trygt
rum, hvor vi lytter til hinanden.
Ring eller mail til Lykke Wester for
tilmelding og spørgsmål tlf.: 74 50 63 27
mail: LFW@km.dk

KIRKEBLADET · 31. Årgang · Nr. 2
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PILGRIMSVANDRING
Pilgrimsvandring på Hærvejen, ”Den danske camino” fra
Padborg til Viborg den 11.-24. august 2012
De seneste år har mange moderne mennesker grebet pilgrimsstaven. Pilgrimsvandring handler om at søge efter rødder,
identitet og sammenhæng.
Men det handler også om opbrud fra tidens materialisme og
selvoptagethed og om en søgen efter helt andre værdier, som
stikker dybere end de rent viden-skabsbaserede.
Længslen er drivkraften, som kan føre os ud på nye veje.
Pilgrimspræst Elisabeth Lidell gennemfører for sjette år i træk
den smukke tur på 290 km. fra Padborg ved den dansk-tyske
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

PILGRIM FOR EN DAG
Pilgrim for en dag den 14. august
Atter i år inviteres Vojens-Jegerup-Maugstrup sogne med på
en 1 dags vandring tirsdag den 14. august.
Man behøver ikke melde sig til på forhånd, men møder blot
op på herberget ’Tørninggård’, Knagsledvej 1, Hammelev,
6500 Vojens kl. 8.45 medbringende madpakke og drikkelse.
Ved frokosttid ankommer vi til Jegerup Kirke, hvor Lykke
Wester holder en andagt for os. Derefter går vi videre og er
fremme ud på eftermiddagen ved næste herberg: ’Ellegaard’,
Slevadvej 7, Stursbøl, 6560 Sommersted. Dagsturen er på i alt
22 km.
Det er gratis at deltage.
Alle er velkomne.

10
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PINSEGUDSTJENESTE VED FUGLESØEN

PINSEGUDSTJENESTE
ved Fuglesøen i Vojens
2. pinsedag
28. maj 2012 kl. 11.00

FÆLLES FOR ALLE SOGNE I
HADERSLEV DOMPROVSTI
Der medvirker musikere, kor,
Y´s Men, spejdere og andre
Tag gerne madkurven med
Se om adgangsveje, parkering og mere på
hjemmesiden: www.pinsegudstjeneste.dk

Der er parkering på vejene ved Fuglesøen, samt ved parkeringspladserne ved Vojens Kirke og Sognegård.
Der vil være skiltning samt hjælpere i området der kan henvise
til parkering.
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MENIGHEDSRÅDSVALGET
Det er i år der afholdes menighedsrådsvalg
Der skal i tre-sognspastoratets 3 menighedsråd vælges følgende antal menighedsrådsmedlemmen:
Vojens
8
Jegerup
8
Maugstrup 5.
Valget afholdes tirsdag den 13. november med mindre der er fredsvalg, så vil
valget blive aflyst.
Senest den 18. september afholder
de enkelte menighedsråd et orienteringsmøde, hvor de fortæller om kommende opgaver og gennemgår reglerne
for opstilling af kandidater. Det er meget
vigtigt, at du som evt. ny kandidat deltager i dette møde – for det er her, valget
skydes i gang.
Orienteringsmødet i Vojens Sogn og
i Jegerup Sogn afholdes den 11. september kl. 19.00 i henholdsvis Vojens
Sognegård og i Jegerup Præstegård.
Der vil komme mere om menighedsrådsvalget i det næste nummer af Kirkebladet.

KIRKEBIL

MENIGHEDSRÅDSMØDER

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

Vojens Menighedsråd

TAXA Tlf. 70 10 75 00
MANGLER KIRKEBLADET
Det næste nummer af Kirkebladet (nr. 3
- 2012) uddeles onsdag den 29. august
2012.
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 lørdag den 28. juli 2012.
kpl

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

UDFLUGT I JEGERUP
Menighedsrådet i Jegerup planlægger
en fælles udflugt med Lokalhistorisk
Forening

lørdag den 4. august.

Nærmere detaljer omkring udflugten
samt tilmelding beskrives senere i Budstikken eller på vores hjemmeside:
www.jegerup.dk/kirke

Indre Missions møder arrangeres fra
gang til gang, så oplysning om de næste
møder kan indhentes ved:
Herdis Hansen, Ndr. Ringvej 7 i Vojens,
Tlf.: 74 54 27 72.

Der er offentlige menighedsrådsmøder i
Vojens Menighedsråd:
Onsdag den 27. juni kl. 19.00.
Onsdag den 22. august kl. 19.00.
Onsdag den 26. september kl. 19.00.
Onsdag den 24. oktober kl. 19.00.
Alle møder holdes i Vojens Sognegård,
Østerled 4 i Vojens.
Vojens Menighedsråd

Jegerup Menighedsråd
Jegerup Sogns offentlige menighedsrådsmøder afholdes i Jegerup Præstegård:
Tirsdag den 12. juni kl. 19.00.
Tirsdag den 14. august kl. 19.00.
Tirsdag den 11. september kl. 19.00.
Tirsdag den 09. oktober kl. 19.00.
Jegerup Menighedsråd

Maugstrup Menighedsråd
Der afholdes menighedsrådsmøder i
Maugstrup hver den 3. torsdag i måneden kl. 19.00.
Møderne afholdes i konfirmandstuen i
Maugstrup Præstegård.
Se behandlingspunkter på:
www.Maugstrup.dk
Og klik videre til Maugstrup Kirke.
Maugstrup Menighedsråd
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Kirkekontoret
Kordegn Gunvor Steensbeck Hansen, Østerled 4, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 11 04 og e-mail: GSH@KM.DK - Åbent, hverdage kl. 9-12.30 og torsdag tillige kl. 16-17.30.
Præster i tresognspastoratet
Eva Holm Riis (kirkebogsfører), kontor: Østerled 4, 6500 Vojens, Tlf. 74 54 11 04.
Privat: Lintrupvej 19, 6660 Lintrup, Tlf. 74 82 11 01 og e-mail: EHR@KM.dk.
Træffes bedst kl. 10-11. Mandag fri.
Lykke Fugl Wester, Borgvej 3, Maugstrup, 6500 Vojens.
Tlf. 74 50 63 27 og e-mail: LFW@KM.DK - Træffes bedst tirsdag til lørdag kl. 12-13. Mandag fri.
Lone Marie Lundsgaard, Bålhøjvej 1, Jegerup, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 11 11 og e-mail: LOML@KM.DK. Træffes tirsdag aften på www.cyberkirken.dk. Mandag fri.
Vojens Sogn

Jegerup Sogn

Organist i tre-sognspastoratet:
Irene Larsen, Kirketoften 1, Jegerup
6500 Vojens, tlf. 74 59 12 27
e-mail: larsenogjakobsen@gmail.com

Organist i tre-sognspastoratet:
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. 23 80 34 94
På kirkegården onsdag kl. 12-13
e-mail: je.kirke@gmail.com

Kirkegårdsleder:
Claus Schøtt, Dyssebakken 35,
6500 Vojens, tlf. 74 59 14 51,
e-mail: vojenskirkegaard@c.dk

Menighedsrådsformand:
Birte (Bibs) Stark, Østerengvej 4, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 03 00
e-mail: ankerstark@dbmail.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

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 og Vojens sogne.
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@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
Kasserer:
Jonna Boye, Øster Skovvej 1B,
6500 Vojens, tlf. 74 50 63 17
e-mail: Boye@bbsyd.dk
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