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Livet forstås baglæns,
men må leves forlæns…
Af Lone Marie Lundsgaard
Med lov skal man land bygge.
Sådan står der på landsrettens mur på
Nytorv i København.
Til højre for landsretten lå der i 1813
en bygning, hvor den verdensberømte
teolog, Søren Aabye Kierkegaard, blev
født. I dag er der kun en mindeplade tilbage.
I år fejrer Danmark og verden 200 året
for Kierkegaards fødsel.
Og der er noget at fejre. For Kierkegaard var en usædvanlig begavelse.
Han var teolog med den højeste
karakter fra Københavns Universitet og
samtidig i besiddelse af en usædvanlig
dyb indlevelsesevne i menneskets liv her
på jorden.
Tidligt i sit liv forstod han, at naturvidenskabens opdagelser århundreder
for inden havde enorm betydning for
tidens tænkning og dermed for menneskers liv: Gud var ikke længere menneskets centrum – i centrum var nu det
enkelte menneske.
Resultatet af denne nye tankegang var, at
vi ikke længere stod til ansvar for Gud.
Der var ikke længere noget, der var
rigtig og forkert, for alt drejede sig om
det enkelte menneske og dets følelser og
lyster.
Mennesket var altså ikke længere et
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Søren Aabye Kierkegaard
redskab i Guds hånd og en del af skaberværket, men Gud var blevet et redskab i menneskets hånd, som det efter
for godt befindende kunne bruge til at
legitimere sine handlinger.
Kierkegaard brugte sit forholdsvise korte
liv på at få sat Gud i centrum igen.
Det gjorde han igennem et omfattende forfatterskab, som blev skabt på
ganske få år, og som har sat sig spor hos
mennesker overalt i hele verden.
Min egen far har f.eks. fortalt mig for år
tilbage, at han for ca. 45 år siden gik omkring på Peters Pladsen i Rom sammen
med en flok studiekammerater.
Da en katolsk præst hørte dem tale
dansk, kom han hen til dem og fortalte,
at han havde lært dansk for at kunne læse
Kierkegaard på originalsproget.
For mange er Kierkegaards værker svære
at forstå. Men Kierkegaards budskab er
såre enkelt: han forkynder kristendom.
Ved at tage fat på helt almindelige
menneskers tanker om skyld, frihed,

ansvar og tilgivelse, sætter han på ny
Gud i centrum og giver os en kristen
grund at stå på.
For alle de mennesker, alle de ideologier
og filosofier, som smider Gud ud og sætter mennesket i centrum, er Kierkegaard
en torn i øjet.
Det siger derfor sig selv, at det ikke er
alle, som i denne tid fejrer Kierkegaard.
Men vi har grund til at fejre ham. Især i
denne tid, hvor meget i vores samfund
– f.eks. tv, politik, menneskers opførsel mv. - bliver mere og mere egoistisk,
selvcentreret og uansvarlig.
En af de ting, som Kierkegaard har skrevet om, og som passer godt også ind i
vores samtid, er hans tanker omkring det
at snakke og det at tale.
Når man snakker, siger han, plaprer
mennesket løs, og det hele drejer sig om
at sætte sig selv i centrum.
Det er altså ikke en samtale. Når man
derimod taler, kræver det, at man også
kan tie.
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For at tale er at samtale – lytte til hvad
det andet menneske tænker – svare på
det – lytte igen osv.
Kierkegaards tanker om det at snakke og
det at tale, bruger jeg i f.eks. min konfirmandundervisning.
Når vi gennemgår de 10 bud og buddet om at holde hviledagen hellig, taler
vi om, hvor vigtigt det er, at vi er sammen som familie, taler sammen, lytter
til hinanden og derved kan hjælpe, opbygge og vise vores kærlighed til vores
familie.
På den måde bliver hvert enkelt menneske i familien værdifuldt. Det bliver
et Guds-skaberværk, som vi bliver ansvarlige overfor.
Og de unge mennesker kan godt se,
hvad det kan betyde i deres liv, at familien lytter til dem, og at de selv lytter til
deres familie.
Når vi møder vores medmennesker i
det lokale supermarked, på gaden eller
til en komsammen, vælger vi selv, om vi
vil snakke eller tale.
I samtiden er det moderne at snakke og
sætte sig selv i centrum. Men for det
kristne menneske er det en livslang opgave at tale.
I kristendommen tror vi nemlig på, at
Gud har sat os i tjeneste for vores næste:
ved at tjene vores næste, tjener vi Gud.
Det vil sige, at jeg ikke er verdens
centrum eller min næstes centrum.
Gud har derimod sat mig over for min
næste, for at jeg kan lytte til, hvad der
rører sig i det menneskes inderste, - og

i de ord, som kommer ud af min mund,
skal mit medmenneske kunne genkende
Gud.
Jeg skal altså møde det med Guds
kærlighed og omsorg.
For mange er Kierkegaards værker svære
at læse og forstå.
Men hans budskab om at kende forskel
på at snakke og at tale er såre simpelt og
samtidig klar kristen forkyndelse.
Det er alment menneskeligt og samtidig en enkel måde at beskrive den kristne
næstekærlighed.
Vi har alle brug for den simple og
enkle måde at få forklaret det kristne
budskab på.
Det kan Kierkegaard. Der er derfor
al mulig grund til at beskæftige sig med
ham. For hvis hans budskab var relevant
i 1800 tallet, er det om end endnu mere
relevant i 2013.

FRIMÆRKE

Søren Kierkegaard på
frimærke udgivet den
4. marts 2013
Han nåede kun at blive 42 år, men i sin
korte levetid fik teologen, filosoffen og
forfatteren Søren Kierkegaard i den grad
manifesteret sig som en af Danmarks
mest indflydelsesrige kulturpersonligheder.
I år er det 200 år siden, at Søren Aabye
Kierkegaard blev født i København.

Det markerer Post Danmark ved 4.
marts at udgive et frimærke med den
store tænker.
Portrættet af den unge Søren Kierkegaard er graveret af Bertil Skov Jørgensen.
Kierkegaard er jo en af den danske guldalders mest fremtrædende personer, og
de tanker om tro og eksistens, som han
fremkom med, har vist en fantastisk almengyldighed.
Derfor er det også helt naturligt, at vi
i anledning af 200-året fejrer ham med et
særligt frimærke, fortæller Lene Reipuert,
chef for Post Danmark Frimærker.
Søren Kierkegaard lod sig aldrig fotografere. Bertil Skov Jørgensen har derfor taget udgangspunkt i et portræt, som
halvfætteren N.C. Kierkegaard tegnede
af sin berømte slægtning omkring 1840.
Det er blot anden gang, at Søren Kierkegaard optræder på et dansk frimærke.
Første gang var tilbage i 1955 i 100-året
for hans død.
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Gudstjenesteliste
Maj
Torsdag den 30. maj
Jegerup kl. 19.00: LML

Juni
Søndag den 2. juni, 1. s.e.t.
Luk. 16, 19-31 ”Den rige mand og
Lazarus”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup: Ingen gudstjeneste
Maugstrup kl. 09.00: LML



Søndag den 23. juni, 4. s.e.t.
Skt. Hans aften
Luk. 6, 36-42 ”Splinten og bjælken i
øjet”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 19.00: LML
Maugstrup kl. 19.00: EHR
Søndag den 30. juni, 5. s.e.t.
Luk. 5, 1-11 ”Peters fiskedræt”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup: Ingen gudstjeneste

Juli

Onsdag den 5. juni, Grundlovsdag
Maugstrup kl. 14.00: EHR, LFW
Fælles grundlovsgudstjeneste for hele
pastoratet og grundlovsmøde i præstegårdshaven. Se omtale side 8.

Søndag den 7. juli, 6. s.e.t.
Matt. 5, 20-26 ”Om drab, vrede og
forsoning”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 19.00: LML
Maugstrup kl. 09.00: LML

Søndag den 9. juni, 2. s.e.t.
Luk. 14, 16-24 ”Lignelsen om det store
festmåltid”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup: Ingen gudstjeneste

Søndag den 14. juli, 7. s.e.t.
Luk. 19, 1-10 ”Jesu møder overtolderen
Zakæus”.
Vojens kl. 09.00: LML
Jegerup kl. 10.30: LML
Maugstrup kl. 19.00: LML

Søndag den 16. juni, 3. s.e.t.
Luk. 15, 1-10 ”Lignelsen om de 99 får
og den tabte drakme”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 10.30: LML

Søndag den 21. juli, 8. s.e.t.
Matt. 7, 15-21 ”Advarslen mod de
falske profeter”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup: Ingen gudstjeneste
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Søndag den 28. juli, 9. s.e.t.
Luk. 16, 1-9 ”Lignelsen om den uærlige
forvalter”.
Vojens kl.09.00: EHR
Jegerup: Ingen gudstjeneste
Maugstrup kl. 10.30: EHR

August
Søndag den 4. august, 10. s.e.t.
Luk. 19, 41-48 ”Jesu gråd over
Jerusalem”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 19.00: EHR
Maugstrup kl. 09.00: EHR
Søndag den 11. august, 11. s.e.t.
Luk. 18, 9-14 ”Tolderen og farisæeren”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 10.30: EHR
Maugstrup kl. 09.00: LFW
Torsdag den 15. august
Jegerup kl. 19.00: LML
Konfirmandindskrivning. Se side 6.
Søndag den 18. august, 12. s.e.t.
Mark. 7, 31-37 ”Effatha - helbredelsen
af en døvstum”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup: Ingen gudstjeneste
Maugstrup kl. 19.00: LML
Søndag den 25. augusts, 13. s.e.t.
Luk. 10, 23-37 ”Lignelsen om den
barmhjertige samaritaner”.
Vojens kl. 10.30: EHR, LFW
Konfirmandindskrivning. Se side 6.
Jegerup: Gudstjenesten foregår i Ansgar
Kirke i Flensborg. Se side 7.
Maugstrup: Ingen gudstjeneste
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September

BREGNBJERGLUNDEN

Søndag den 1. september, 14. s.e.t.
Luk. 17, 11-19 ”De ti spedalske”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup kl. 10.30: LFW
Søndag den 8. september, 15. s.e.t.
Matt. 6, 24-34 ”Om bekymringer og at
tjene Gud og mammon”.
Vojens: Ingen gudstjeneste
Jegerup kl. 09.00: LML
Derefter kirkevandring til Maugstrup
Maugstrup kl. 11.00: EHR, LFW
Kirkefrokost. Læs om arrangementet
side 5.
EHR = Eva Holm Riis
LFW = Lykke Fugl Wester
LML = Lone Marie Lundsgaard

Gudstjenesterne foregår kl. 10.15 i
gangen til Bregnbjerglunden følgende
torsdage:
11. juli
25. juli
08. august
15. august
22. august
29. august
05. september
12. september
19. september
26. september
03. oktober
10. oktober
Man kan se hvilken præst, der har gudstjenesten på:
http://sites.google.com/site/
bregnjerglundenogsommersted/
Alle er velkomne til disse gudstjenester.

kirkevandring

Kirkevandring fra Jegerup til Maugstrup
søndag den 8. september
Så er der igen vandretur mellem to af
pastoratets kirker – denne gang går vi fra
Jegerup til Maugstrup.
Vi begynder med morgenandagt i
Jegerup Kirke kl. 9.00, derpå begiver vi
os mod Maugstrup, og kl. 11.00 holder
vi gudstjeneste i Maugstrup Kirke.
Bagefter er der kirkefrokost i konfirmandstuen (pris 25 kr.).

sorggruppe

Sorg- og livsmodsgruppe ved
Vojens Kirke
I en sorggruppe deler vi det, der tynger
efter et dødsfald, og støtter hinanden i at
finde tilbage til livet.
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

LØRDAGSDÅB
Der er mulighed for lørdagsdåb i
Jegerup Kirke på udvalgte lørdage
Kontakt kordegnen på tlf.: 74 54 11 04.
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Skt. Hans aften i Jegerup og Maugstrup

Konfirmandindskrivning
Konfirmandindskrivning for Vojens
og Jegerup sogne:

Efter sommerferien påbegynder de nye konfirmander undervisningen ved kirkernes tre
præster. Der er undervisningsdag for alle
konfirmander fra Vojens og Jegerup sogn
onsdag kl. 08.00 – 09.30 i tresognspastoratets
sognegård i Vojens.

nre-

reev,
til

Før sommerferien modtager alle konfirmander et brev, som de skal udfylde og returnere
til kirkekontoret. På baggrund af tilmeldingerne danner præsterne konfirmandholdene.
Undervisningen for konfirmanderne i Vojens
sogn varetages af Eva Holm Riis og Lykke
Wester, og der er konfirmation Kristi himmelfarts dag 2014 i Vojens Kirke. Undervisningen af konfirmanderne i Jegerup Sogn
varetages af Lone Marie Lundsgaard, og der
er konfirmation Bededag 2014 i kirkerne i
Vojens og Jegerup.

ner

ei
af
er,
elen

ei
rie
on
og

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

og
n-

Gudstjeneste kl. 19.00 ved Eva
Holm Riis.

olni
kl.

Vi laver kaffen, medbring selv kage.
Traditionen tro - cykelringridning
for børn og bål med båltale kl. ca.
21.00.

nke

Alle er velkomne.
Maugstrup Menighedsråd
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Gudstjeneste Skt. Hans
aften i Jegerup Kirke
søndag den 23. juni
Jegerup Kirke holder gudstjeneste
Sank Hans aften kl. 19.00.
Efter gudstjenesten går eller kører vi
ud til Matthis´ mark, hvor det store
Sank Hans bål tændes kl. 20.30.

Alle er velkomne.

Præsterne inviterer til indskrivning og orienteringsmøde for de nye konfirmander og
deres forældre. For Vojens sogn holdes det
i forbindelse med gudstjenesten i Vojens
Kirke søndag den 25. august. For Jegerup
Sogn holdes det i forbindelse med gudstjenesten i Jegerup Kirke torsdag den 15. august
kl. 19.00.
Konfirmandindskrivning for Maugstrup
sogn:
Konfirmanderne fra Simmersted Friskole følger konfirmandundervisningen hos Lykke
Wester i Maugstrup Præstegård tirsdag fra
kl. 14-15.30. Inden sommerferien modtager
konfirmanderne et brev med tilmelding, som
skal udfyldes og returneres til præsten. Der
inviteres til indskrivning og orienteringsmøde
for de nye konfirmander og deres forældre i
forbindelse med gudstjenesten i Maugstrup
Kirke søndag den 1. september kl. 10.30.
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Venskabsbesøg fra Ansgar Kirke i Flensborg

Jegerup Kirke har fået venskabsmenighed fra Ansgar Kirke i Flensborg. Menigheden fra
Ansgar Kirke var derfor den 24. februar inviteret til gudstjeneste i Jegerup Kirke og efterfølgende kirkefrokost i præstegården.
Det blev til en hyggelig dag med
gode samtaler, udveksling af oplevelser og ikke mindst en geninvitation til at besøge dem i Flensborg.

Der blev udvekslet mange gode oplevelser og erfaringer under kirkefrokosten i præstegården.

Indbydelse til genbesøg i Ansgar Kirke

Søndag den 25. august skal vi Af hensyn til frokosten skal man
melde sig til på kirkekontoret på
på besøg i Flensborg.
Tlf.: 74 54 11 04 senest torsdag
Vi begynder med en gudstjeneste den 22. august.
Har man ikke selv mulighed
i Ansgar Kirke kl. 10.00 og spiser efterfølgende frokost sammen for at køre, meldes dette også til
kirkekontoret, og så vil man blive
med menigheden.
kontaktet.

Ansgar Kirke i Flensborg
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STUDIEGRUPPE
Studiegruppen holder sommerferie
Efter at have slidt i det hele foråret, holder vi nu en velfortjent sommerferie, men
vi begynder igen i september.
Vi har altid plads til en til, så hvis du
brænder for at læse, diskutere og være
sammen med dine medmennesker, er du
meget velkommen i gruppen.
Der kræves ingen forudsætninger for
at være med.
Programmet for efteråret kommer til at
ligge i kirkernes våbenhuse og på kirkekontoret fra ca. midt i august.
Hvis du har spørgsmål til læsegruppen eller de bøger, vi læser, er du velkommen til at ringe til sognepræst, Lone
Marie Lundsgaard.

Sogneudflugt
Vojens og Jegerup menighedsråd tilbyder en fælles
udflugt i de 2 sogne fredag den 30. august med afgang
fra Vojens Sognegård kl. 09.00.
Program for turen:
Kl. 09.00: Afgang fra Vojens Sognegård.
Vi kører til Møgeltønder og på turen er der kaffe og brød i bussen.
I Møgeltønder skal vi se Den ny Lade, hovedgaden og kirken.
Vi kører videre til Højer Sluse og laver et stop på ca. 30 min.
Derefter kører vi op langs Diget til Ballum, hvor vi spiser på "Den
Gamle Digegreves Gård". Her får vi en middag, som er en egnsret og
dessert med vand/øl eller et glas vin (rød). En, der hedder Christian,
fortæller om gården.
Herefter kører vi videre til Ribe, hvor vi får en guidet tur på ca. 1½
time. Vi starter ved Ribe Hus og går ind til Domkirken.

KIRKEFROKOST I VOJENS

Derefter kører vi videre til Mikkelborg Kro, hvor vi får kaffe og kage.

Den næste kirkefrokost afholdes søndag
den 22. september i.f.m. høstgudstjenesten i Vojens Kirke.

Hjemkomst til Vojens Sognegård ca. kl. 17.00.

Der holdes også julekirkefrokost søndag
den 1. december (1. søndag i advent).
Vojens Menighedsråd
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Prisen for alt dette er kr. 250,00 pr. person.
Tilmelding senest fredag den 16. august på kordegnekontoret efter
"først til mølle" princippet. Betaling sker ved tilmeldingen.
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Højer Sluse

Den historiske lade Slotfelt er opført omkring 1870'erne med
en ganske unik tagbuekonstruktion, der giver bygningen en
"katedral-lignende" karakter, som træder næsten monumentalt frem i det flade marskland.

Ribe Domkirke
"Den Gamle Digegreves Gård" hvor vi spiser en middag.
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Fælles grundlovsmøde i Maugstrup
Onsdag den 5. juni kl. 14.00

HÆRVEJSVANDRER

Vi begynder med flaghejsning og en kort gudstjeneste i
Maugstrup Kirke kl. 14.00 v/sognepræsterne Eva Holm
Riis og Lykke Wester.
Bagefter er der kaffebord i præstegårdshaven.
Pris for kaffe og kage (Den gode rabarberkage fra Maugstrup Kro) kr. 30,00 - Børn gratis.
Kl. 15.00: Grundlovstaler ved henholdsvis "Ung taler"
som i år er Nana Andersen og anden taler er Haderslev
Stifts ny biskop Marianne Christiansen.
Vojens Koret medvirker.
Dagen arrangeres i et samarbejde mellem tresognspastoratets menighedsråd i Vojens - Jegerup - Maugstrup.

Alle er hjertelig velkommen.

Teltet i præstegårdshaven
10
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Jegerup Kirke

Hærvejsvandrer og pilgrimme
Hærvejsvandrerne og pilgrimmene begyndte allerede i april at besøge Jegerup
Kirke.
Sidste år havde kirken rigtig mange
besøgende, og i våbenhuset blev der lavet et særligt bord til dem, hvor de kunne
lave sig en kop kaffe og få en af præstens
hjemmebagte småkager.
I år er kirken blevet optaget og anbefalet i pilgrimmenes guidebog, så måske
kommer der endnu flere besøgende.
Hærvejsvandrerne og pilgrimmene
kommer på deres vej ofte igennem hele
tresognspastoratet.
Tag derfor godt imod, og hjælp dem
måske med at vise vej, hvis de spørger
efter hjælp.
Det budskab de hidtil har bragt med
sig herfra er nemlig, at stedet er et besøg
værd – og det kan vi jo kun være enige
med dem i.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dåb
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.

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

TAXA Tlf. 70 10 75 00
MANGLER KIRKEBLADET
Det næste nummer af Kirkebladet (nr. 3
- 2013) uddeles onsdag den 28. august
2013.
Har du ikke modtaget det denne dag,
så kontakt kirkekontoret.
Det kan også hentes i våbenhuset i
kirkerne.
Kirkebladet kan også hentes på hjemmesiden: www.vojenskirke.dk.
Deadline for stof til næste kirkeblad
er mandag den 29. juli 2013.
kpl

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

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

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Vojens Menighedsråd
Der er offentlige menighedsrådsmøder i
Vojens Menighedsråd:
Onsdag den 26. juni kl. 19.00.
Onsdag den 28. august kl. 19.00.
Onsdag den 25. september kl. 19.00.
Onsdag den 23. 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 11. juni kl. 19.00.
Tirsdag den 13. august kl. 19.00.
Tirsdag den 10. september kl. 19.00.
Tirsdag den 08. 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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vojens - jegerup - Maugstrup
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

Maugstrup Sogn

Organist: Se under Vojens Sogn.

Organist: Se under Vojens Sogn.

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

Kirkesanger:
Chresten Friis, Simmerstedvej 221,
6100 Haderslev, tlf. 74 50 61 01
e-mail: cff.sg@dlgnet.dk

Kirkegårdsleder:
Claus Schøtt, Østerled 2,
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:
Ejner Jensen, Kærager 3, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 00 34
e-mail: stiejn@dbmail.dk

Kirkeværge og kasserer:
Knud Peter Levinsen, Vestergade 54,
6500 Vojens, tlf. 74 54 28 37, e-mail: kpl@pc.dk

Kasserer:
Annie Greis Andersen, Engkær 18, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 10 06
e-mail: pgaa@dbmail.dk

Regnskabsfører:
Gunvor Steensbeck Hansen, Landgangen 7, 2. th.
6100 Haderslev, tlf. 74 54 26 72
e-mail: gsh@km.dk

Regnskabsfører:
Margit Krag, Bygaden 39, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 30 39
e-mail: mckrag@mail.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
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, Lykke Wester, Lone Marie Lundsgaard, Sven Møller, Ulla Toft.
Ansvarshavende og layout: Knud Peter Levinsen, Tlf. 74 54 28 37/20 10 05 17, mail: kpl@pc.dk
Tryk: P. J. Schmidt a/s - Deadline for næste nummer er mandag den 29. juli 2013.

