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FORSIDEBILLEDE
Forsidebilledet er Krøyers sidste hovedværk "Sankt Hansblus
på skagen strand" af 1906 var 14 år undervejs. Hænger i dag
på Skagen Museum.
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saint jacques - den hellige jacob
Af Lone Marie Lundsgaard
Saint Jacques – eller på dansk Den hellige Jacob – er altid afbilledet
med en stor, hvid kammuslingeskal hængende fra sit bælte. Vi tænker
måske ikke så meget over det, men når vi sydpå sætter tænderne i den
velsmagende kammusling, har den fået sit navn efter apostlen Jacob.
Beretningen om Jacob siger, at han efter at have fulgt Jesus som discipel endte sine dage i den ene ende af Romerriget i det, der i dag kaldes
Santiago de Compostela i Spanien. Vejen til Jacobs grav, Jakobsvejen,
hedder på spansk Camino de Santiago, og siden middelalderen har den
været en af de tre vigtigste, katolske pilgrimsruter – de to andre går til
Rom (Via Francigena) og til Gravkirken i Jerusalem.
I middelalderen var rejsen til Sankt Jakobs grav meget populær, og
mange mennesker begav sig ud på denne rejse. I protestantisk tid faldt
antallet af pilgrimsvandrere, men i nyere tid er det igen blevet meget
populært at gå ruten og nå frem til graven.
Den mere end 1000 år gamle pilgrimsrute går gennem Nord-Spanien
og er knap 800 km lang. For mange er det en sport i sig selv at gå turen,
for andre er magien ved at holde om apostlen Jacobs statue i hans egen
katedral i Santiago de Compostela symbolet på renselse, befrielse og
en ny start i livet.
Uanset hvad hensigten måtte være, ender den for de fleste med at
give en spirituel mening, som kun folk, der har gennemført anstrengelserne kan tale med om.
St. Jean Pied de Port
I 2002 overraskede min mand mig med en tur til St. Jean Pied de Port.
For mange er det et ganske ukendt sted, men for enhver, som skal fra
Frankrig til Spanien og ad pilgrimsruten til Santiago de Compostela, er
St. Jean Pied de Port et ”nøglehul”. Her har pilgrimmene nemlig igennem 1000 år mødtes for at komme over bjergpasset og ind i Spanien.
Da jeg besøgte den lille bjergby for 12 år siden, blev det, jeg havde
læst i kirkehistorie på universitetet om pilgrimvandring, pludselig
levendegjort for mig. Det eksisterede skam i bedste velgående, og her
stod jeg midt i historiens vingesus.
Det var også i St. Jean Pied de Port, jeg for første gang oplevede
betydningen af kammuslingeskallen.
Ikke bare er den vejviser og markør for pilgrimmene på ruten til
Santiago de Compostela, men billeder, figurer og skulpturer af Jacob
med muslingeskallen var over alt. Siden dengang har jeg tænkt på
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Jacob, hver gang jeg har set den store, hvide
kammuslingeskal.
Rue Saint Jacques
Sidste år gik jeg en varm sommerdag
rundt i Paris med familien. Vi var gået ned
ad Champs Elysées til Louvre, videre til
Notre Dame og over broen op til Sorbonne
universitetet – en tur på ca. 10 km.
Jeg var træt, tørstig og parat til at sætte
mig på den nærmeste cafe for at få noget
koldt at drikke, da jeg kiggede op på vejskiltet og så, at vejen vi gik ad hed Rue Saint
Jacques - Jakobsvejen.
Det gav et gib i mig, for 11 år før havde
jeg jo netop stået på det sted, hvor vejen førte
hen – til St. Jean Pied de Port ca. 600 km
sydpå.
Igennem de 9 år, jeg tidligere har boet i
Paris, burde jeg selvfølgelig have tænkt på,
at en af hovedfærdselsvejene til bjergpasset
selvfølgelig gik gennem Frankrigs hovedstad. Men nogen gange kan man jo som bekendt ikke se skoven for bare træer, så det er
aldrig faldet mig ind at finde vejen i Paris.
Det gjorde jeg så til gengæld sidste år.
Protestantisk teologi
Det var sikkert min historiske interesse, der
den sommerdag sidste år boblede op i mig og
fik mig til at smile, for som luthersk teolog
burde jeg ikke gå ind for pilgrimsruter.
Pilgrimstanken ligger nemlig protestantismen ganske fjern. I vores del af den uni-

verselle kirke, som rummer både katolikker,
ortodokse og protestanter, lægger vi nemlig vægt på, at vi mennesker ikke kan gøre
os fortjent til Guds kærlighed og barmhjertighed. Vi mennesker kan tro på, at Kristus
er Guds Søn, men det er alene Guds barmhjertighed og kærlighed – det vi kalder nåden
– som frelser os.
I den katolske del af den universelle kirke
kan mennesket gøre noget selv. Man ser det
oftest ved skriftemål, hvor den, der skrifter,
modtager tilgivelse af præsten og bliver pålagt
f.eks. at bede 3 Ave Maria eller 3 Fadervor.
Handlingerne er ikke en straf for det, man
har gjort forkert, men det er bodshandlinger,
der er til for, at man selv kan være med til at
rense hjertet og blive et bedre menneske.
Pilgrimstanken har sit udgangspunkt i
den katolske teologi, hvor mennesket ved
at gå pilgrimsruten gør bod og derved bliver
renset, befriet og kan begynde på en ny start
i livet. Man overlader det altså ikke alene til
Gud at handle i ens liv, man gør også selv
noget som menneske.

Lone på Rue Saint Jacques
Pilgrimme i dag
I tresognspastoratet har vi fra omkring maj til
september mellem 300 og 400 pilgrimsvandrere og hærvejsvandrere. Ofte vandrer de fra
Viborg til Slesvig eller bare noget af ruten.
Nogen er danskere, andre udlændinge, nogen

lægger noget religiøst i vandreturen, andre
gør det ikke.
Jegerup Kirke ligger på Hærvejen og er en
gammel, katolsk kirke med ting fra alle århundrederne tilbage til år 1000. Det er derfor
et oplagt besøg for en vandrer at lægge turen
forbi kirken.
I vores moderne tid er det ”at gøre noget
selv” blevet en vigtig del af hverdagslivet.
Vi har meget svært ved - også i et luthersk
land - at tro på Gud og alene overlade det til
Gud at handle i vores liv. I stedet vil vi gerne
gøre noget selv, føre an i vores eget liv og
selv handle, så vi kan se et resultat af vores
anstrengelser.
Vores moderne pilgrimme er – måske
ubevidst - præget af den tankegang. Man tager i hvert fald fri fra hverdagens stress og jag,
iPhones og iPads, computer og e-mails og
tager traveskoene på og går ud i naturen for
at finde ro. Og her genopdager og genoptager man gamle traditioner og begynder at gå
på de gamle pilgrimsveje - og genfinder de
mange kirker, som ligger inde med uvurderlige skatte. Og man sætter sig ofte et mål. Der
er en begyndelse og en ende for turen, og når
man når frem, er man kommet i mål og kan se
et resultat af sine anstrengelser.
I Jegerup Kirke er vi glade for vores pilgrimme. Vi byder dem velkommen og bestræber os faktisk på at gøre opholdet så behageligt som muligt. Det er nemlig sundt at
gå i den friske luft og få noget motion, og det
er sundt for sindet at komme ind i kirken og
bede en bøn, ligesom det for nogen er sundt at
få genopfrisket sit gudsforhold.
Men vi skal altid have for øje, at uanset
hvor langt vi vandrer efter Gud, så står Gud
lige ved siden af os og har stået der lige siden
vores dåb. Så vandreturen gør ingen underværker i forhold til Gud – men Gud kan gøre
vandreturen til et underværk.
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Gudstjenesteliste
Juni
Søndag den 1. juni, 6. s.e.p.
Johs. 17, 20-26 "Jesu bøn om de
troendes enhed".
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup ingen gudstjeneste.
Torsdag den 5. juni, Grundlovsdag.
Maugstrup kl. 14.00: LML
Se omtale side 6.
Søndag den 8. juni, Pinsedag.
Johs. 14, 15-21 "At elske og holde Jesu
bud".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 09.00: LFW
Teltgudstjeneste. Se omtale side 8.
Mandag den 9. juni, 2. Pinsedag.
Johs. 6, 44-51 "Jeg er det levende
brød".
Der henvises til friluftsgudstjenesten i
Gram Slotspark kl. 11.00.
Se omtale side 7.
Søndag den 15. juni, Trinitatis
søndag.
Matt. 28, 16-28 "Dåbs- og missionsbefalingen".
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 10.30: EHR
Maugstrup kl. 09.00: EHR
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Søndag den 22. juni, 1. s.e.t.
Luk. 12, 13-21 "Den rige bonde".
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 14.00: LML
Indskrivning af konfirmander.
Maugstrup ingen gudstjeneste.
Mandag den 23. juni, Skt. Hans aften.
Maugstrup kl. 19.30: EHR
Gudstjeneste med lægmandsprædiken.
Se omtale side 7.
Søndag den 29. juni, 2. s.e.t.
Luk. 14, 25-35 "Prisen for at følge efter
Jesus".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup ingen gudstjeneste.

Juli
Søndag den 6. juli, 3. s.e.t.
Luk. 6, 11-32 "Lignelsen om den
fortabte søn".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 09.00: EHR
Søndag den 13. juli, 4. s.e.t.
Matt. 5, 43-48 "Om fjendekærlighed".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup ingen gudstjeneste.
Søndag den 20. juli, 5. s.e.t.
Matt. 16, 13-26 "Peters bekendelse ved
Cæsarea Filippi".
Vojens kl. 19.00: LFW
Jegerup ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 09.00: LFW

Søndag den 27. juli, 6. s.e.t.
Matt. 19, 16-26 "Den rige yngling".
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup ingen gudstjeneste.
Tirsdag den 29. juli.
Jegerup kl. 15.00: LML
Pilgrimsandagt. Se omtale side 5.

August
Søndag den 3. august, 7. s.e.t.
Matt. 10, 24-31 "Disciplen og mesteren
- to spurve for en skilling".
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 09.00: LML
Tirsdag den 5. august.
Jegerup kl. 15.00: LML
Pilgrimsandagt. Se omtale side 5.
Torsdag den 7. august.
Jegerup kl. 17.00: LML.
Søndag den 10. august, 8. s.e.t.
Matt. 7, 22-29 "Huset på sand og
klippegrund".
Vojens kl. 17.00: LML
Jegerup ingen gudstjeneste.
Maugstrup ingen gudstjeneste.
Tirsdag den 12. august.
Jegerup kl. 15.00: LML
Pilgrimsandagt. Se omtale side 5.
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Søndag den 17. august, 9. s.e.t.
Luk. 12, 32-48 "Om at have sin skat i
himlen".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: LFW
Maugstrup kl. 09.00: LFW
Søndag den 24. august, 10. s.e.t.
Matt. 11, 16-24 "Børnene på torvet veråb over Israels byer".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: LML
Maugstrup kl. 10.30: LML
Søndag den 31. august, 11. s.e.t.
Luk. 7, 36-50 "Kvinden i farisæerens
hus".
Vojens ingen gudstjeneste.
Jegerup kl. 11.00: LML
Kirkefrokost.
Maugstrup kl. 09.00: LFW
Morgensang. Derefter kirkevandring til
Jegerup. Læs om arrangementet side 5.

September
Tirsdag den 2. september.
Vojens kl. 09.30: LFW
Børnegudstjeneste.
Søndag den 7. september, 12. s.e.t.
Matt. 12, 31-42 "Synden mod Helligånden og farisæernes tegnkrav".
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup kl. 10.30: EHR.
EHR = Eva Holm Riis
LFW = Lykke Fugl Wester
LML = Lone Marie Lundsgaard

KIRKEVANDRING
Kirkevandring fra Maugstrup til
Jegerup søndag den 31. august
Så er der igen vandretur mellem to af
pastoratets kirker – denne gang går vi fra
Maugstrup til Jegerup.
Vi begynder med morgenandagt i
Maugstrup Kirke kl. 09.00, derpå begiver vi os mod Jegerup, og kl. 11.00 holder vi gudstjeneste i Jegerup Kirke.
Bagefter er der kirkefrokost i konfirmandstuen (pris 25 kr).

HÆRVEJSVANDRER
Hærvejsvandrere og pilgrimme
Pilgrimssæsonen er begyndt i Jegerup
Kirke.
Hærvejsvandrerne og pilgrimmene
begyndte allerede i april at besøge Jegerup Kirke. Sidste år havde kirken mellem
300 – 400 besøgende, og igen i år forsøger vi fra kirkens side at tage rigtig godt
imod alle, som gerne vil besøge vores
gamle kirke.
Vi har derfor på ny sat ta-selv-bord
op i våbenhuset, hvor man kan lave sig
en kop kaffe og få en af præstens hjemmebagte småkager, få stemplet sit pilgrimspas og læse om kirkens 1000 årige
historie i en helt nytrykt folder.
Som noget nyt i år holder vi pilgrimsandagter á 30 minutters længde 3 gange i
løbet af sommeren.
Andagterne ligger tirsdag den 29.
juli kl. 15.00, tirsdag den 5. august

kl. 15.00 og tirsdag den 12. august kl.
15.00.
Selvom man ikke er hærvejsvandrer
eller på pilgrimsvandring, er man meget
velkommen til at deltage i andagterne.

BREGNBJERGLUNDEN
Gudstjenesterne foregår kl. 10.30 i
gangen til Bregnbjerglunden følgende
torsdage:
12. juni
19. juni
26. juni
03. juli ingen gudstjeneste.
10. juli
17. juli ingen gudstjeneste.
24. juli
31. juli ingen gudstjeneste.
07. august
14. august ingen gudstjeneste.
21. august
28. august.
Der er færre gudstjenester i sommerferien p.g.a. ferie.
Man kan se hvilken præst, der har gudstjenesten på:
https://sites.google.com/site/
bregnbjerglundenogsommersted/
Alle er velkomne til disse gudstjenester.

LØRDAGSDÅB
Der er mulighed for lørdagsdåb i
Jegerup Kirke på udvalgte lørdage.
Kontakt kordegnen på tlf.: 74 54 11 04.
Eva Holm Riis
Lykke Fugl Wester
Lone Marie Lundsgaard
KIRKEBLADET · 33. Årgang · Nr. 2
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Konfirmandindskrivning
Efter sommerferien påbegynder de nye
konfirmander undervisningen ved kirkernes tre præster.
I denne tid modtager alle tresognspastoratets konfirmander et brev, som de
skal udfylde og returnere til kirkekontoret.

På baggrund af tilmeldingerne danner
præsterne konfirmandholdene.
Der er konfirmation i 2015 for Jegerup Sogn Bededag, for Maugstrup Sogn
3. maj og for Vojens Sogn Kr. Himmelfartsdag.

AAbenraa Motetkor

Fælles grundlovsmøde
i Maugstrup
Torsdag den 5. juni kl. 14.00
Vi begynder med flaghejsning og en
kort gudstjeneste i Maugstrup Kirke
kl. 14.00 v/sognepræst Lone Marie
Lundsgaard.
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: Grundlovstalere: Thomas
Kallenbach og den unge taler er Ida
Kjærgaard.
Vojens Koret medvirker.
Dagen arrangeres i et samarbejde
mellem tresognspastoratets menighedsråd i Vojens - Jegerup - Maugstrup.

Aabenraa Motetkor sommeren 2012
Koncert i Vojens Kirke søndag
den 1. juni kl. 16.00 med Aabenraa
Motetkor
Koret ledes af dirigent Claus Münchow,
som har sammensat et flot sommerprogram.
Vi skal blandt andet høre Niels W.
Gades Fünf Gesänge, som han skrev som
ung i Leipzig, hvor han havde overtaget
Mendelsohns Gewandthaus orkester.
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Gade vendte tilbage til Danmark, da
krigen brød ud i 1848, for ikke at blive
hvervet til den tyske hær.
Vi skal høre den norske komponist
Edward Griegs: Våren, som oprindelig
er skrevet for orkester.
Og sidst men ikke mindst de kendte
danske sange som Oluf Rings Danmark
nu blunder den lyse nat, og Carl Nielsens
Underlige aftenlufte.
Der er fri entre.

Alle er hjertelig velkommen.

Teltet i præstegårdshaven
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Sankt Hans
aften i Maugstrup

Anden pinsedag i Gram
Slotspark kl. 11.00

Menighedsrådet, Landsbyforeningen
og Simmersted og Omegns Idrætsforening inviterer til Sankt Hans aften i
kirken og i præstegårdens have
Program:
Kl. 19.30: Lægmandsgudstjeneste i
Maugstrup Kirke under ledelse af
sognepræst Eva Holm Riis.
Vi synger sange og salmer, der
passer til en midsommeraften.
Idrætsforeningsformand Bent Juhler
vil stå for prædikenen og lokale borgere
for læsninger under gudstjenesten.
Kl. 20.15: Idrætsforeningen arrangerer:
Aktiviteter i præstegårdshaven med
konkurrencer for store og små.
Gymnastikopvisning.
Landsbyforeningen kreerer et
kagebord til kaffe og te.
Desuden serveres grillpølser, og der
kan købes øl og vand.
Kl. 21.30: Bålet tændes.
Båltale ved skolebestyrelsesformand
for Simmersted Friskole Carsten Friis,
Simmerstedholm.
Midsommervisen.

Friluftsgudstjenesten i Gram Slotspark
for 3 år siden

D

et er en tradition, at mange sogne
i Haderslev Domprovsti holder en
stor fælles friluftsgudstjeneste anden
pinsedag.
Det er altid en stor oplevelse, når 1000
mennesker synger ”I al sin glans nu stråler solen”.
Kør mod slottet, hvor der vil være
parkeringsvagter, der vil hjælpe med at
afvikle trafikken.
Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at spise madpakke, besøge
”Pins’Mærken” byfesten, der ligger lige
i nærheden eller bare nyde de skønne
omgivelser ved slottet og de mange ting,
der sker der.
Vel mødt.

Sommerudflugt til
eventyrets land
Sogneudflugt tirsdag den 10. juni
2014
Turen går til Naturpark Vesterhavet med
Filsø og dele af Naturpark Vesterhavet.
Vi mødes med guide ved Ål Kirke kl.
10.30, og han følger os på hele turen.
Efter besøg på den tyske Flygtningekirkegård køres videre til Henne Stations
kro, hvor der serveres middag.
Herefter går turen videre over Filsø
Hede, Kjærgård Egekrat forbi Børsmose
Kirke, videre forbi Statens krondyrsreservat, og de eksproprierede landsbyer,
derefter til Danmarks vestligste punkt,
Blåvand Fyr og forbi museumscenter
fra anden verdenskrig, Ho havn ved Ho
bugt, med stop ved Ravmuseet i Oksbøl.
Herfra køres videre til Eventyrgården
i Janderup, hvor der drikkes kaffe.
Afgang fra Simmersted Multihus kl.
09.00
Turen koster kr. 250,00.
Tilmelding telefon 40 18 38 07 eller
74 50 69 89.
Alle er velkommen.
Med venlig hilsen
Tirsdagsklubben og
Maugstrup Menighedsråd.

Fælleskørsel

Kom til en lys aften, hvor fællesskab
og hyggeligt samvær er i centrum.

Der arrangeres fælleskørsel – tilmelding til kordegnekontoret tlf. 74 54 11
04 senest den 2. juni kl. 12.00.

Maugstrup Menighedsråd,
Landsbyforeningen og
Simmersted og Omegns Idrætsforening.

www.pinsegudstjeneste.dk

Se mere på hjemmesiden:

Ål Kirke, Oksbøl
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TELTGUDSTJENESTE

Haderslev Domkirkes kammerkor

Pinsegudstjeneste i teltet på
Simmersted Sportsplads
Søndag den 8. juni kl. 09.00 er der
gudstjeneste ved Simmersted og
Omegns Idrætsforenings årlige sommerfest på sportspladsen.
Efter gudstjenesten trakterer Maugstrup Menighedsråd med lækker morgenkaffe og rundstykker.
Alle er hjerteligt velkomne - store
som små.
Maugstrup Menighedsråd.

KIRKEGÅRdSVANDRING
Jegerup Kirke er næsten 1000 år gammel, og det samme er kirkegården.
Normalt inviterer vi inden for i kirken, men i år har vi besluttet at indbyde
til en kirkegårdsvandring.
Lokalhistorisk Forening i Jegerup
leder os tirsdag den 3. juni kl. 19.30
rundt på kirkegården og åbner kirkegårdens historiske skatkiste for os.
Bagefter går i ind i kirken og drikker
kaffe.
Alle er velkomne.
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Haderslev Domkirkes kammerkor
Koncert i Vojens Kirke torsdag den
19. juni kl. 20.00 med Haderslev Domkirkes kammerkor under ledelse af
domorganist Henrik Skærbæk
Koret har eksisteret siden 1971 og tæller
36 medlemmer.
De har medvirket ved cd indspilninger og har opført mange værker for kor
og orkester.
I de senere år har koret specialiseret
sig i a cappella musik fra forskellige stilperioder.
Koret medvirker ved særlige gudstjenester i Domkirken og afslutter deres
forårskoncertrække i Vojens Kirke.

Henrik Skærbæk er uddannet på Vestjysk Musikkonservatorium og overtog i
2011 embedet som domorganist i en alder af 31 år.
Foruden orgelstudier hos førende
europæiske organister har han taget
videregående studier i korledelse hos
Alice Granum.
Han er desuden stifter og leder af
Haderslev Drengekor.
Irene
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Koncert og 40
års fødselsdag
Koncert i Vojens Kirke tirsdag
den 9. september kl. 19.00
Da Vojens Kirke stod færdig i 1925, var
der ikke penge til et rigtigt kirkeorgel, og
menigheden måtte nøjes med et harmonium. Det første orgel kom først i 1929,
det var fra 1887, og oprindeligt bygget
til Vor Frelsers Kirke i Esbjerg.
Først i 1974 blev det nuværende orgel
bygget af Marcussen og søn fra Aabenraa, som stadig stemmer og reparerer
det.
Vi fejrer orglets 40 års fødselsdag
med en koncert med en af Danmarks
dygtigste organister Inga Lindmark og
trompetist Henrik Rønnow.
De er begge uddannet fra det Jyske
Musikkonservatorium i Århus.
Inga Lindmark arbejder nu udelukkende som freelance koncertorganist og
Henrik Rønnow er ansat som trompetist
i SMUK.
Programmet består af festligt barokog renæssancemusik, med udgangspunkt i den CD parret indspillede i 2001:
"Sound The Trompet, samt nyere værker
for trompet og orgel". Der er fri entre.

Inga Lindmark og Henrik Rønnow

TAK

STUDIEGRUPPEN

Folkekirkens Nødhjælps indsamling den
9. marts 2014 til Sult i Afrika blev i år
gennemført af Vojens og Maugstrup Menighedsråd.

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.

Vi var i alt 7 indsamlere, så alle ruter
blev ikke nået.
Stor tak til indsamlerne, som i alt indsamlede kr. 9.155,00.
Vi håber at mødes igen i år 2015.
Venlig hilsen
på vegne af Vojens og Maugstrup
Menighedsråd
Ingelise Vilsen
Indsamlingsleder

NY KIRKEDØR

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 tlf.:
74 50 63 27 mail: LFW@km.dk.

Gammel kirke med helt ny hoveddør
Jegerup Kirke har modtaget arv fra et
sognebarn. Beløbet er gået til en helt ny
dør i smuk egetræ.
Døren blev taget i brug ved en aftengudstjeneste den 1. maj, hvor Lokalhistorisk Forening i Jegerup også kom og
fortalte om sognebarnets aner i lokalsamfundet.
KIRKEBLADET · 33. Årgang · Nr. 2
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Egon Jørgensen

Mit møde med det sønderjyske
Af Egon Jørgensen
Min barndom og tidlige ungdom havde jeg
på Norddjursland og havde aldrig forestillet
mig at skulle ende hernede.
Efter 4 år i kommuneskolen kom jeg på
mellem- og realskole.
Her havde vi en tysklærer, der var sønderjyde. Hvis vi i en time ikke lige havde lyst til
tysk skulle vi blot sige noget fordelagtigt om
tyskere, så blev tiden brugt til at fortælle os
om, delvis, selvoplevet sønderjysk historie.
Efter skolen kom jeg i lære på en maskinfabrik, som bl.a. fabrikerede brændeovnen
”Bekkasinen”, som nogle læsere sikkert kender.
Den første blev fremstillet i 1922 og fremstilles stadig i uændret udførelse.
Da læretiden var udstået begyndte jeg på
Odense Maskinteknikum.
Som eksamensprojekt her fik jeg tildelt
(dengang havde de studerende ikke selv nogen indflydelse) konstruktionen af en gravemaskine.
Under min indsamling af materiale til
dette projekt fik jeg noget fra en fabrik, som
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havde det mærkelige navn Over Jerstal som
postadresse.
Som færdiguddannet var det så ind til 2 års
militærtjeneste.
Det sidste år ved Nørrejyske Artilleriregiment i Århus.
På et tidspunkt var vi, befalingsmænd og
officerer, på en såkaldt papirøvelse i det sydlige Jylland.
En dag på vej sydpå kom vi til at køre på
en vej med navnet Over Jerstalvej og her forbi udsmykkede fabrikshaller, hvor der også
stod GRAM.
Lidt længere fremme gjorde vi holdt ved
nogle jættestuer, hvor en historiekyndig kollega fortalte om fundet af Skrydstruppigen.
(Jeg blev så senere klar over, at det ikke var
her, hun var fundet).
Herfra kom vi så forbi den virksomhed,
hvorfra jeg havde fået noget materiale til mit
eksamensprojekt, nemlig Johs. Møllers Maskinfabrik i Arnitlund.
Nogle få måneder senere, fra november
1967, kom jeg så til at færdes indvendigt i fabrikshallerne med udsmykningen, vi var kørt
forbi under øvelsen.
Medens jeg læste i Odense, var jeg blevet
gift med pigen, jeg havde fundet hjemme på
Djursland og vi ville ellers slet ikke så langt
væk fra vores hjemegn.
Men dengang flyttede man hen, hvor der
var arbejde at få. Vi kunne så, efter et par år,
flytte nordpå igen – men vi er her altså stadig.
Da jeg på et tidspunkt begyndte at forske i
min slægt fandt jeg flere aner i det slesvigske:
Sandbjerg Mølle, Flensborg samt Plön i Holsten og lige nord for grænsen til kongeriget,
Ribe.
Hvad angår den kirkelige betjening var
der en forskel ved at komme herned.
Vi kom fra en landsdel, hvor hver præst
havde i hvert fald to sognekirker at betjene.

Hernede havde selv det mindste sogn sin
egen præst. Der var dog en undtagelse.
Præsten i Vojens havde også Jegerup
sogn.
Dette ændrede sig dog i den tid jeg sad i
menighedsrådet i Jegerup, idet sognet i 1980
blev selvstændigt pastorat, fik sin egen præst
og vi byggede præstegård.
I samme periode kom også forgængeren
for det 3 sogns kirkeblad, du nu har i hænderne.
Dengang dækkede det dog 4 sogne, Vojens, Maugstrup, Jegerup og Oksenvad.
Hvis ikke der i 1901 var flyttet en foretagsom
person til Vojens, ville sandsynligvis hverken
jeg eller de fleste, der nu læser dette kirkeblad, have haft muligheden, dels fordi det så
nok ikke eksisterede eller vi ikke ville være
bosat her.
Denne person var Hans Gram, der den 5. maj
1901 åbnede en maskinforretning for lånte
penge og med alle sine ejendele stillet som
sikkerhed.
Det blev jo så senere til ”Brdr. Gram” med
efterhånden en stor medarbejderstab.
Den største på ca. 3300 i begyndelsen af
1970’erne.
Brdr. Gram kom til at eksistere i 100 år
under familiens ledelse.
Af det solgte firma er der nu 3 selvstændige firmaer, hvori navnet Gram indgår som
en del af deres navne.
Brdr. Grams 100 årige historie kan nu opleves på ”Brdr. Grams Arkiv og Museum.”
Her arbejder vi en flok tidligere medarbejdere, og vi vil med stor glæde vise frem til
alle, hvad vi har udstillet her af dokumenter,
maskiner og enkeltdele.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

KIRKEBIL

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Dåb

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

Vojens Menighedsråd

Aftale om dåb træffes med kirkekontoret i god tid før den ønskede dato.
Der skal opgives navn og adresser
på 2 - 5 faddere, og afleveres en fødsels- og navneattest.
Der træffes derefter aftale med
præsten om en samtale.

Vielse
Aftale om vielse træffes med kirkekontoret i god tid før den ønskede
dato.
Prøvelsesattest skal indhentes på
borgmesterkontoret, dog tidligst 4
måneder før vielsen.
Der træffes derefter aftale med
præsten om en samtale.

Begravelse/bisættelse
Når begravelsens tidspunkt er fastsat, aftales forløbet, herunder salmer,
med præsten.
Alle medlemmer af folkekirken
har ret til at blive begravet/bisat fra
deres sognekirke.

TAXA Tlf. 70 10 75 00
MANGLER KIRKEBLADET
Det næste nummer af Kirkebladet (nr. 3
- 2014) uddeles onsdag den 27. august
2014.
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 28. juli 2014.
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.

Der er offentlige menighedsrådsmøder i
Vojens Menighedsråd:
Onsdag den 25. juni kl. 19.00.
Onsdag den 27. august kl. 19.00.
Onsdag den 24. september kl. 19.00.
Onsdag den 22. 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 10. juni kl. 19.00.
Tirsdag den 12. august kl. 19.00.
Tirsdag den 09. september kl. 19.00.
Tirsdag den 14. oktober kl. 19.00.
Jegerup Menighedsråd

Maugstrup Menighedsråd
Der afholdes menighedsrådsmøder i
Maugstrup Sogn:
Torsdag den 19. juni kl. 18.30.
Juli ingen møde.
Torsdag den 21. august kl. 18.30.
Torsdag den 18. september kl. 18.30.
Møderne afholdes i konfirmandstuen i
Maugstrup Præstegård.
Se behandlingspunkter på:
www.Maugstrup.dk
Og klik videre til Maugstrup Kirke.
Maugstrup Menighedsråd
KIRKEBLADET · 33. Årgang · Nr. 2
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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.
Organister i tresognspastoratet
Irene Larsen, Kirketoften 1, Jegerup, 6500 Vojens. Tlf.: 74 59 12 27 og e-mail: larsenogjakobsen@gmail.com
Julia Tabakova, Storegade 97 A, 2., 6100 Haderslev. Tlf.: 28 92 89 92 og e-mail: julia@juliatabakova.dk
vojens Sogn

Jegerup Sogn

Kirkesanger:
Kontakt kirkekontoret tlf. 74 54 11 04
Kirkegårdsleder:
Claus Schøtt,
Østerled 2, 6500 Vojens, tlf. 74 59 14 51,
e-mail: vojenskirkegaard@c.dk
Menighedsrådsformand:
Ingelise Vilsen, Præstegårdsvej 18,
6500 Vojens, tlf. 74 54 31 28
e-mail: invi@privat.dk
Kirkeværge og kasserer:
Knud Peter Levinsen, Vestergade 54,
6500 Vojens, tlf. 74 54 28 37, e-mail: kpl@pc.dk
Regnskabsfører:
Gunvor Steensbeck Hansen, Landgangen 7, 2. th.
6100 Haderslev, tlf. 74 54 26 72
e-mail: gsh@km.dk

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
Menighedsrådsformand:
Birte (Bibs) Stark, Østerengvej 4, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 03 00
e-mail: bibsstark@bbsyd.dk
Kirkeværge:
Ejner Jensen, Kærager 3, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 00 34
e-mail: stiejn@bbsyd.dk
Kasserer:
Annie Greis Andersen, Engkær 18, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 10 06
e-mail: pgaa@bbsyd.dk
Regnskabsfører:
Margit Krag, Bygaden 39, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 30 39
e-mail: mckrag@mail.dk

Maugstrup Sogn
Kirkesanger:
Chresten Friis, Simmerstedvej 221,
6100 Haderslev, tlf. 74 50 61 01
e-mail: cff.sg@dlgnet.dk
Graver:
Ole Toft Sørensen, Borgvej 1 a, 6500 Vojens,
tlf. 74 50 63 92 , Mob.: 52 24 21 68
e-mail: gravermaugstrup@bbsyd.dk
Menighedsrådsformand:
Ulla Toft, Simmerstedholm 5, 6500 Vojens,
tlf. 74 50 63 04, e-mail: uto@bbsyd.dk
Kirkeværge:
Svend Erik Hansen, Simmersted Byvej 24,
6500 Vojens, tlf. 74 50 62 08
e-mail: svenderiklhansen@hotmail.com
Kasserer:
Hanne Juhl Nissen, Simmerstedbyvej 11,
Simmersted, 6500 Vojens, tlf. 74 50 61 04
e-mail: hannenissen@simmersted.dk
Regnskabsfører:
Else Marie Birk, Hammelev Bygade 1C.
6500 Vojens, tlf. 74 50 73 80
e-mail embirk@mail.tele.dk

Redaktionsudvalg: Eva Holm Riis, Lykke Wester, Lone Marie Lundsgaard, Henny Knudsen, 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 28. juli 2014.

