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MARTIN LUTHER
Af Lone Marie Lundsgaard
I 2017 fejrer vi 500 året for reformationen i Tyskland.
Mange steder er man allerede i gang med at forberede jubilæet
– blandt andet i Haders-lev, som blev Luthersk mange år før resten
af Danmark.
Reformationstiden er meget interessant også for os i dag. Dels er
vi her 500 år efter stadig Lutherske, dels er historien op til reformationen fyldt af hændelser, som stadig har betydning for os.
Bogtrykkerkunsten
Indtil 1400 tallet havde kirken haft monopol på næsten alt skriftsprog
og litteratur i Vesteuropa.
Kirken var dermed den eneste, som havde kendskab til og kunne
udlægge Bibelen.
Dette gjorde kirken særdeles magtfuld. Men i 1442 ændrede dette
sig drastisk, da Johann Gutenberg indførte den nye bogtrykkerkunst.
Hvor Bibelen før var en meget kostbar bog, kunne man nu trykke
den til en pris, som gjorde den tilgængelig for alle.
Kirkens monopol var med ét brudt.
Paven og dogmerne
I tiden op til Reformationen stod paven og den katolske kirke med en
meget stor indtægt.
Kirkens lære lød nemlig, at et menneske selv kunne bidrage til sin
frelse gennem fromhed, gode gerninger, køb af afladsbreve og gaver
til kirken, - og det gav mange penge i kirkens kasse. Dominikanermunken, Johann Tetzel, er i den forbindelse berømt eller berygtet for
at have solgt afladsbreve under mottoet: "Når pengene i kisten klinger, straks sjælene ud af skærsilden springer”.

FORSIDEBILLEDE
Skagensmaleren P. S. Krøyer har med sit maleri "Haveparti
med Marie Krøyer og Roser" fra 1893, udødeliggjort albarosen. Den store hvide rosenbusk, der hvælver sig i forgrunden
er sorten Maxima.
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Europa
I 1400-1500 tallet bestod Europa af en række
stærke kongedømmer samt det meget store
tysk-romerske rige.
Det tysk-romerske rige var vokset sammen
gennem middelalderen og omfattede dels det
meste af Italien med undtagelse af Vatikanet
og de mange fri bystater dels det tyske område samt det nuværende Østrig.
Riget var med andre ord meget stort, og
helt i tidens ånd forstod den tysk-romerske
kejser, Kejser Karl den 5., sig selv som udpeget af Gud til at være lederen af den vestlige
kristenhed.
Tyske fyrstendømmer
Forholdet mellem Karl den 5. og paven var
konfliktfyldt, men de mægtige fyrster i Tyskland var også et problem for ham, fordi de
hele tiden forsøgte at tilkæmpe sig mere selvstændighed.
Internt i fyrstendømmerne rykkedes der
også gevaldigt på magtforholdene.
Borgerskabet begyndte nemlig at tjene så
gode penge på handel, at de økonomisk og
kulturelt overhalede adlen og rykkede op ad
rangstigen og blev dem, som kom til at bestemme i de store byer.
Martin Luther blev født den 10. november
1483 i Eisleben i Sachsen i Midttyskland og
gik som barn i latinskole.
Hans far var velhavende og ville gerne
have ham til at studere jura, hvilket han begyndte på i 1501 på universitetet i Erfurt.
Luther afbrød imidlertid sit jurastudie i
1505 og gik i kloster, fordi han under en rejse
oplevede et så voldsomt uvejr, at han lovede
Gud at gå i kloster, hvis han blev reddet.
I klosteret gennemgik Luther en stor teologisk udvikling. I den første tid som munk
fulgte Luther strengt den katolske kirkes lære
og var f.eks. overbevist om, at mennesket
selv skulle gøre sig fortjent til frelsen.

Men i takt med at han gennem præstestudiet læste Bibelen, kunne han se, at salg af
aflad, tanken om skærsilden, boden og tilbedelsen af helgenerne ikke kunne begrundes i
Bibelen.
Opgør
Luther var en lærd mand, og derfor indbød
han i 1517 til en diskussion om aflad og bod.
Indbydelsen blev, som det var skik og brug
dengang, opslået på kirkedøren i Wittenberg,
og efter datidens skik havde han formuleret
en dagsorden – en række teser - på latin, som
grundlag for debatten.
I sine teser rettede han en kompromisløs
kritik af centrale dele af katolicismens trossætninger, og lynhurtigt blev de oversat til
tysk og spredt ud over landet.
Luthers kritik af den katolske kirke ramte
kirken hårdt. Hvis man fjernede afladshandlen, ville kirken miste enorme summer, og
hvis frelsen ikke længere afhang af det arbejde, kirkens folk gjorde, blev nonner og
munke overflødige.
Man forsøgte derfor fra kirkens side at tale
Luther til fornuft i teologiske debatter.
Flere gange blev Luther direkte forhørt
og truet på livet af den katolske kirke, men
Luther gik til modangreb med en lang række
skrifter, der med lynets hast spredtes i de tyske områder.
Da det var farligt for kirken, blev det forbudt at læse hans skrifter, og kirken truede
nu Luther med en kætterproces – paven krævede, at Luther inden 60 dage skulle tilbagekalde sin lære.
Det afgørende møde fandt sted hos den
tysk-romerske kejser i Worms. Luther var
blevet lovet frit lejde, hvis han mødte frem,
men Luther ville ikke tilbagekalde sin lære.
Luthers svar på pavens krav var, at medmindre man med Bibelen i hånden eller ved
brug af indlysende argumenter kunne vise, at
han tog fejl, ville han fastholde, at han havde

ret. Det var her, han sagde de berømte ord:
"Her står jeg, jeg kan ikke andet".
Luther havde opbakning fra de tyske fyrster, og folket var i oprør, så hverken kejseren
eller kirkens ledelse turde røre Luther.
Han fik derfor lov til at rejse hjem igen
– dog var straffen for oprøret mod kirken
voldsom: han blev smidt ud af kirken - exkommunikeret - hvilket i katolsk tankegang
betyder, at han ikke havde mulighed for en
dag at blive frelst.
Luthersk kirke
Luther mistede heldigvis ikke modet. Tværtimod fortsatte han sit omfattende arbejde med
at oversætte, forklare og udlægge Bibelen, og
han og hans ligesindede samledes i menigheder, som vi den dag i dag kalder lutherske
kirker.
Luthers kristendomssyn kaldtes og kaldes
stadig evangelisk kristendom, fordi den er
koncentreret om det, der alene fremgår af de
fire evangelier i Det nye Testamente.
Luther afskaffede derfor 5 af de 7 katolske
sakramenter og beholdt alene dåben og nadveren – for kun dem kunne han finde belæg
for i de fire evangelier.
Verdenskirken
Luthers exkommunikation tilbage i 1500 tallet og bruddet med den katolske kirke er aldrig
blevet helet. Den katolske kirke anser stadig
lutheranere for at være kættere og vil derfor
fortsat ikke have nadverfællesskab med os.
Det forhindrer dog ikke os i at invitere katolikker inden for i vores kirke og byde dem
varmt velkommen. For os er Kristus nemlig
kirkens stamme, og katolikker, ortodokse og
protestanter er blot forskellige grene på stammen.
500 år efter reformationen er det stadig en
vigtig pointe. Men i en verden, hvor kristne
mennesker er forfulgte og på flugt, er det også
stadig aktuelt.
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Gudstjenesteliste
Juni
Fredag den 5. juni, Grundlovsdag
Maugstrup kl. 14.00: NBC (evt. EHR)
Fælles grundlovsgudstjeneste for hele
tresognspastoratet og grundlovsmøde i
præstegårdshaven. Se side 6.
Søndag den 7. juni, 1. s.e.t.
Luk. 16, 19-31 ”Den rige mand og
Lazarus”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup ingen gudstjeneste.
Maugstrup ingen gudstjeneste.
Søndag den 14. juni, 2. s.e.t.
Luk. 14, 16-24 ”Lignelsen om det store
festmåltid”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 09.00: LML
Teltgudstjeneste. Se side 5.
Søndag den 21. juni, 3. s.e.t.
Luk. 15, 1-10 ”Lignelsen om de 99 får
og den tabte drakme”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 10.30: EHR
Maugstrup ingen gudstjeneste.
Tirsdag den 23. juni.
Jegerup kl. 10.00: LML
Pilgrimsandagt. Se side 6.
Maugstrup kl. 19.30: NBC
Skt. Hans gudstjeneste. Se side 7.
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Søndag den 28. juni, 4. s.e.t.
Luk. 6, 36-42 ”Splinten og bjælken i
øjet”.
Vojens kl. 16.00: LML
Musikgudstjeneste. Se side 7.
Jegerup kl. 10.30: LML
Maugstrup kl. 09.00: LML
Tirsdag den 30. juni.
Jegerup 10.00: LML
Pilgrimsandagt. Se side 6.

Juli
Søndag den 5. juli, 5. s.e.t.
Luk. 5, 1-11 ”Peters fiskedræt”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 10.30: NBC
Maugstrup kl. 09.00: NBC
Tirsdag den 7. juli.
Jegerup kl. 10.00: LML
Pilgrimsandagt. Se side 6.
Søndag den 12. juli, 6. s.e.t.
Matt. 5, 20-26 ”Om drab, vrede og
forsoning”.
Vojens kl. 10.30: NBC
Jegerup ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 09.00: NBC
Søndag den 19. juli, 7. s.e.t.
Luk. 19, 1-10 ”Jesu møder overtolderen
Zakæus”.
Vojens kl. 10.30: NBC
Jegerup kl. 09.00: NBC
Maugstrup ingen gudstjeneste.

Søndag den 26. juli, 8. s.e.t.
Matt. 7, 15-21 ”Advarslen mod de
falske profeter”.
Vojens kl. 09.00: NBC
Jegerup ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 10.30: NBC

August
Søndag den 2. august, 9. s.e.t.
Luk. 16, 1-9 ”Lignelsen om den uærlige
forvalter”.
Vojens kl.10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup ingen gudstjeneste.
Søndag den 9. august, 10. s.e.t.
Luk. 19, 41-48 ”Jesu gråd over
Jerusalem”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 09.00: EHR
Søndag den 16. august, 11. s.e.t.
Luk. 18, 9-14 ”Tolderen og
farisæeren”.
Vojens kl. 16.00: LML
Musikgudstjeneste. Se side 7.
Jegerup kl. 10.30: LML
Konfirmandgudstjeneste. Se side 5.
Maugstrup kl. 09.00: LML
Søndag den 23. august, 12. s.e.t.
Mark. 7, 31-37 ”Effatha - helbredelsen
af en døvstum”.
Vojens ingen gudstjeneste.
Jegerup kl. 09.00: EHR
Andagt - Kirkevandring. Se side 5.
Maugstrup kl. 11.00: LML
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Søndag den 30. august, 13. s.e.t.
Luk. 10, 23-37 ”Lignelsen om den
barmhjertige samaritaner”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Konfirmandvelkomst. Se side 6.
Jegerup kl. 11.00: NBC
Maugstrup kl. 09.30: NBC
EHR = Eva Holm Riis
LML = Lone Marie Lundsgaard
NBC = Niels Bjørn ChristensenDalsgaard

LØRDAGSDÅB
Der er mulighed for lørdagsdåb i
Jegerup Kirke på udvalgte lørdage.
Kontakt kordegnen på tlf.: 74 54 11 04.
Eva Holm Riis
Lone Marie Lundsgaard
Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard

TELTGUDSTJENESTE
Gudstjeneste i teltet på
Simmersted Sportsplads
Søndag den 14. 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 hjertelig velkommen – store
som små.
Maugstrup Menighedsråd

KIRKEVANDRING
Kirkevandring fra Jegerup til
Maugstrup

Søndag den 23. august.
Traditionen tro er der igen kirkevandring
mellem to af pastoratets kirker – denne
gang går vi fra Jegerup til Maugstrup.
Vi begynder med morgenandagt i
Jegerup Kirke kl. 09.00, derpå begiver
vi os mod Maugstrup gennem præsteskoven og kl. 11.00 holder vi gudstjeneste i
Maugstrup Kirke.
Efterfølgende er der kirkefrokost i konfirmandstuen i Maugstrup Præstegård,
(pris kr. 25,00).
Alle er velkommen til såvel andagt som
gudstjenesten, også jer der ikke er til
vandreturen.
Maugstrup Menighedsråd

BREGNBJERGLUNDEN
Gudstjenesterne foregår kl. 10.30.
Den skærmede afdeling kl. 10.15.
Torsdage:
11. juni
18. juni
25. juni
09. juli
23. juli
06. august
13. august
20. august
27. august
03. september
10. september
17. september
24. september.
Man kan se hvilken præst, der har gudstjenesten på:
https://sites.google.com/site/
bregnbjerglundenogsommersted/
Alle er velkomne til disse gudstjenester.

Konfirmandundervisning i Jegerup Sogn
Søndag den 16. august har vi gudstjeneste i Jegerup Kirke kl. 10.30 med
efterfølgende orienteringsmøde for
vores nye konfirmander.
Vi håber, menigheden denne dag vil tage
godt imod de unge mennesker og deres
forældre.
Konfirmandundervisningen kommer til

at foregå i Vojens Sognegård på onsdage
kl. 07.45 – 09.15.
Alle konfirmander og forældre får den
16. august udleveret en undervisningsplan med samtlige mødedatoer for konfirmandundervisningen.
Der er konfirmation i Jegerup Sogn
Bededag fredag den 22. april 2016.
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Fælles grundlovsmøde
i Maugstrup
Fredag den 5. juni kl. 14.00
Vi begynder med flaghejsning og en
kort gudstjeneste i Maugstrup Kirke
kl. 14.00 v/sognepræst Niels Bjørn
Christensen-Dalsgaard,
alternativt Eva Holm Riis.
Bagefter er der kaffebord i
præstegårdshaven.
Pris for kaffe og kage (Den gode
rabarberkage fra Maugstrup Kro)
kr. 40,00 - Børn gratis.
Kl. 15.00: Grundlovstaler bliver
som ung taler: Karen R. Jensen
fra Jegerup.
Museumsinspektør ved Odense
Bys Museer Ellen Warring taler
over emnet "Da kvinder og øvrige
udsatte fik valgret".
Vojens Koret medvirker.
Dagen arrangeres i et samarbejde
mellem tresognspastoratets
menighedsråd i Vojens - Jegerup
- Maugstrup.

Alle er hjertelig velkommen.
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Konfirmandvelkomst
i Vojens Sogn
Søndag den 30. august har vi
gudstjeneste i Vojens Kirke kl. 10.30
med efterfølgende orienteringsmøde
for vores nye konfirmander.
Konfirmandundervisningen kommer til
at foregå i Vojens Sognegård på onsdage kl. 07.45 – 09.15 og første undervisningstimer er onsdag den 19. august.
Alle konfirmander og forældre får
brev herom.
Der er konfirmation i Vojens Kirke for
Vojens Sogn Kristi Himmelfartsdag
torsdag den 5. maj 2016.
Venlig hilsen
Eva

"Sang for tid og evighed"
Tirsdag den 2. juni kl. 19.00
i Vojens Sognegård.
Vi vil synge om forår og sommer og
om meget andet.
Sangtimerne er arrangeret af organist Irene Larsen, kirkesanger Birgitte
Sandholdt og sognepræst Eva Holm
Riis.

pilgrimsvandrerE
Hærvejsvandrere, pilgrimme
og andagter
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 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.
For andet år i træk holder vi pilgrimsandagter á 30 minutters længde 3 gange i
løbet af sommeren.
Andagterne ligger:
Tirsdag den 23. juni kl. 10.00,
tirsdag den 30. juni kl. 10.00 og
tirsdag den 7. juli kl. 10.00.
Selvom man ikke er hærvejsvandrer
eller på pilgrimsvandring, er man meget
velkommen til at deltage i andagterne.

Der vil blive serveret kaffe og kage.
Alle er velkomne
Irene, Birgitte og Eva

Pilgrimsvandrere på Hærvejen
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sommerkoncert

Julia Tabakova
Sommerkoncert i Vojens Kirke
torsdag den 18. juni kl. 19.00
Vojens Kirke og kirkens alter har jubilæum i år. Derfor vil jeg invitere til en
særlig koncert, hvor kirken fejres med
klavertoner.
Jeg spiller værker af J.S. Bach og S.
Rachmaninoff. Kirkerummet har været
min inspiration til valget af musikken.
Våbenhuset bruger vi til et glas vin
bagefter.
Julia

musikgudstjeneste
i VOJENS kirke
Søndag den 28. juni og søndag
den 16. august kl. 16.00 har vi
musikgudstjeneste i Vojens Kirke
Vi skal lytte til skøn musik i kirkerummet, men også lytte til Guds ord i dagens evangelietekst og prædiken samt
gennem salmesangen.
Musikgudstjenesten er lavet i
samarbejde mellem organist, Irene
Larsen og sognepræst, Lone Marie
Lundsgaard.

Sankt Hans aften
i Maugstrup

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 Niels
Bjørn Christensen-Dalsgaard.
Vi synger sange og salmer, der passer
til en midsommeraften. Lokale borgere
vil stå for prædiken og læsninger under
gudstjenesten.
Kl. 20.15: Aktiviteter i præstegårdshaven med konkurrencer for store og små.
Landsbyforeningen kreerer et kagebord til kaffe og te. Desuden kan der købes grillpølser, øl og vand.
Kl. 21.30: Bålet tændes.
Båltale ved sognepræst Niels Bjørn
Christensen-Dalsgaard.
Midsommervisen.
Kom til en lys aften, hvor fællesskab og
hyggeligt samvær er i centrum.
Maugstrup Menighedsråd,
Landsbyforeningen og
Simmersted og Omegns Idrætsforening

FOREDRAG OG SANG
Carl Nielsen i ord og toner torsdag den
3. september kl. 19.00 i sognegården
Over hele landet fejrer man i 2015 150
året for Carl Nielsens fødsel.
Det er der god grund til, for ingen andre komponister i Danmark har formået,
både at skrive melodier til børnesange,
salmer, kammermusik, opera og store
symfonier.
I Vojens holder Irene Larsen foredrag
og sangaften, hvor hun fortæller om Carl
Nielsens liv og virke, og vi skal synge
kendte og mindre kendte sange fra Carl
Nielsens omfangsrige repertoire.
Desuden medvirker Pernille Fjalland
på tværfløjte og tenor Arne Studsgaard,
så man får lejlighed til at lytte til velkendte og velklingende solosange og
kammermusik.

koncert
Onsdag den 9. september kl. 19.00 er
der koncert i Vojens Kirke med organist
Steen Wrensted Jensen, som opfører Carl
Nielsens Commotio i kontrast til Otto
Mallings PAULUS seks stemningsbilleder.
Commotio er Carl Nielsens eneste
store orgelværk, et stykke han fik færdigt kort før sin død i 1931, og som er en
slags oprør mod datidens orkestrale og
homofone klangtænkning.
Otto Malling repræsenterer slutningen
af dansk orgelromantik, og stemningsbillederne refererer til hændelser, motiver
og ord fra bibelen.
Der er fri entre.
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Sommerudflugt
til ALS

sogneudflugt
til Husum

Tirsdagsklubben i Simmersted har
igen i år arrangeret sommerudflugt

Vojens Kirkes sogneudflugt til
Husum danske Kirke

Denne gang går turen til ALS, og afholdes:

Fredag den 18. september 2015

Tirsdag den 2. juni 2015

Afgang fra Multihuset i Simmersted kl.
09.00.
Pris kr. 300,00
Tilmelding til: Inge Marie Johanning
telefon 74 50 62 21
eller Kirsten Kræmer
telefon 40 18 38 07
Med venlig hilsen
Tirsdagsklubben og
Maugstrup Menighedsråd

Babysalmesang i
Vojens SOGNEGÅRD
Babysalmesang starter igen
tirsdage fra den 15. september til den
1. december fra kl. 10.00 til 11.00 i
sognegården sal 1.

Pris kr. 200,00
PROGRAM:
Kl. 08.45: Vi mødes på parkeringspladsen foran Vojens Kirke.
Kl. 10.30: Ankomst til Den danske
Kirke i Husum, Sydslesvig.
Kl. 11.30: Afgang til Süder Lügum,
hvor vi spiser middag.
Kl. 13.00: Sightseeing/evt. indkøb i
Süder Lügum.
Kl. 14.00: Vi fortsætter til Brøns,
hvor vi besøger Brøns Kirke.
Kl. 15.45: Afgang til Gram Slot, hvor vi
skal have kaffe og kage.
Kl. 17.30: Afgang mod Vojens med
forventet hjemkomst:
ca. kl. 18.00.
Tilmelding til kirkekontoret senest
tirsdag den 18. august.

Vi synger salmer og børnesange og hygger med kaffe bagefter.
Det er gratis at deltage.
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Vojens kirkekor

Irene

Husum danske Kirke er opført i 1991

Vojens kirkekor
Nu kan I af og til opleve de skønne
pigestemmer i vores kirke
8 dygtige og søde piger fra Lagoniskolen er glade for at synge i kirken og gøre
gudstjenesten ekstra festlig.
Vi øver hver torsdag på skolen og fylder den med salmetoner.
Julia

vojens - jegerup - Maugstrup

Når anemonerne blomstrer
Af Katrine Christensen-Dalsgaard
Helt spændt står jeg i køen med min mor
i hånden foran Esbjerg Børneteater.
Jeg skal være med i sommerens forestilling, og dette år skal Sebastians musical, Ronja Røverdatter opsættes.
Jeg forestiller mig, at jeg skal spille
hovedrollen som Ronja, eller at jeg i det
mindste skal spille en rolle, hvor jeg har
nogle replikker – men jeg er kun 7 år
gammel, og da det bliver min tur, siger
den glade teaterdame, som står for rollefordelingen: ”Du er vist en lille anemone”. Jeg forstår ikke helt, hvad hun
mener.
Jeg har aldrig hørt, at man kan spille
en anemone, men hun fortsætter ”Du får
en flot anemonekjole på”, og straks lyder
rollen en lille smule mere attraktiv…
Når jeg ser tilbage på den sommer nu
mange år senere, så tænker jeg, at jeg
nok alligevel fik en af de fineste roller i
den forestilling.
Netop i denne forårstid, som vi står
midt i, så fremstår anemonen som en lille
forårsbebuder, som fortæller os, at vinterens slid og slæb med alt for meget overtøj og meget mørke aftner er ved at være
ovre, og vi går en lysere tid i møde.
For når anemonerne endelig kommer
frem for en kort bemærkning, så vrimler
det med dem overalt i skovbryn og gadekær, men det er ikke kun i skoven, at vi
finder den lille blomst. Også i litteraturen vrimler det med anemoner, og her er
anemonen som oftest et symbol på en ny
tid og overståede trængsler.

Sebastian lader den unge Ronja Røverdatter danse ud i et hav af anemoner,
mens hun synger:
”Åh anemoner,
dækker hele jorden hvid som sne,
snart får jeg vel sommeren at se”
For Ronja er det vinterens trængsler der
er forbi, mens vi i Kaj Munks elskede
forårsdigt ”Den lille Anemone” fra
1943 tydeligt fornemmer, at det er større
trængsler, som er gået forud for anemonens ankomst. Her lyder tredje strofe:
”Hvad var det dog der skete?
mit vinterfrostne hjertes kvarts
det smelter ved at se det
den første dag i marts
jeg tænkte "evigt skildtes ad
min sjæl og glæden", da jeg sad
i vint'rens grumme done.
Nu gør min anemone
mit hjerte atter glad”
I Kaj Munks digt bryder den lille anemone igennem jorden den første marts
i præstegårdshaven i Vedersø. Historien
lyder, at Kaj Munk fra en rejse hjem til
familien hjembragte en lille anemone,
som han plantede i præstegårdshaven til
minde om sin fødeby på Lolland.
I digtet bliver anemonen derfor et billede på menneskets skrøbelighed, når
det står i nye forhold i livet.
Spørgsmålet hvorom alt drejer sig er
nemlig, om anemonen kan klare de livsbetingelser, som den udsættes for på den
nye egn, den bliver bragt til?

Digtet er også blevet tolket ind i den
besættelsestid, som det er skrevet midt i,
hvor anemonen står som et lille håb om,
at man trods store forandringer i livet
kan klare sig.
Derfor er Kaj Munks glæde også stor,
da han ser den lille anemone, som gennembryder jorden efter en hård vinter,
og han ser, at den har slået rødder i den
fremmede muld.
Det er dog kun en kort berømmelse anemonerne får hvert år, når budskabet lyder
om forårets komme med de første blomstrende anemoner. Men som det første
forårstegn, så har vi brug for denne lille
blomst for at blive mindet om, at lyset er
kommet tilbage, og at vi endnu engang
har overstået de tre prøvelser i eventyret,
og endelig kan vi læne os tilbage og lade
lykken beruse os en stund.
I år har Niels og jeg været så heldige, at
vi netop ved forårets komme blev samlet
her i Maugstrup på skønneste vis – og
inden foråret helt klinger af, så sidder vi
som en lille familie i de smukkeste omgivelser, og lykkelige kan vi lade vores
livs sommer begynde.
I Maugstrup Præstegård var det dog
dorothealiljen, som med sit lille klokkede
hoved bød mig velkommen, da jeg i april
endelig fik lov til at pakke alle mine ting
i København og rejse mod Maugstrup.
Og mon ikke også, at vi, som Kaj
Munks lille anemone, godt kan klare at
blive plantet om?
KIRKEBLADET · 34. Årgang · Nr. 2
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jubilæumsgudstjeneste
i Vojens Kirke

Vojens Kirke 90 år
Vojens Kirke blev indviet den
6. september 1925
Altertavlen er i år 400 år gammel og
har været i Vojens Kirke siden 1925.
Den kom oprindelig fra Sønder Starup
Kirke.
Vojens Menighedsråd har besluttet at
festligholde dette med en festgudstjeneste søndag den 20. september 2015
kl. 14.00 med efterfølgende reception i
Vojens Sognegård.
Vojens Menighedsråd

Altertavlen 400 år
10
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STUDIEGRUPPEN

Martin Luther
Studiegruppen mødes en sidste gang
inden sommerferien nemlig:

Torsdag den 25. juni kl. 18.00
i Vojens Sognegård
Vi spiser sammen og slutter foråret af
med at se film om Luther.
I juli og august holder vi sommerferie
efter at have læst Luthers Store Katekismus her i foråret.
Vi begynder igen til september og
fortsætter med at læse Martin Luther.
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.

INFORMATION

N

ogle Vojensborgere har oplevet, at
kirkeklokkerne enkelte gange har
ringet på underlige tidspunkter af døgnet.
Dette skyldes ikke, at kirketjeneren
har taget fejl af ringetiderne etc., men det
har en helt anden forklaring.
Vojens Kirke har et automatisk ringeanlæg, hvor de faste ringetider er forprogrammerede og bliver styret af det
internationale radiostyrede ur, der findes
i Frankfurt, Tyskland.
En gang imellem bliver dette signal
forstyrret, dette kan så bevirke at klokkeringningen går i gang.
Denne forstyrrelse kan skyldes andre
elektroniske ting, så som fjernbetjeninger etc.
Dette er selvfølgelig uheldigt og forstyrrende, men personalet ved kirken
kan intet gøre for at forhindre dette fænomen.
Jeg håber at borgerne har forståelse
for dette.
Venlig hilsen
Claus Melgaard Schøtt
Kirkegårdsleder i Vojens

kommende koncerter
Søndag den 27. september kl. 16.00 i
Vojens Kirke med violinduoen Gitana
og Kajeta, som spiller klassiske ørehængere for to violiner.
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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.

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.

TAXA Tlf. 70 10 75 00
MANGLER KIRKEBLADET
Det næste nummer af Kirkebladet (nr.
3 - 2015) uddeles lørdag den 29. august
2015.
Har du ikke modtaget det denne dag,
så kontakt kirkekontoret.
Det kan også hentes i våbenhuset i
kirkerne eller på biblioteket i Vojens.
Kirkebladet kan også hentes på hjemmesiden: www.vojenskirke.dk.
Deadline for stof til næste kirkeblad er
mandag den 27. juli 2015.
kpl

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

gudstjenester i tv
Danmarks Radios DRK sender hver
søndag gudstjeneste kl. 14.00.
Gudstjenesten bliver sendt fra forskellige kirker i Danmark med egne præster,
organister og menigheder.
For borgere, der er syge eller på anden
vis er forhindret i at deltage i den lokale
sognekirkes gudstjeneste, kan det varmt
anbefales at overvære DR Kirken.

Der er offentlige menighedsrådsmøder i
Vojens Menighedsråd:
Onsdag den 24. juni kl. 14.00.
Onsdag den 26. august kl. 14.00.
Onsdag den 23. september kl. 14.00.
Onsdag den 28. oktober kl. 14.00.
Onsdag den 25. november kl. 14.00.
Alle møder holdes i Vojens Sognegård,
Østerled 4 i Vojens.
Vojens Menighedsråd

Jegerup Menighedsråd
Jegerup Sogns offentlige menighedsrådsmøder afholdes i Jegerup Præstegård:
Tirsdag den 09. juni kl. 16.30.
Tirsdag den 11. august kl. 16.30.
Tirsdag den 08. september kl. 16.30.
Tirsdag den 13. oktober kl. 16.30.
Jegerup Menighedsråd

Maugstrup Menighedsråd
Der afholdes menighedsrådsmøder i
Maugstrup Sogn:
Torsdag den 18. juni kl. 18.30.
Torsdag den 20. august kl. 18.30.
Torsdag den 17. 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
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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.
Lone Marie Lundsgaard, Bålhøjvej 1, Jegerup, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 11 11 og e-mail: LOML@KM.DK. Mandag fri.
Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard, Borgvej 3, Maugstrup, 6500 Vojens.
Tlf. 74 50 63 27 og e-mail: NBC@KM.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@net.dialog.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: mcjkrag@gmail.com

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, Lone Marie Lundsgaard, Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard, Henny Knudsen, Ulla Toft.
Ansvarshavende og layout: Knud Peter Levinsen, Tlf. 74 54 28 37/20 10 05 17, mail: kpl@net.dialog.dk
Tryk: Zeuner Grafisk a/s - Deadline for næste nummer er mandag den 27. juli 2015.

