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menighedsrådsvalget 2016

Der er i år valg til menighedsrådene
Vi har i tresognapastoratet besluttet at holde orienterings- og
opstillingsmødet på samme dato og som også er den dato,
Landsforeningen af Menighedsråd anbefaler.
Dagsordenen:
1. Velkomst.
2. Menighedsrådets opgaver og kompetencer.
3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden
sidste valg.
4. Redegørelse for reglerne for opstilling af kandidatlister.
Kaffepause.
5. Mulighed for opstilling af en eller flere kandidatlister.
6. Eventuelt.
Møderne afholdes tirsdag den 13. september kl. 19.00 på
følgende steder:
Vojens Sogn i Vojens Sognegård.
Jegerup Sogn i Jegerup Præstegård.
Maugstrup Sogn i Maugstrup Præstegård.

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.

FORSIDEBILLEDE
Når kirken har overstået pinse, begynder en lang periode uden
særlige helligdage. Perioden kaldes trinitatis-tiden, og ordet
dækker over, at man fejrer den treenige Gud: Fader, Søn og
Helligånd.
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Konfirmation
Prædiken til konfirmation,
Kristi Himmelfartsdag 2016
Af Eva Holm Riis
Konfirmanderne sidder forventningsfulde, fine
og glade hos os i kirken i dag på deres konfirmationsdag og kan tænke tilbage på et forløb, hvor de
har haft 2 konfirmandlærere, fordi jeg havde tre
måneders orlov til at studere og rejse.
Der var jeg i Israel med min familie. Vi boede i Jerusalem og i et kvarter, som kun er beboet
af den muslimske del af befolkningen. Det i sig
selv var en oplevelse. En af oplevelserne var af
følelsesmæssig art. Vor hjemrejsedag var Palmesøndag, og da vi skulle afsted allerede om formiddagen fra hotellet, kunne vi ikke nå i kirke, men vi
kunne høre kirkeklokkerne i det fjerne fra kirkerne
på Oliebjerget, og inde fra Det gamle Jerusalem.
Men omkring hotellet, hvor vi boede, var der
almindelig hverdagsaktivitet, drenge og piger med
tørklæder om håret var på vej i skole, butikkerne
var ved at åbne, og mænd på vej til arbejde i tæt
trafik i deres mere eller mindre ramponerede biler.
Ja, sådan ser en bydel ud på en søndag, hvor evangeliet om Kristus aldrig har slået rod, tænkte jeg.
Det indtryk tog jeg med mig hjem, for der er ingen tvivl om, at den religion, der dominerer et land
eller en bydel, og herhjemme er det de fleste steder
kristendommen, har stor betydning for, hvordan
kulturen der har udviklet sig.
I muslimske lande er søndag en ganske almindelig hverdag, men det er kun en lille ting. En
meget større og afgørende ting er, at der er en stor
forskelsbehandling og opdeling af mænd og kvinder, fordi det er foreskrevet i religionen. Hvorimod
der et sted i den kristne bibel hos apostlen Paulus
står, at over for Gud er mand og kvinde lige i Jesus Kristus, hvilket har sat sit aftryk i vores kultur,
således at kvinder er regnede for ligeværdige.
Med dette indtryk i mig kom jeg hjem til mine
konfirmander, og da det lige havde været påske,
Så vi sidste del af Martin Scorseses Jesusfilm.
"Jesu sidste fristelse". Denne handler om, hvilke
konsekvenser det havde fået for Jesus og for os,
hvis kristendommen ikke kommet til os, hvis
påskebudskabet ikke havde lydt, fordi dens begivenheder ikke havde fundet sted eller taget anderledes ud, hvis Jesus i sidste øjeblik var blevet
frelst fra korsdøden.

I filmen sker der det, at Jesus da han hænger
på korset og er i sin allerværste pine og nød, og
lige har råbt mod himlen: "Min Gud, min Gud,
hvorfor har du forladt mig"! - ser en engel neden
for korsets fod. Den yndigste, mildeste pigeengel,
som præsenterer sig som hans skytsengel sendt af
Gud. Hun siger, at han ikke skal fortvivle, for han
skal ikke dø alligevel. Jesus forstår hende ikke for
var det ikke planen med hans liv, er han da ikke
Messias, der skal dø for at andre skal kunne leve?
Nej, siger hun, ligesom Gud testede Abrahams tro
og lydighed og nær lod ham dræbe hans egen søn,
Isak, har Gud nu testet Jesu tro og lydighed. Og Jesus har bestået prøven, hans tro er god nok, og når
Gud nu ikke ville lade Abrahams søn dø, hvordan
skulle han så kunne lade sin egen søn dø?
I øvrigt siger englen, er Gud jo kun nådens Gud
og ikke straffens Gud. Jesus lader sig overbevise
og skytsenglen piller ham ned fra korset, kysser
hans sår og leder ham tilbage til verden, som nu
er hans igen, hvor han bliver gift, først med Maria Magdalena, som dog dør. Men Jesus lader sig
trøste af skytsenglen, der overbeviser ham om, at
der kun findes én kvinde med mange ansigter, den
ene er lige så god som den anden, og det ender
med, at Jesus får sig flere koner, og et hav af børn,
en lykkelig mand, der dog indimellem nages af
lidt samvittighedskval over et eller andet han ikke
rigtig ved, hvad er. Jesus bliver gammel og en dag
skal han dø. Han ligger på dødslejet. Hans disciple,
som han ikke har set siden dengang han blev dømt
til døden, kommer til ham for at se ham for sidste
gang.
De er ham venligt stemt med undtagelse af én,
Judas. Han er vred og sønderknust og kalder ham
for en kujon og forræder. For planen med Judas var
jo, at han skulle forråde Jesus for at Jesus kunne
dø for at selv en forræder som Judas i sidste ende
kunne blive frelst. Og har Jesus ikke ved ikke at
lade sig korsfæste for syndernes skyld, spærret vejen for frelse og ladet den stå åben for fortabelse?
Jesus begynder at forklare Judas, at det var Guds
vilje det her, for i sidste øjeblik sendte han ham
en skytsengel. "Den der" råber Judas, og peger
mod englen, er Satan, og i samme øjeblik bliver
den blide engel til ingenting i en søjle af ild og røg,
hvorudfra, der lyder en mørk stemme: "Jeg sagde
jo, jeg ville komme igen" med henvisning til dengang, djævelen forsøgte sig med Jesus i ørkenen tre
gange, hvor Jesus dog ikke lod sig friste. Da det går
op for Jesus, hvad der er sket, at han har ladet sig

friste af djævelen, kravler han i fortvivlelse ned fra
sin dødsleje ud i det Jerusalem, der er ved at blive
tilintetgjort. Himlen er rød af blod og ild, og han
beder sin Fader i Himlene om tilgivelse for sit dybe
fald. Han beder Gud, om han ikke nådigst vil bringe
sin troløse søn op på korset igen, således at han kan
dø den død, der var meningen med hans liv.
Og med et sus ser vi hvordan Jesus bringes tilbage i tiden og til korset, og livet efter korset med
skytsenglen, der pillede ham ned, har blot været den
ondest tænkelige drøm. Herefter udånder Jesus med
ordene "Det er fuldbragt!".
Ja, for det er Jesu død på korset, der fuldbringer det hele, og det er den, der er kristendommens
kerne. Det er døden på korset, der udløser opstandelsen påskemorgen, og med den bliver der frelse
fra syndens straf og fra døden for os alle. Efter sin
opstandelse er Jesus sammen med disciplene og byder dem her at de skal gå ud i hele verden og gøre
alle folkeslagene til hans disciple ved at døbe dem i
Faderens, Sønnens og Helligåndens navn.
Og at han gør det er baggrund for at vi er samlet
her i dag, fordi konfirmationen er dagen, hvor vi
bekræftes i vor barnedåb. Efter at Jesus har givet
dem dåbsbefalingen og andre formaninger stiger
han til Himmels, og det er det dagen i dag ”Kristi
Himmelfartsdag” handler om.
Og så kommer pinsen, der handler om den sidste person i den treenige Gud, nemlig Helligånden,
handler om Helligåndens ankomst, hvor disciplene
skænkes tro og forstand til at modtage det gode budskab om syndernes tilgivelse og evigt liv.
For det alt sammen begynder med Jesu gerning
for os på korset, hans frelsergerning. Det er den, der
udløser det alt sammen. På korset viste han os det,
vi sang om før i "Hil dig, frelser og forsoner", som
er en sang til vor frelser Jesus Kristus:
Kærligheden, hjertegløden
stærkere var her end døden
heller giver du end tager
ene derfor dig behager
korsets død i vores sted.
Ja, i stedet for os dør han på korset. Og hans frygtelige død gør, at vi kan være med Jesu i hans opstandelse og synge:
Ja, jeg tror på korsets gåde
gør det, frelser, af din nåde.
Stå mig bi, når fjenden frister,
ræk mig hånd, når øjet brister
sig, vi går til Paradis.
Amen
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Gudstjenesteliste
Juni
Søndag den 5. juni, 2. s.e.t.
Grundlovsdag
Luk. 14, 25-35 "Prisen for at følge efter
Jesus".
Vojens: Ingen gudstjeneste.
Jegerup: Ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 14.00: NBC
Grundlovsmøde.
Se omtale side 7.

Søndag den 3. 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 10. juli, 7. s.e.t.
Matt. 10, 24-31 "Disciplen og mesteren
- to spurve for en skilling".
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 09.00: LML
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.

Søndag den 12. juni, 3. s.e.t.
Luk. 6, 11-32 "Lignelsen om den
fortabte søn".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: LML
Maugstrup kl. 09.00: LML
Teltgudstjeneste. Se omtale side 5.

Søndag den 17. juli, 8. s.e.t.
Matt. 7, 22-29 "Huset på sand og
klippegrund".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup: Ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 09.00: EHR.

Søndag den 19. juni, 4. s.e.t.
Matt. 5, 43-48 "Om fjendekærlighed".
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 09.30: NBC
Maugstrup kl. 11.00: NBC.

Søndag den 24. juli, 9. s.e.t.
Luk. 12, 32-48 "Om at have sin skat i
himlen".
Vojens kl. 10.30: NBC
Jegerup kl. 09.00: NBC
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.

Torsdag den 23. juni.
Maugstrup kl. 19.30: NBC
Sankt Hans Gudstjeneste.
Se omtale side 8.
Søndag den 26. juni, 5. s.e.t.
Matt. 16, 13-26 "Peters bekendelse ved
Cæsarea Filippi".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.



Juli
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Søndag den 31. juli, 10. s.e.t.
Matt. 11, 16-24 "Børnene på torvet veråb over Israels byer".
Vojens kl. 10.30: NBC
Jegerup: Ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 09.00: NBC.

August
Søndag den 7. august, 11. s.e.t.
Luk. 7, 36-50 "Kvinden i farisæerens
hus".
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 09.00: LML
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Torsdag den 11. august.
Jegerup kl. 19.00: LML
Indskrivningsgudstjeneste.
Se omtale side 5.
Søndag den 14. august, 12. s.e.t.
Matt. 12, 31-42 "Synden mod Helligånden og farisæernes tegnkrav".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup: Ingen gudstjeneste
Maugstrup kl. 09.00: EHR.
Søndag den 21. august, 13. s.e.t.
Matt. 20, 20-28 ”Zebedæus-sønnernes
bøn - om at herske og tjene”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 09.30: NBC
Maugstrup kl. 11.00: NBC.
Søndag den 28. august, 14. s.e.t.
Johs. 11, 19-45 ”Manden ved Betesdadammen”.
Vojens: Ingen gudstjeneste.
Jegerup kl. 11.00: LML
Kirkevandring og frokost. Se side 5.
Maugstrup kl. 09.00: NBC
Kirkevandring. Se side 5.
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EHR = Eva Holm Riis
LML = Lone Marie Lundsgaard
NBC = Niels Bjørn ChristensenDalsgaard

BREGNBJERGLUNDEN
Gudstjenesterne foregår kl. 10.30.
Den skærmede afdeling kl. 10.15.
Torsdage:
12. maj
21. juli
19. maj
04. august
26. maj
18. august
02. juni
01. september
09. juni
08. september
16. juni
15. september
23. juni
22. september
07. juli
29. september
Man kan se hvilken præst, der har gudstjenesten på:
https://sites.google.com/site/
bregnbjerglundenogsommersted/
Alle er velkomne til disse gudstjenester.

KIRKEVANDRING
Årets kirkevandring i
tresognspastoratet
Igen i år vandrer vi mellem to af
tresognspastoratets kirker, når vi søndag
den 28. august indbyder til kirkevandring.
I år begynder vi med en kort andagt
i Maugstrup Kirke kl. 09.00 ved sognepræst Niels Dalsgaard og vandrer så
efterfølgende til Jegerup Kirke gennem
præsteskoven.
Vi er fremme, så vi kan deltage i gudstjenesten i Jegerup Kirke kl. 11.00 ved
sognepræst Lone Marie Lundsgaard.
Efter gudstjenesten indbydes alle til
kirkefrokost i Jegerup Præstegård.
Pris for mad og drikkevarer 50,- kr.
Det er ikke en forudsætning for at
deltage, at man kan/skal vandre mellem
kirkerne. Er man ikke i stand til at vandre, er man velkommen til alene at deltage i andagt og gudstjeneste.
Det plejer at være en hyggelig og smuk
formiddag sammen på tværs af sognene
– og særligt hvis solen også skinner.

Konfirmandundervisning i Jegerup Sogn
Gudstjeneste og orienteringsmøde for
Jegerup Sogns konfirmander
Torsdag den 11. august kl. 19.00
– 21.00 byder sognepræst Lone Marie
Lundsgaard sine nye konfirmander og
konfirmandforældre velkommen ved
gudstjenesten i Jegerup Kirke kl. 19.00
og et efterfølgende orienteringsmøde i
Vojens Sognegård.

TELTGUDSTJENESTE

Har man tilmeldt sig holdet, er der
mødepligt til gudstjenesten og orienteringsmødet for både konfirmander og
deres forældre.
Alle indskrevne konfirmander har før
sommerferien modtaget et brev om arrangementet, men er der spørgsmål, kan
man kontakte Lone Marie Lundsgaard.

Gudstjeneste i teltet på
Simmersted Sportsplads
Søndag den 12. juni
kl. 09.00
Der er 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.

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
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Børneside
Babysalmesang

Her er de små til babysalmesang der beundrer nogle bobler

Baby salmesang begynder igen tirsdag den
6. september kl. 10.00 i Vojens Sognegård
(minus uge 42)
Det er tirsdage fra kl. 10.00 til 11.00 i sognegården.
Det er gratis at deltage, men
tilmelding til Irene på mail:
larsenogjakobsen@gmail.
com
eller tlf.: 74 59 12 27
Irene
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børnekor

Jegerup - Vojens Børnekor
synger igen efter sommerferien på Lagoniskolen
(Unionvej 4)
Vi starter efter sommerferien, så
hold øje med skolens intra, der
kommer en invitation med de
praktiske oplysninger, også om
tidspunktet og hvor på skolen vi
skal være.
Med venlig hilsen
Julia
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Fælles grundlovsmøde i
Maugstrup
Søndag den 5. juni kl. 14.00

Festlig musikaften
i Maugstrup Kirke

Vi begynder med flaghejsning og en kort gudstjeneste i Maugstrup Kirke kl. 14.00 v/sognepræst Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard.
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 ved henholdsvis Jens
Lundsgaard, og ung taler Mette Johanning.
Vojens Koret medvirker.
Dagen arrangeres i et samarbejde mellem
tresognspastoratets menighedsråd i Vojens Jegerup - Maugstrup.

Alle er hjertelig velkommen.

Den 15. juni kl. 19.30 sker der noget
helt særligt i Maugstrup Kirke
Og anledningen til dette er Menighedsrådets sidste køb.
Et skinnende, velklingende klaver til kirkerummet.
Det er en stor begivenhed - og det vil vi gerne fejre sammen med jer!
Kom og oplev musikkens samlende og løftende magt.
Glæd jer til en fantastisk aften, fyldt med overraskelser.
Efter koncerten byder Menighedsrådet på et glas vin i
kirken.
Alle er velkommen.
Med venlig hilsen
Julia

Vojens Koret synger ved grundlovsmødet 2015
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Sankt Hans aften
i Maugstrup

Sogneudflugt for Vojens Sogn
Fredag den 2. september 2016.
Program:

Menighedsrådet, Landsbyforeningen
og Simmersted og Omegns Idrætsforening inviterer til Sankt Hans aften
i kirken og præstegårdshaven.

Dybbøl Mølle

Torsdag 23. juni 2016
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 og midsommervisen.

Gråsten Slotskirke
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Pris kr. 200,00.
Tilmelding og betaling til kirkekontoret
senest fredag den 19. august kl. 12.00.
Der er plads til 54 personer.
Vojens Menighedsråd

Alle er velkommen.
Maugstrup Menighedsråd

Kl. 09.00: Afgang fra parkeringspladsen ved Vojens Kirke.
Kl. 10.00: Ankomst og rundvisning på
Dybbøl Mølle og Dybbøl
Banke.
Kl. 12.00: Afgang til Kværs Kro
Kl. 12.15: Frokost på Kværs Kro.
Kl. 13.00: Afgang til Gråsten Slot
Kl. 13.30: Vi ser Gråsten Slotskirke og
går en tur i slotsparken.
Kl. 15.15: Afgang til Alsion, Sønderborg.
Kl. 16.00: Ankomst til Alsion og rundvisning. Herefter kaffebuffet
i Alsions Cafe.
Kl. 17.30: Afgang mod Vojens med
forventet hjemkomst:
ca. kl. 18.30.

Kværs Kro

vojens - jegerup - Maugstrup

Sommerkoncert

Julia Tabakova og Irene Larsen

Sommerkoncert i Vojens Kirke torsdag den 18. august kl. 19.00
med Julia Tabakova og Irene Larsen
De to organister, der begge er ansat i
Vojens Kirke, har en spændende og
anderledes koncert på programmet.
Julia spiller musik af sovjetiske komponister på klaveret og i den modsatte

ende af kirken sidder Irene ved orglet og
spiller musik af danske komponister.
Glæd jer til at høre værker af blandt
andet Sergei Prokofiev, Niels W. Gade,
Ejner Trærup Sark og Tore Bjørn Larsen.

Der er fri entre.
Efter koncerten bydes der på et glas vin
i våbenhuset.
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STUDIEGRUPPEN
Studiegruppen har holdt pause, men
sæt allerede nu tirsdag den 6. september kl. 14.00 ind i kalenderen
Der begynder vi nemlig igen på en ny
sæson.
I næste kirkeblad kommer der mere
information om, hvad vi skal i gang med
at læse, ligesom der i kirkernes våbenhuse kommer til at ligge programmer fra
midt i august.
Studiegruppen er åben for alle, der er
glade for at læse og diskutere! Spørgsmål
vedr. studiegruppen kan rettes til sognepræst Lone Marie Lundsgaard.

JEGERUP KIRKEGÅRD
Jegerup Kirke ansatte pr. 1. februar
Tove Laursen som ny graver, og efter at
have været i stillingen nogle måneder,
sætter Tove nu sit præg på kirkegården.
Gravsteder med legat bliver gennemgået,
buske der er gået ud graves op og erstattes af nye, store buske bliver beskåret,
gravsten og blomsterbede bliver rettet
op, ligesom der kommer nyt grus på.

Vaser ved vandposten
10
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Samtidig bliver der ryddet op bagved
gravstenene, så der ikke ligger krukker,
glas mv., der er itu.
Der er hængt en vaseholder op ved
redskabspladsen på siden af kapellet,
ligesom der er vaser ved vandposten.
Man kan frit benytte disse vaser. Hver
uge fjernes der visne blomster, og tomme vaser hænges på plads, sådan at der
altid er rene vaser til brug.
Om vinteren tages vaserne desuden
ind, så de ikke bliver ødelagt af frosten.
Er der spørgsmål, så kontakt endelig
Tove Laursen på enten kirkegården eller
på tlf. 23 80 34 94.

HÆRVEJSVANDRERE
Højsæson for hærvejsvandrere og
pilgrimme
Pilgrimssæsonen er begyndt i Jegerup
Kirke. Hærvejsvandrere og pilgrimme
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.

Ta-selv-bord i våbenhuset

Udstilling i tårnrummet
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.
Man kan også få stemplet sit pilgrimspas og skrive i vores gæstebog – eller
tænde et lys i vores lysglobe.
Som noget helt nyt er der i år lagt tre
foldere frem i våbenhuset skrevet af sognepræst Lone Marie Lundsgaard: ”Jegerup Kirke - 1000 års historie kort fortalt”, ”Den hellige Jakob” og ”Martin
Luther”.
I tårnrummet har vi desuden udstillet
gamle ting fra kirken og lagt Nationalmuseets bog om kirkens inventar frem.

Lysglobe
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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 - 2016) uddeles lørdag den 27. august
2016.
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 25. juli 2016.

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

Der er offentlige menighedsrådsmøder i
Vojens Menighedsråd:
Onsdag den 22. juni kl. 14.00.
Onsdag den 24. august kl. 14.00.
Onsdag den 28. september kl. 14.00.
Onsdag den 26. oktober kl. 14.00.
Onsdag den 23. 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 14. juni kl. 16.30.
Tirsdag den 09. august kl. 16.30.
Tirsdag den 13. september kl. 16.30.
Tirsdag den 11. oktober kl. 16.30.
Jegerup Menighedsråd

Maugstrup Menighedsråd
En folkekirkelig samtaletjeneste i samarbejde med Kirkens Korshær.
Du kan tale om det, som du ønsker. En
samtale vil mange gange kunne løse op
for problemerne.
Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere
har tavshedspligt. Intet fortælles videre.
Alle kan henvende sig - og ingen spørger om navn, adresse eller cpr. nr..
Tlf.: 70 12 01 10.
Åbningstid: 20.00 - 02.00.

Der afholdes menighedsrådsmøder i
Maugstrup Sogn:
Torsdag den 16. juni kl. 18.30.
Torsdag den 18. august kl. 18.30.
Torsdag den 15. september kl. 18.30.
Torsdag den 20. oktober 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 · 35. 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, 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 (Kirkebogsfører), 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:
Tove Laursen, Kirketoften 7 B, Jegerup,
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 25. juli 2016.

