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SOGNEKLUMMEN

Svend Erik Lauesgaard Hansen
Maugstrup Kirkes historie
Af Svend Erik Lauesgaard Hansen,
kirkeværge ved Maugstrup Kirke.
Centrum i Maugstrup er kirken, som ligger midt på højderyggens højeste sted 60
meter over havet.
Maugstrup Kirke blev opført i begyndelsen af 1100- tallet og består af skibet,
som er bygget i romansk stil, og en øst
forlængelse med sakristi, våbenhus og
tårn, som er bygget i gotisk stil.
Den romanske del er blevet opført af
granitkvadre, og de gotiske tilbygninger

Maugstrup Kirke
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af munkesten og genbrugskvadre.
Kirken er hvidkalket med blytag undtagen våbenhuset og sakristiet, hvor der
er lagt røde teglsten på.
De 5 gotiske tilbygninger, som består
af trapperum til tårnet, en korudvielse
med samme bredde som kirkeskibet,
tårne og våbenhus, er alle bygget i begyndelsen af 1200-tallet.
Albin Kallenbach, sognepræst ved
kirken fra 1978 til 2003, har i Maugstrups sognehistorie beskrevet, at man
endnu indvendig i tårnet kan se en gammel gravsten fra Waldemarernes tid, som
er indmuret i vestvæggen, hvor tårnet er
hægtet på.
Kirken har 130 siddepladser.
Sakristiet blev i år 1711 benyttet både
som skole og søfartsskole.
Altertavlen er et renæssancearbejde

Kirkekoret med den nyrestaurerede
altertavle
fra 1610, og er lavet af billedskærer Hans
Dreyer, som var en meget anerkendt
kunstner på den tid, og var bl.a. ansat
som hofbilledskærer på det daværende
Haderslevhus.
Altertavlen er trefløjet, dvs. den har et
billede i midten og to løse sidestykker. I
midten ser vi nadveren og i sidefelterne

Sakristiet hvor der i 1711 var både
skole og søfartsskole
Kristus på korset og Moses med staven
foran kobberslangen.
De tre billeder er sandsynligvis malet
i år 1770 af Johannes Stentzler.
Altertavlen blev restaureret i 1957 og
senest i år 2010 af en faguddannet konservator.
Ved restaureringen i år 2010 fandt man
en seddel med en toøre lagt ved, hvorpå
der stod, ”Hornbæk, den 19.4.1957,
Maugstrup Menighedsråd er meget ubestemte til at betale P. Chr. Andersen og
Holm”.
Sedlen er igen blevet indlagt i altertavlen.
Alterbordet er fra år 1856 og udført af
snedkermester Bahnsen.
Prædikestolen er også fra år 1856 og
ligeledes udført af snedkermester Bahnsen.
Over prædikestolen hænger et krucifiks fra omkring år 1900.
Døbefonden er lavet af romansk granit, og er sandsynligvis også fra år 1100.
I år 1828 blev den malet af Häger, men
fremstår i dag afrenset.
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Kirkeskibet med orglet i baggrunden
Dåbsfadet er fra 1935.
I kirkeskibet hænger en skibsmodel
og nogle smukke messinglysekroner.
Orglet er bygget af Marcussen &
Søn, og er fra 1983 med ti stemmer, to
manualer + pedal.
På korets nordvæg hænger der tavler
med navnene på tidligere præster.
En af præsterne hed Peder Wandahl.
Han var præst i Maugstrup Kirke fra år
1628 til 1659.
Peder Wandahl var en meget særpræget person blandt den tids præster.
Med sin ejendommelige levevis har han
fået eftertidens opmærksomhed, og han
blev på den tid betegnet som videnskabsmand, idet han på øen ”Kongsholm”
i præstegårdshaven, opførte et observatorium i 4 etager.
De 4 etager var indrettet med soveværelse, bibliotek, spisekammer og fra
øverste etage studerede Peder Wandahl
planeter og stjerner samtidig med, at han
som flittig skribent deltog i den teologiske diskussion.
Tidligere præst ved kirken, fra år 1911
til 1932, Carsten Pedersen har skrevet en
bog om Peder Wandahl.

Tårnets syd– og vestside er blevet
helskal muret i 1730erne, og forsynet
med mange jernankre, hvoraf nogle mod
syd danner årstallet 1732 medens Chr.
VI`s kronede spejlmonogram er anbragt
mod vest.
I år 1811 beskadiges kirketårnet ved
en brand og den nuværende tagkonstruktion stammer sandsynligvis derfra.
Kirkeklokken er en Michel Dibler
klokke fra år 1590.
En sjov historie er, at kirken måtte
låne penge, bl.a. 47 mark af Aastrup
Kirke, for at kunne betale klokken.
Sagnet fortæller, at da kongen hørte
klokkens dejlige klang, ønskede han at få
den udleveret, men ”de Maugstrupper"
ville ikke af med den, så de støbte bly i
den, så den fik en dårligere klang.
I 1957 fik kirken en omfattende
restaurering. Der blev lagt nyt gulv, isat
nye vinduer, indsat nye bænke og orglet
blev flyttet ned i gulvhøjde.
Af mere specielle ting blev der bl.a.
muret marksten ind i sydvæggen over
indgangen for at give væggen mere
struktur.
Under restaureringen kom et lille
kalkmaleri frem på den nordre væg. Det
blev malet op af Ernst Dalberg, som var
sognepræst ved kirken fra år 1937 til
1975.
Ved restaureringen blev der indmuret
mønter i væggen bag prædikestolen, og
der blev indmuret et eksemplar af Jyllands Posten over ”konedøren” i nordvæggen. I år 2007 fik vi automatisk
ringning. Der var tvivl om den gamle
klokke kunne holde til det. Men i gamle papirer fandt man ud af, at klokken

havde fået en gennemgribende reparation i 1967, hvorefter den fremstod som
ny, og derfor var der så ingen problemer
med at sætte automatisk ringning på.
I 2008 blev der installeret nyt
varmeanlæg i kirken.
I 2010 fik vi malet alle bænkene, nummertavlerne, orglet og prædikestolen.
Bænkerækkerne er malet brunviolet,
orglet er malet olivengrøn med guld.
Prædikestolen er malet i blåt og guld
og der er blevet indsat nye tekster i to
tomme felter.
I felterne står der: GLÆD JER ALTID I HERREN og FRYGT IKKE TRO
KUN.
Disse to tekster har sognepræst Lykke
Wester fundet frem til.
De brunviolette bænkerækker og det
grønne orgel bidrager til, at rummet nu
virker varmere.
Kirken ligger inde på kirkegården, og
kirkegården har ca. 850 gravpladser.
For området er vores velfungerende
kirke med et dygtigt personale et godt
fast holdepunkt, både ved glade begivenheder, men også ved de mere tunge
handlinger.
Personligt nyder jeg altid at komme
til gudstjenester i kirken, og det er rart
at komme på kirkegården, hvor mine
slægtninge gennem fire generationer ligger begravet i familiegravstedet.

FORSIDEBILLEDE
Træerne skifter farver om efteråret til et
væld af skønne fraver.
KIRKEBLADET · 30. Årgang · Nr. 3
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Gudstjenesteliste
September
Søndag den 4. september, 11. s.e.t.
Luk. 18, 9-14 ”Tolderen og farisæren”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 10.30: LFW
Maugstrup kl. 09.00: LML
Lørdag den 10. september.
Jegerup kl. 09.00: LML. Landsbydag.
Søndag den 11. september, 12. s.e.t.
Mark. 7, 31-37 ”Effatha - helbredelsen
af en døvstum”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Konfirmandindskrivning.
Jegerup: Ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 09.00: EHR
Fredag den 16. september.
Vojens kl. 16.00. LFW
Musikgudstjeneste. Se side 16.
Søndag den 18. september, 13. s.e.t.
Luk. 10, 23-37 ”Lignelsen om den
barmhjertige samaritaner”.
Vojens kl. 10.30: EHR.
Høstgudstjeneste. Se side 17.
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 10.30: LFW
Høstgudstjeneste. Se side 7.
Lørdag den 24. september.
Jegerup kl. 11.00: LFW
Dåbsgudstjeneste.
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Søndag den 25. september, 14. s.e.t.
Luk. 17, 11-19 ”De ti spedalske”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 10.00: LML. Høstgudstjeneste/Radiotransmission, se side 14.
Maugstrup ingen gudstjeneste.
Torsdag den 29. septembert.
Jegerup kl. 17.30: LML
Spaghettigudstjeneste. Se side 10.

Oktober
Søndag den 2. oktober, 15. s.e.t.
Matt. 6, 24-34 ”Om bekymringer og at
tjene Gud og mammon”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 10.30: EHR
Søndag den 9. oktober, 16. s.e.t.
Luk. 7, 11-17 ”Opvækkelsen af enkens
søn fra Nain”.
Vojens kl. 10.30: LML
Spejdergudstjeneste/kirkefrokost.
Se side 11.
Jegerup kl. 10.30: LFW
Maugstrup kl. 09.00: LFW
Søndag den 16. oktober, 17. s.e.t.
Luk. 14, 1-11 ”En helbredelse på en
sabbat”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup kl. 10.30: LFW
Søndag den 23. oktober, 18. s.e.t.
Matt. 22, 34-46 ”Det største bud i
loven - Davids Søn”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 19.00 : LML
Maugstrup kl. 09.00: LML

Torsdag den 27. oktober.
Jegerup kl. 17.30: LML
Spaghettigudstjeneste. Se side 10.
Lørdag den 29. oktober
Jegerup kl. 11.00: EHR
Dåbsgudstjeneste.
Søndag den 30. oktober, 19. s.e.t.
Mark. 2, 1-12 ”Helbredelse af en lam
og tilgivelse af en synd”.
Vojens kl. 14.00: LML
Familiegudstjeneste. Se side 11
Jegerup kl.10.30: EHR
Maugstrup kl. 16.00: EHR
Gospelkor medvirker. Se side 8.

November
Fredag den 4. november.
Vojens kl. 16.00: LFW
Musikgudstjeneste. Se side 16.
Søndag den 6. november, Alle
Helgens Dag.
Matt. 5, 1-12 ”Saligprisningerne”.
Vojens kl. 16.00: EHR, LML, LFW
Jegerup kl. 19.00: LML
Maugstrup kl. 10.30: LFW
Lørdag den 12. november.
Jegerup kl. 09.00: LML
Jagtgudstjeneste.
Søndag den 13. november, 21. s.e.t.
Johs. 4, 46-53 ”Helbredelsen af den
kgl. embedsmands søn”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 10.30: LFW
Mindegudstjenseste. Se omtale side 18.
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Søndag den 20. november, S. s.e.t.
Matt. 18, 21-35 ”Lignelsen om den
hårdhjertede tjener”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 19.00: EHR
Torsdag den 24. november.
Jegerup kl. 17.30: LML
Spaghettigudstjeneste. Se side 10.
Lørdag den 26. november.
Jegerup kl. 11.00: LML
Dåbsgudstjeneste.
Søndag den 27. november, 1. s.i.a.
Matt. 21, 1-9 ”Jesu indtog i
Jerusalem”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: LML
Maugstrup kl. 14.00: LFW
Familiegudstjeneste.

December
Søndag den 4. december, 2. s.i.a.
Luk. 21, 25-36 ”De sidste tiders tegn”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 09.00: LML
Maugstrup ingen gudstjeneste.

EHR = Eva Holm Riis
LFW = Lykke Fugl Wester
LML = Lone Marie Lundsgaard
KRH = Kai Ross-Hansen
BC = Bjarne Christensen
CV = Carsten Vigsø
PHG = Peter Heine Glistrup

GUDSTJENESTER PÅ PLEJEHJEMMENE
BREGNBJERGLUNDEN

POVLSBJERGCENTERET

Gudstjenesterne foregår i gangen til
Bregnbjerglunden efter følgende plan:

Gudstjenesterne foregår efter følgende
plan:

Torsdag den 01. sept. kl. 10.15: PHG
Torsdag den 08. sept. kl. 10.45: LFW
Torsdag den 15. sept. kl. 10.15: BC
Torsdag den 22. sept. kl. 10.45: LML
Torsdag den 29. sept. kl. 10.15: CV
Torsdag den 06. okt. kl. 10.45: EHR
Torsdag den 13. okt. kl. 10.15: KRH
Torsdag den 20. okt. kl. 10.45: PHG
Torsdag den 27. okt. kl. 10.15: LFW
Torsdag den 03. nov. kl. 10.45: BC
Torsdag den 10. nov. kl. 10.15: LML
Torsdag den 17. nov. kl. 10.45: CV
Torsdag den 24. nov. kl. 10.15: EHR
Hvor gudstjenesten er kl. 10.45 er der
altergang.

Torsdag den 08. sept. kl. 10.00: LFW
Torsdag den 22. sept. kl. 10.00: LML
Torsdag den 06. okt. kl. 10.00: EHR
Torsdag den 20. okt. kl. 10.00: PHG
Torsdag den 03. nov. kl. 10.00: BC
Torsdag den 17. nov. kl. 10.00: CV

LØRDAGSDÅB I TRE-SOGNSPASTORATET
Dåbsgudstjenesterne om lørdagen er
et supplement til barnedåb i forbindelse
med de ordinære gudstjenester om søndagen i pastoratets tre kirker.
Det foregår i Jegerup Kirke den sidste
lørdag i hver måned kl. 11.00, og er tilrettelagt som en gudstjeneste med bøn,
salmer og prædiken – men med dåbshandlingen i centrum.
Gudstjenesterne om lørdagen, hvortil
alle naturligvis er velkomne, bortfalder,
når der ikke er tilmeldt et eller flere
dåbsbørn.

Dåbsgudstjenester i Jegerup Kirke
lørdag kl. 11.00:
24. september – med dåbssamtale
tirsdag den 20. september kl. 17.00.
29. oktober – med dåbssamtale
tirsdag den 25. oktober kl. 17.00.
26. november – med dåbssamtale
tirsdag den 22. november kl. 17.00.
Bestil dåb på kordegnekontoret
tlf.: 74 54 11 04.
Eva Holm Riis
Lykke Fugl Wester
Lone Marie Lundsgaard
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BØRNESIDER
NYHED
Med dette nummer af Kirkebladet,
har redaktionsudvalget besluttet at der
sættes mere focus på børn og unge, og
derfor er der i dette nummer forsøgt med
at oprette nogle sider specielt for børn.
Her har vi har samlet de aktiviteter,
artikler og konkurencer der henvender
sig specielt til børn.
Vi kalder siderne for børnesider, og i
dette nummer er der også som noget nyt
en konkurence for børn.
Redaktionen

BØRNE/UNGDOMSKORET

Børne- og ungdomskoret i Jegerup
Børne og ungdomskoret begynder
onsdag den 31. august kl. 15.30
i Jegerup Kirke
Alle er velkomne i koret!
Så sidder man og gerne vil være med,
så henvend dig til korleder, Mona Thorsager, på enten telefon eller mail.
Mona Thorsager
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KIRKEKORET I VOJENS

Vojens Kirke
Kirkekoret i Vojens mødes torsdag den
8. september kl. 15.00 i Vojens Sognegård, Østerled 4 i Vojens.
Koret har holdt en lang pause, og de nye
medlemmer får indflydelse på hvilket
tidspunkt der er bedst at holde korprøve
på.
Desuden er der sket et par ændringer
i aflønningen, så man først får løn når
man går i 7 kl., og man starter med 85
kr. for en korprøve og en gudstjeneste.
Jeg glæder mig til vi ses, og alle er
velkomne.
Irene Larsen
Mail: larsenogjakobsen@gmail.com
Tlf. 74 59 12 27

BABYSALMESANG

Babysalmesang i Vojens Kirke hver
tirsdag fra den 13. september fra kl. 9.30
til 10.15.
Det er for børn fra 3-10 måneder og deres forældre.
Babyernes ”sprog” består af lyde
og toner, og forældrenes stemmeklang
formidler tryghed. De små suger til sig
af forældrenes ansigtsudtryk, stemmeklang, sang og bevægelsesudtryk.
Deres stemme er faktisk den vigtigste lyd overhovedet i barnets liv på det
tidspunkt.
Vi synger salmer og sange, det bedste vi kan, og udnytter den særlige akustik der er i kirkerummet til at formidle
fornøjelse, leg, og overraskelse for børnene.
Det er gratis at deltage, og man kan
bare møde op.
Vi slutter af med en gudstjeneste ved
Lone Marie Lundsgaard tirsdag den 8.
november
Irene Larsen
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BØRNESIDER
Græskar projekt
Græskarprojektet i Maugstrup
Kirke.
Lis Knudsen, leder af Simmersted Friskole fortæller:
I den sidste uge inden børnene gik på
ferie, travede vores Lillegrupper til
Maugstrup for at se til deres pyntegræskarplanter.
Hjemme i klasserne har de fremavlet
små fine planter, som vores graver Ole
har sat i jorden og allerede nusset om
flere gange.
Nu måtte de lige tjekke dem, inden de
skulle klare sig en hel lang sommerferie.
Jeg snakkede med nogen af dem et
par dage efter.
”Hvordan havde de små planter det
så?!"
Yazmin : ”Jeg synes ikke, de var vokset
så meget, men de var i hvert fald rigtig
fine.”
Christian : ”Ja, og det er os, der har lavet dem. Vi har puttet sten og jord i små
bøtter og puttet frø i.”
”Hvorfor skulle der sten i bøtterne ?”
Christian : (kigger undrende på mig !!)
”Det er da fordi ellers kan de drukne,
hvis vi vander dem for meget.”
(Nåh-ja …..)!!

Yazmin : ”Vi har haft dem stående inde
i en kasse i vores vindueskarm, så de
kunne blive varmet af solen.”
Mikkel : ”Ja, og så har du jo kørt dem
ned til Ole. De kunne nemlig ikke tåle
at komme ud i blæsevejret, hvis vi skulle
bære dem derned.”
Christian : ”De er i en have nede ved
siden af kirken.”
Mikkel : ”De står ligesom på en terning
– sådan …………” - ????
Mikkel : ”Altså ligesom når man slår en
sekser og må komme ud ……”
(Håndbevægelsen viser, at voksne ikke
altid er så vakse i opfattelsen) !!
Christian : ”Og der er en mand, der passer dem – han hedder Ole.
”Hvad skal de egentlig bruges til ??”
Yazmin : ”De skal pynte i kirken til høstfesten eller sådan noget”.
”Hvordan kommer de til at se ud?”
Christian : ”De bliver sikkert hvide og
grønne og orange, - jeg tror, de kommer
til at se meget fine ud.”
Sofie : ”De bliver i hvert fald ikke blå !!!
Og vi skal op i kirken og se dem.”
”Var det en god tur ?”
Mikkel : ”Ja, det var det – vi mødte en
dame, og vi mødte også præsten.”
Christian : ”Det var også en lang tur. Vi
havde madpakker med, og vi var også
på legepladsen. Vi gik forbi Sofies hus
TO gange.”

”Hvor langt er der ned til kirken?”
Yazmin : ”4 km tror jeg.”
Mikkel : ”Nej, 6 km – for der er 3 km
hver vej !!”
Så ved vi, hvor langt vi skal gå næste
gang, vi skal se til de fine planter !!

HØSTGUDSTJENESTE

Maugstrup Kirke
Høstgudstjeneste i Maugstrup Kirke.
Familiegudstjeneste den 18. september
kl. 10.30.
Høstgudstjenesten har allerede længe
været under forberedelse.
Lillegruppen på Simmersted Friskole
såede i maj måned græskar sammen med
vores graver, Ole.
Nu glæder vi os til, at de har vokset sig
store og flotte, så de kan pynte i kirken til
høstgudstjenesten.
Her vil vi samles om de kendte høstsalmer og takke for, at vi har mere end
det daglige brød.
Se interviewet om grækarene på denne
side.
Lykke Wester
KIRKEBLADET · 30. Årgang · nr. 3
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BØRNESIDER
Familie Gospel i Maugstrup
Det sker lørdag den 29. og søndag den
30. oktober i Maugstrup!
Lørdag mødes vi kl. 09.30 i konfirmandstuen til rundstykker og derefter vil toner
og rytmer fylde huset til kl. 17.00, hvor
vi går hjem og glæder os til søndag.
Vi mødes igen søndag kl. 09.30 i konfirmandstuen og fortsætter til vi slutter
denne festlige weekend med koncert i
Maugstrup kirke kl. 16.00.
Det er en weekend for hele familien
– voksne og børn, hvor man kan være
sammen om musikken og sangen, kom
og vær med til en festlig weekend.
Det kræver INGEN forudsætninger at
være med.
Hanne Holst er musikalsk leder, så
det svinger!!
Hanne Holst og Mona Thorsager

Lucia optog i Maugstrup
Efter Gospel weekenden fortsætter
børnene med at synge i Maugstrup.
Det er julekoncert med Luciaoptog vi
øver hen imod.
Hver onsdag kl. 17.00 mødes vi i
kirken og øver frem til kl. 18.00.
Alle er velkomne.
Første gang er den 2. november kl.
17.00.
Sidste prøve bliver den 7. december
og julekoncerten er den 11. december kl.
16.00 i Maugstrup Kirke.
Mona Thorsager


KIRKEBLADET · 30. Årgang · nr. 3

KONKURRENCE
Præmie
Blandt alle børn og unge der indsender
den rigtige løsningen på konkurencen,
trækkes der lod om bogen "Bibelhistorier
á la Sigurd".
Bibelhistorier á la Sigurd
I denne bog kan du gå på opdagelse i
Bibelens univers. I Sigurd fortæller bibelhistorier fortæller Sigurd Barrett 24
af sine yndlingshistorier, som kun han
kan: Uhøjtideligt, gribende og hyldende
morsomt.
Her kan du læse om Babelstårnet, Jonas og hvalen, Noas Ark, De ti bud, julen, påsken, pinsen og andre spændende
højtider og fortællinger, der er rigt illustreret af Jeanette Brandt.
De helt små børn (3+) kan også være
med, for Sigurd fortæller historierne og
synger 24 helt nye sange sammen med
tøjdyret Snapper på de to dvd’er, der følger med bogen.

Konkurrencens spørgsmål:
Hvor mange GRÆSKAR som dette
er der i dette kirkeblad:

Skriv antal græskar her: _____ stk.
Indsedt af: Navn: ________________________________________Alder: ______
Adresse: ____________________________________________________
Indsendes eller afleveres til kirkekontoret, Østerled 4, 6500 Vojens senest fredag
den 7. oktober 2011.
Lodtrækningen foregår søndag den 9. oktober i.f.m. kirkefrokosten.
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BØRNESIDER
SMÅ IVÆRKSÆTTERE I MAUGSTRUP

Et par dage efter kom de tre små iværksættere igen – nu for at sælge kirsebær,
som de havde i poser i en vogn.
Denne gang havde de ikke tid til at
lege.
De skulle ud i byen og gøre forretning.
Lykke Wester

KONFIRMATIONER 2012
Konfirmationer efter skolesammenlægningen.

De små iværksættere er Sebastian, Jonas og Chris
Små iværksættere i Maugstrup.
En dag var jeg så heldig at få besøg af
tre drenge, det var Sebastian, Jonas og
Chris.
Tre raske drenge fra Maugstrup –
fyldt med gode ideér. Og de havde fået
den idé, at de gerne ville rive for folk i
byen.
Bevæbnet med hver sin rive – den ene
endda med hjul – ringede de på i præstegården og spurgte om ikke der var
brug for nogen til at rive oppe på kirkegården.
Men vi blev enige om, at det nok var

bedre, at de rev gårdspladsen, for den
trængte også den dag.
De gik til opgaven med stor iver, og
jeg var meget imponeret over, hvor flot
det blev, og hvor gode de var til at samarbejde undervejs.
Da de var færdige og havde fået deres
løn, gik de om i haven og legede, for det
er godt at veksle mellem arbejde og leg.
Det er kun godt, når der kommer børn
og leger i præstens have, for haver kan
også stå og længes efter børn der leger.
Man skal lige ringe på først og spørge,
om der er nogen hjemme, inden man går
om i haven.

Efter skolesammenlægningerne har konfirmationsdatoerne været diskuteret intenst i mange hjem.
For at tage højde for allerede bestilte lokaler til konfirmationsfesten, har
præsterne i tre-sogns-pastoratet besluttet
at fortsætte undervisning og konfirmation efter den gamle model:
Vojens Sogn (den gamle Povlsbjergskole) konfirmeres Kr. Himmelfartsdag.
Jegerup Sogn (den gamle Bregnbjergskole) konfirmeres Bededag.
Dette gælder fra skoleåret 2012 og
fremover.
Det betyder så også, at man ikke konfirmeres klassevis, men med det hold,
som man undervises på.
Eva Holm Riis
Lone Marie Lundsgaaard
Lykke Wester

KIRKEBLADET · 30. Årgang · nr.
Nr. 3
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BØRNESIDER
SPAGHETTIGUDSTJENESTE

Spaghetti med kødsovs i præstegården
Jegerup Kirke har nu i et år haft
børnegudstjenester – spaghettigudstjenester - hvor man samles til en 30 minutters gudstjeneste i kirken og bagefter går
over og spiser spaghetti og kødsovs i
præstegården.
Rigtig mange forældre og bedsteforældre har i årets løb taget deres børn
med i kirke.
Flere har dog ytret ønske om at flytte
gudstjenesten en halv time, så de kan nå
hjem fra arbejde. Gudstjenesterne bliver
derfor her fra september flyttet til kl.
17.30.
Ved børnegudstjenesterne deltager
kirkens børne- og ungdomskor, og
sammen med kirkens organist, Mona
Thorsager, og Kirkerotten Magnus, har
sognepræst, Lone Marie Lundsgaard,
skabt en gudstjenesteform, som både er
højtidelig og afslappet.
Spaghettigudstjenesterne ligger normalt den sidste torsdag i måneden, men
da vi gerne vil tage hensyn til højtiderne og særlige arrangementer, ligger der
f.eks. også en børnegudstjeneste juleaften.
10
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Datoerne for efteråret er:
Torsdag den 29. september kl. 17.30.
Torsdag den 27. oktober kl. 17.30.
Torsdag den 24. november kl. 17.30.
Juleaften kl. 14.00.
Alle gudstjenesterne foregår i Jegerup
Kirke.
Et program for årets gudstjenester
kan hentes i våbenhuset eller ved henvendelse på kirkekontoret.
Alle er velkomne.

Adventsmøde
Adventsmøde i Maugstrup
Præstegård.
Tirsdag den 29. november kl. 14.00 er
der adventsmøde ved organist Mona
Thorsager og sognepræst Lykke Wester.
Vi begynder eftermiddagen i Maugstrup Kirke, bagefter er der kaffe og hygge i præstegården, og efter kaffen har
børnene fra sognet et indslag de gerne
vil præsentere.
Alle er velkomne.
Menighedsrådet

BINDE ADVENTSKRANSE

Børn binder adventskranse.
1. søndag i advent i Maugstrup Kirke.
I ugen før 1. s.i.a. kommer vores graver Ole Toft Sørensen ud på Simmersted
Friskole og binder adventskranse med
børnene.
Kransene vil være pyntet med bånd
og lys, når de hentes ved familiegudstjenesten 1. søndag i advent kl. 14.00 i
Maugstrup Kirke.
Efter gudstjenesten kan man gå hjem
og tænde det første lys i sin egen hjemmelavede adventskrans.
Kom til familiegudstjeneste, se de fine
kranse og syng med på julens salmer.
Ole Toft Sørensen og Lykke Wester

JULETRÆSFEST I VOJENS
Søndag den 11. december er der juletræsfest i sognegården efter gudstjenesten kl.14.00.
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BØRNESIDER
MINI-KONFIRMANDER
Jegerup Sogn

Vojens Sogn

Mini-konfirmander i Jegerup Sogn.

Mini-konfirmander i Vojens Sogn.

I september begynder årets første hold
mini-konfirmander. Torsdag eftermiddag fra 14.00 til 15.30 inviterer vi indenfor i Vojens Kirke og Sognegård til sang,
bibelhistorier, drama og hygge.
Mini-konfirmand undervisningen vil
strække sig over et forløb på 8 gange –
og slutte af med en gudstjeneste i kirken
søndag den 30. oktober kl. 14.00.
Bagefter går vi over i sognegården
og får kaffe og kage og ser udstilling af
børnenes arbejde.
Undervisningen i september og oktober foregår ved sognepræst Lone Marie
Lundsgaard og vil være for de 3. klasses
elever, som bor i Jegerup Sogn – dvs.
bl.a. Billund kvarteret og dem som før
skolesammenlægningen gik på Bregnbjergskolen.

Tirsdag den 1. november kl. 14.00 begynder vi med mini-konfirmander for
børn i 3. klasse, der bor i Vojens Sogn.
Derefter er det hver tirsdag indtil den
6. december og fra kl. 14.00 til kl. 15.30
Vi skal bl.a. synge salmer og lave drama, høre historie og op i kirketårnet.
Vi får også lidt at spise.
Søndag den 11. december afslutter
vi med gudstjeneste i Vojens Kirke kl.
14.00, hvorpå der er juletræsfest i sognegården.
Vel mødt!
Irene Larsen og Eva Holm Riis.

SPEJDERGUDSTJENESTE I VOJENS KIRKE
Søndag den 9. oktober holder vi
spejdergudstjeneste i Vojens Kirke
kl. 10.30.
Byens spejdere har sammen med sognepræst, Lone Marie Lundsgaard, tilrettelagt gudstjenesten.
Den bliver anderledes og forhåbentlig
med en masse grønklædte spejdere i
kirken.

SYLTEDE GRÆSKAR

Bagefter går vi over i sognegården og
spiser kirkefrokost.
Alle er velkomne.
Man bedes melde sig til kirkefrokosten
på kirkekontoret tlf.: 74 54 11 04.

Opskrift på syltede græskar.
Et græskar skrælles og den bløde indmad
fjernes. Skæres i stykker på ca. 2 x 5 cm.
Lægges i en skål og drysses med salt.
Trækker til næste dag, hvor græskarstykkerne tørres i et rent viskestykke.
Lagen, bestående af 1 liter eddike og
ca. 2 kg sukker samt en vaniljestang,
bringes i kog.
Der kan evt. tilsættes mere sukker, afhængig af, hvor søde man ønsker græskarrene.
Når lagen koger puttes et passende antal stykker græskar i lagen og de koger til
de er ”klare”.
Puttes i atamonskyllede glas og når
man er færdig med at koge, hældes lagen
over stykkerne og glassene lukkes, når
det hele er koldt.
God fornøjelse.

KIRKEBLADET · 30. Årgang · nr.
Nr. 3
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KONfirmandbilleder 2011

12

Vojens Kirke den 20. maj 2011 kl. 09.00.

Vojens Kirke den 20. maj 2011 kl. 11.00.

Vojens Kirke den 2. juni 2011 kl. 09.00.

Vojens Kirke den 2. juni 2011 kl. 11.00.
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KONfirmandbilleder 2011

K

KONFIRMANDER

onfirmationsdagen er højdepunktet på et års undervisning af konfirmander.
Det er en festdag, som fylder meget i både konfirmandens og forældrenes liv. Årets konfirmationer var
ingen undtagelse.
Konfirmander, forældre og bedsteforældre mødte
glade og festklædte op i kirken og nød en mærkedag for
familiens unge medlem.

H
Jegerup Kirke den 20. maj 2011 kl. 09.00.

vad man ikke ved er, at dagen faktisk er meget trist
for præsten.
Selvfølgelig glæder vi os sammen med konfirmanderne og nyder denne smukke højtidsdag.
Men dagen er samtidig et farvel til nogle unge mennesker, som vi har brugt meget tid sammen med og derfor lært at kende og holde af.

N

år jeg ser på billederne af årets konfirmander, er jeg
som altid stolt og glad. Og jeg ønsker dem Guds
velsignelse over deres fremtid.
Men jeg håber også, at de holder deres løfte til mig
om at deltage i en gudstjeneste eller komme forbi præstegården.
For jeg savner dem allerede – og glæder mig til det
næste hold.
Lone Marie Lundsgaard
Maugstrup Kirke den 22. maj 2011 kl. 10.00.

KIRKEBLADET · 30. Årgang · Nr. 3
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KIRKEKONCERT

HØTTEVANDRING
Høttevandring fra Jegerup til Vojens
søndag den 28. august.
I uge 34 er der traditionen tro Vojens
Høtte, og på den sidste dag i Høtten skal
vi ud og nyde naturen og den friske luft.
Kirkerne i tre-sognspastoratet arrangerer
en Høttevandring ad den gamle kirkesti
over Vojens Mark fra Jegerup til Vojens.

The Heavy Brass Guys Tubaquartet
Koncert i Vojens Kirke søndag den
28. august kl. 14.00.
Med Tuba kvartetten The Heavy Brass
Guys fra Ungarn.
Gruppen er på turne i Danmark og
slutter koncertrækken i Vojens.
Den ene af gruppens medlemmer er
Jens Clausen, som er dansk, men bosiddende i Ungarn.
Han er en stor beundrer af landet
og vil undervejs fortælle om ungarsk
musikliv og især tubaspil.
De øvrige medlemmer er: Adamik
Gábro, som underviser på Bela Bartok
konservatoriet og spiller i Statsoperaen.
Török Józseff, som spiller i symfoniorkestret i Kecskemét og Bohém Jazz
Band og til sidst Vida Róbert, som spiller
i symfoniorkestret i den ungarske radio.
Det bliver en spændende klassisk
koncert med nogle usædvanlige instrumenter både i klang og størrelse.
Kvartetten medvirker desuden ved
gudstjenesten kl. 11.00. Fri entre.
Irene Larsen
14
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Vi begynder med morgensang i Jegerup
Kirke kl. 09.00, derpå begiver vi os mod
Vojens.
Kl. 11.00 holder vi Høttegudstjeneste i
Vojens Kirke, hvor The Heavy Brass
Guys, en tubakvartet fra Ungarn, medvirker ved gudstjenesten.

kIRKEFROKOST I VOJENS
De næste kirkefrokostere i Vojens
Sognegård afholdes efter gudstjenesten:
Søndag den 9. oktober kl. 10.30
Søndag den 4. december kl. 10.30
Prisen for at deltage i kirkefrokosten er
kr. 25,00 pr. person, incl. kaffe/the.
Alle er velkommen.
Vojens Menighedsråd

FOLKEKORET

Bagefter er der kirkefrokost i sognegården (pris 25,- kr.).
Af hensyn til madbestillingen er
tilmelding nødvendig til kirkekontoret tlf.: 74 54 11 04 senest fredag den
26. august kl. 12.00.
Menighedsrådene
i Tre-sognspastoratet

radiotransmission
Søndag den 25. september kl. 10.00
transmitteres gudstjenesten fra Jegerup
Kirke.
Vi fejrer høstgudstjeneste og skal synge nogle af vores elskede høstsalmer.
Lone Marie Lundsgaaard

Folkekoret i 2010
Folkekoret begynder den 11. september kl. 11.30 i Jegerup Kirke.
Mona Thorsager
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HøjskoleformiddagE i vojens
Efteråret byder på to højskoleformiddage i Vojens Sognegård, Østerled 4 i Vojens.
Tilmelding på tlf. 74 54 11 04 eller som e-mail til gsh@km.dk
Pris kr. 50,- inkl. frokost. Drikkevarer kan købes.
hvis væsen det er at give. Paria’en, horeDitte menneskebarn
ungen Ditte lever dér hvor Guds hjerte er,
»dér hvor brødet rækkes den fattige«.
Romanen slutter med spørgsmålet:
»Nåede hun at blødgøre hjerterne?«
Ved offentliggørelsen skrev en begejstret læser: ”Det er ikke bare Dittes bog,
det er alverdens gode menneskers bog.
Tænk, hvor kærlighed kan gøre verden
smuk!”
Eva Holm Riis
Birgitte Arendt
Torsdag den 15. september kl. 10.30
fortæller Birgitte Arendt om Martin Andersen-Nexøs "Ditte Menneskebarn".
DITTE MENNESKEBARN
Når Ditte som lille blev spurgt: ”Hvad
hedder du?” svarede hun: ”Jeg hedder
Ditte Godpige, Ditte Skarnstøs og Ditte
Menneskebarn.”
Tilnavnet Menneskebarn har forfatteren Martin Andersen Nexø hentet fra
Salmernes Bog: »Hvad er da et menneske, at Du husker på det, et menneskebarn, at Du tager Dig af det!«
Martin Andersen Nexø udtalte, at det
for ham havde været »en lidelse indtil
sønderrevethed at skrive denne bog«, for
»livet er ondt, i al fald mod det gode«.
Og Ditte er god. Nogle tolker hendes
liv og død som et offer for den lidende
menneskehed. Hun er en slags menneskehedens mor, en mater dolorosa,

Churchills liv og virke

kere har været så elsket og forhadt som
Churchill.
Han var fra sin tidligste ungdom en
meget omstridt person, men alligevel
kunne BBC i 2002 udnævne ham til ”den
største af alle briter” efter en folkelig afstemning blandt mange kandidater.
Churchill var en eventyrer og hans liv
var eventyrligt. Foredraget vil fortælle
om den rastløse Churchill, som aldrig fik
taget en eksamen, men han var som journalist konstant på forkant med udviklingen og med i verdens brændpunkter i Indien, Sydafrika og i Mellemamerika.
Det blev dog især som politiker han
satte sine vigtigste spor med utallige
ministerposter.
Foredraget vil især gøre rede for hans
ukuelige kampvilje og optimisme, da
han som premierminister bragte Storbritanien intakt gennem 2.verdenskrig, hvor
briterne i flere år i realiteten kæmpede
alene og med ryggen mod muren – alligevel kunne Churchill, ”the Bulldog”,
kun tilbyde dem ”blod, sved og tårer”.
Eva Holm Riis

SANGAFTEN
Jørn Buch
Torsdag den 10. november kl. 10.30
kommer seminarielektor Jørn Buch og
fortæller om Winston Churchill
Churchills liv og virke
- den største af alle briter
Winston Churchill blev født på det
kæmpestore slot Blenheim i 1874 og
døde i London 1965. Få engelske politi-

Sangaften for tid og evighed.
Torsdag den 13. oktober kl. 19.00 er der
sangaften i Vojens Sognegård ved organist Irene Larsen og sognepræst Eva
Holm Riis.
Kom og syng med på årstidssange og
salmer.
Alle er velkomne.
Der vil blive serveret kaffe og kage.
Irene Larsen og Eva Holm Riis.
KIRKEBLADET · 30. Årgang · Nr. 3
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MUSIKGUDSTJENESTE I VOJENS KIRKE

ALLE HELGENS DAG
Vojens Kirke
Alle Helgens Dag i Vojens Kirke.
Søndag den 6. november kl. 16.00 mindes vi alle dem, som er gået bort i løbet
af året.
Det sker ved, at præsterne ved Vojens
Kirke læser navnene på dem, der er begravet eller bisat fra Vojens Kirke siden
sidste Alle Helgens Dag, højt i gudstjenesten.
Eva Holm Riis

Jegerup Kirke
Alle Helgens Dag i Jegerup Kirke.
Vojens Kirke
Musikgudstjenester i Vojens Kirke.
Velkommen til fem musikgudstjenester,
som vi ønsker skal være et pusterum fra
hverdagen.
Gudstjenesterne tilrettelægges i samarbejde med Haderslev Kommunale
Musikskole/MGK.
Skiftende musikere fra musikskolen
spiller ved gudstjenesterne, som varer
ca. 40 min.
Ved gudstjenesterne, som altid rummer salmer, Fadervor og velsignelse,
spilles både danske og udenlandske
numre.
Kom og oplev kirkerummet være
rammen om unge, lokale musikeres
spilleglæde.
16
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Der bliver serveret en forfriskning i
kirken.
Fredag den 16. september kl. 16.00.
Rytmisk musik.
Fredag den 4. november kl. 16.00.
Rytmisk musik.
Fredag den 10. februar 2012 kl. 16.00.
Rytmisk musik.
Fredag den 9. marts 2012 kl. 16.00.
Rytmisk musik.
Fredag den 13. april 2012 kl. 16.00.
Klassisk musik.
Lykke Wester

Søndag den 6. november kl. 19.00 mindes vi alle dem, som er gået bort i løbet
af året.
Det er derfor en dag, hvor vi skal have
lov at sørge, mindes og tænke tilbage.
I Jegerup Kirke holdes der ligesom
sidste år en anderledes aftengudstjeneste
med mulighed for at tænde levende lys.
Kirkerummet bliver fyldt af musik fra
orglet og en særlig indbudt solist, men vi
skal også synge salmer og lytte til bibelens trøstende ord.
Der vil være mulighed for at bede
sognepræsten nævne navnet på et familiemedlem, som er død i løbet af året,
men ikke begravet/bisat fra Jegerup
Kirke.
Alle er velkomne.
Lone Marie Lundsgaaard
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Maugstrup Kirke

KONCERT MED HELSINGØR KAMMERKOR

Alle Helgens Dag i Maugstrup Kirke
søndag den 6. november kl. 10.30.
I gudstjenesten mindes vi dem, som vi
har mistet i det forgangne år – eller som
vi tidligere i livet har mistet.
Vi vil synge salmer og lytte til musik
og forkyndelse, der knytter sig til Alle
Helgens budskab om håb og trøst.
Navnene vil blive læst op på dem, der
blev begravet eller bisat i sognets kirke
siden Alle Helgens Dag 2010.
Efter gudstjenesten er der en kop kaffe i kirken.
Lykke Wester

Høstgudstjeneste i Vojens
Søndag den 18. september kl. 10.30
fejrer vi høstgudstjeneste i Vojens
Kirke.
Kirken vil være smukt pyntet, og vi fejrer høstgudstjenesten med at synge nogle af vores kendte høstsalmer.
Alle er velkommen.

Eva Holm Riis

Helsingør Kammerkor
Koncerten i Vojens Kirke med
Helsingør Kammerkor lørdag den
1. oktober kl. 15.00.
FÆLLESKONCERT FOR
MAUGSTRUP, JEGERUP OG
VOJENS SOGNE.
Helsingør Kammerkor er et ”gammelt
kor” der har sunget koncerter i både indland og udland. De er rutinerede og velsyngende.
Dirigenten hedder Filipe Carvalheiro;
han er portugiser og uddannet kor- og
orkesterdirigent. Han har slået sig ned i
Danmark for et par år siden.
Akkompagnatøren er Morten Poulsen,
som både er organist og komponist.
I kan glæde jer til en god musikalsk
oplevelse.

Koret synger blandt andet: Liszt: Missa Choralis.
Det er i år 200-året for hans fødsel
(født den 22. oktober 1811 - så det kan
næsten ikke være nærmere).
Eric Whitacre: "Sleep" og "This Marriage" og meget andet kan vi glæde os til
at høre.
Alle er velkommen.
Fri entre.

Irene Larsen
Mona Thorsager

KIRKEBLADET · 30. Årgang · Nr. 3
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FRANSK AFTEN

Publikum får lejlighed til at synge
med på nogle af omkvædene, og der
bliver trykt danske oversættelser.
Entre 50 kr.
Tilmelding til kirkekontoret senest
den 9. november, Mail. gsh@km.dk
Eller tlf.: 74 54 11 04
Irene Larsen

Fransk aften i Vojens Kirke og
Sognegård onsdag den 16. november
kl. 19.00.
Vi begynder denne spændende aften
i Vojens Kirke med en lille halv times
orgelmusik.
En introduktion i fransk musik gennem barokken, romantikken og moderne
tider, med komponisterne: L.N. Clerambault, César Franck og Jean Langlais.
Derefter fortsætter vi i sognegården,
som i dagens anledning er pyntet i de
franske farver for at lede tankerne hen på
fransk cafe, og menighedsrådet er vært
ved fransk rødvin og ost.
Her vil sognepræst Lone Marie
Lundsgaard, som sidste år vendte hjem
efter 9 år i den franske hovedstad, give
os indblik i, hvad hun har oplevet i det
land, som geografisk ikke ligger langt
fra Danmark, men som rent mentalitetsmæssigt er helt anderledes.
Det hele bliver krydret med kendte
franske sange, opført af Jing og Finn
Skovfoged, på henholdsvis fløjte, klarinet og Saxofon.

18
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MINDEGUDSTJENESTE

Mindestenen på Maugstrup Kirkegård
Mindegudstjeneste i Maugstrup Kirke
den 13. november kl. 10.30 for dem,
som satte livet til.
Danmark er i krig, og siden 2002 er 41
danske soldater blevet dræbt i Afghanistan.
Siden vi holdt mindegudstjeneste sidste år, har Danmark, med flyvevåbnets
indsats i Libyen, engageret sig i endnu
en krig, hvor vi heldigvis ikke har lidt
nogen tab af menneskeliv.

Til gengæld har mange libyere mistet
livet under sammenstød mellem demonstranter og sikkerhedsstyrker.
At sætte livet til for sit land og sin tro
på demokrati og frihed for det enkelte
menneske er det største offer at give. Tabet af menneskeliv rammer ikke bare den
døde selv men også de pårørende, kolleger, venner og bekendte, som skal leve
videre med savnet. Derfor er der mange
mennesker rundt omkring i Danmark,
der er berørt af tabene i Afghanistan.
For os danskere er det tredje gang
inden for de sidste 100 år, at vi mister soldater i krig. Den 11. 11. 2011 er
93-årsdagen for afslutningen på første
verdenskrig, og vi vil traditionen tro holde mindegudstjeneste.
Vi vil fejre gudstjeneste til minde om
alle de soldater, som har mistet livet for
Danmark i krig. Både i 1. og 2. verdenskrig og i krige, der udkæmpes i dette
øjeblik langt herfra.
Efter gudstjenesten er der kransenedlæggelse ved mindestenen for de
faldne på kirkegården.
Vi slutter med frokost i konfirmandstuen.
Alle er velkomne.
Maugstrup Menighedsråd.

vojens - jegerup - Maugstrup

TIRSDAGSKLUBBEN
Tirsdagsklubben for Simmersted og
Maugstrup.
Oktober - november - december 2011 i
Konfirmandstuen i Maugstrup.
Tidspunktet kl. 14.15
05. oktober. Vi starter med kortspil.
11. oktober. ”Skærbæk harmonika duo”
besøger os.
18. oktober. Forhenværende borgmester
H.P. Geil, Gram kommer på besøg.
25. oktober. Efterårstur til grænsemuseet
i Christiansfeld.
01. november. Generalforsamling.
På valg: Hans, Else, Johanne, Suppleant:
Ella, Ida. ”De grå sangere” fra Toftlund
underholder.
08. november. Lotto.
15. november. ”Andreas og co.” underholder.
22. november. Kortspil.
29. november. Adventsmøde v/sognepræst Lykke F. Wester.
06. december. Kirsten Bjerrum, Løgumkloster Refugiet besøger os.
13. december. Juleafslutning. Sognepræst Lone Marie Lundsgaard fortæller.
2012
10. januar. Kortspil.
17. januar. ”Hvorfor er vi bange for muslimer?” v/læge M. Fink, Sommersted.
24. januar. Vinterfest.
Tirsdagsklubben Johanne Friis

FERNISERING I JEGERUP

sorggruppe

Vi begynder den nye sæson i Jegerup
Sogn med en fernisering den 1. september kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Det er tre lokale Haderslevkunstnere,
der vil glæde os med deres billeder i efteråret.
Hanne Vollstedt f. 1944 har arbejdet
som freelance dekoratør og skiltemaler. HV udlever i allerhøjeste grad også
sin passion for malerkunsten og hun
fortæller: "I min malerproces arbejder
jeg spontant, går i dialog med billedet og
skaber finurlige former og udtryk".
Karin Bisbjerg har gået på kunstskolen på Årøsundvej i Haderslev med
Dorthe Seide som lærer. KB har været på
flere højskolekurser med bl.a. Jes Mogensen og Per Just. Karin Bisbjerg udtaler: "Jeg maler med akryl og er meget
eksperimenterende i strukturer, kontraster og farver".
Maleren Karl-Johan Berkwill er en
kendt kunstner i Jegerup. Dels har vi haft
stor glæde af hans billeder det seneste års
tid, men ikke mindst har vi også kunnet
glæde os over hans trompetspil ved flere
lejligheder.
KJB er uddannet på Famous Artists
School i Stockholm. Tillige undervisning
hos maleren Lasse Winsløw og Gertrud
Boberg. Medlem af kunstnergruppen
Pakhuset Fåborg.
Det bliver en spændende aften, hvor
kunstnerne er til stede og fortæller der bliver musik med trompet og klaver
(Mona og Karl-Johan), alt dette nydes
med et glas vin – kom og vær med til at
gøre aftenen festlig.
Mona Thorsager

Sorggruppe ved Vojens kirke.
Sorg er en usynlig smerte. Det kan være
svært for andre mennesker at forstå,
hvordan man har det som efterladt efter
et dødsfald.
Derfor kan der være lindring og trøst
i at mødes og tale med andre, som har
erfaringen af tab i nær erindring.
En sorggruppe er en gruppe på 4-8
mennesker, der mødes og deler det, der
tynger efter et dødsfald.
Gruppen mødes i Vojens Sognegård,
Østerled 4, to timer hver tredje uge.
Som regel i alt seks gange. Gruppen
er åben – dvs. man kan godt komme ind
i gruppen, selv om de andre har mødtes
nogen gange.
Gruppen varetages af Lykke Wester,
sognepræst, og der lægges vægt på, at
sorggruppen er et trygt og omsorgsfuldt
rum, hvor vi støtter og lytter til hinanden.
Den næste sorggruppe begynder i oktober 2011 – i uge 41.
Ugedag og klokkeslæt lægges til rette
efter deltagerne.
Ring eller mail til Lykke Wester
for tilmelding og spørgsmål 74506327
LFW@km.dk
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FÆLLESSANG

Efter denne aften tager man ja-hatten
på igen!

Johannes Konstantin Neergaard

Johannes Konstantin Neergaard er foredragsholder og kommunikationskonsulent for blandt andet Mogens Dahl
Koncertsal. Han har holdt talrige workshops og foredrag om og med musik.
Som tidligere højskolelærer på Silkeborg Højskole samt bestyrelsesmedlem
og komponist i foreningen Forum for
Rytme i Kirken har han været med til at
sætte dagsordenen for en stor mængde
debatter, korstævner og komponisttræf i
det danske salmeskrivermiljø.
Kom og vær med til en musikalsk oplevelse!
Lone Marie Lundsgaaard

FÆLLESSANG OG FINGERKNIPS
Torsdag den 17. november kl. 19.00 i
Jegerup Præstegård.
Nu skal der knipses liv i fællessangen!
En lidt anderledes og meget inspirerende sangaften med Johannes Konstantin Neergaard, hvor vi synger kendte og
elskede sange fra højskolesangbogen,
nye salmer, lystige viser og gode klassikere.
Fællessangens slingrende historie tages under kærlig behandling af Johannes
Konstantin Neergaard med musikeksempler fra nær og fjern.
Undervejs skal forsamlingen op at stå
til både svingende poptoner og klassiske
fællessangshits.
Publikum sættes på sangtekniske
prøver og skal blandt andet med egen
krop og sangstemme opleve forskellen
på en klassisk og en rytmisk måde at
synge fællessang på.
Alt sammen for at svare på spørgsmålet: Står vores tradition for at synge
sange sammen stadig til at redde?
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KOMMENDE DATOER
Julekoncert i Vojens Kirke torsdag
den 8. december kl. 19.00.
Julekoncert i Jegerup Kirke lørdag
den 10. december kl. 14.00.
Julekoncert i Maugstrup Kirke søndag
den 11. december kl. 16.00.
Jazzgudstjeneste med Mads
Granum kvintetten
Vojens Kirke Søndag den 29. januar
2012 kl. 19.30.

Mads Granum, en af Danmarks
dygtigste jazzpianister, kommer til
Vojens Kirke og medvirker ved en
jazzgudstjeneste sammen med sin
kvintet.
Se mere om arrangementet i næste
nummer af kirkebladet.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

KZ-LEJR

Ejnar Brøgger.
KZ-lejr og hvide busser.
Jegerup Menighedsråd og Lokal Historisk Forening indbyder til en aften i
Jegerup Forsamlingshus tirsdag den 4.
oktober kl. 19.30, hvor den gamle modstandsmand og tidligere mejerist i Jegerup, Ejnar Brøgger, vil fortælle om tiden
som fange i Neuengamme.
Ejnar Brøgger vil aldrig glemme
glæden, da den svenske greve Folke
Bernadottes hvide busser befriede ham
og de øvrige skandinaviske fanger fra
den tyske KZ-lejr i Neuengamme.
Det bliver en aften i selskab med et
menneske, der selv har oplevet de frygtelige forhold, som var i disse lejre, og
derudover er Ejnar Brøgger en formidabel fortæller.
En aften man ikke bør gå glip af.
Alle er velkomne.
Bibs Stark
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KAJ MUNK

Studiegruppen på besøg i Vedersø.
Studiegruppe om Kaj Munk.
Kaj Munks præstegård i Vedersø er
denne sommer blevet åbnet for offentligheden.
Studiegruppen tog derfor en dag ud
af kalenderen og kørte tirsdag den 21.
juni til Vedersø. Her fik vi en fantastisk
guidet tur først i kirken og siden i præstegården.
Frokosten blev nydt i haven med
udsigt til de kulisser, som netop havde
været brugt til opførelsen af skuespillet
”Ordet”. Efter frokosten kørte vi til Hørbylunde, hvor Kaj Munks lig blev fundet
i januar 1944, og hvor der i dag er sat et
kors på stedet.
Vi lagde blomster og sang to af hans
salmer. Omkring kl. 18.00 var alle
hjemme i det Sønderjyske – alle enige
om, at de fra studiegruppen, som ikke
kunne være med, var gået glip af en dejlig og oplevelsesrig dag.
Studiegruppen fortsætter i efteråret, og
vi læser skuespillet ”Kærlighed”.

Har man det ikke på reolen derhjemme, kan man ved henvendelse til
kirkekontoret få det udleveret i kopi.
Vi mødes i efteråret torsdag den 15.
september, torsdag den 6. oktober og
torsdag den 3. november kl. 19.30 i enten Jegerup Præstegård eller Vojens Sognegård. Se programmet i våbenhuset.
Der serveres kaffe, men man tager
selv brød med.
Alle er velkomne!
Lone Marie Lundsgaaard

DSUK KREDS HADERSLEV
Danske Sømands- og Udlandskirker i
Haderslev Kreds begynder nu på efterårsprogrammet og inviterer alle inden for
i Gl. Haderslev Sognegård kl. 14.30 den
sidste tirsdag i måneden.
Kredsen ledes af sognepræst Lone
Marie Lundsgaard, og yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.:
74 54 11 11 eller loml@km.dk
Tirsdag den 27. september kl. 14.30.
”Dansk på Niagarahalvøen”. Kirsten og
Jørgen Flensted Jensen har i en periode
på 4½ år været præstepar i den danske
kirke på Niagarahalvøen i Canada.
De har sat deres præg på den lille

menighed, der består af en del trofaste,
men ældre danskere og deres børn og
børnebørn, som efterhånden er så integreret i det canadiske samfund, at gudstjenesterne foregår på engelsk, men efter
danske ritualer.
Vi kan glæde os til en eftermiddag,
hvor vi gennem billeder og fortælling
kommer tæt på livet i en DSUK-menighed.
Tirsdag den 25. oktober kl. 14.30.
”Harmoni”. Igennem 15-20 år har Bente
Griepentrog spillet harmonika og glædet
mange mennesker med sit spil.
I 11 år har hun bl.a. spillet i gruppen
Harlekin. Denne tirsdag kommer hun
sammen med 4 – 5 af sine medspillere i
den lille gruppe ”Harmoni” og fortæller
os om instrumentet og dets historie.
Samtidig får vi mulighed for at lytte til
nogle af de melodier, som igennem tiden
har glædet mange mennesker.
Tirsdag den 29. november kl. 14.30.
”Det kan ikke lade sig gøre – han ved det
bare ikke”. Sven Møller har igennem de
sidste 30 år arbejdet som journalist.
Interessen blev vakt helt tilbage i hans
skoletid, og selvom hans faste arbejde
igennem 38 år var lærerjobbet, er det
blevet til et væld af artikler.
Lone Marie Lundsgaaard
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NY MEDARBEJDER

givelser på, at folk der har deres gang i
kirken og på kirkegården finder Ib som
en særdeles sympatisk og kompetent
person.

Ny graver/kirketjener er ansat ved
Jegerup Kirke
Menighedsrådet har ansat Ib Mayoni
Johansen som graver og kirketjener ved
Jegerup Kirke – Ib er bosiddende på
Over Jerstalvej i Vojens.
Tirsdag den 17. maj 2011 påbegyndte
Ib sit nye job. Ud fra rigtig mange ansøgninger valgte menighedsrådet Ib.
Vi lagde vægt på, at det blev en person med kendskab til arbejdsområdet.
Ib har tidligere været ansat ved Hoptrup Kirke. Han er en person der er god
til at begå sig i et job, hvor man møder
folk i både sorg og glæde.
Menighedsrådet var ikke i tvivl om, at
Ib netop er den rette person, vi er glade
for at byde ham velkommen til Jegerup,
og vi håber at han vil finde sig godt tilrette i jobbet, og blive glad for at arbejde
ved Jegerup Kirke.
Vi har allerede fået mange tilkende-
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Vojens Menighedsråd

KIRKEBIL

Der er offentlige menighedsrådsmøder i
Vojens Menighedsråd:
Onsdag den 28. september kl. 19.00.
Onsdag den 26. oktober kl. 19.00.
Onsdag den 23. november kl. 19.00.

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

Alle møder holdes i Vojens Sognegård,
Østerled 4 i Vojens.
Vojens Menighedsråd

Jegerup Menighedsråd
Birte Stark

Ib Mayoni Johansen

MENIGHEDSRÅDSMØDER

TAXA Tlf. 70 10 75 00
MANGLER KIRKEBLADET
Det næste nummer af Kirkebladet (nr. 4
- 2011) uddeles onsdag den 30. november 2011.
Har du ikke modtaget det denne dag,
så kontakt kirkekontoret.
Det kan også hentes i våbenhuset i kirkerne.
Kirkebladet kan også hentes på
hjemme-siden: www.vojenskirke.dk.
Deadline for stof til næste kirkeblad
er den 27. oktober 2011.
kpl

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.

Jegerup Menighedsråd
Jegerup Sogns offentlige menighedsrådsmøder afholdes i Jegerup Præstegård:
Tirsdag den 13. september kl. 19.00.
Tirsdag den 11. oktober kl. 19.00.
Tirsdag den 01. november kl. 19.00.
Tirsdag den 13. december kl. 19.00.
Jegerup Menighedsråd

Maugstrup Menighedsråd
Afholder menighedsrådsmøder:
Torsdag den 15. september kl. 18.00.
Mødested Maugstrup plantage og
efterfølgende menighedsrådsmøde
kl. 19:30.
Torsdag den 20. oktober. 19.00.
Torsdag den 17. november kl. 19.00.
Torsdag den 15. december kl. 19.00.
Alle møder afholdes i konfirmandstuen
i Maugstrup Præstegård.
Alle møder er offentlige.
Maugstrup Menighedsråd
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Kirkekontoret
Kordegn Gunvor Steensbeck Hansen, Østerled 4, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 11 04 og e-mail: GSH@KM.DK - Åbent, hverdage kl. 9-12.30 og torsdag tillige kl. 16-17.30.

Præster i tresognspastoratet
Eva Holm Riis (kirkebogsfører), kontor: Østerled 4, 6500 Vojens, Tlf. 74 54 11 04.
Privat: Lintrupvej 19, 6660 Lintrup, Tlf. 74 82 11 01 og e-mail: EHR@KM.dk.
Træffes bedst kl. 10-11. Mandag fri.
Lykke Fugl Wester, Borgvej 3, Maugstrup, 6500 Vojens.
Tlf. 74 50 63 27 og e-mail: LFW@KM.DK - Træffes bedst tirsdag til lørdag kl. 12-13. Mandag fri.
Lone Marie Lundsgaard, Bålhøjvej 1, Jegerup, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 11 11 og e-mail: LOML@KM.DK. Træffes tirsdag aften på www.cyberkirken.dk. Mandag fri.
Vojens Sogn

Jegerup Sogn

Organist:
Irene Larsen, Kirketoften 1, Jegerup
6500 Vojens, tlf. 74 59 12 27
larsenogjakobsen@gmail.com

Organist:
Mona Thorsager, Varming Vesterby 5, Varming,
6760 Ribe, tlf. 51 37 35 05
e-mail: mona.thorsager@mail.dk

Kirkesanger:
Kontakt kirkekontoret tlf. 74 54 11 04

Graver og kirketjener:
Ib Mayoni Johansen, Over Jerstalvej 36,
6500 Vojens, tlf. 74 54 36 68
på kirkegården onsdag kl. 12-13
(privat 28 30 99 27)

Kirkegårdsleder:
Claus Schøtt, Dyssebakken 35,
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

Menighedsrådsformand:
Birte (Bibs) Stark, Østerengvej 4, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 03 00
e-mail: ankerstark@dbmail.dk
Kirkeværge:
Bent Steen, Østerager 1, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 25 61
Kasserer:
Margit Krag, Bygaden 39, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 30 39
e-mail: mckrag@mail.dk

Maugstrup Sogn
Organist:
Se under Jegerup 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
e-mail: gravermaugstrup@mail.dk
Menighedsrådsformand:
Ulla Toft, Simmerstedholm 5,
6500 Vojens, tlf. 74 50 63 04
e-mail: uto@bbsyd.dk
Kirkeværge:
Svend Erik Hansen, Simmersted Byvej 24,
6500 Vojens, tlf. 74 50 62 08
Kasserer:
Jonna Boye, Øster Skovvej 1B,
6500 Vojens, tlf. 74 50 63 17
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høstgudstjenester i vores tre kirker, er
det ligesom konfirmationen kulminationen på et års venten. Efter vinterens
hvide dyne af sne og kulde, satte foråret
ind med sol og varme, og nu efter sommeren kommer vi til festdagen, hvor vi
får mulighed for at takke for jordens afgrøder.

HØST

Kornaks klar til høst
Høsttiden
Af Lone Marie Lundsgaard
Vores konfirmander pryder midter-siderne i denne udgave af kirkebladet, og
man kan ikke andet end at blive glad
over at se alle de unge mennesker, som
kommer til kirken for at blive konfirmeret.
Konfirmationen er årets højdepunkt for
konfirmander, forældre og præsten. I det
år, konfirmanderne går til forberedelse,
udvikler de sig nemlig fra børn til unge
mennesker og fra at være konfirmand til
at være konfirmeret. Konfirmationen er
derfor kulminationen på et års udvikling
og vores festdag, hvor vi fejrer det.
Når vi i den kommende tid skal fejre

Ligesom konfirmationen er høstgudstjenesten ikke en kirkelig højtid med
en fast plads i kalenderen ligesom jul,
påske og pinse. Men alligevel fejrer vi
disse festdage på omtrent det samme
tidspunkt hvert år.
For høsten er frembragt af sommerens
varme og sol og ligger derfor naturligt i
september, hvor vi kan takke og feste for
jordens afgrøder.
I tidligere tider hed høstgudstjenesten
takkegudstjeneste. Før velfærdssamfundets opståen var man nemlig helt og holdent overladt til mængden af naturens
afgrøder og dermed overlevelse indtil
næste sommer. Man takkede derfor Gud
for jordens gaver og muligheden for at
leve endnu et år.
I høstvisen ”Marken er mejet” synger
vi: ”Rev vi marken let, det er gammel
ret, fuglen og den fattige skal også være
mæt”. Tanken bag denne sanglinje går
tilbage til Det gamle Testamente, hvor
man altid skulle efterlade noget til den
fattige og den fremmede. En vingård

eller en mark måtte derfor aldrig høstes
helt ”ren”.
Det at efterlade noget af overskuddet
fra jordens høst til dem, som ikke har så
meget, har vi stadig i vores kirker. Vi har
kirkebøsser - ofte ved ind- og udgangsdøren – hvor vi samler ind, men i nogle
kirker findes stadig ”offergangen” eller
”høstgangen”, hvor man i procession
går op og lægger penge på alteret.
Selvom pastoratet består af tre kirker hvoraf de to ligger tæt ved marker, hvor
der høstes i denne tid - så er der grund til
at takke og fejre høstgudstjeneste i alle
tre kirker.
For jordens afgrøde giver os alle liv,
uanset om vi bor på landet eller i byen.
Og når man på tv ser mennesker fra
Japan, hvor radioaktiviteten har ødelagt
afgrøder måske i flere generationer
fremover, så bliver vi mindet om, at vi
har grund til at takke for alt det, den
danske jord frembringer til os. Men vi
bliver også mindet om, at vi skal huske
”at rive marken let”, så mennesker, som
ikke har, også kan få.
Lad os derfor bruge høstgudstjenesten
til at takke Gud og hjælpe andre.
Glædelig høsttid til os alle!
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