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Høst og tak
Af Eva Holm Riis
”Alle gode gaver,
de kommer ovenned
så tak da Gud, ja, pris dog Gud,
for al hans kærlighed”.

S

ådan synger vi hvert år, når vi fejrer
høstgudstjeneste. Alle gode gaver,
ja, alt det bedste, vi får her i livet, kommer ovenned, fra Gud, og derfor skal vi
takke ham.
Dette vers er i tråd med apostlen Paulus, der engang skrev: ”Hvad har I, som
I ikke har fået givet?”.
Med det sagde han, at alt, hvad der
er af virkelig værdi her i livet, det har vi
fået som gave.
Det gælder - for at nævne det allervæsentligste - vort liv.
Vi valgte ikke selv at blive til, og
selv om vores forældre valgte at få os,
så kunne heller ikke de bestemme, om
vi nu også kom eller hvornår eller hvem,
der kom.
De kunne gøre deres dertil, men
resten var gave. Og vores børn har vi på
samme måde også fået givet.
Vi har også fået en historie, både
vores lands historie og vores egen historie. Og kærligheden til et andet mennesker, der blev vor livsledsager, er en
gave, der kommer til een, ikke noget
man selv frembringer.
Det handler om at have øje for ga-
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verne og glæde sig over dem og tage
vare på dem og være taknemlig.
Og det gælder også det, vi traditionelt
fejrer i høsten, det, der gror på markerne.
Jeg ved godt, at landmændene i den
grad også har ydet sit med slid og slæb
og bekymring. Men at det overhovedet
er sådan, at et korn kan blive til strå med
nye korn, der så males til mel, som kan
æltes med vand og formes til brød, er
ikke vores værk, men Skaberens.
Og at et jordbær kan blive så vidunderligt sødt ved regn og sols bistand,
er Skaberens værk. Så nok skal vi takke
landmændene og de sig selv, men vi må
også takke Gud, og give ham hans del
af æren.
Vi mennesker har det dog med at forfalde til at tage alt, hvad der er og rører
sig omkring os, for givet, lade tingene
blive en så stor selvfølge for os, at vi
glemmer at sige tak.
Og det er egentlig ikke for Guds skyld,
at vi skal sige tak. Det er for vores egen.
Taknemlighed er i tråd med glæde.
Men der er også den lille sidegevinst,
at man, når man takker Skaberen, også
lægger en del af ansvaret væk fra sig selv
og over på Ham. Og når så høsten falder
knap så god ud, er det jo ikke blot takket
være os, men også takket være ham.
Der er ingen grund til at bære mere
ansvar end det, man rent faktisk har og
kan og bør bære.
I kirken fejrer vi også høsten. Her har
folk lejlighed til at komme hen og takke
Gud for alle de gode gaver, der kom-

mer ovenned. Og selv om vi ikke er
landmænd, så har vi alle sammen noget
at sige tak for, hvis vi åbner øjnene for
det.
Vincent van Gogh, som pryder forsiden
af kirkebladet, med et af sine høstbilleder, var et kristent troende menneske.
Han ville være forkynder, men vi kan
kun glæde os over, at han først og fremmest blev maler.
Han var opdraget i den calvinistiske
tro og var derfor præget af billedforbudet, der siger, at du ikke må afbilde Herren.
Men hans kunst er alligevel religiøs
bl.a. ved en helt vidunderlig malerisk
besyngelse af Guds skaberværk.
På billedet ser vi en snart overstået
høst, hvor høstfolk ligger og sover.
Også søvnen er en Guds gave, især for
dem, der netop har slidt og slæbt. - Gud
selv hvilede på den syvende dag, efter
han havde færdiggjort sit skaberværk.
Og hos digteren Lean Nielsen finder
man en sproglig besyngelse af noget så
almindeligt som en pære. Digtet hedder
”En pære i Sommerstedsgade”
”i dag har jeg båret en pære
en stor ret tung grønbrun pære med
stilk
jeg bar den i hånden
omsluttede den med hånden
følte dens kølige ruhed
dens saftige kølighed
hele dens indesluttede sol
regnen i dens faste kød

vojens - jegerup - Maugstrup
alle dens rolige nætter
morgener i alle fugletoner
dage af let bevægelse i stilken
aftner i storm
kraftigt gyngende
omsluttet af grønne blade
og her på et bord af eg
står den i sin fulde saft
vi har været sammen i fem timer
selv kærnehuset
selv det inderste inderste
smagte let syrligt og godt
min hånd klæger af saft
og sådanne frugter
gror på jorden.			
				

MENIGHEDSRÅDSVALGET
Det er i år, der afholdes menighedsrådsvalg
Der skal i tre-sognspastoratets 3
menighedsråd vælges følgende
antal menighedsrådsmedlemmer:
Vojens
8.
Jegerup
8.
Maugstrup 5.

Maleri af Vincent van Gogh med titlen
"Middagshvilet" 1890.

Det er meget vigtigt, at du som evt. ny
kandidat deltager i dette møde – for det
er her, valget skydes i gang og man har
mulighed for at blive opstillet på en evt.
kandidatliste.

Tirsdag den 11. september kl. 19.00.

En kandidatliste kan indleveres:
Tidligst tirsdag den 25. september
2012 kl. 19.00 (7 uger før valget).
Senest tirsdag den 2. oktober 2012
kl. 19.00 (6 uger før valget).

Her holdes møderne:
Jegerup Sogn: I Jegerup Præstegård.

Disse frister skal overholdes for at en
kandidatliste er gyldig.

Maugstrup Sogn: I konfirmandstuen,
Maugstrup Præstegård

Kandidatlisten skal være underskrevet
af mindst 5 og højest 15 vælgere som
stillere.

Der holdes i alle sogne i tre-sognspastoratet et orienteringsmøde:

Vojens Sogn: Vojens
Østerled 4 i Vojens.

FORSIDEBILLEDE

I forlængelse af orienteringsmødet vil
der – hvis de fremmødte ønsker dette
– være mulighed for at opstille en eller
flere kandidatlister.

Sognegård,

Aftenens program:
1. Velkomst.
2. Menighedsrådets opgaver og
kompetencer.
3. Redegørelse for menighedsrådets
arbejde siden sidste valg.
4. Redegørelse for kommende
opgaver for menighedsrådet
5. Redegørelse for regler vedr.
opstilling af kandidater til
menighedsrådsvalget.
6. Afslutning.
Der bydes på kaffe og kage.

Kandidatlisten indleveres til 2 af valgudvalget betroede personer.
Kandidatlisten og vejledning, udleveres/
tilsendes ved henvendelse til kirkekontoret i Vojens. Der medfølger også en
oversigt over hvor og til hvem, den kan
indleveres i de enkelte sogne.
Valget afholdes tirsdag den 13. november 2012 med mindre der er fredsvalg, så
vil valget blive aflyst.
Yderligere oplysninger findes på hjemmesiden:
www.menighedsrådsvalg2012.dk
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Gudstjenesteliste
September
Søndag den 2. september, 13. s.e.t.
Matt. 20, 20-28 ”Zebedæus-sønnernes
bøn - om at herske og tjene”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 10.30: EHR
Maugstrup kl. 09.00: EHR
Søndag den 9. september, 14. s.e.t.
Johs. 11, 19-45 ”Manden ved Betesdadammen”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 10.30: LFW
Søndag den 16. september, 15. s.e.t.
Luk. 10, 38-42 ”Martha og Maria”.
Vojens kl. 16.30: LML
Jegerup kl. 19.00: LML
Maugstrup kl. 10.30: LFW,
Høstgudstjeneste.
Tirsdag den 18. september.
Vojens kl. 09.30: LML,
Børnegudstjeneste.
Fredag den 21. september.
Vojens kl. 16.00: LFW,
Musikgudstjeneste.
Søndag den 23. september 16. s.e.t.
Johs. 11, 19-45 ”Opvækkelsen af
Lazarus”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 10.30: LML,
Høstgudstjeneste.
Maugstrup kl. 09.00: LFW
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Torsdag den 27. september.
Jegerup kl. 17.30: LML,
Spaghettigudstjeneste.

Torsdag den 25. oktober.
Jegerup kl. 17.30: LML,
Spaghettigudstjeneste.

Søndag den 30. september, 17. s.e.t.
Mark. 2, 14-22 ”Jesus spiser med
toldere og syndere”.
Vojens kl. 10.30: EHR,
Høstgudstjeneste og kirkefrokost.
Jegerup kl. 19.00: LML
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.

Fredag den 26. oktober.
Vojens kl. 16.00: LFW,
Musikgudstjeneste.

Oktober
Søndag den 7. oktober, 18. s.e.t.
Johs. 15, 1-11 ”Det sande vintræ”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 10.30: EHR
Maugstrup kl. 16.30: LFW
Torsdag den 11. oktober.
Jegerup kl. 19.00: LML
Aftensgudstjeneste.
Søndag den 14. oktober, 19. s.e.t.
Johs. 1, 35-51 ”En række discipelkaldelser”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup: Ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 09.00: LFW
Søndag den 21. oktober, 20. s.e.t.
Matt. 21, 28-44 ”De to sønner og
vingårdsejeren”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 10.30: LFW
Tirsdag den 23. oktober.
Vojens kl. 09,30: LML,
Børnegudstjeneste.

Søndag den 28. oktober, 21. s.e.t.
Luk. 13, 1-9 ”Tårnet i Siloam og figentræet, der ikke bar frugt”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 10.30: EHR
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.

November
Søndag den 4. november,
Alle Helgens Dag.
Matt. 18, 1-14 ”Den største i Himmeriget - advarsel mod forargelsen”.
Vojens kl. 16.30: EHR, LML
Jegerup kl. 19.00: LML
Maugstrup kl. 14.00: EHR
Søndag den 11. november, 23. s.e.t.
Matt. 5, 13-16 ”I er jordens salt”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup kl. 14.00: LFW,
Mindegudstjeneste, se side 5.
Fredag den 16. november.
Vojens kl. 16.00: LFW,
Musikgudstjeneste.
Søndag den 18. november, 24. s.e.t.
Johs. 5, 17-29 ”Jesu tale om sit forhold
til Faderen”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup: Gudstjenesten foregår i
Ansgar Kirke i Flensborg, se side 18.
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
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Tirsdag den 20. november.
Vojens kl. 09.30: LML,
Børnegudstjeneste.
Søndag den 25. november, sidste s.i k.
Matt. 11, 25-30 ”Kom hid til mig…”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 09.00: LML
Maugstrup kl. 10.30: LFW,
Advents- og familiegudstjeneste,
se side 18.
Torsdag den 29. november.
Jegerup kl. 17.30: LML,
Spaghettigudstjeneste.

December
Søndag den 2. december, 1. s.i.a.
Luk. 4, 16-30 ”Jesus i Nazaret
synagoge”.
Vojens kl. 10.30: EHR,
Julekirkefrokost.
Jegerup kl. 10.30: LML
Maugstrup kl. 09.00: LML
Søndag den 9. december, 2. s.i.a.
Luk. 21, 25-36 ”De sidste tiders tegn”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 14.00: LML
Maugstrup kl. 16.30: LFW
EHR = Eva Holm Riis
LFW = Lykke Fugl Wester
LML = Lone Marie Lundsgaard
PKN = Peter Kiel Nielsen
KRH = Kaj Ross-Hansen
BC = Bjarne Christensen
CV = Carsten Vigsø
PHG = Peter Heine Glistrup

BREGNBJERGLUNDEN

MINDEGUDSTJENESTE

Gudstjenesterne foregår i gangen til
Bregnbjerglunden følgende torsdage:
Den 30. august kl. 10.15: LML
Den 06. september kl. 10.15: CV
Den 13. september kl. 10.15: EHR
Den 20. september kl. 10.15: PKN
Den 27. september kl. 10.15: PHG
Den 04. oktober kl. 10.15: LFW
Den 11. oktober kl. 10.15: BC
Den 18. oktober kl. 10.15: LML
Den 25. oktober kl. 10.15: CV
Den 01. november kl. 10.15: EHR
Den 08. november kl.10.15: PKN
Den 15. november kl. 10.15: PHG
Den 22. november kl. 10.15: LFW
NB! Der tags forbehold for ændringer af
prædikant.
Alle er velkomne tid disse gudstjenester.

LØRDAGSDÅB
Der er mulighed for lørdagsdåb i
Jegerup Kirke på udvalgte lørdage
Kontakt kordegnen på tlf.: 74 54 11 04.
Eva Holm Riis
Lykke Fugl Wester
Lone Marie Lundsgaard

Mindestenen på Maugstrup Kirkegård
Mindegudstjeneste i Maugstrup
Kirke den 11. november kl. 14.00
for dem som satte livet til
Siden 2002 er 41 danske soldater blevet
dræbt i Afghanistan.
At sætte livet til for sit land og sin tro
på demokrati og frihed for det enkelte
menneske er det største offer at give.
Det er altid smertefuldt for et land og
et folk at miste soldater i krig, derfor vil
vi gerne mindes dem, som faldt og bede
om, at det må blive de sidste.
Det vil vi gøre på 94-årsdagen for afslutningen på 1. verdenskrig. Den dag
vil vi mindes alle de soldater, som har
mistet livet for Danmark - 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 og kaffe i konfirmandstuen.
Alle er velkomne.
Maugstrup Menighedsråd.
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Børnesider
Børnegudstjenester

Vojens Kirke danner igennem efteråret
ramme omkring en anderledes børnegudstjeneste, som kommer til at ligge
om formiddagen og er for alle børn, der
er i dagpleje, vuggestue og børnehave.
Børnegudstjenesten består af en 2030 minutters gudstjeneste, hvor præsten
står på gulvet og taler.
Bibelhistorien er på et sprog og med
billeder børnene forstår, og så får vi i
kirken besøg af Jegerups kirkerotte,
Magnus, som er næsten 1000 år gammel og nu i sin alderdom bosiddende hos
sognepræsten.

Vi skal synge en blanding af gamle og
moderne salmer, bede Fadervor sammen
og høre historier fra Biblen, så vi lærer
Guds Hus at kende og glæder os til at
komme ind i det.
Efter de 20-30 minutter i kirken går
vi over i sognegården, hvor der serveres
boller og saftevand.
Datoerne for efteråret er:
Tirsdag den 18. september kl. 09.30.
Tirsdag den 23. oktober kl. 09.30.
Tirsdag den 20. november kl. 09.30.

Kirke. Et program for efterårets gudstjenester kan hentes i våbenhuset eller
ved henvendelse på kirkekontoret.
Alle er velkomne.

Alle gudstjenester foregår i Vojens

Vojens Kirke

Spaghettigudstjenester

Spaghetti med kødsovs i præstegården
Jegerup Kirke åbner nu for tredje sæson dørene for de populære spaghettigudstjenester, hvor vi samles til en
30 minutters gudstjeneste i kirken og
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bagefter går over og spiser spaghetti og
kødsovs i præstegården.
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.

Datoerne for efteråret er:
Torsdag den 27. september kl. 17.30.
Torsdag den 25. oktober kl. 17.30.
Torsdag den 29. november kl. 17.30.
Juleaften kl. 14.00.

Alle gudstjenester foregår i Jegerup
Kirke. Et program for årets gudstjenester kan hentes i våbenhuset eller ved
henvendelse på kirkekontoret.
Alle er velkomne.
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Billeder i

præstegaarden

k0ncert for
de mindste
Koncert for de mindste i Vojens Kirke
lørdag den 27. oktober kl. 15.00
Kom og hør om Adam og Eva, Noahs ark
og flere andre historier fra bibelen i den
musikalske fortælling af Mikael Børresen.

Jegerup Juniorklub
Præstegården i Jegerup har fået nye
billeder hængt op i konfirmandstuen.
Det er børnene i Jegerup Juniorklub,
som har brugt nogle tirsdage på at male
tre flotte billeder med blandt andet bibelske motiver.

Der hører et musikstykke til hver historie, som bliver spillet på kirkens store
orgel, og på klarinet.
Til slut bydes der på en sodavand.
Alle er velkomne og der er fri entre.

KONKURrENCE

TILLYKKE

I sidste nummer af Kirkebladet havde vi
en konkurrence for børn, og den heldige
vinder blev:
Sebastian Nielsen (10 år) fra Vojens.
Vi ønsker Sebastian tillykke med præmien, og tak til de, der har indsendt løsningen.
Vi udlodder også i dette nummer af
Kirkebladet en præmie, som også denne
gang er "Bibelhistorier á la Sigurd".
Blandt alle børn og unge, der indsender den rigtige løsning på konkurrencen, trækkes der lod om bogen..

De blev hængt op i maj og skal i efteråret bruges til spaghettigudstjenesterne.

Skriv antal græskar her: ___ stk.
Indsedt af: Navn: _________________________________Alder: __
Konkurrencens spørgsmål:

Hvor mange GRÆSKAR som
dette er der i dette kirkeblad?

Adresse: _________________________________________
Indsendes eller afleveres til Kirkekontoret, Østerled 4, 6500 Vojens
senest fredag den 26. oktober 2012.

KIRKEBLADET · 31. Årgang · nr. 3
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VOJENS KIRKEKOR

MINIKONFIRMANDER

Musik- og salmematine
Musik- og salmematine i
tre-sognspastoratet

Tegning af Vojens Kirke
Vojens Kirkekor begynder igen søndag
den 2. september.
Gudstjenesten er kl. 10.30, og vi øver i
sognegården, (Østerled 4) fra kl. 9.30.
Mød op, og se om det er noget for dig.
Du får løn, hvis du går i 7. klasse og
opefter, og begynderlønnen er på kr.
85,00 for en gudstjeneste.
Irene tlf. 74 59 12 27

Børne &
ungdomskoret
Børne & ungdomskoret er begyndt
igen efter sommerferien.
Der er korprøve i Jegerup Kirke hver
onsdag fra kl. 15.30 til 16.30.
Kom og vær med til muntre og lærerige timer.
Har du transportproblemer så ring til
mig på 51 37 35 05.
Mona Thorsager
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Vojens Sognegård
Onsdag den 24. oktober
kl. 14.00 – 15.30 begynder vi med
minikonfirmander for børn i 3. klasse, der bor i Vojens og Maugstrup
Sogne.
Derefter er det hver onsdag indtil
den 12. december.
Vi mødes i Vojens Sognegård.
Vi skal bl.a. synge salmer, lave
glasdekorationer, høre bibelhistorie
og vi skal op i kirketårnet.
Vi får også lidt at spise.
Søndag den 16. december afslutter
vi med gudstjeneste i Vojens Kirke
kl. 14.00, hvorpå der er juletræsfest.
Vel mødt!
Irene Larsen, organist,
Marianne Nissen, medhjælper og
Eva Holm Riis, sognepræst

Foranlediget af biskoppens opfordring
til at styrke salmesangen i kirkerne, har
vi fået ideen til 3 aftener med salmesang
og musik.
Der vil blive sunget salmer, nye og
gamle og vi spiller 4-hændig orgel – 2
organister på orgelbænken.
Medvirkende er også en anden instrumentalist samt Helle og Arne Studsgaard
som vil divertere med soli/duetter.
Jegerup Kirke den 4. oktober
kl. 19.00.
Maugstrup Kirke den 8. november
kl. 19.00.
Vojens Kirke den 29. november
kl. 19.00.
Irene og Mona

KIRKEFROKOST I VOJENS
De næste kirkefrokoster i Vojens
Sognegård afholdes efter
gudstjenesten:
Søndag den 30. september kl. 10.30
Høstgudstjeneste.
Søndag den 2. december kl. 10.30.
Julekirkefrokost
Tilmelding senest torsdagen før til
kirkekontoret på tlf.: 74 54 11 04.
Prisen for at deltage i kirkefrokosten er
kr. 25,00 pr. person, incl. kaffe/the.
Børn gratis ifølge med voksne.
Alle er velkommen.
Vojens Menighedsråd
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Høstgudstjenester
Jegerup Kirke

Vojens Kirke

Jegerup Kirke fejrer
høstgudstjeneste
søndag den 23. september
kl. 10.30.

Høstgudstjenesten i Vojens Kirke
fejrer vi
søndag den 30. september
kl. 10.30.

Kirken vil være pyntet, og de gamle, smukke høstsalmer vil blive
sunget i vores gamle kirke.

Kirken vil være smukt pyntet og
vi fejrer høstgudstjenesten med at
synge nogle af vores kendte høstsalmer.

Bagefter går vi over i præstegården
og spiser kirkefrokost sammen.
Alle er velkomne.

Efter høstgudstjenesten er der kirkefrokost i sognegården.
Kirkefrokosten koster kr. 25,00.
HUSK! tilmelding til kirkekontoret.
Alle er velkomne.

Maugstrup Kirke
Høstgudstjeneste i Maugstrup
Kirke
Familiegudstjeneste søndag den
16. september kl. 10.30
Høstgudstjenesten er en af flere
festgudstjenester, vi holder i kirken
i årets løb.
Selvom vi, der bor i Maugstrup
Sogn, ikke alle tager del i selve
høstarbejdet, så er der meget at
sige tak for.
Høstgudstjenesten er først og
fremmest en takkegudstjeneste,
der er tilrettelagt som en børne- og
familiegudstjeneste.
Kirken vil være pyntet med
høstens frugter og elever fra Simmersted Friskole og børn fra Simmersted Fribørnehave er inviteret
til at deltage i gudstjenesten.
Efter gudstjenesten er der
frokost i konfirmandstuen.
Alle er velkomne.
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Koncert i Vojens Kirke

Mezzosopran Anna Julie Brønholt og pianistinde Marie Sønderby Larsen.
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koncert i vojens

koncert i vojens

Koncert i Vojens Kirke torsdag
den 13. september kl. 19.00
Det er med mezzosopran Anna Julie
Brønholt og pianistinde Marie Sønderby Larsen.
Anna Julie er fastansat i altgruppen
i Det Kongelig Operakor, og arbejder
derudover som freelance koncert- og
kirkesanger.
Hun er uddannet af Helene Gjerris,
Lars Waage og Solveig Lumholt på Det
fynske Musikkonservatorium.
Marie er ligeledes uddannet på Det
fynske Musikkonservatorium hos Tove
Lønskov, og har desuden studeret i Rom
hos den argentinske pianist Mirta Herrera.
Hun arbejder nu som freelance pianist/akkompagnatør og har en lang række
koncerter bag sig fra ind- og udland.
De har sammensat et program med
romantiske lieder, og der indgår nogle af
de smukkeste sange af Brahms, Mahler
og Sibelius, bl.a. ”Die Mainacht”, ”Säf,
säf susa” og Mahlers Rückert-Lieder.
For mere info om Anna og Marie se:
www.annabronholt.dk
Der er fri entre til koncerten

"Sang for tid og evighed"
Onsdag den 10. oktober kl. 19.00
er der sangaften i Vojens Sognegård
ved organist Irene Larsen, kirkesanger
Birgitte Sandholdt og sognepræst Eva
Holm Riis.

Marta Kocon
Koncert i Vojens Kirke søndag
den 30. september kl. 16.00
Med Marta Kocon, violin og
Irene Larsen, orgel.
Marta Kocon er uddannet fra Det fynske Musikkonservatorium, og har medvirket i mange forskellige ensembler
og orkestre, desuden er hun involveret i
forskellige workshops med violinen og
bratschen i fokus.
Ved koncerten i Vojens vil hun blandt
andet spille nogle af J.S. Bach´s solosuiter og Händels sonate for violin.
Derudover er der mere kendte stykker
på programmet som César Franck´s Panis Angelicus og Händels Largo.
En hyggelig eftermiddag i selskab med
god musik.

Kom og syng med på årstidssange og
salmer.
Nu gælder det høsttid og efterår.
Alle er velkomne og der vil blive
serveret kaffe og kage.
Irene Larsen,
Birgitte Sandholdt og
Eva Holm Riis.

AFTENSGUDSTJENESTE
Aftengudstjeneste i Jegerup Kirke
Torsdag den 11. oktober kl. 19.00
holder vi aftengudstjeneste i vores gamle
kirke.
Det bliver med efterårssalmer, prædiken og smuk musik.
Gudstjenesten tager omkring 30
minutter og er uden altergang.
Kom og vær med og få et pusterum
midt i hverdagens travlhed.

Der er fri entre.

KIRKEBLADET · 31. Årgang · Nr. 3
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KONfirmandbilleder 2012

12

Vojens Kirke den 4. maj 2012 kl. 09.00

Vojens Kirke den 4. maj 2012 kl. 11.00

Vojens Kirke den 17. maj 2012 kl. 09.00

Vojens Kirke den 17. maj 2012 kl. 11.00
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KONfirmandbilleder 2012
KONFIRMANDER
Konfirmandundervisning 2012-13 begynder omkring 1.
september og vi præster glæder os til at møde de nye hold
og lære konfirmanderne at kende. Er konfirmanderne i år
mon lige så søde, som dem vi havde sidste år?
At undervise konfirmander er et dejligt arbejde som både
udfordrer og inspirerer os, og som præst lærer man en hel
masse om ungdomskulturen i dag.

Jegerup Kirke 4. maj 2012

Konfirmanderne lærer Gud at kende ved at høre om Jesus og
ved at gå i kirke. De lærer noget om, hvad Bibelen er for en
bog, og de lærer at synge nogle af salmerne i Den Danske
Salmebog. Konfirmanderne lærer om det liv, vi lever som
mennesker her på jorden, om kærligheden som vi møder
gennem vores familie og andre som vi elsker, og om døden,
som er en del af vores liv.
Når kirkeklokkerne ringer på konfirmationsdagen står konfirmander spændte og forventningsfulde ude i våbenhuset.
Inde i kirken er bænkerækkerne fyldt til sidste plads med
konfirmandernes familier og venner. Ved gudstjenesten
synger man nogle af de salmer, konfirmanderne har lært i
årets løb. Præsten holder tale for konfirmanderne og oppe
omkring alteret siger konfirmanderne trosbekendelsen. De
bliver spurgt om de vil konfirmeres i den kristne tro, og derefter siger præsten konfirmationsvelsignelsen over konfirmanderne:
Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Far,
som i dåben har gjort dig til sit barn,
han styrke dig i din tro og give dig håb,
han velsigne dig og bevare dig i sin kærlighed.

Maugstrup Kirke 6. maj 2012

Velkommen til årets konfirmander!
Eva, Lone og Lykke
KIRKEBLADET · 31. Årgang · Nr. 3
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KIRKEKONCERT maugstrup kirke
Store navne spiller i Maugstrup Kirke
søndag den 28. oktober kl. 16.00
Kirkekoncert med den tyske koncertviolinist Jochen Brusch og den danske guitarist Finn Svit.
Duoen blev skabt i 1992 og har siden
spillet i bl.a Danmark – Tyskland – Bulgarien – Østrig – Spanien – USA – og
optrådt i Tv og radio i mange lande.
De har fået opsigtsvækkende gode
anmeldelser i internationale tidsskrifter
og aviser.
Jochen Brusch er uddannet ved musik-

Jochen Brusch og Finn Svit

konservatorierne i Duisburg, Essen og
Hannover samt fra ”Royal College of
Music” London med solistdiplom.
Jochen Brusch spiller ca. 100 koncerter om året i Europa og USA.
Finn Svit er uddannet på Nordjysk
Musikkonservatorium og er bl.a. stifter
af den store guitarfestival, som hvert år
bliver afholdt i Ålborg.
Finn Svit har været free lance indtil
for få år siden, hvor han blev leder af
”Kulturskolen" i Hobro kommune.
Mona Thorsager

musikgudstjeneste i vojens kirke
Kom og oplev kirkerummet være
rammen om unge, lokale musikeres
spilleglæde.
Fredag den 21. sep. 2012 kl. 16.00
Fredag den 26. okt. 2012 kl. 16.00
Fredag den 16. nov. 2012 kl. 16.00
Vojens Kirke indvendig
Musikgudstjenester fredag kl. 16.00 i
Vojens Kirke
Vi fortsætter rækken af musikgudstjenester fredag eftermiddag kl. 16.00 en
gang om måneden.
Gudstjenesterne er tilrettelagt i et samarbejde mellem Haderslev Kommunale
Musikskole/MGK og Vojens Kirke.

14
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Vi arbejder hele tiden med gudstjenesternes form og indhold og er derfor
glade for at få tilbagemeldinger på gudstjenesterne.
I denne sæson vil vi forsøge at kombinere klassisk og rytmisk musik inden
for den samme gudstjeneste, som hver
gang rummer salmer, Fadervor og velsignelse.

Fredag den 22. feb. 2013 kl. 16.00
Fredag den 15. mar. 2013 kl. 16.00
Fredag den 12. apr. 2013 kl. 16.00.
Der bliver serveret en forfriskning i
kirken.
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Højskoleformiddag i vojens

FORMIDDAGSHYGGE

Foråret byder på en højskoleformiddag 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.

LANDBOKULTUR

Johs. Nørregaard Frandsen
Højskoleformiddag den 27. september
kl. 10.30 i Vojens Sognegård
Johs. Nørregaard Frandsen:
Da landbolivet blev en by i provinsen:
Landbokulturen 1950 - 2012.
Endnu i 1950erne var Danmark uden
for de større byer præget af en landbokultur, der havde rod i sogne og landsbyer.
Landbruget var det absolut førende
erhverv og sammen med det kirkelige
og folkelige centrum for en særlig livsform.
I de følgende årtier forvandlede livet
på landet sig imidlertid: Mekanisering,
afvandring, nye grupper af tilflyttere

samt hastige, ofte medieformidlede ændringer i hverdagens normer.
Etableringen af velstandssamfundet
betød at landsby- og landboliv, sognene
og det folkelige liv knyttet til kirke og
foreninger blev udfordret.
En gammel selvstændighedskultur
brød sammen, mens nye forbrugs-, arbejds- og fritidsmønstre blev almindelige, ligesom massemedierne og unges
vej gennem teoretiske uddannelser skabte ændringer.
Fra og med 1960erne opstod nye
forstadsmiljøer, parcelhusområder, mens
de gamle landsogne opløstes i en bymæssighed, hvis forhold til landbokultur er
romantiseret snarere end praktisk.
Johs. Nørregaard Frandsen har som
litteratur- og kulturforsker undersøgt
dette opbrud og dets konsekvenser, og
det er lidt af denne viden, han formidler
i foredraget.
Det sker i en form, hvor han tager humor, smil og nostalgi til hjælp.
Han fortæller om forvandlingerne i
1950erne og 60erne med udgangspunkt i
sine egne erfaringer og forsøger at fremkalde scener og billeder, der måske vækker genkendelse hos lytterne.

Der er kaffe på kanden
Vojens Menighedsråd har besluttet at
indbyde til formiddagshygge med kaffe
og samtale.
Vi håber, at rigtig mange vil have lyst
til at komme. Sammenkomsterne finder
sted i Vojens Sognegård på følgende
torsdage:
04. oktober 2012 kl. 10.00
18. oktober 2012 kl. 10.00
01. november 2012 kl. 10.00
15. november 2012 kl. 10.00
29. november 2012 kl. 10.00.
På hjerteligt gensyn.
På Vojens Menighedsråds vegne
Ingelise Vilsen

KIRKEBLADET · 31. Årgang · Nr. 3
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alle helgens dag
JEGERUP KIRKE

Jegerup Kirke
Søndag den 4. 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.
Kirkens organist, Mona Thorsager,
sidder ved orglet, og i år kommer operasanger, Troels Petersen, som vil synge
kendte som mindre kendte sange.
Bl.a. skal vi høre Tove Ditlevsens
”Nu sænker Gud sit ansigt over jorden”
og Nis Petersen ”Forlad os vor skyld”.

16
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Troels Petersen er uddannet i sang
hos Professor Leonardo De Lissi ved
Konservatoriet i Firenze - Oprindelig
som operasanger, men han kan også visens kunst og fortæller gerne historien i
sin egen fortolkning.

MAUGSTRUP KIRKE

Alle er velkomne.

VOJENS KIRKE
Maugstrup Kirke
Alle helgens gudstjeneste søndag den
4. november kl. 14.00

Vojens Kirke
Søndag den 4. november kl. 16.30
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.

Alle Helgens Dag er der gudstjeneste i
Maugstrup Kirke kl. 14.00.
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 2011.
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FOLKEKORET

Folkekoret 2010
Folkekoret starter i Jegerup Kirke
søndag den 7. oktober kl. 11.30 og
synger til kl. 12.30.
Hver søndag holder vi korprøve til
jule-koncerten den 9. december.
Mona Thorsager

HALLOWEEN
Kristendommen bestemte sig for at erstatte den hedenske højtid "Samhain"
med en dag for at fejre alle helgener,
Alle Helgens Dag, som fejres den første
søndag i november.
Ordet Halloween kommer fra All
Hallows eve, hvilket betyder dagen før
Alle Helgens Dag. Da kartoffelhøsten
slog fejl i Irland i 1800tallet, var der
mange, der blev nødt til at emigrere til
USA og de tog Halloween traditionen
med sig. Fra Irland havnede denne tradition i USA og nu er den kommet tilbage
til Europa.
I den irske tradition lavede man lygter af kålroer, som skulle repræsentere
de dødes sjæle. Da irerne emigrerede til
Amerika, var det svært at finde kålroer,
men der var masser af græskar. som så
blev brugt i stedet.
Hermed blev den kristne Allehelgen
til den moderne Halloween.

STUDIEGRUPPE

Kaj Munk

Søren Kierkegaard

Studiegruppe om Kaj Munk og Søren Kierkegaard
Studiegruppen har eksisteret siden foråret 2011 og begyndte egentlig som en
Kaj Munk studiegruppe.
Vi har læst skuespillene ”Ordet” og
”Kærlighed” og været på studietur til
Vedersø og Hørbylunde.
Der har været enighed i studiegruppen om at fortsætte. Vi tager derfor hul
på en ny sæson i efteråret, hvor vi skal
læse skuespillet ”En Idealist” og sideløbende Søren Kierkegaards ”Kjerlighedens Gjerninger” (KG).
Har man ikke selv skuespillet, kan man
få det i kopi ved henvendelse på kirkekontoret, Østerled 4 i Vojens. ”Kjerlighedens Gjerninger” skal man selv
anskaffe sig.
Vi samles normalt i Jegerup Præstegård

eller i Vojens Sognegård. Der serveres
kaffe, men brød skal man selv medbringe.
Vi mødes på følgende datoer i efteråret:
Torsdag den 27. september kl. 19.30 i
Jegerup Præstegård
En Idealist kap. 1 og KG. II.B.
Torsdag den 25. oktober kl. 19.30 i
Jegerup Præstegård
En Idealist kap. 2 og KG. II.C.
Torsdag den 29. november kl. 19.30 i
Jegerup Præstegård
En Idealist og KG. III.A.
Har man lyst til at være med, er man
meget velkommen!

KIRKEBLADET · 31. Årgang · Nr. 3
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adventsgudstjeneste

BESØG VED VENSKABSMENIGHED I FLENSBORG

Adventsgudstjeneste i Maugstrup
Kirke den 25. november kl. 10.30.
Børn binder adventskranse.
Sidste søndag i november holder vi
familiegudstjeneste i Maugstrup Kirke.
Gudstjenesten er en optakt til adventstiden, og i ugen før har vores graver Ole
bundet kranse med børnene på Simmersted Friskole.
Kransene vil være pyntet med bånd
og lys, når de hentes ved familiegudstjenesten den 25. november kl. 10.30 i
Maugstrup Kirke.
Så er adventskransen klar til 1. søndag
i advent, hvor børnene kan tænde det
første lys.
Kom til familiegudstjeneste, se de
fine kranse og syng med på vores dejlige
adventssalmer.
Ole Toft Sørensen og
Lykke Wester.
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Alteret i Ansgar Kirke
Kom med på venskabsbesøg i
Flensborg
”Menighed møder menighed” er et projekt, som vores biskop, Niels Henrik Arendt, har lanceret i stiftet.
Jegerup Kirke har meldt sig til projektet og bedt om at få en venskabsmenighed i Sydslesvig, så vi kan lære noget
af udlandskirkerne.
Vi er blevet sat sammen med Ansgar
Kirke i Flensborg og glæder os meget til
at skulle på besøg den 18. november.
Vi kører i private biler og mødes til
gudstjeneste i Ansgar Kirke kl. 10.00.
Bagefter spiser vi frokost sammen i
kirkens lokaler.

For at Ansgar Kirke har mulighed
for at dække op til os alle, beder vi om
tilmelding til kirkekontoret senest fredag den 9. november.
Alle som har lyst til at være med er
meget velkomne.

Ansgar Kirke
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sorggruppe

DSUK KREDS HADERSLEV
Danske Sømands- og Udlandskirker
i Haderslev Kredsen tager nu hul på
efterårets møderække.
Vi mødes i Gl. Haderslev Sognegård
kl. 14.30 på følgende datoer:

Sorg- og livsmodsgruppe ved
Vojens Kirke
Sorg er en usynlig smerte.
Men der kan 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 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.
Ugedag og klokkeslæt lægges til rette
efter deltagerne.
Ring eller mail til Lykke Wester for
tilmelding og spørgsmål tlf.: 74 50 63 27

Tirsdag den 25. september 2012.
”Besøg fra Kolding”
Kolding kredsen er en blandt mange
DSUK kredse i Haderslev Stift, men
kredsen gør et ekstraordinært stykke arbejde for DSUK i det daglige og runder
desuden 50 år i år.
Vi har inviteret dem til at fortælle om
deres historie og mange gøremål, som på
landsplan kan måles i hundred af tusinde
kroner.
Kredsen har et stort ønske om at modtage en dirigentklokke i jubilæumsgave,
og den overrækkes denne dag af os i
Haderslev Kredsen.
Tirsdag den 30. oktober 2012.
”Harmoni”
I den gamle skole i Jegerup samles gruppen, Harmoni, og spiller harmonika
sammen.
Musikken deler de gerne med andre,
og sidste år kom de og lavede en festlig
eftermiddag for os i kredsen.
Glæden, de spredte denne dag, tales
der stadig om.
De har tilbudt at komme igen, hvilket
vi har taget imod med stor glæde.
Vi skal derfor denne dag se frem til
en eftermiddag i musikkens tegn.

Karl-Johan Vinther Berkwill
Tirsdag den 27. november 2012
”Trompetist og maler”
For et års tid siden åbnede et nyt atelier
i Haderslev.
På væggene hænger billeder malet af
dets ejer, Karl-Johan Berkwill.
Han er en kendt maler på disse kanter,
og hans malede kort fra Haderslev og
omegn står til salg i mange butikker.
Ud over at være maler spiller Karl-Johan Berkwill også trompet.
Og denne eftermiddag kommer han
og fortæller om sit liv – og måske har
han trompeten med?!
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ÅRETS GRUNDLOVSFEST
Indledning af Lykke Wester

En historie

Vi havde en dejlig Grundlovsfest i Maugstrup den 5. juni med to gode talere.
Den unge taler, Hans Kappel Skau,
begejstrede alle med sin tankevækkende
og humoristiske tale.
Hans besidder det, man kan kalde
ungdommens visdom, og han ejer evnen
til at udtrykke sine indsigtsfulde tanker
på en original måde.
Hans er 18 år og bor på en gård i
Maugstrup. Han er den ældste af fire
søskende og han går i 2. g. på Haderslev
Katedralskole.
Han elsker at fortælle historier, og vi
har fået lov til at bringe den historie, han
indledte sin tale med, her i kirkebladet.
Vi glæder os til at høre flere historier
fra Hans og ønsker ham held og lykke
med sine talenter.

Af Hans Kappel Skau

Hans Kappel Skau på talerstolen
20
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Frøet løslades.
Bæres med vinden, placeres tilfældigt,
bore sig ned, dybt ned,
går i dvale, sover, venter, venter på de
rigtige omstændigheder,
venter på morgendagens første spinkle
dråbe dug,
en velsignet dråbe af liv,
rammer, får den til at spire, til at gro, og
i sidste ende til selv at sætte frø.
en drøm,
en ide,
En historie.
først blev jeg undfanget,
derefter udruget,
født om man vil,
Så fik jeg kærlighed,
jeg lærte at kravle,
og så mere kærlighed,
og jeg lærte at gå,
så, til sidst mest kærlighed.
på trods af det denne besværlige lange
proces,
Så startede mit liv ikke før jeg som
cirka 2 årig, sagde min første ordlyd.
for når man kan sige ordlyde,
så kan man snakke,
når man kan snakke,
så kan man også tale,
og først når man kan tale,

først der, kan man fortælle historier!!
Fra da af fortalte jeg altid historier,
onde og gode, eventyrlige og realistiske,
hele tiden, og altid, på heltid såvel som
på halvtid
ja jeg fortalte til folk og fæ,
ligesom at jeg fortalte til fæ og folk,
alligevel var der ingen som lyttede
desværre kunne de ikke forstå uden en
tolk.
De hørte nemlig kun,
der var ingen der ville lytte.
for skønt de voksne sagde at fantasi var
så sundt så sundt,
så sagde deres attitude,
at jeg skulle holde min mund.
Jeg blev forvirret,
jeg forstod det ikke,
forstod ikke hvordan man kunne
fortælle for mange historier?
Syntes ikke verden var vigtig,
vigtig var derimod historierne i verden,
men et ukueligt barn jeg var,
så i stedet fortalte jeg til naturen
til naturen,
til dens fugle og vilde dyr såvel som
fisk og tamme dyr men især dens
fabeldyr
de lytter altid og afbryder aldrig.
Ja jeg legede og fortalte.
det er nemlig det gode ved at lege,
så kan man fortælle historier helt uden
at sige noget.
selvfølgelig fortalte jeg også til de
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jævnaldrende,
dem i børnehaven,
for dem legede jeg jo også med,
Jeg fortalte og de lyttede,
Og de fortalte og jeg lyttede,
Og sammen fortalte vi en fælles historie,
skabte en fælles historie
En historie om livet.
Om at vi skulle begynde i skole.
Og om at vi glædede os,
både til det ene og det andet
Men da tingene fortsatte,
og vi startede i skole,
gik det som det så ofte går
de stoppede med at fortælle historier,
i skolen skulle man i stedet give svar,
og derfor rakte de hånden op i timen for
at fortælle et svar,
Men da jeg rakte hånden op,
Så var det stadig for at fortælle en
historie,
Men pludselig kedede det de andre,
og på trods af en pædagogisk indsats
kedede det også læreren,
For folk ville have svar,
for folk ville være oplyste,
Men folk forstod ikke at mit svar bare
var pakket inden i en historie.

penge og nyheder
alt sammen, også historier,
men fra den virkelige verden?
De grinede af mig,
syntes jeg til tider var barnlig,
Så derfor blev jeg selv voksen,
lærte at forstå historier fra den virkelige
verden
altså karakterer, penge og nyheder
men da jeg lærte det ene,
mistede jeg det andet,

nye europæiske naboer i maugstrup
Vi har i Maugstrup Sogn mange arbejdskraftindvandrere, der især bidrager til at
holde de store gårde i gang.
Nogle bor her i kort tid, andre bliver her, stifter familie og etablerer sig.
Uanset om arbejdsindvandrerne er her i
kortere eller længere tid, vil vi gerne tage
godt imod dem, lære dem at kende og invitere dem indenfor i fællesskabet.

De hørte nemlig kun,
der var ingen der lyttede.
De voksne var ikke kun de voksne
mere,
Nu var mine venner nemlig "voksne"
De begyndte at tale karakterer, og

Jeg kan ikke længere fortælle historier
til naturen,
til dens fugle og vilde dyr såvel som fisk
og tamme dyr eller dens fabeldyr
dem der altid lyttede,
og aldrig afbrød.
men endnu værre så mistede jeg evnen
til at sætte frø,
jeg glemte at vande andres frø,
automatisk begyndte jeg at høre,
og glemte derfor at lytte.

Derfor har lokale foreninger, med
menighedsrådet som tovholder, taget initiativ til at oprette et Tværkulturelt Udvalg, der skal planlægge og koordinere
arrangementer og sammenkomster.
Formålet er at styrke vores fællesskab
på tværs af de forskellige kulturer. Vores
nye europæiske naboer er kristne, de
er russisk-ortodokse, katolikker, reformerte mm., og som kristne vil vi meget
gerne byde dem velkommen i Maugstrup
Kirke.
Vi har søgt og fået midler til vores
projekt hos Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter, og vi i det Tværkulturelle
Udvalg glæder os til at føre vores planer
ud i livet.
Lykke Wester

Fra venstre Olesya Yermolenko, Olene
Tarasenko og Svitlane Shotikova - alle
tre fra Ukraine, der er til gudstjeneste i
Maugstrup Kirke.
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JULEKONCERT

JULEKONCERT

JULEKONCERT

Julekoncert i Maugstrup Kirke
søndag den 9. december kl. 16.30

Julekoncert i Jegerup Kirke
søndag den 9. december kl. 14.00

Julekoncert i Vojens Kirke
tirsdag den 4. december kl. 19.00

Julekoncerten i Maugstrup Kirke bliver i
år med lokale medvirkende.
Traditionen tro er det børn/unge fra
sognet, der synger og går luciaoptog.
Sognepræst Lykke Wester og begge
organister – Irene Larsen og Mona
Thorsager medvirker.

Vi begynder traditionen tro med at synge
julen ind i kirken og går så over i forsamlingshuset til æbleskiver og hyggeligt samvær.

Vojens Koret synger traditionen tro julen ind med et varieret og spændende
program.
Det er Mona Thorsager, der dirigerer, og
der er fri entre.
Alle er velkommen.

Hvis voksne fra sognet har lyst til at
medvirke ved julekoncerten er man velkommen til at møde op samme dag som
børn og unge den 7. november kl. 17.00
i Maugstrup Kirke.
Måske gemmer der sig en habil violin-, klarinet- eller blokfløjtespiller
– eller sanger, som vil bidrage til en god
koncert.
Prøverne vil i så fald ligge onsdage
fra 17.00 – 18.00 i Maugstrup Kirke.
Mona Thorsager

Det er naturligvis Folkekoret og Børneog ungdomskoret, der synger og går Lucia-optog.

JULEtræsfest

Det er altid en festlig og fornøjelig dag,
hvor julestemningen breder sig med fuldt
hus i både kirken og forsamlingshuset.
Medvirkende er også sognepræst, Lone
Marie Lundsgaard, og organist, Mona
Thorsager.
Mona Thorsager
Søndag den 16. december er der gudstjeneste i Vojens Kirke kl. 14.00
Herefter er der juletræsfest i sognegården
og måske kommer julemanden forbi.
Vel mødt!
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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 borgmesterkontor, dog tidligst 4
måneder før vielsen.
Der træffes derefter aftale med
præsten om en samtale.

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

TAXA Tlf. 70 10 75 00
MANGLER KIRKEBLADET
Det næste nummer af Kirkebladet (nr. 4
- 2012) uddeles onsdag den 28. november 2012.
Har du ikke modtaget det denne dag,
så kontakt kirkekontoret.
Det kan også hentes i våbenhuset i
kirkerne.
Kirkebladet kan også hentes på hjemmesiden: www.vojenskirke.dk.
Deadline for stof til næste kirkeblad
er lørdag den 27. oktober 2012.
kpl

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

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

Der er offentlige menighedsrådsmøder i
Vojens Menighedsråd:
Onsdag den 26. september kl. 19.00.
Onsdag den 24. oktober kl. 19.00.
Onsdag den 28. november kl. 19.00.
Alle møder holdes i Vojens Sognegård,
Østerled 4 i Vojens.
Vojens Menighedsråd

Jegerup Menighedsråd
Jegerup Sogns offentlige menighedsrådsmøder afholdes i Jegerup Præstegård:
Tirsdag den 11. september kl. 19.00.
Tirsdag den 09. oktober kl. 19.00.
Tirsdag den 13. november kl. 19.00.
Tirsdag den 11. december kl. 19.00.
Jegerup Menighedsråd

Maugstrup Menighedsråd
Der afholdes menighedsrådsmøder i
Maugstrup hver den 3. torsdag i måneden kl. 19.00.
Møderne afholdes i konfirmandstuen i
Maugstrup Præstegård.
Se behandlingspunkter på:
www.Maugstrup.dk
Og klik videre til Maugstrup Kirke.
Maugstrup Menighedsråd
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Kirkekontoret
Kordegn Gunvor Steensbeck Hansen, Østerled 4, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 11 04 og e-mail: GSH@KM.DK - Åbent, hverdage kl. 9-12.30 og torsdag tillige kl. 16-17.30.
Præster i tresognspastoratet
Eva Holm Riis (kirkebogsfører), kontor: Østerled 4, 6500 Vojens, Tlf. 74 54 11 04.
Privat: Lintrupvej 19, 6660 Lintrup, Tlf. 74 82 11 01 og e-mail: EHR@KM.dk.
Træffes bedst kl. 10-11. Mandag fri.
Lykke Fugl Wester, Borgvej 3, Maugstrup, 6500 Vojens.
Tlf. 74 50 63 27 og e-mail: LFW@KM.DK - Træffes bedst tirsdag til lørdag kl. 12-13. Mandag fri.
Lone Marie Lundsgaard, Bålhøjvej 1, Jegerup, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 11 11 og e-mail: LOML@KM.DK. Træffes tirsdag aften på www.cyberkirken.dk. Mandag fri.
vojens Sogn

Jegerup Sogn

Organist i tre-sognspastoratet:
Irene Larsen, Kirketoften 1, Jegerup
6500 Vojens, tlf. 74 59 12 27
e-mail: larsenogjakobsen@gmail.com

Organist i tre-sognspastoratet:
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. 23 80 34 94
På kirkegården onsdag kl. 12-13
e-mail: je.kirke@gmail.com

Kirkegårdsleder:
Claus Schøtt, Dyssebakken 35,
6500 Vojens, tlf. 74 59 14 51,
e-mail: vojenskirkegaard@c.dk

Menighedsrådsformand:
Birte (Bibs) Stark, Østerengvej 4, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 03 00
e-mail: ankerstark@dbmail.dk

Menighedsrådsformand:
Ingelise Vilsen, Præstegårdsvej 18,
6500 Vojens, tlf. 74 54 31 28
e-mail: invi@privat.dk
Kirkeværge 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

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 og Vojens sogne.
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
Kasserer:
Jonna Boye, Øster Skovvej 1B,
6500 Vojens, tlf. 74 50 63 17
e-mail: Boye@bbsyd.dk

Redaktionsudvalg: Eva Holm Riis, Lykke Wester, Lone Marie Lundsgaard, Anne Marie Kastberg Oksen, Ulla Toft.
Ansvarshavende og layout: Knud Peter Levinsen, Tlf. 74 54 28 37/20 10 05 17, mail: kpl@pc.dk
Tryk: P. J. Schmidt a/s - Deadline for næste nummer er lørdag den 27. oktober 2012.

