Vojens · Jegerup · Maugstrup
32. årgang nr. 3 . september · oktober· november · 2013

Indhold
Høst
Side 2
Ny organist
Side 3
Gudstjenesteliste
Side 4 og 5
Børnesider
Side 6-9
Teater og
Virkelighed
Side 11
Høstgudstjenester
Side 14
Musikgudstjenester
Side 15
Jesus og ligklædet i Torino
Side 16
Menighedsrådsmøder
Side 23
KIRKEBLADET · 24. årgang · Nr.1



vojens - jegerup - Maugstrup

Høst
Mellem såtid og høsttid
Af Lykke Wester
Konfirmanderne får et skriftord fra Bibelen
med ud i livet, når de på konfirmationsdagen
knæler ved alterskranken.
Tidligere valgte jeg skriftordene til hver
enkelt konfirmand, men de sidste par år er
jeg gået over til at lade konfirmanderne
vælge deres skriftord selv.
Begge måder at gøre det på giver god mening.
Da jeg valgte skriftordene, var det fordi jeg
gerne ville vise konfirmanderne, at man ikke
nødvendigvis kan og skal vælge alt selv her
i livet.
Vi får godt nok ofte at vide, at vi skal tage
ansvar og træffe valg – masser af valg, men
det står som noget meget centralt i kristendommen, at det er Gud, der vælger os.
Vores opgave er at modtage den kærlighed, som Gud viser os gennem Jesus Kristus. Kristendommen er altså en øvelse i at
tage imod det at være elsket af Gud.
Det var en god opgave for mig, når konfirmandforberedelsen var ved at være slut, at
sætte mig ned og tænke over hver eneste konfirmand, så jeg kunne finde det skriftord, der
passede bedst til hver enkelt: Herren din Gud
går selv med dig, han lader dig ikke i stikken
og svigter dig ikke (5. Mos. 31,6) til den, der
havde brug for en hånd i ryggen. Frygt ikke,
tro kun! (Mark. 5,36) til den frygtsomme. Og
Alt, hvad du vil, at mennesker skal gøre mod
dig, det skal du også gøre mod dem (Matt.
7,12) til den, der havde tendens til at drille
kammeraterne.



KIRKEBLADET · 32. Årgang · nr. 1

Alligevel har jeg valgt at lade konfirmanderne vælge, hvilket skriftord de gerne vil
have.
Det giver dem en særlig forståelse af, hvad
det er for et budskab, de møder i Bibelen, og
hvad budskabet betyder for dem.
For nogle af konfirmanderne er det en
proces, der strækker sig over flere uger. De
tænker over det og mærker efter: Hvilket
skriftord passer bedst til mig og mit liv?
Derfor lægger jeg også meget mærke til
hvilke skriftord, de vælger.
Et af de skriftord, der bliver valgt, lyder: De,
der sår under tårer, skal høste med jubel.
De stærke ord stammer fra Salme 126,
hvor der står: Vend vor skæbne, Herre, som
strømme i Sydlandet.
De, der sår under tårer, skal høste med
jubel. Grædende går han ud, mens han bærer
såsæden; med jubel vender han hjem, mens
han bærer sine neg. (Salme 126,4-6)
Det kan godt bekymre mig, at nogle konfirmander oplever, at de sår under tårer, og det
må vi voksne hjælpe dem med at få vendt til
glæde.
Samtidig ved vi godt, at det er et livsvilkår
for os alle, at tilværelsen i perioder byder os
mere modgang, end vi magter.
Grunden til at vi alligevel står det igennem, er håbet om, at Gud vil vende vores
skæbne, og tårerne forvandles til glæde engang i fremtiden.
Men hvordan leve mellem såtid og høsttid, når det er tårerne, der vander jorden? Der
har vi brug for Guds hjælp.
Salmisten beder ud af en enfoldig tillid til
Gud. Den samme tillid kan vi føle overfor
Gud, når vi tænker på de livserfaringer, vi
trods alt også har, hvor Gud tidligere har
gjort store ting mod os.

Van Gogh "Sædemanden"
Vi har med tillid kunnet se frem til
høsten, for vi ved af erfaring, at vi tidligere
har høstet.
Salmen fortæller, at Gud vil skænke os
sin velsignelse. Gud skal lade bække vælde
frem, så vores liv kan forvandles fra ørken til
en blomstrende have.
Når sædekornet lægges i jorden, græder vi,
fordi det er som om, det dør.
Men døden besejres og sæden spirer frem
med nyt liv. Det, du sår, får ikke liv, hvis ikke
det dør (1. Kor. 15,36).
Vejen til liv og glæde går gennem død og
smerte. Det gælder for os mennesker, og det
gælder for Gud.
Sådan er salmen, som er en af de
smukkeste i den bibelske salmebog, en bøn
om og en tak for den lykkelige forvandling
for konfirmander og for alle os andre.
Det er en bøn om og en tak for livets sejr
over døden, en høstsalme til hele livet. ”Ham
takker alle vi med sang for alt, hvad han har
givet, for hvad han vokse lod i vang, for ordet
og for livet.”
I tillid til Gud er hver dag en høstgudstjeneste.
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Ny organist

Jeg begyndte at spille som 5-6 - årig, og
det var klart fra starten, at jeg skulle gå den
vej. Jeg "opdagede" først orglet, da jeg kom
til Danmark.
Det at spille klaver er i bund og grund at
skabe illusioner, ren og skær magi.
Orgel er et meget ærligt instrument, meget
sundt og grundlæggende. Jeg er lykkelig, jeg
har dem begge to.

Ny organist i Tresognspastoratet
Julia Tabakova er pr. 15. august ansat som
ny organist i Tresognspastoratet Vojens –
Jegerup – Maugstrup hvor der er 2 organister
ansat.
Julia kommer fra en stilling som organist ved
Venø Kirke (18%) og har også undervist som
klaverlærer ved Orkester Efterskolen i Holstebro samt ved Vestervig Kirkemusikskole.
Julia kommer fra Ukraine og kom til Danmark i 2005. Er 31 år og er gift med Peter og
har en datter på ca. 1 år.
Vi bringer her et interview med den ny organist.
Hvorfor vil du gerne være organist i
Tresognspastoratet?
Jeg kan godt lide dynamikken i at være ansat
ved 3 kirker. Kirkerne er meget forskellige,
og det er spændende og inspirerende.
Desuden har man flere kollegaer og samarbejdspartnere, man møder mange mennesker, og dem, som jeg allerede har mødt,
er meget søde.
Og så ligger Tresognspastoratet i en dejlig
del af landet med en smuk natur og levende
historie.
Jeg er oprindeligt fra Ukraine, så det er
meget sympatisk at I i Maugstrup Sogn gør
så meget for, at mine landsmænd føler sig
hjemme her i landet.
Til sidst vil jeg også nævne det sønderjyske kaffebord - ikke at det var afgørende,
men det spillede ind.

Hvad glæder du dig mest til ved jobbet?

Julia og Peter
Hvad kendetegner dig som musiker og som
menneske?
Musikken er en afspejling af livet, så for mig
hænger de to ting sammen. Musik er som et
bundt nøgler - nogle passer kun til bestemte
døre, og så er der jo også sådan en A-nøgle,
som kan åbne alle sjæles døre.
Det er den, jeg leder efter, og det er i de
små detaljer, meningen skal findes - ligesom
det er de små ridser og fordybninger på nøglen, der bestemmer om den passer.
Men det vigtigste er at denne "leden efter"
er inspireret af kærlighed til musikken - til
den menneskelighed, der er i den, ellers er det
lige meget, hvor finurligt det hele er.
Kærlighed til min familie er min støtte i
livet, og det er vigtigt for mig at leve den ud
i hverdagens små detaljer, så som at glæde
dem med en hjemmebagt kage.
Hvorfor blev det musikken, du ville leve
af?

Jeg glæder mig sådan til at spille! Jeg ser frem
til samarbejdet med mine kollegaer og til de
fine ting, vi skal skabe sammen.
Glæder mig til at møde nye mennesker og
lære dem at kende, især dem, der kommer til
at synge i folkekoret.
Det bliver dejligt at opleve fællesskabet
omkring sang og musik.
Og glæder mig til at arbejde med børn i
børnekoret - til alle de sjove og lidt mere alvorlige stunder, vi kommer til at have sammen.
Hvad interesserer du dig for ud over
musikken?
Jeg elsker at lave mad - at udfordre mig selv
ved at prøve noget nyt hele tiden.
At læse bøger og komme på biblioteket,
mærke den uendelige verden af viden, der ligger lige der og venter på at komme frem.
At bruge tid med min lille familie. At
finde glæde i hverdagens små øjeblikke, og
give glæden videre til verden.

Man kan sige, jeg slet ikke havde noget valg
- på en god måde.
Hvis ens mor er klaverlærer, og man er så
uforsigtig at vise sin interesse for klaveret, så
er ens skæbne så godt som beseglet.
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Gudstjenesteliste
September
Søndag den 1. september, 14. s.e.t.
Luk. 17, 11-19 ”De ti spedalske”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup kl. 10.30: LFW.
Tirsdag den 3. september.
Vojens kl. 09.30: EHR
Børnegudstjeneste. Se side 6.
Søndag den 8. september, 15. s.e.t.
Matt. 6, 24-34 ”Om bekymringer og at
tjene Gud og mammon”.
Vojens: Ingen gudstjeneste
Jegerup kl. 09.00: LML
Derefter kirkevandring til Maugstrup
Maugstrup kl. 11.00: EHR, LFW
Kirkefrokost. Læs om arrangementet
side 9.
Søndag den 15. september, 16. s.e.t.
Luk. 7, 11-17 ”Opvækkelsen af enkens
søn fra Nain”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 09.00: LML
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Lørdag den 21. september.
Jegerup kl. 17.00: LML.
Høstgudstjeneste. Se side 14.
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Søndag den 22. september, 17. s.e.t.
Luk. 14, 1-11 ”En helbredelse på en
sabbat”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Høstgudstjeneste. Se side 14.
Jegerup: Ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 10.30: LFW
Høstgustjeneste. Se side 14.
Torsdag den 26. september.
Jegerup kl. 17.30: LML
Spaghettigudstjeneste. Se side 6.
Søndag den 29. september, 18. s.e.t.
Matt. 22, 34-46 ”Det største bud i
loven - Davids Søn”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 10.30 : EHR
Maugstrup kl. 09.00: LFW.

Oktober
Tirsdag den 1. oktober.
Vojens kl. 09.30: EHR
Børnegudstjeneste. Se side 6.
Fredag den 4. oktober.
Vojens kl. 16.00: LFW
Musikgudstjeneste. Se side 15.
Søndag den 6. oktober, 19. s.e.t.
Mark. 2, 1-12 ”Helbredelse af en lam
og tilgivelse af en synd”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl.10.30: LML. Kirkekaffe.
Guldkonfirmation. Se side 5
Maugstrup kl. 09.00: EHR.

Søndag den 13. oktober, 20. s.e.t.
Matt. 22, 1-14 ”Kongesønnens
bryllup”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup kl. 10.30: LML.
Søndag den 20. oktober, 21. s.e.t.
Johs. 4, 46-53 ”Helbredelsen af den
kgl. embedsmands søn”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Torsdag den 24. oktober.
Jegerup kl. 17.30: LML
Spaghettigudstjeneste. Se side 6.
Søndag den 27. oktober, 22. s.e.t.
Matt. 18, 21-35 ”Lignelsen om den
hårdhjertede tjener”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 10.30: EHR
Maugstrup kl. 09.00: EHR.
Tirsdag den 29. oktober.
Vojens kl. 19.00: LML
Spejdergudstjeneste. Se side 7.

November
Fredag den 1. november.
Vojens kl. 16.00: LFW
Musikgudstjeneste. Se side 15.
Søndag den 3. 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.
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Tirsdag den 5. november.
Vojens kl. 09.30: EHR
Børnegudstjeneste. Se side 6.
Søndag den 10. november, 24. s.e.t.
Matt. 9, 18-26 ”Opvækkelsen af
synagogeforestanderens datter og
helbredelsen af kvinden med
blødninger”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: LML. Kirkekaffe.
Maugstrup kl. 10.30: LFW
Mindegudstjeneste. Se side 19.
Søndag den 17. november, 25. s.e.t.
Matt. 24, 15-28 ”De sidste tiders store
trængsel”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: LML
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Søndag den 24. november, S. s.e.t.
Matt. 18, 21-35 ”Lignelsen om den
hårdhjertede tjener”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 10.30: LFW
Maugstrup kl. 09.00: LFW.
Torsdag den 28. november.
Jegerup kl. 17.30: LML
Spaghettigudstjeneste. Se side 6.

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

December

BREGNBJERGLUNDEN

Søndag den 1. december, 1. s.i.a.
Matt. 21, 1-9 ”Jesu indtog i
Jerusalem”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Kirkejulefrokost.
Jegerup kl. 11.00: LML
Maugstrup kl. 09.30: LFW
Familiegudstjeneste. Se side 7.
Fredag den 6. december.
Vojens kl. 16.00: LFW
Musikgudstjeneste.
Lørdag den 7. december.
Jegerup kl. 14.00: LML
Luciagudstjeneste. Se side 17.
Søndag den 8. december, 2. s.i.a.
Luk. 21, 25-36 ”De sidste tiders tegn”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup: Ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 09.00: EHR.
EHR = Eva Holm Riis
LFW = Lykke Fugl Wester
LML = Lone Marie Lundsgaard

KIRKEFROKOST I VOJENS
Den næste kirkefrokost afholdes søndag
den 22. september i.f.m. høstgudstjenesten i Vojens Kirke.
Der holdes også julekirkefrokost søndag
den 1. december (1. søndag i advent).
Vojens Menighedsråd

Gudstjenesterne foregår kl. 10.15 i
gangen til Bregnbjerglunden følgende
torsdage:
05. september
12. september
19. september
26. september
03. oktober
10. oktober
17. oktober
24. oktober
31. oktober
07. november
14. november
21. november
28. november
Man kan se hvilken præst, der har gudstjenesten på:
https://sites.google.com/site/
bregnbjerglundenogsommersted/
Alle er velkomne til disse gudstjenester.

GULDKONFIRMATION
Guldkonfirmation i Jegerup Kirke
Søndag den 6. oktober kl. 10.30 fejrer
vi guldkonfirmation i Jegerup Kirke.
Det foregår ved en højmesse, hvor
guldkonfirmanderne deltager.
For 50 år siden blev de konfirmeret
i den gamle kirke, og nu fejrer kirken
de ”gamle” konfirmander.
Vi glæder os til denne festdag, hvor
vi håber mange vil deltage.
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Børnesider
Spaghettigudstjenester - Børnegudstjenester
BørnegudstjenesteR i Vojens Kirke
Gudstjenesterne ligger om formiddagen
og er tilrettelagt for børn i førskolealderen, dvs. børn, der går i dagpleje, vuggestuer og børnehave, og børn, der bliver
passet derhjemme.
Alle er de velkomne.

Tegning af Vojens Kirke

Børnegudstjenesten varer 20-30 minutter.
Vi hører historier fra biblen, synger

salmer, beder Fadervor og får lyst velsignelsen.
Bagefter går vi over i Vojens Sognegård, hvor der serveres en forfriskning.
Program for gudtjenesterne kan hentes i Vojens Kirkes våbenhus og på
kirkekontoret.
Dato og klokkeslæt:
Tirsdag den 3. september kl. 9.30
Tirsdag den 1. oktober kl. 9.30
Tirsdag den 5. november kl. 9.30.

Børnegudstjenester i Jegerup Kirke
Jegerup Kirke åbner nu for fjerde sæson
dørene for de populære spaghettigudstjenester, hvor vi samles til en 30 minutters gudstjeneste i kirken og bagefter går
over og spiser spaghetti og kødsovs i
præstegården.
Ved børnegudstjenesterne deltager
kirkens børne- og ungdomskor, og
sammen med Kirkerotten Magnus, har
sognepræst, Lone Marie Lundsgaard,
skabt en gudstjenesteform, som både er
højtidelig og afslappet.
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Spagettigudstjenesterne 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.

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

Datoerne for efteråret er:
Torsdag den 26. september kl. 17.30
Torsdag den 24. oktober kl. 17.30
Torsdag den 28. november kl. 17.30
og juleaften kl. 14.00.
Alle gudstjenester foregår i Jegerup
Kirke.

Spaghetti med kødsovs
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familiegudstjeneste med
spisning

mini-konfirmander

Adventsgudstjeneste i Maugstrup
Kirke den 1. december

Tirsdag den 29. oktober kl. 19.00
fejrer vi familiegudstjeneste i Vojens
Kirke.
Spejderne deltager i gudstjenesten og er
med til at gøre den ekstra festlig.
Kl. 18.00 mødes vi i sognegården til
spaghetti og kødsovs, og når det er
spist, går vi over i kirken og fejrer
gudstjeneste.
Pris for maden er 40 kroner pr. familie.
Tilmelding til kirkekontoret på tlf.
74541104 senest fredag den 25.
oktober.
Alle er velkomne.

Skolebørn
binder
adventskranse

Døbefonden i Vojens Kirke

Mini-konfirmander i
tresognspastoratet
Hver gang et barn bliver døbt, bliver der
sagt til forældrene, at de skal oplære det i
den kristne børnelærdom.
Som en hjælp til dette tilbyder vi børn
i 3. klasse at være ”mini-konfirmand”.

1. søndag i advent holder vi familiegudstjeneste i Maugstrup kirke.
Gudstjenesten er optakten til adventstiden, og i ugen inden har vores graver
Ole bundet kranse med børnene på Simmersted Friskole.
Børnene har pyntet kransene med
bånd og lys, når de hentes ved familiegudstjenesten den 1. dec. kl. 10.30 i
Maug-strup kirke.
Så kan man tage kransen med hjem og
tænde det første lys.
Kom til gudstjeneste, se de fine
kranse og syng med på vores dejlige adventssalmer.
Ole Toft Sørensen og LFW

Mini-konfirmandundervisningen
for
alle i tresognspastoratet foregår i Vojens
Sognegård på tirsdage kl. 14.00 - 15.30
og begynder den 29. oktober.
Alle børn i 3. klasse vil i løbet af september modtage en invitation med nærmere oplysninger vedr. undervisningen,
buskørsel mv.
Eva Holm Riis og
Lone Marie Lundsgaard
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Sigurd Barrett kommer til Vojens
Barrett-udvalget v/sognepræst Lone
Lundsgaard (tlf. 7454 1111) og Ingelise
Vilsen (tlf. 7454 3128)
Sigurd Barrett fortæller
bibelhistorier

Sigurd Barrett og Snapper
Tresognspastoratet Vojens-JegerupMaugstrup har indgået kontrakt med
Sigurd Barrett om at optræde den
25. oktober 2013 kl. 15.00. i Lagoniskolens aula
Honoraret til Sigurd Barrett finansieres
af Haderslev Provstiudvalgs udviklingspulje.
Øvrige udgifter finansieres af de 3
sognes menighedsråd
Grundet brandmyndighedsregler er det
ikke muligt at invitere alle børn, det er
derfor besluttet at invitere 0., 1. og 2.
klasser fra Lagoniskolen og Simmersted
Friskole. Udvalget opfordrer skolernes
sanglærere til sammen med børnene at
deltage.
Billetter til forestillingen uddeles først i
september, - forestillingen er gratis
Yderligere spørgsmål rettes til Sigurd
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Koncert for børn og voksne med Sigurd
Barrett og tøjdyret Snapper.
"Sigurd fortæller Bibelhistorier" var
en overgang Danmarks bedst sælgende
børnebog overhovedet, og Sigurd Barrett
og hans trio har tidligere besøgt mere end
100 kirker med deres bibelkoncerter.
I "Sigurd fortæller Bielhistorier 3"
fortæller Sigurd igen Bibelen i ord og
toner, men denne gang med andre sange
og andre højdepunkter end i 1’eren og
2’eren. Derfor kan koncerten både opleves i forlængelse af de 2 foregående
turnéer eller for allerførste gang.
På turneen medbringer Sigurd igen sin
velspillende trio og dukken Snapper, og
der vil igen blive mulighed for deltagelse
af lokale børne- og kirkekor, som vil få
materialet tilsendt, så de kan arbejde
med det op til koncerterne.
For nye kor vil det være nemt at gå
til, og for kor som var med på de første
turnéer vil der blive nye sange at lære samtidig med at de bedste sange vil være
med igen.
Der er lagt op til en efterfølger af
mindst samme kaliber, som de foregående turnéer - med bibelsange og
fortællinger for fuld skrue og fyldte

kirker overalt. Børn skal høre Bibelens
historier. At fortælle Bibelens historier
for børn og give de vigtige budskaber
og værdier videre ligger Sigurd Barrett
meget på sinde.
"Jeg har længe haft lyst til at lave nogle
gode bibelberetninger for børn. Jeg er
selv far til fem og vil gerne give mine
børn fortællingerne fra Bibelen, så det
gør en forskel for dem, siger Sigurd Barrett".
Børn har mange både store og små
spørgsmål, som de gerne vil have svar på
i et sprog og en form, de kan forstå.
Derfor har Sigurd Barrett gendigtet
24 centrale historier i Bibelen og skrevet
nye sange til hver historie.
"Uanset om man er troende eller ej, synes
jeg, vores børn har krav på at kende de
bibelske fortællinger, som er helt grundlæggende for vores kultur, siger Sigurd
Barrett om konceptet Sigurd fortæller
bibelhistorier”.
Bag projektet står Danmarks Kirkelige
Mediecenter, der sammen med Sigurd
Barrett og en række forskellige
partnere har skabt det nye unikke
bibelformidlingsprojekt, hvor børn og
familier gennem dvd, bøger, musik
og sang kan opleve Bibelens vigtige
beretninger i hjemmet og i kirken.
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Jesus på
slottet

Gram Slot med broen til "Jerusalem"
Jeppe Krogh Toft var med 3. klasse fra
Sommersted Skole på Gram Slot for at
opleve ”Jesus på slottet”. Her er hvad
han fortæller.
Hvad skulle jeres klasse lave på Gram
slot?
Vi skulle følge en historie om Jesus liv,
og hvordan Jesus var overfor sine venner
og alle mennesker på jorden.
Skulle I forberede noget til turen?
Ja, vi havde, i klassen hjemme på skolen,
lavet store palmegrene af pap, som vi
havde med.
Hvad skulle I bruge dem til?
Jo, da Jesus kom, skulle vi vifte med
dem, ikke for at slå ham, men for at hyl-

de ham. Jesus var altså en mand, der var
klædt ud, og han havde et æsel med.
Bag ved Jesus gik en anden mand,
han havde taget penge fra folk. Han hed
Zakæus, ingen kunne lide ham, og en fra
landsbyen kastede sten efter ham for at
jage ham væk.
Men så kravlede Zakæus op i et træ.
Da Jesus så det, kaldte han på ham og
sagde, han skulle komme ned igen og
være med sammen med Jesus og de andre.
Zakæus sagde så, at alt det han havde
stjålet fra folk, ville han betale dobbelt
tilbage, og så holdt han en stor fest i sit
hus – ja, og så blev der truttet i hornet!
Der var også en mand, der var i lænker. Han fortalte, at han havde tortureret
Jesus, fordi Kejseren havde sagt han
skulle. Men heldigvis fandt han ud af at
”Kejseren var en rigtig skidt fyr, han var
ond og uhyggelig”.
Heldigvis så begyndte manden at holde med Jesus i stedet for.
Var der kun mænd med i ”Jesus på
slottet”?
Nej, der var også damer. Der var en der
hed Magdalene. Hun havde det svært, for
hendes mor og far var død. Hun gemte
sig nede ved brønden for at græde.
Der hørte hun to damer, der sladrede
om hende, de sagde hun var blevet sær.
Det blev hun rigtig ked af, men så mødte
hun Jesus, de blev venner, og han gjorte
hende glad igen.
Der var også Marie, hun var faktisk
Jesus’ mor. Det var lidt svært for hende
at fortælle hendes mand, at Gud og hun
havde et barn sammen. Det var jo ikke

så godt. Det ville manden nemlig ikke tro
på i starten, men det kom han til.
Er der mere at fortælle?
Så var der Peter, han fiskede sammen
med Jesus. De fulgtes altid med hinanden. Han var bedste ven med Jesus, men
alligevel løj Peter hele 7 gange, da der
var nogen der sagde, at han var ven med
Jesus. Peter havde ellers sagt, at det ville
han aldrig gøre. Faktisk forrådte han Jesus. Men det gjorte han sikkert fordi han
var bange.
Havde du en god dag på slottet?
Ja, det er helt sikkert, men jeg kommer
altså ikke med igen næste år, for det er
kun for 3 klasse.

kirkevandring
Kirkevandring søndag den
8. september
Denne sensommersøndag vil vi vandre
mellem to af pastoratets kirker.
Vi begynder med morgenandagt i
Jegerup Kirke kl. 9.00.
Derefter begiver vi os mod Maugstrup
Kirke, hvor vi holder gudstjeneste kl.
11.00.
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost
i konfirmandstuen (pris: 25,00 kr.).
Vi ser frem til en dejlig tur ad kirkestien
og gennem præsteskoven.
Alle er velkomne.

Med venlig hilsen
Sognepræsterne
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Mozart for klarinet og orgel
Tirsdag den 10. september
kl. 19.00 i Vojens Kirke
Koncerten med Steen Wrensted Jensen
(orgel) og Nicolai Eghorst (klarinet) er
centreret omkring Mozarts klarinetkoncert, et af Mozarts bedste og mest udtryksfulde stykker musik.
Koncerten er oprindelig komponeret for klarinet og orkester, men Steen
Wrensted udfører orkesterpartiet på orgel, og det har vist sig at danne en meget
fin klanglig konstellation.
Steen Wrensted har spillet i Danmark,
Tyskland, England og Sverige, og spillet
orgel til koncerter med Sønderjyllands
Symfoniorkester og Vestjysk Symfoniorkester.
Han har desuden været tilknyttet
Vestjysk Symfoniorkester som violinist.
Nicolai Eghorst har studeret på Det
Kongelige Danske Musikkonservatorium, og debuterede fra solistklassen i
foråret 2011.
Han er soloklarinettist i Sønderjyllands Symfoniorkester, og har modtaget
en række musikpriser, blandt andet er
han dobbelt prisvinder med blæserkvintetten Kirin Winds i P2´s kammermusikkonkurrence 2009.
Duoen har med stor succes turneret i
Danmark med denne populære og lyttervenlige koncert.
Der er fri entre.
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Irene

Nicolai Eghorst, klarinet

Steen Wrensted Jensen, ved orglet i Tønder Kristkirke
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Teater og Virkelighed

Teater og Virkelighed er en trio bestående af fra venstre: Jeppe Smith Olsen (kontrabas), Troels Pedersen (komposition,
sang og guitar) og Lars von Lillienskjold (blæserinstrumenter)
Koncert i Vojens Kirke torsdag den
26. september kl. 19.00 med Teater og
Virkelighed
Troels Pedersen (sang, komposition og
guitar), Jeppe Smith Olsen (kontrabas)
og Lars von Lillienskjold (klarinet og
barytonsaxofon) danner rammen om en
koncert, der afspejler stemningen i de
tekster, trioen arbejder med.

Vi skal blandt andet høre nogle af
Halfdan Rasmussens mindre kendte
digte og stifte bekendtskab med tekster
af Grethe Risbjerg Thomsen, Tom Kristensen og Nis Petersen.
Troels Pedersen er uddannet klassisk
sanger i Danmark og Italien (og søn af
tidligere organist i Jegerup og Maugstrup
Mona Thorsager).
Jeppe Smith Olsen er uddannet fra

Vestjysk Musikkonservatorium, har en
lang international karriere bag sig, og
har tidligere gæstet Vojens Kirke sammen med jazzpianist Olivier Antunes.
Lars Von Lillienskjold har afholdt
koncerter i hele Skandinavien, har både
rytmisk og klassisk baggrund, og medvirket ved mange radiotransmissioner.
Der er fri entre til koncerten.
Irene
KIRKEBLADET · 32. Årgang · Nr. 3
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KONfirmandbilleder 2013
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Vojens Kirke St. Bededag den 26. april kl. 09.00

Maugstrup Kirke den 28. april kl. 10.00

Jegerup Kirke St. Bededag den 26. april kl. 11.00

Vojens Kirke Kr. Himmelfartsdag den 9. maj kl. 09.00
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KONfirmandbilleder 2013

Bent Bille
ender af Bent Billes fritid, at et af hans børn en dag besøgte
ham på byggepladsen og spurgte: ”Far, er du hjemme?”

Vojens Kirke Kr. Himmelfartsdag den 9. maj kl. 11.00
Fotograf ved alle konfirmandbilleder: dasfoto.dk

hæder til spejdernes Bent bille
Af Lone Marie Lundsgaard
Igennem 38 år har Bent Billes hjerte banket for spejderne i
Vojens. Det har han nu fået en velfortjent pris for.
Haderslev Y´s Men Club overrakte ved spejdernes bålfest i maj
deres ”Påskønnelsespris” til Bent Bille, og sammen med 150
spejdere og spejderforældre blev der råbt hurra for manden,
som igennem næsten 4 årtier dagligt har arbejdet for spejderne
i Vojens.
Det frivillige arbejde har bestået i alt fra møder og aktiviteter til
bygning af spejderhytten, som lagde beslag på så mange week-

Arbejdsindsatsen har, som der står i det medfølgende brev til
”Påskønnelsesprisen”, været kolossal for Bent Bille.
Men bag enhver stærk leder står også en stærk ægtefælle,
så når man nævner navnet Bent Bille, tænker man samtidig på
hustruen Käett.
Utrætteligt har hun stået bag sin mand og støttet ham i
arbejdet med spejderne.
Fra kirkens side vil vi gerne være med til at hylde Bent Bille
og sige ham tak!
For spejderbevægelsen bygger på kirkens grund og dermed
kristne værdier. Børnene og de unge mennesker, som går til
spejder, får dermed kristendommen ind i hjertet, hver gang
de er til møde. Og når spejderlederne tager dem med i kirke,
vises der tydeligt overfor børnene, at spejder og kirke er tæt
forbundne.
Vi vil sige tusind tak til Bent Bille – og Käett, og vi vil ønske
og håbe og bede for, at nye ledere vil følge efter og tage over,
når Bent Bille en dag går på ”spejderpension”. For vi har brug
for spejderne, - og kirken kommer gerne til spejderne, ligesom den altid vil åbne dørene for dem.
Guds velsignelse over alle spejdere!

KIRKEBLADET · 32. Årgang · Nr. 3
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Høstgudstjenester
Jegerup Kirke
Jegerup Kirke fejrer
høstgudstjeneste i forbindelse
med landsbydagen
lørdag den 21. september
kl. 17.00.
Kirken vil være pyntet, og de gamle, smukke høstsalmer vil blive
sunget i vores gamle kirke.
Bagefter går vi over i Forsamlingshuset og spiser aftensmad
sammen med byen.
Alle er velkomne.

Vojens Kirke

Maugstrup Kirke

Høstgudstjenesten i Vojens Kirke
fejrer vi

Høstgudstjeneste i Maugstrup
Kirke

søndag den 22. september
kl. 10.30.

søndag den 22. september
kl. 10.30

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

Høstgudstjenesten er en af flere
festgudstjenester, vi holder i kirken
i årets løb.
Selvom vi ikke alle tager del i
selve høstarbejdet, så er der meget
at sige tak for, og høstgudstjenesten er først og fremmest en gudstjeneste, hvor vi takker for årets
høst og for naturens gaver.
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 høstgudstjenesten er der
kirkefrokost i sognegården.
Kirkefrokosten koster kr. 25,00.
HUSK! tilmelding til kirkekontoret tlf.: 74 54 11 04.
Alle er velkomne.

Efter gudstjenesten er der frokost i konfirmandstuen.
Alle er velkomne.
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musikgudstjenesteR
i vojens kirke

Vojens Kirke indvendig
Musikgudstjenester fredage kl. 16.00
i Vojens Kirke
Så tager vi hul på en ny buket af
musikgudstjenester, som alle er tilrettelagt i et samarbejde mellem Haderslev
Musikskole/MGK og Vojens Kirke.
Gudstjenesterne varer ca. 40 min. og
er tænkt som et pusterum og en optakt
til weekenden.
Vi arbejder hele tiden med form og
indhold, og er derfor glade for at få
tilbagemeldinger fra gudstjenestedeltagerne.
Kom og oplev kirkerummet være
rammen om unge lokale musikeres
spillleglæde.
Der serveres en forfriskning i
kirken.
Musikgudstjenesterne kommer til at
ligge således i den kommende sæson:
Fredag den 4. oktober. Rytmisk
Fredag den 1. november. Klassisk
Fredag den 6. december. Rytmisk
Fredag den 31. januar. Rytmisk
Fredag den 7. marts. Rytmisk
Fredag den 28. marts. Klassisk
Alle dage kl. 16.00

FOLKEKORET
Man bliver glad af at synge - så
lad os komme i gang!
Folkekoret starter i Jegerup Kirke søndag
den 29. september kl. 11.30 (efter gudstjenesten) og synger til kl. 12.30.
Hver søndag holder vi korprøve til
julekoncerten (dato bliver oplyst senere).
Julia

"Sang for tid og evighed"

KIRKEKAFFE
En vigtig del af kirkelivet er at være
sammen til gudstjeneste.
Men en lige så vigtig del af
kirkelivet er også at tale sammen og
være noget for hinanden.
Jegerup Menighedsråd har derfor
besluttet, at kirken på udvalgte datoer
byder på kirkekaffe efter gudstjenesten
kl. 10.30.
Her i efteråret ligger kirkekaffen
søndag den 6. oktober og søndag
den 10. november.
Vi håber rigtig mange vil tage
imod kirkens tilbud om samvær efter
gudstjenesten.

NY TRADITION
Ny tradition i Jegerup Kirke
Vojens Sognegård
Onsdag den 9. oktober kl. 19.00 er
der sangaften i Vojens Sognegård ved
organist Irene Larsen, kirkesanger
Birgitte Sandholdt og sognepræst Eva
Holm Riis.
Kom og syng med på årstidens sang
og salmer, og hvad vi ellers måtte have
lyst til at synge.
Alle er velkomne, og der vil blive
serveret kaffe og kage.
Irene Larsen
Birgitte Sandholdt og
Eva Holm Riis

Lystænding i forbindelse med dødsfald
er en gammel kristen skik, som skal
minde os om, at lyset brænder i mørket,
og at Gud sørger for, at vores lys skinner
i himlen, også selv om vi her på jorden
ikke kan se det.
Med inspiration fra den svenske kirke
har Jegerup Kirke nu taget lystændingen i forbindelse med dødsfald i brug,
og søndagen efter en bisættelse/begravelse bliver afdøde nævnt og mindet fra
prædikestolen, mens en fra menigheden
tænder lys og stiller det på døbefonten.
Mange har allerede tilkendegivet, at
det er en meget smuk tradition, og vi
håber, at den vil bringe trøst for de efterladte.
KIRKEBLADET · 32. Årgang · Nr. 1
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Jesus og ligklædet i Torino
Billedforedrag i Vojens Sognegård ved Niels Svensson

Niels Svensson

Torsdag den 31. oktober kl. 19.00
I domkirken i Torino æres et gådefuld
klæde som et af den katolske kirkes
helligste relikvier.
På klædet er afbildet en mand, pint og
korsfæstet nøjagtigt som evangeliernes
beskrivelse af Jesu lidelse og død.
Om der faktisk er tale om det klæde,
der blev svøbt om Jesus fra Nazaret, da
han blev gravlagt, vides ikke, men det
har i de seneste årtier været genstand for
heftig debat.

16
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Med udgangspunkt i ligklædets rejse
fra Jerusalem til Torino og de naturvidenskabelige resultater, der foreligger,
præsenterer og vurderer Niels Svensson
de hypoteser, der til dato er blevet fremført, og med ligklædet som katalysator
udfordres grænselandet mellem tro og
viden.
Niels Svensson, født 1950, er praktiserende læge og medlem af Shroud
Science Group, som er en international
sammensat gruppe videnskabsfolk, der
forsker i ligklædet i Torino.
Niels Svensson skriver om sig selv:
Jeg er praktiserende læge, har læst
teologi og er medlem af folkekirken. Min
interesse for ligklædet i Torino begyndte
for ca. 35 år siden.
Jeg har studeret en stor del af den internationale litteratur om emnet, deltaget
i sindonologi-konferencer i Europa samt
USA og er medlem af Shroud Science
Group.
Jeg er medforfatter til peer-reviewed,
videnskabelige artikler om emnet publiceret i anerkendte tidsskrifter og har
studeret tråde fra ligklædet i mit eget
laboratorium. I 2007 udkom min bog
om Torinoklædet på Gyldendals forlag:
Det sande ansigt - Jesus og ligklædet i
Torino Klædet set fra en teologisk, historisk, arkæologisk og naturvidenskabelig
synsvinkel.

Foredragets indhold:
Udgangspunktet er tanken om, at ligklædet i Torino kunne være identisk med
det klæde, Josef fra Arimatæa foldede
henover den korsfæstede Jesus.
Det er hensigten så sagligt som muligt at informere om den relevante forskning.
Tilhøreren tages med på en studietur
til Palæstina på Jesu tid. Klippegravenes
udformning, begravelsesskikke, knogler
med spor af korsfæstelse, datidens forarbejdning af tekstiler o.m.a. omtales.
Romersk korsfæstelse fremlægges

Ligklædet i Torino

vojens - jegerup - Maugstrup
detaljeret set fra en retsmedicinsk synsvinkel.
Ligklædet har givet forskningen megen ny viden om denne grufulde henrettelsesmetode, velkendt og kommenteret
af bl.a. Cicero, Seneca, Josefus og Origenes.
Evangeliernes beretning om Jesu
lidelse og begravelse belyses og sammenholdes med billedet af den korsfæstede mand på Torinoklædet.
Ligklædets eventyrlige rejse fra Palæstina til Torino klarlægges med pluk fra
historien, kirkehistorien, ikonografien
og palynologien (studiet af pollen).
Unikke ikoner og middelalderdokumenter vises og kommenteres.
Endelig gennemgås de sidste 100 års
videnskabelige undersøgelser, hvor bl.a.
hypoteser om billeddannelsen fremlægges.
Kulstof 14-dateringen - med muligheden for, at klædet kunne være et
falsum - kommenteres.
Til sidst fokuseres på den betydning
Torinoklædet har for teologien, kirken,
troen og den enkelte.
Gennem mit medlemskab af Shroud
Science Group er jeg løbende opdateret
og kan forhåbentlig give tilfredsstillende
svar på de spørgsmål, tilhørerne måtte
stille ved foredragets slutning.
Anbefaling af foredraget
Sognepræst Merete Ørskov, Ringkøbing
skriver til sine kolleger, Pastorlisten, 30.
december 2008:
Kære kolleger. Jeg har lyst til at dele

med jer, at vi i Ringkøbing i efteråret
havde læge Niels Svensson på programmet.
Han er medlem af den internationale,
tværfaglige forskergruppe, der undersøger ”Jesu ligklæde” - La Santa Sindone.
Det var en fantastisk aften. Sagligt,
humoristisk og veltimet førte han os med
sit fremragende powerpointshow tilbage
til begravelsesskikke på Jesu tid, ind i en
fysiologisk beskrivelse af menneskets
død ved korsfæstelse, ud på en rejse gennem lande og tider i jagten på spor efter
ligklædet, og sågar hen til et mikroskop,
hvor vi med eget øje kunne se en fiber
fra klædet.
Meget, meget anbefalelsesværdigt også til konfirmander.
I stedet for højskoleformiddage fortsætter vi med et aftenforedrag, så flere
har mulighed for at være med.
Vi har denne gang et foredrag om Jesus
og ligklædet i Torino.
Af hensyn til indkøb af kage til kaffen
vil vi gerne have en tilmelding senest
dagen før inden kl. 12.30.
Tilmelding på tlf. 74 54 11 04 eller
som e-mail til gsh@km.dk
Pris for kaffe og kage er kr. 25,-.

Historiske billeder
I konfirmandstuen i Maugstrup Præstegård er der lagt mapper frem med billeder, der viser, hele processen omkring
restaureringen af Maugstrup Kirkes altertavle i 2011, og ligeledes da der samme år blev lagt stråtag på præstegårdens
længe.
Det er Kaj Skov, Maugstrup, der har
fotograferet og lavet mapperne. Det er
muligt at låne mapperne med hjem nogle
dage, og vi beder venligst om, at man
lægger en seddel med navn og tlf.nr., når
man fjerner dem fra konfirmandstuen.
LFW

LUCIAGUDSTJENESTE
Luciagudstjeneste i Jegerup Kirke
lørdag den 7. december kl. 14.00
Vi begynder traditionen tro med at synge
julen ind i kirken og går så over i forsamlingshuset til æbleskiver og hyggeligt
samvær. Det er naturligvis Folkekoret og
Børne- og ungdomskoret, der synger og
går Lucia-optog. Det er altid en festlig
og fornøjelig dag, hvor julestemningen
breder sig med fuldt hus i både kirken og
forsamlingshuset.

JULEKONCERT
Vojenskoret synger julen ind i
Vojens Kirke søndag den
1. december kl 14.30
Den traditionsrige koncert er i år under
ledelse af dirigent Lene Diemer Jacobsen, som med sit smittende humør fører
både kor og publikum igennem både
kendte og ukendte julesalmer.
Irene
KIRKEBLADET · 32. Årgang · Nr. 3
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alle helgens dag
JEGERUP KIRKE

VOJENS KIRKE

MAUGSTRUP KIRKE

Vojens Kirke

Maugstrup Kirke

Søndag den 3. november kl. 16.00
mindes vi ved gudstjenesten alle dem,
som er gået bort i løbet af året, der gik.

Alle Helgens gudstjeneste søndag den
3. november
Alle Helgens Dag er der gudstjeneste i
Maugstrup Kirke 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 2012.
Efter gudstjenesten drikker vi en kop
kaffe sammen.

Jegerup Kirke
Søndag den 3. 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 traditionen
tro 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.
Alle, der i det forgangne år er bisat eller
begravet fra Jegerup Kirke, vil blive
nævnt og tændt lys for, og 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.
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Dette sker ved, at præsterne ved Vojens
Kirke læser navnene højt på dem, der
er begravet eller bisat fra Vojens Kirke
siden sidste Alle Helgens Dag.
Efter gudstjenesten serveres der suppe i
sognegården for dem, der har lyst.
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tværkulturelt
udvalg

1. september. kl. 15.00: Aktiv søndag
i Simmersted Multihus.
Julefrokost med traditionelt dansk
frokostbord i Simmersted Multihus planlægges midt i november.
LFW

Nye europæiske naboer i Maugstrup

mindegudstjeneste

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 inden for i fællesskabet – både i lokalsamfundet og i kirken.
Derfor har lokale foreninger, med
menigheds-rådet som tovholder, oprettet
Tværkulturelt Udvalg, der planlægger
og koordinerer arrangementer og sammenkomster.
Vores nye europæiske naboer er
kristne, de er russisk-ortodokse, katolikker, reformerte m.m. Formålet med
arrangementerne er at styrke vores fællesskab på tværs af de forskellige kulturer.
Vi har søgt og fået midler til vores
projekt hos Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter og fra LAG-midlerne.
Alle er velkomne til vores arrangementer.

Mindegudstjeneste i Maugstrup
Kirke den 10. november kl. 10.30 for
dem, som satte livet til
Siden 2002 er 43 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 95-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 frokost i konfirmandstuen.
Alle er velkomne.

sorggruppe

Sorggruppe ved Vojens Kirke
Vi kalder sorgen den usynlige 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 tilrette
efter deltagerne.
Ring eller mail til Lykke Wester for
tilmelding og spørgsmål tlf.: 74 50 63 27
mail: LFW@km.dk

Maugstrup Menighedsråd.
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STUDIEGRUPPE

Der serveres kaffe, men brød skal man
selv medbringe.
Har du lyst til at læse bøger, diskutere og
være sammen med andre mennesker, så
er studiegruppen måske noget for dig.
Alle kan være med, og alle er
velkomne!!

Program for efteråret 2013

Søren Kierkegaard

Drageløberen af Khaled Hosseini

Studiegruppe om Søren Kierkegaard og Khaled Hosseini
Kjerlighedens Gjerninger
Drageløberen
Om studiegruppen
I november 2010 holdt sognepræst, Lone
Marie Lundsgaard, en Kaj Munk aften i
Jegerup Præstegård, hvor hun sammen
med kirkens daværende organist, Mona
Thorsager, fortalte om Kaj Munk, læste
op af hans digte og skuespil, og hvor
flere af hans sange og salmer blev sunget.
Ideen med en studiegruppe opstod
denne aften, og flere skrev sig på listen
over interesserede.
I foråret 2011 samledes studiegruppen første gang og gennemgik skuespillet Ordet, og efterfølgende tog den
20
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på studietur til Vedersø Kirke og Hørbylunde.
I efteråret 2011 og foråret 2012 blev
skuespillet Kærlighed gennemgået, og
siden sommeren 2012 har vi læst Søren
Kierkegaards Kjerlighedens Gjerninger
og været i teatret og se Forførerens Dagbog.
Der har været enighed i studiegruppen om
at fortsætte, men da Kierkegaards Kjerlighedens Gjerninger er lidt for tung for
nogle, tager vi fra efteråret først en time
med Kierkegaard for de Kierkegaardinteresserede, og bagefter gennemgår vi
Khaled Hosseinis Drageløberen.
Begge bøger skal man selv anskaffe
sig. Drageløberen kan lige nu fås for
59,95 kroner på www.gucca.dk.

Torsdag den 5. september i Jegerup
Præstegård
kl. 19.00 - Kjerlighedens Gjerninger
(s. 203-236)
kl. 20.00 - En Idealist (resten af bogen)
Torsdag den 3. oktober i Jegerup
Præstegård
kl. 19.00 - Kjerlighedens Gjerninger
(s. 237-268)
kl. 20.00 - Drageløberen (s.1-60)
Torsdag den 7. november i Jegerup
Præstegård
kl. 19.00 - Kjerlighedens Gjerninger
(s. 269-301)
kl. 20.00 - Drageløberen (s. 60-125)
Tirsdag den 3. december i Vojens
Sognegård
kl. 19.00 – 21.30
Vi ser Susanne Biers ”To brødre”.
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GRUNDLOVSMØDET

Nana Andersen
Ungdomstaler ved grundlovsmødet var
Nana Andersen og hendes tale er gengivet
her
At få mulighed for at leve i et samfund, hvor
demokratiet har vundet indpas, skulle umiddelbart være det mest optimale for et ungt
menneske.
At kunne udtrykke sine holdninger uden at
skulle være bekymret for konsekvenserne, at
se sine personlige valg forsøgt ført ud i livet
af de politiske organisationer, man sætter sin
lid til, og at kunne være brik i en styreform,
der tilgodeser behovene hos flertallet er bare
nogle af de ting, et demokrati åbner op for.
Udefra ser demokratiet ud til at tilgodese
alle, og give alle en chance for at tænke frit og
danne deres egne individuelle holdninger.
Men med disse frie tøjler og dette særprægede ansvar følger en vis ”konsekvens”.
Danner man sin egen holdning omkring en
ting, udvikler man også en del af sin identitet.
Denne identitet følger én resten af livet,
men den er især betydningsfuld i de unge år.
Denne skal afgrænse dig fra andre i personlighed og karakter og være den del af dig, der
får dig til at træffe dine beslutninger.

Men det er også hvad andre unge mennesker skal bedømme én på, uanset om man
vil det eller ej.
Din identitet er det, der skal være med til at
skabe din omgangskreds og dine venskaber,
men den kan samtidig også afgrænse dig.
Skaber man en identitet, der ikke tiltaler
de personer, man har mulighed for at danne
relationer med, får man lov til at sejle sin
egen sø.
Eller endnu værre: Man udstødes totalt fra
fællesskabet af de enkelte, der har et ondt øje
til én.
I stedet for at danne de livsnødvendige
relationer, der danner rammen for din omgangskreds, udelukkes du fra fællesskabet.
Jeg kender én, der har prøvet denne form
for udstødelse på sin egen krop. I de sidste tre
år af hendes folkeskoletid blev hun mobbet,
direkte udstødt af sine jævnaldrende klassekammerater.
Og hvorfor? Fordi hun havde valgt at stå
ved sin identitet, og fordi hendes klassekammerater ikke kunne sætte hende i en bestemt
bås. Hun havde bestemt sig for at være sig
selv og ingen anden, hvilket disse klassekammerater åbenbart ikke kunne tolerere.
Effekterne af denne udstødelse fulgte hende stadig på hendes første skoledag i gymnasiet.
At skulle møde en helt ny flok mennesker
var en skræmmende oplevelse for én, hvis
selvværd havde ramt bunden.
Heldigvis lod vi hende udfolde sin identitet for os, vi lod hende være den, hun er, og
vi tog imod hende med åbne arme.
I har nok hørt en solstrålehistorie før, og
det vil hverken være den første eller den sidste, der kommer jer for øre i tidens løb.
Men at der sker noget godt, når folk indimellem får en ny chance, giver os ikke ret til
at lade folks forskelligheder adskille os.
I stedet burde vi gøre plads til, at vi ikke

alle er ens. Vores identiteter er hver i sær noget specielt, og alle vil adskille sig fra hinanden.
Nutidens individualisme adskiller os også,
men på en helt anden måde. Den kræver, at vi
skal kunne gøre alt på egen hånd, og derved
fokuserer vi kun på os selv og glemmer dem,
der er omkring os.
Samarbejdet bliver tilsidesat til fordel for
individets udvikling, og vi sætter fokus på at
komme til tops, skille os ud – adskille os fra
hinanden. Men på en måde, der gør én til vinder og mange til tabere.
På den måde glemmer vi hinandens ve og
vel, og også hele essensen i demokratiet.
I stedet for at lade denne udvikling tage
overhånd, skal vi huske på, at hele verden
ikke drejer sig om en selv og ens egen sindstilstand.
Vi bliver nødt til at se os omkring og tage
hånd om vores næste, sådan som de også vil
tage hånd om os, hvis det en dag skulle blive
nødvendigt.
Dette behøver ikke nødvendigvis kun
at involvere dine allernærmeste. En håndsrækning mod en sjæl, der ikke har andre, kan
nogle gange være det, der gør den helt store
forskel.
Vi bliver nødt til at huske på, vi har brug
for hinanden, vores venner og bekendte.
Som Shakespeare engang sagde: ”En ven
er én, der kender dig som du er, forstår hvor
du har været, accepterer hvem du er blevet til
og som stadig lader dig vokse”.
Giv hinanden den nødvendige plads at
vokse på, og i vil se et menneske med en personlig identitet spire frem – et menneske med
mod på livet, og som griber muligheden for
at udtrykke sine holdninger uden at være bekymret for konsekvenserne.
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DSUK KREDS HADERSLEV

Eftermiddagsmøder i Vojens
Sognegård
Igennem hele efteråret holder DSUK
(Danske Sømands- og Udlands Kirker)
eftermiddagsmøder i Vojens sognegård.
Møderne er for alle, som gerne vil
høre et foredrag, synge gamle danske
højskolesange og samtidig støtte de danske kirker i udlandet.
Lidt om DSUK:
Danske Sømands- og Udlands Kirker
(DSUK) i Haderslev Kredsen er en
forening, hvis formål er at samle penge
ind til de danske kirker uden for landets
grænser.
I 2012 forærede vi Højskolesangbøger
til menigheden i Calgary i Canada, og
i 2013 har vi sammen med stiftsbestyrelsen betalt en ny kalk til den danske
menighed i Luxembourg.
Vores møder holdes i Vojens Sognegård
kl. 14.30 på de angivne datoer.
Møderne i kredsen er åben for alle interesserede.
Vi synger fra Højskolesangbogen, lytter
til foredrag og drikker kaffe sammen.
22

KIRKEBLADET · 32. Årgang · nr. 3

Prisen er kr. 25,00, som ubeskåret går til
kredsens pengekasse.
Pengekassen tømmes en gang om
året, når kredsen på det næstsidste møde
i april i fællesskab beslutter, hvilket
kirkeligt formål i udlandet de skal doneres til.
Ønskes der mere information, er man
velkommen til at kontakte formand for
Haderslev Kredsen, sognepræst Lone
Marie Lundsgaard (Tlf.: 74 54 11 11)
loml@km.dk.
Programmet for efteråret:
Tirsdag den 24. september 2013
”Adoption”
Det var en stor glæde, da Dorte og Sven
Møller for efterhånden mange år siden
kunne hente to dejlige adoptivbørn til
Danmark.
I dag er børnene voksne og velfungerende i det danske samfund. Dorte og
Sven Møller elsker at fortælle om adoptionen, da det er det største, der er sket i
deres liv.
Denne eftermiddag kommer de og
fortæller os om adoptionen og viser os
billeder fra dengang og til i dag.
Tirsdag den 22. oktober 2013
”Harmoni”

I den gamle skole i Jegerup samles gruppen, Harmoni, og spiller harmonika
sammen.
Musikken deler de gerne med andre,
og de to sidste år har de besøgt kredsen
og lavet en festlig eftermiddag for os.
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.
Tirsdag den 26. november 2013
”Sønderjysk vin”
Alsace, Rhône eller Toscana fik sønderjysk konkurrence, da Svend Aage Hansen fra Aarø Vingård plantede sine første
vinstokke og siden fik stor succes med
vinproduktionen.
I sommermånederne åbner han dørene
for vinsmagning på vingården på Aarø,
men denne eftermiddag kommer han til
Vojens og fortæller om livet som dansk
vinbonde.
Tirsdag den 10. december 2013
”Adventshygge”
Vi slutter efterårssæsonen af med adventshygge.
Vi har denne dag ingen foredragsholder, men skal til gengæld hygge med
æbleskiver og de gode, gamle adventsog julesange.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

KIRKEBIL

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Dåb

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

Vojens Menighedsråd

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

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

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

TAXA Tlf. 70 10 75 00
MANGLER KIRKEBLADET
Det næste nummer af Kirkebladet (nr. 4
- 2013) uddeles onsdag den 27. november 2013.
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 tirsdag den 29. oktober 2013.
kpl

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

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

Der er offentlige menighedsrådsmøder i
Vojens Menighedsråd:
Onsdag den 25. september kl. 19.00.
Onsdag den 23. oktober kl. 19.00.
Onsdag den 27. november kl. 19.00.
Onsdag den 22. januar kl. 19.00.
Alle møder holdes i Vojens Sognegård,
Østerled 4 i Vojens.
Vojens Menighedsråd

Jegerup Menighedsråd
Jegerup Sogns offentlige menighedsrådsmøder afholdes i Jegerup Præstegård:
Tirsdag den 10. september kl. 19.00.
Tirsdag den 08. oktober kl. 19.00.
Tirsdag den 12. november kl. 19.00.
Tirsdag den 10. 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.
Organister i tresognspastoratet
Irene Larsen, Kirketoften 1, Jegerup, 6500 Vojens. Tlf.: 74 59 12 27 og e-mail: larsenogjakobsen@gmail.com
Julia Tabakova, Storegade 97 A, 2., 6100 Haderslev. Tlf.: 28 92 89 92 og e-mail: julia@juliatabakova.dk
vojens Sogn

Jegerup Sogn

Kirkesanger:
Kontakt kirkekontoret tlf. 74 54 11 04
Kirkegårdsleder:
Claus Schøtt, Dyssebakken 35,
6500 Vojens, tlf. 74 59 14 51,
e-mail: vojenskirkegaard@c.dk

Graver og kirketjener:
Ib Mayoni Johansen, Over Jerstalvej 36,
6500 Vojens, tlf. 23 80 34 94
På kirkegården onsdag kl. 12-13
e-mail: je.kirke@gmail.com
Menighedsrådsformand:
Birte (Bibs) Stark, Østerengvej 4, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 03 00
e-mail: 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:
Ejner Jensen, Kærager 3, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 00 34
e-mail: stiejn@dbmail.dk
Kasserer:
Annie Greis Andersen, Engkær 18, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 10 06
e-mail: pgaa@dbmail.dk
Regnskabsfører:
Margit Krag, Bygaden 39, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 30 39
e-mail: mckrag@mail.dk

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

Redaktionsudvalg: Eva Holm Riis, Lykke Wester, Lone Marie Lundsgaard, Henny Knudsen, Ulla Toft.
Ansvarshavende og layout: Knud Peter Levinsen, Tlf. 74 54 28 37/20 10 05 17, mail: kpl@pc.dk
Tryk: P. J. Schmidt a/s - Deadline for næste nummer er tirsdag den 29. oktober 2013.

