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Sommersted, lige som det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Lagoniskolen og
Simmersted Friskole.
Jeg har hvert år nydt konfirmanderne og
den opbakning, jeg har følt fra jer forældre.
Det har i særlig grad glædet mig!

Tak for fællesskabet
Af Lykke Wester
”Alting har en tid” – og for mig er tiden her
i Vojens-Jegerup-Maugstrup pastoratet nu til
ende.
Jeg vil gerne takke for det fællesskab, vi
har haft med hinanden omkring vores tre kirker igennem de sidste ti år.
Det er i skrivende stund kun seks uger siden,
jeg fik meddelelsen om, at jeg er ansat som
sognepræst i Sdr. Tranders Pastorat i Aalborg.
Om 14 dage kører flyttebilen herfra med
alt vores bohave, og 1. august tiltræder jeg
det nye sted.
Som præst medfører det også store forandringer for hele familien, når man får en ny
stilling. Vi glæder os meget, og vi tror, der
ligger meget godt og venter på os i Aalborg.
Ligesom vi med forventning ser frem, er det
også tiden, hvor vi med vemod ser tilbage på
det liv, vi har levet i Maugstrup Præstegård
og det arbejdsliv, jeg har haft som præst i pastoratet.
Det har ikke været muligt at tage afsked
med alle jer, jeg gerne ville sige farvel til
– alle som jeg har lært at kende her, og som
jeg har haft et fælleskab med.
Derfor vil jeg gerne her sige af hjertet tak!
Tak for mange gode stunder omkring gudstjenester og arrangementer i vores kirker.
Tak for den tillid og åbenhed jeg er blevet
mødt med, når jeg er kommet rundt i hjemmene i forbindelse med dåb, vielser og bisættelser.
Tak for værdifulde samtaler, for opbakning, loyalitet og trofasthed.

I mit virke har sjælesorgen haft stor betydning, og jeg vil gerne sige tak til jer, der har
vist mig tillid og brugt mig som samtalepartner – både når jeg har været på husbesøg og i
sorggrupperne.
Tak for de mange livshistorier jeg har fået
lov at blive lukket ind i.

Lykke Wester ved Figentræet som var en gave
fra Menighedsrådet ved tiltrædelsen for 10
år siden. Tresognspastoratets menighedsråd
har derfor, som en af afskedsgaverne, givet
et nyt Figentræ der kan plantes i Ålborg.
Det har været en gave for mig at lære jer
at kende.
Det har ligget mig på sinde, at kirken skal
være et imødekommende sted, hvor man føler sig vel modtaget – både af Vorherre og af
de mennesker, man møder.
Et sted hvor man føler sig hjemme, og
hvor man kan genkende sider af sit eget liv.
Derfor har jeg været meget glad for samarbejdet med Haderslev Musikskole omkring
både rytmiske og klassiske musikgudstjenester i Vojens Kirke, ligesom jeg har glædet
mig over fællesskabet omkring de forskellige
temagudstjenester, jeg har holdt i årenes løb.
Det har altid været dejligt at komme og holde
gudstjeneste på plejehjemmene i Vojens og

I Maugstrup Sogn har vi de sidste to år arbejdet med integration af vores Nye Europæiske
Naboer, mennesker som vi har fornøjelsen af
som arbejdskraftindvandrere i sognet.
Det har været spændende for os alle, tror
jeg, og mange, gode frivillige kræfter er blevet lagt i projektet.
For mig har arbejdet i Tværkulturelt Udvalg været en rigdom; det har været en stor
glæde at lave arrangementer, holde sprogcafé
og møde de mange, dejlige østeuropæere.
Tak for samarbejdet med de tre menighedsråd
og med alle ansatte i pastoratet – præstekolleger, kordegn, kirkegårdspersonale, organister
og kirkesangere – tak for fællesskabet med
jer omkring alle tjenesterne i kirkerne både til
hverdag og fest.
Jeg har stadig til gode at holde gudstjeneste i de tre kirker og døbe en håndfuld børn.
Det ser jeg frem til, ligesom jeg glæder
mig til de to afskedsgudstjenester i Vojens og
Maugstrup Kirke, jeg vil gerne her takke jer,
der havde mulighed for at komme.
Nu vil jeg ønske Vojens-Jegerup-Maugstrup
pastorat og jer alle hver især Guds velsignelse
og alt godt!
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Tak for 10 års indsats
også været nærværende i livets tunge
stunder.
Lykke Wester har engageret undervist
konfirmander i såvel Vojens Sognegård,
som i konfirmandstuen i Maugstrup.
Desuden har Musikgudstjenesterne i
samarbejde med musikskolen i Vojens
Kirke, været til stor glæde for mange.
Lykke Wester var tovholder i Maugstrup Sogns lokale foreningers fælles
projekt ”Nye europæiske naboer, lokale
ressourcer og tværkulturelle arrange-

menter” - og har blandt andet med succes, afholdt sprogcafe for områdets nye
europæiske naboer i konfirmandstuen i
Maugstrup Præstegård.
Tresognspastoratets
menighedsråd
og medarbejdere i Vojens, Jegerup og
Maugstrup takker for godt samarbejde,
og ønsker sognepræst Lykke Wester
alt godt i det nye embede i Gug og Sdr.
Tranders Kirkesogn.
Ulla Toft
Maugstrup Menighedsråd.

Ulla Tofts holdt afskedstale for
Lykke Fugl Wester
Tresognspastoratets sognepræst Lykke
Fugl Wester afholdt søndag den 27. juli
2014 sine sidste gudstjenester i Jegerup,
Vojens og Maugstrup kirker.
Lykke Fugl Wester har fået nyt embede i Gug og Sdr. Tranders Kirke pastorat, Ålborg stift fra 1. august 2014.
Sognepræst Lykke Fugl Wester – har
de sidste 10 år været præst i tresognspastoratet Vojens, Jegerup og Maugstrup.
Siden 2004 har Maugstrup Præstegård
været bopæl for familien Wester, og dermed Maugstrup Sogns præstefamilie og
en naturlig del af det lokale samfund.
Sognepræst Lykke Wester har afholdt
gudstjenester i alle 3 kirker, og taget del
i sognenes glade begivenheder, men
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Efter afskedsgudstjenesten i Maugstrup Kirke var der afskedskaffe i præstegården
med mange talere - Lykke holder sin afskedstale.
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AFSKEDSGUDSTJENESTE

Lykke Wester i præstegårdshaven

Ruth Jespersen overrakte Lykke Wester
en buket blomster ved afskedsgudstjenesten i Vojens Kirke
Søndag den 20. juli blev der holdt afskedsgudstjeneste for Lykke Wester i
Vojens Kirke, hvor menigheden havde
mulighed for at tage afsked med Lykke
Wester med et glas vin og kransekage.
Efterfølgende var der afskedsgudstjeneste i Maugstrup den 27. juli i tresognspastoratet, hvor alle var indbudt.

Lykke Wester i præstegårdshaven
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Gudstjenesteliste
August
Lørdag den 30. august, lørdagsdåb.
Jegerup kl. 11.00: LML
Søndag den 31. august, 11. s.e.t.
Luk. 7, 36-50 ”Kvinden i farisæerens
hus”.
Vojens ingen gudstjeneste.
Jegerup kl. 11.00: LML
Kirkefrokost.
Maugstrup kl. 09.00: LML
Morgenandagt. Derefter kirkevandring
til Jegerup. Læs omtale side 7.

September
Søndag den 7. september, 12. s.e.t.
Matt. 12, 31-42 ”Synden mod Helligånden og farisæernes tegnkrav”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 09.00: EHR.
Søndag den 14. september, 13. s.e.t.
Matt. 20, 20-28 ”Zebedæus-sønnernes
bøn - om at herske og tjene”.
Vojens kl. 17.00: LML
Musikgudstjeneste. Se side 16.
Jegerup kl. 09.00: LML
Maugstrup kl. 10.30: LML
Høstgudstjeneste. Se side 14.
Kirkefrokost.
Onsdag den 17. september.
Vojens kl. 19.00: LML
Familiegudstjeneste med spisning
kl. 18.00 i sognegården. Se side 8.
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Lørdag den 20. september.
Jegerup kl. 17.00: LML
Høstgudstjeneste. Fællesspisning i
forsamlingshuset. Se omtale side 14.
Søndag den 21. september, 14. s.e.t.
Johs. 11, 19-45 ”Manden ved Betesdadammen”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Høstgudstjeneste. Se side 14.
Kirkefrokost.
Jegerup ingen gudstjeneste.
Maugstrup ingen gudstjeneste.

Søndag den 19. oktober, 18. s.e.t.
Johs. 15, 1-11 ”Det sande vintræ”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 09.00: LML
Maugstrup ingen gudstjeneste.
Søndag den 26. oktober, 19. s.e.t.
Johs. 1, 35-51 ”En række discipelkaldelser”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: LML
Maugstrup kl. 09.00: LML

November

Torsdag den 25. september.
Jegerup kl. 19.00: EHR

Søndag den 2. november,
Alle Helgens Dag.
Matt. 18, 1-14 ”Den største i HimmeSøndag den 28. september, 15. s.e.t.
riget - advarsel mod forargelsen”.
Luk. 10, 38-42 ”Martha og Maria”.
Vojens kl. 16.00: EHR, LML.
Vojens kl. 10.30: EHR, Guldkonfirman- Se side 18.
der fra 7c Vojens Borger og Realskole.
Jegerup kl. 19.00: LML. Se side 18.
Jegerup ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 14.00: EHR. Se side 18.
Maugstrup kl. 09.00: EHR

Oktober
Søndag den 5. oktober 16. s.e.t.
Johs. 11, 19-45 ”Opvækkelsen af
Lazarus”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: LML
Maugstrup kl. 09.00: LML

Søndag den 9. november, 21. s.e.t.
Luk. 13, 1-9 ”Tårnet i Siloam og figentræet, der ikke bar frugt”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 14.00: LML,
Mindegudstjeneste. Se side 17.

Torsdag den 9. oktober.
Jegerup kl. 19.00: EHR

Tirsdag den 11. november.
Jegerup kl.17.00: LML
Mindegudstjeneste. Se side 17.

Søndag den 12. oktober, 17. s.e.t.
Mark. 2, 14-22 ”Jesus spiser med
toldere og syndere”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 09.00: EHR

Søndag den 16. november, 22 s.e.t.
Matt. 18, 1-14 ”Den største i Himmeriget - advarsel mod forargelsen”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup ingen gudstjeneste.
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Søndag den 23. november. Sidste s.i.k.
Matt. 11, 25-30 ”Kom hid til mig…”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 10.30: EHR
Maugstrup kl. 09.00: EHR
Søndag den 30. november, 1. s.i.a.
Matt. 21, 1-9 "Jesu indtog i Jerusalem"
Vojens kl. 11.30: EHR, LML
og evt. indsættelse af ny præst.
Jegerup kl. 09.00: EHR, LML
og evt. indsættelse af ny præst.
Maugstrup kl. 10.00: EHR, LML
og evt. indsættelse af ny præst.
EHR = Eva Holm Riis
LML = Lone Marie Lundsgaard

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 5. oktober.
Vi håber rigtig mange vil tage
imod kirkens tilbud om samvær efter
gudstjenesten.

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

KIRKEVANDRING

Gudstjenesterne foregår kl. 10.30.
Den skærmede afdeling kl. 10.15.
Torsdage:
28. august
04. september
11. september
18. september
25. september
02. oktober
09. oktober
16. oktober ingen gudstjeneste
p.g.a. efterårsferie.
23. oktober
30. oktober
06. november
13. november
20. november
27. november
04. december
11. december
Man kan se hvilken præst, der har gudstjenesten på:
https://sites.google.com/site/
bregnbjerglundenogsommersted/
Alle er velkomne til disse gudstjenester.

Kirkevandring i tresognspastoratet
Søndag den 31. august holder vi vores
årlige kirkevandring i tresognspastoratet.
Vi begynder i Maugstrup Kirke til
en kort andagt kl. 09.00, og bagefter
går vi til Jegerup Kirke, hvor vi fejrer
gudstjeneste sammen kl. 11.00.
Efter gudstjenesten spiser vi frokost i
Jegerup Præstegård.
Alle er velkomne.

BREGNBJERGLUNDEN

KIRKEFROKOSTer I VOJENS
Den næste kirkefrokost i Vojens
Sognegård afholdes:
Søndag den 21. september efter høstgudstjenesten kl. 10.30.

Kirkefrokosten koster kr. 25,00.
HUSK! Tilmelding til kirkekontoret senest fredag kl. 12.00 tlf.: 74 54 11 04.
Vojens Menighedsråd
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Børnesider
Familiegudstjeneste med spisning

Onsdag den 17. september 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. 74 54 11 04 senest fredag den 12.
september.
Alle er velkomne.

Vojens Kirke
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Mini-konfirmander i
tresognspastoratet

folkekoret

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”.
Mini-konfirmandundervisningen
for
alle i tresognspastoratet foregår i Vojens
Sognegård på tirsdage kl. 14.00 - 15.30
og begynder den 28. 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

Babysalmesang i Vojens Kirke

Babysalmesang i Vojens Kirke hver
tirsdag fra tirsdag den 2/9 til tirsdag den
23/9 fra klokken 9.30 til 10.00.

det store kirkerum med den særlige akustik.
Det koster ikke noget at være med,
men der er tilmelding senest torsdagen
før på mail:
larsenogjakobsen@gmail.com,
og der skal være tre for at starte holdet.
Irene

Jegerup Kirke

Så synger vi igen
Folkekoret starter i Jegerup Kirke
søndag den 28. september kl. 11.45.
Korprøverne varer ca 1 time.
Vi synger smukke årstidssange og øver
op til vores julekoncert.
Julia

Kurset henvender sig til børn fra 3 - 8
måneder og deres forældre.
Børnenes sprog er lyde og toner, og forældrenes stemmeklang formidler tryghed, leg og overraskelse.
Vi synger kendte salmer og børnesange i

Irene Larsen ved orglet i Jegerup

Julia Tabakova
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Børnekor

Jegerup - Vojens Børnekor
Vi starter den nye korsæson nu på Lagoniskolen
Er du glad for at synge, så kom og vær
med.
Vi synger sange, salmer, remser og
leger sjove sanglege.

Stor hilsen,
Julia
tlf. 28928992
julia@juliatabakova.dk

Vi synger om tirsdagen.
Vi mødes kl. 14.00 på Lagoniskolen
(Unionvej 4) i musiklokalet og starter
med lidt boller og saftevand.
Bagefter synger vi til ca. kl. 15.00.

Koncert og 40
års fødselsdag
Koncert i Vojens Kirke tirsdag
den 9. september kl. 19.00
Da Vojens Kirke stod færdig i 1925, var
der ikke penge til et rigtigt kirkeorgel, og
menigheden måtte nøjes med et harmonium. Det første orgel kom først i 1929,
det var fra 1887, og oprindeligt bygget
til Vor Frelsers Kirke i Esbjerg.
Først i 1974 blev det nuværende orgel
bygget af Marcussen og Søn fra Aabenraa, som stadig stemmer og reparerer
det.
Vi fejrer orglets 40 års fødselsdag
med en koncert med en af Danmarks
dygtigste organister Inga Lindmark og
trompetist Henrik Rønnow.
De er begge uddannet fra det Jyske
Musikkonservatorium i Århus.
Inga Lindmark arbejder nu udelukkende som freelance koncertorganist og
Henrik Rønnow er ansat som trompetist
i SMUK.
Programmet består af festligt barokog renæssancemusik, med udgangspunkt i den CD parret indspillede i 2001:
"Sound The Trompet, samt nyere værker
for trompet og orgel". Der er fri entre.

Lagoniskolen

Alle børn er velkomne!
Inga Lindmark og Henrik Rønnow
10
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reformationsaftener i vojens sognegård

Martin Luther

I 2017 er der 500 års reformationsjubilæum.
Som optakt til jubilæet åbner kirken og sognegården i
Vojens sine døre til 3 oplevelsesrige aftener, hvor vi lytter
til musik i kirken, spiser sammen i sognegården og lytter til
foredrag om reformationstiden.
Torsdag den 4. september
kl. 17.30 – 21.00:
Vi begynder aftenen i kirken med en lille
smagsprøve på den daværende katolske
kirkesang og lytter desuden til korindslag med komponisten Palestrina (152594).
Derpå går vi over i sognegården og
spiser sammen, og bagefter kommer
Kim Bjerringgaard og fører os ind i tiden
op til reformationen: Europa i middelal-

deren op til reformationen med vægt på
magtspil, politik og dynastiernes forhold
til den katolske kirke.
Vi skal også omkring den katolske
kirkes struktur og teologi.

Derpå går vi over i sognegården og
spiser sammen, og bagefter kommer
Kim Bjerringgaard og fører os ind i selve
reformationen: hvordan bliver Luther og
vores egen Christian indblandet i sagen?
Vi skal også omkring Bondekrigene og
frem til freden i Augsburg.
Torsdag den 27. november
kl. 17.30 – 21.00:
Vi begynder i kirken med at lytte til orgelmusik fra tidlig tysk barok.
Derpå går vi over i sognegården og
spiser sammen, og bagefter kommer
Kim Bjerringgaard og trækker de historiske linjer op til hertugdømmet Slesvig:
reformationen i landsdelen og senere i
kongeriget Danmark.
Vi skal også omkring, hvad det har af
betydning for den religiøse opdeling af
Europa, at reformationen er en realitet.
Pris for en aften med koncert, mad og
foredrag er 100 kroner.
Drikkevarer kan købes i sognegården.
På grund af borddækning og bestilling af
mad bedes man tilmelde sig på kirkekontoret senest to dage før reformationsaftenerne.
Alle er velkomne.

Tirsdag den 7. oktober
kl. 17.30 – 21.00:
Vi begynder aftenen i kirken med eksempler på et af resultaterne af reformationen: salmer på modersmålet.
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KONfirmandbilleder 2014

12

Vojens Kirke St. Bededag den 16. maj kl. 09.00

Maugstrup Kirke den 18. maj kl. 10.00

Jegerup Kirke St. Bededag den 16. maj kl. 11.00

Vojens Kirke Kr. Himmelfartsdag den 29. maj kl. 09.00
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KONfirmandbilleder 2014

"Sang for tid og evighed"

Vojens Kirke Kr. Himmelfartsdag den 29. maj kl. 11.00

Vojens Sognegård

Fotograf ved alle konfirmandbilleder: dasfoto.dk

GULDKONFIRMATION

Onsdag den 22. oktober kl. 19.00 - 21.00.
Kom og syng med på årstidens sange og salmer.
Nu gælder det vores mange dejlige efterårssange foruden
salmer og sange, der kan synges hele året rundt.
Sangtimerne er arrangeret af organist Irene Larsen, kirkesanger Birgitte Sandholdt og sognepræst Eva Holm Riis
og foregår i Vojens Sognegård.
Alle er velkomne.
Der vil blive serveret kaffe og kage.

Fra venstre bagerste række Præst Lykke Fugl Wester, Ingrid
Uhre Jensen (f. Larsen), Annette Kræmer, Bodil Kathrine Fink
(f. Nielsen), Tove Magdalene Andersen (f. Skødt)
Fra venstre forreste række Marie Cathrine Magdalene Sohl,
Erik Ravn Schmidt, Hanne Kathrine Juhl Nissen

Irene, Birgitte og Eva

KIRKEBLADET · 33. Årgang · Nr. 3
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Høstgudstjenester
Jegerup Kirke
Jegerup Kirke fejrer
høstgudstjeneste i forbindelse
med landsbydagen
lørdag den 20. september
kl. 17.00.
Kirken vil være pyntet, og de
gamle, smukke høstsalmer vil
blive sunget i vores 1000 år gamle
kirke.
Bagefter går vi over i Forsamlingshuset og spiser aftensmad
sammen med byen.
Alle er velkomne.

Vojens Kirke
Høstgudstjenesten i Vojens Kirke
fejrer vi

Maugstrup Kirke fejrer
høstgudstjeneste

søndag den 21. september
kl. 10.30.

søndag den 14. september
kl. 10.30.

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

Konfirmanderne deltager i den traditionsrige gudstjeneste, hvor vi
skal synge de gamle, smukke høstsalmer, og hvor kirken vil være flot
pyntet.

Efter høstgudstjenesten er der
kirkefrokost i sognegården.
Kirkefrokosten koster kr. 25,00.
HUSK! tilmelding til kirkekontoret tlf.: 74 54 11 04.
Alle er velkomne.

14
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Maugstrup Kirke

Bagefter går vi over i præstegården
og spiser sammen.
Alle er velkomne.
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Kontrasternes harmoni
I efterårsfarver ser man skønhed og
forfald gå hånd i hånd.
Dagene er gyldne, men nætterne er
mørke. I musikken følges lykke altid
med sorg, men kærlighed får regnskabet til at gå op.
Oplev den stærkeste og det skrøbeligste instrument - menneskets stemme
- akkompagneret af orgel og klaver.
Smukke italienske operaklassikere
og dramatiske russiske sange står i kontrast til hinanden, men fortæller altid en
spændende historie.
Julia Lytvynova har studeret ved Det
Ukrainske Nationale Musikakademi og
debuterede fra solistklassen i 2010.
Hun er en efterspurgt solist ved forskellige internationelle operafestivaler,
blandt andet i Tyskland, Italien og Rusland.
Til dagligt arbejder Julia på Kiev National Akademisk Teater for Operette
og er solist ved Det Nationale Musikakademi Operastudio.
Koncerten finder sted i Jegerup
Kirke fredag den 31. oktober
kl. 19.00.
Efterfølgende er der et traktement i
præstegården.

Julia Lytvynova
KIRKEBLADET · 33. Årgang · Nr. 3
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musikgudstjeneste
i vojens kirke

Drømmen

Tegning af Vojens Kirke
Julia Tabakova giver klaverkoncert i Vojens Kirke den 19. november kl. 19.00

Musikgudstjeneste søndag
den 14. september kl. 17.00 i
Vojens Kirke
Vi inviterer til en gudstjeneste,
som er bygget omkring eet
større musikværk.
Ordet og musikken følges ad
og skaber en særlig stemning,
hvor dystre toner opløses af
lysende trøst.

16
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Shakespeare: "Vi er af samme stof som
drømme gøres af, og vores korte liv afsluttes med en søvn." (Stormen)
Det var sindets mekanismer - dets smukke følelsesfigurer og de dybeste afkroge,
der interesserede folk mest i slutningen
af 1800-tallet.
Sigmund Freud afdækker mange af
sindets mekanismer, og med dem også
vejen til forståelsen af psykiske sygdomme.
I det underbevidste finder han og
kunstnerne kilden til sjælslivet, og den
viser sig uudtømmelig.

Og kongsvejen dertil, med Freuds ord,
går gennem dine drømme.
Drømmene bliver sjælens brønd, og
heri tager dramaer af hidtil usete dimensioner afsæt hos romantikkens kunstnere.
Drømmen bliver det fortryllende medie, alle interesserer sig for, og i dette følelsernes stof er det, at kunstnerne finder
deres uopnåelige steder af største lykke,
dybeste sorg, eller frygteligste rædsel,
som deres værker beskæftiger sig med.
Klaverkoncert med Julia i Vojens Kirke
den 19. november kl. 19.00.
Efterfølgende ville der være et glas
vin og kransekage.

vojens - jegerup - Maugstrup

mindegudstjeneste

mindegudstjeneste

mindegudstjeneste

Mindestenen på Jegerup Kirkegård

Krans fra Vojens Menighedsråd ved
Mindestenen ved Vojens Kirkegård

Mindestenen på Maugstrup Kirkegård
Mindegudstjeneste i Maugstrup
Kirke søndag den 9. november
kl. 14.00
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 96-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.
Vi slutter med kaffebord i konfirmandstuen.
Alle er velkomne.
Maugstrup Menighedsråd.

Tirsdag den 11. november kl. 17.00
holder vi mindegudstjeneste i Jegerup
Kirke
I år er det 100 år siden 1. verdenskrig
brød ud, og i Jegerup Sogn mistede vi
ligesom mange andre steder mange af
vores mænd - endda inden for de første
par måneder.
Denne aften holder vi gudstjeneste,
hvor vi mindes de faldne, lægger krans
ved mindestenen og tænder fakler som et
stærkt kristent billede på, at lyset skinner
i mørket.
Alle er velkomne.

Biskop Marianne Christiansen, Haderslev Stift, har opfordret præster og menighedsråd i stiftet til at markere 100-årsdagen for 1. verdenskrigs udbrud.
I tresognspastoratets 3 kirker blev dagen
markeret med klokkeringning fredag den
1. august kl. 11.00 – 11.30.
Vojens Kirke markerede desuden dagen
med en mindegudstjeneste søndag den
3. august kl. 10.30 ved sognepræst Lone
Marie Lundsgaard med efterfølgende
kransenedlæggelse ved mindestenen for
faldne og savnede i 1. verdenskrig.

KIRKEBLADET · 33. Årgang · Nr. 3
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alle helgens dag
MAUGSTRUP KIRKE

VOJENS KIRKE

JEGERUP KIRKE

Maugstrup Kirke

Vojens Kirke

Jegerup Kirke

Søndag den 2. november kl. 14.00
mindes vi dem, som er gået bort i løbet
af året.

Søndag den 2. november kl. 16.00
mindes vi alle dem, som er gået bort i
løbet af året.

Det sker ved, at navnene læses højt i
gudstjenesten på dem, der er begravet
eller bisat fra Maugstrup Kirke siden
sidste Alle Helgens Dag.

Det 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.

Søndag den 2. 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.

Alle er velkomne.

Alle er velkomne.

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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sorg
Af Ella Sørensen
Jeg havde besøg af Lykke en dag, vi
snakkede om mange ting, bl.a. om at miste et menneske man holdt af.
Lykke opfordrede mig til at skrive
lidt om hvordan jeg havde oplevet det,
at miste.
Jeg var ganske ung, da min lillebror
på 15 måneder døde, pludselig, lægen
kaldte det ”akut lungebetændelse”.
Jeg tjente på en gård i nærheden, da
der blev sendt bud efter mig.
Den lille glade dreng jeg legede med
for et par dage siden, lå bare der, helt
stille, jeg stod i lang, lang tid - indtil far
fik mig væk - og ventede på at han skulle
åbne øjnene og smile til mig.
Jeg ville, kunne ikke tro at jeg aldrig mere skulle gi’ ham svingtur som
det første når jeg kom hjem - han var
mors og fars efternøler og hele familiens
guldklump og højt elskede lillebror - jeg
syntes, det var så uretfærdigt, at sådan et
lille barn bare skulle dø.
Dengang troede jeg aldrig, jeg kunne
blive glad igen - jeg var bare 19 år, - naturligvis blev jeg glad igen, livet ventede
jo på mig - det er over 60 år siden, men
jeg husker det, som var det i går, det var
min første store sorg.
Min far faldt, uden varsel, om med
hjertestop, 79 år gammel, han fik den
død, han havde ønsket sig.
Det kommer som et chok på den måde,
det er jo uventet, men fars død kunne jeg
acceptere, han var jo gammel, (synes vi

dengang, det er 38 år siden) selvfølgelig
savnede jeg ham, især når vi kom hjem
og hans stol stod tom.
Det var helt forkert han ikke var der
hos mor, synes jeg, men jeg har kun de
gode minder om far, ingen om sygdom
og hjælpeløshed i hans sidste tid.
Min mor fik en blodprop i hjertet kort
før hun fyldte 75 år, hun gav op efter en
uge på sygehuset.
Jeg og alle mine søskende var omkring hende da hun døde.
Mor fik sagt farvel til os alle og vi
børn til hende.
For mig var det en smuk og højtidelig
oplevelse, samtidig med at det var dybt
sørgeligt.
Hvor har jeg mange gange, flere år efter hun døde, været ved at tage telefonen
for lige at ringe til hende for at fortælle et
eller andet jeg havde oplevet, det var jo
sådan det var mens hun levede.
Nu er det mors billede jeg fortæller
tingene til, lidt tosset måske, men sådan
er det.
Min kære mand døde også pludselig
og uventet, vi var sammen hele familien,
da han pludselig ”forsvandt”.
Nogle fik ham lagt ned og gav hjertemassage og kunstig åndedræt og fik hjertet i gang igen.
Han kom på sygehuset og levede til
næste dag uden at komme til bevidsthed,
jeg sad hos ham indtil hans hjerte holdt
op med at slå.
Jeg ville så gerne have haft lov til
at se ham i øjnene en sidste gang og at
han kunne have sagt farvel til mig, men
sådan skulle det så ikke være, jeg følte

dog at jeg fik sagt farvel til ham mens jeg
holdt hans, endnu, varme hånd.
Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg
efter hans død har tænkt om et eller andet, ”det skal jeg huske at fortælle ham”
eller lukket døren op for at ville sige noget til ham, - han var der jo ikke, men det
holdt jo op på et tidspunkt.
Man kommer videre, men savnet er
der hele tiden. Jeg fik lov at være sammen med ham i næsten 60 år, det er jeg
meget taknemmelig for.
Jeg ved ikke, hvorfor tre af de fire
mennesker jeg holdt så meget af, skulle
dø fra mig uden at vi fik lov at sige farvel til hinanden, det har jeg tænkt meget
over (altid disse: hvorfor’er) det er måske egoisme? men de fik lov at komme
herfra uden at lide - og det kan jeg kun
være taknemlig for.
Sådan oplevede jeg det at miste mine
kære.
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DSUK KREDS HADERSLEV

DSUK 40 års jubilæum
med biskoppen

Eftermiddagsmøder i
Vojens Sognegård

Tirsdag den 23. september
kl. 19.00 – 21.00 fejrer DSUK i Haderslev-Vojens kredsen kredsens 40 års jubilæum.
Biskop Marianne Christiansen kommer denne aften til Vojens Sognegård
og holder festtalen.
Forinden fortæller sognepræst Lone
Marie Lundsgaard om kredsens historie,
og hovedkontoret i København fortæller om den historiske udvikling på verdensplan fra dannelsen af foreningen til
i dag.
Man behøver ikke være medlem for
at deltage i jubilæet.
Alle er velkomne.
Pris for kaffen 25 kroner.

DSUK kredsen i Haderslev-Vojens holder fortsat til i Vojens Sognegård.
Alle er velkomne til møderne.
Vi synger sange fra højskolesangbogen, lytter til foredrag og drikker kaffe
sammen.
Pris 25 kroner.
Tirsdag den 28. oktober
kl. 14.30 – 17.00 får vi besøg af tidligere
pilot og sognepræst Kaj Ross Hansen,
som fortæller om sine oplevelser under
overskriften "fra katapultsæde til prædikestol".

Tidligere pilot Kaj Ross Hansen med en
F16 i baggrunden
Biskop Marianne Christiansen
20
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Tirsdag den 25. november
kl. 14.30 – 17.00 kommer medlemmer
af harmonikagruppen Harlekin og spiller
festlig harmonikamusik for os.

Tirsdag den 9. december
kl. 14.30 – 17.00 hygger vi os med julefortællinger og oplæsning.
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SOGNEJAGT

Renovering
Maugstrup Præstegård

Maugstrup Menighedsråd afholder
sognejagt i samarbejde med Maugstrup og Simmersted jagtforening:

Lørdag den 6. december kl. 10.00
Vi mødes ved Simmersted Friskole.
Der jages først i Sønderskoven i Simmersted, derefter i Præsteskovsplantagen på Kestrupvej.

I forbindelse med præsteskifte og den
obligatoriske istandsætning af præsteboligen i Maugstrup, påtænker menighedsrådet ændring af varmekilde i præstegården, for derved at reducere varmeudgiften
betydeligt.
Menighedsrådet har kontaktet Haderslev Stifts bygningskonsulent for rådgivning, og har fået grønt lys til at gå videre
med projektet, som er installering af
jordvarme i Maugstrup præstegård.
Godkendelsen betinges af, at de respektive regler overholdes, at jordbunden
er egnet til formålet, og at der foreligger
tilladelse fra Haderslev Kommune, for
udlægning af slanger i jorden.

Der serveres grillpølser og drikkevarer i
plantagen.
Arrangementet er gratis.
Alle sognets beboere og jægere er velkomne og vi håber, at mange møder op.
Her er en god mulighed for, at ikkejægere kan få et godt indblik i, hvordan
en jagt foregår.
Og samtidig få en herlig naturoplevelse kombineret med en frisk travetur.
Med venlig hilsen
Jagtforeningerne og
Maugstrup Menighedsråd

Kulturstyrelsen har givet tilladelse til
oprensning af voldgraven, forudsat at de
vilkår Kulturstyrelsen har givet tilladelse
til ved oprensning af voldgraven overholdes.
Voldgraven fungerer som regnvandsbassin, og oprensningen foretages af miljømæssige hensyn.
Formålet med oprensningen er at genskabe kapaciteten.
Voldgraven er i dag overgroet og fyldt
med slam fra bl.a. nedfaldende blade fra
præstegårdshavens store træer.
Det vurderes, at det vil være en fordel,
rent miljømæssigt at opgrave og fjerne
det slam, som er aflejret gennem mange
års anvendelse som regnvandsbassin.
I forhold til voldgraven som levested
for dyr og planter, vil en oprensning sikre, at der også på længere sigt opretholdes en åben vandflade.
Det er ca. 30 år siden voldgraven sidst
er oprenset.
Oprensningen fortages af HedeDanmark, Provas og Maugstrup Menighedsråd.
Maugstrup Menighedsråd

Voldgraven i Maugstrup
præstegårdshave
Oprensning af voldgrav
Omkring 1. september 2014 påbegyndes
oprensning af voldgraven i Maugstrup
præstegårdshave.
Voldgraven er et fortidsminde, omfattet af Museumsloven §29e.

Maugstrup Præstegård
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ADVENTSMØDE

LUCIAGUDSTJENESTE

JULETRÆSFEST

Luciagudstjeneste i Jegerup Kirke
søndag 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.

Adventsmøde i Maugstrup
Præstegård tirsdag den 2. december
Nærmere program følger i næste nummer af Kirkebladet, der udkommer ultimo november.

Det er naturligvis Folkekoret og Børnekoret, 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.

LUCIAGUDSTJENESTE

Med venlig hilsen
Maugstrup menighedsråd

JULEKONCERT
Julekoncert i Vojens Kirke onsdag
den 10. december kl. 19.30 med
Vojens Koret
Koret synger alle de gode salmer og
sange, der hører julen til, under kyndig
ledelse af Lene Diemer Jacobsen.
Den festlige koncert har orgelmusikindslag og fællessang.
Mød op og vær med til at synge julen
ind.
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Luciagudstjeneste i Maugstrup Kirke
Traditionen tro afholdes familiegudstjeneste med Luciaoptog med sognets børn
i december 2014.
Nærmere dato og tidspunkt følger i
det næste kirkeblad, der udkommer ultimo november.
Med venlig hilsen
Maugstrup Menighedsråd

Søndag den 14. december kl. 14.00 er
der familiegudstjeneste i Vojens Kirke.
Efter gudstjenesten er der juletræsfest i
Vojens Sognegård, hvor det kan ske, at
julemanden (den ægte), kommer forbi
med sin sæk.
Mere herom i næste kirkeblad
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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
- 2014) uddeles onsdag den 26. november 2014.
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 fredag den 24. oktober 2014.
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 27. august kl. 14.00.
Onsdag den 24. september kl. 14.00.
Onsdag den 22. oktober kl. 14.00.
Onsdag den 26. november kl. 14.00.
Alle møder holdes i Vojens Sognegård,
Østerled 4 i Vojens.
Vojens Menighedsråd

Jegerup Menighedsråd
Jegerup Sogns offentlige menighedsrådsmøder afholdes i Jegerup Præstegård:
Tirsdag den 09. september kl. 19.00.
Tirsdag den 14. oktober kl. 19.00.
Tirsdag den 11. november kl. 19.00.
Tirsdag den 09. december kl. 19.00.
Jegerup Menighedsråd

Maugstrup Menighedsråd
Der afholdes menighedsrådsmøder i
Maugstrup Sogn:
Torsdag den 18. september kl.18.30.
Torsdag den 16. oktober kl. 18.30.
Torsdag den 20. november kl. 18.30.
Torsdag den 18. december kl. 18.30
Møderne afholdes i konfirmandstuen i
Maugstrup Præstegård.
Se behandlingspunkter på:
www.Maugstrup.dk
Og klik videre til Maugstrup Kirke.
Maugstrup Menighedsråd
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Kirkekontoret
Kordegn Gunvor Steensbeck Hansen, Østerled 4, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 11 04 og e-mail: GSH@KM.DK - Åbent, hverdage kl. 9-12.30 og torsdag tillige kl. 16-17.30.
Præster i tresognspastoratet
Eva Holm Riis (kirkebogsfører), kontor: Østerled 4, 6500 Vojens, Tlf. 74 54 11 04.
Privat: Lintrupvej 19, 6660 Lintrup, Tlf. 74 82 11 01 og e-mail: EHR@KM.dk. Træffes bedst kl. 10-11. Mandag fri.
Lone Marie Lundsgaard, Bålhøjvej 1, Jegerup, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 11 11 og e-mail: LOML@KM.DK. 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,
Østerled 2, 6500 Vojens, tlf. 74 59 14 51,
e-mail: vojenskirkegaard@c.dk
Menighedsrådsformand:
Ingelise Vilsen, Præstegårdsvej 18,
6500 Vojens, tlf. 74 54 31 28
e-mail: invi@privat.dk
Kirkeværge og kasserer:
Knud Peter Levinsen, Vestergade 54,
6500 Vojens, tlf. 74 54 28 37, e-mail: kpl@pc.dk
Regnskabsfører:
Gunvor Steensbeck Hansen, Landgangen 7, 2. th.
6100 Haderslev, tlf. 74 54 26 72
e-mail: gsh@km.dk

Graver og kirketjener:
Ib Mayoni Johansen, Over Jerstalvej 36,
6500 Vojens, tlf. 23 80 34 94
På kirkegården onsdag kl. 12-13
e-mail: je.kirke@gmail.com
Menighedsrådsformand:
Birte (Bibs) Stark, Østerengvej 4, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 03 00
e-mail: bibsstark@bbsyd.dk
Kirkeværge:
Ejner Jensen, Kærager 3, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 00 34
e-mail: stiejn@bbsyd.dk
Kasserer:
Annie Greis Andersen, Engkær 18, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 10 06
e-mail: pgaa@bbsyd.dk
Regnskabsfører:
Margit Krag, Bygaden 39, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 30 39
e-mail: 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, 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 fredag den 24. oktober 2014.

