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FORSIDEBILLEDE
Pierre-Auguste Renoir (1841 - 1919, Frankrig)
Pierre-Auguste Renoir var en fransk kunstner, der var en
førende figur i udviklingen af den
 impressionistiske stilart.
Som beundrer af skønhed og især den feminine sensualitet,
er det blevet sagt, at "Renoir er den endelige repræsentant for
en tradition, der løber direkte fra Rubens til Watteau."
Pierre-Auguste Renoirs malerier er bemærkelsesværdige
for deres livlige lys og mættede farver, oftest med fokus på
mennesker i intime og oprigtige kompositioner.
Den varme sensualitet i Pierre-Auguste Renoirs stil, gjorde
hans malerier nogle af de mest kendte og reproducerede kunstværker i historien.
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DÅB
Af Eva Holm Riis
"Jeg døber dig i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn"
”Mig er givet alt magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene
til mine disciple, idet I døber dem i Faderens
og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I
lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer”.
Disse ord er den såkaldte dåbsbefaling
eller missionsbefalingen, som lyder ved enhver barnedåb i kirken.
Ordene er et citat, hvori Jesus befaler sine
disciple, hvad de fremover skal gøre, nu han
er på vej til at forlade dem.
Det er nærved 2000 år siden, at disse ord
blev forkyndt i Israel, og vi siger dem stadig
i dag som begrundelse for at døbe et menneske. Som regel er det små børn, men af og til
også unge eller voksne.
I begyndelse af vores kirkehistorie døbte
man kun voksne, for her var dåben et resultat
af en bekendelse, der var aflagt. Men efterhånden blev det de små børn. Mest fordi det
var hele husstande ad gangen inklusiv børnene, der blev indlemmet i den kristne menighed.
Der er dog stadig grene inden for den
kristne kirke, der fastholder den voksne bekendelses dåb. Men det mest almindelige er
dog barnedåben, men den har også sin egen
gode pointe:
Når man bliver døbt som spæd, forstår
man ikke et ord af, hvad der sker og man kan
kun modtage og en anden siger ja for een af
samme grund. Nogle har sagt, at her er tale
om noget, der minder om et åndeligt overgreb, fordi man ikke selv er med til at bestemme, om man skal døbes, og at forældrene fratager barnet retten til selv at bestemme
over sin religiøse skæbne.

Men det er heri pointen ligger: I dåben af
os mennesker foregår der noget, der har større
magt end vores beslutningsevne. I forhold til
den gave, som den kristne dåb er, bliver vi
alle spæde som små børn.
Dåben svarer til den uudgrundelige gave,
det er, at vi fra fødslen af er givet en ubetinget kærlighed af vor mor og far. Også i dåben
fødes eller rettere genfødes vi af og til kærlighed denne gang fra vor Fader i Himlene, som
ikke er vor biologiske far, men vor åndelige.
Ved begges kærlighed, vores forældres og
Guds, er der det særlige, at den aldrig helt kan
ophøre. I de fleste tilfælde ønsker vi heller
ikke, at kærligheden skal ophøre. Men vi kan
gøre oprør mod vore forældre, vi kan blive
vrede på dem og vende ryggen til og gå.
På samme måde i vort forhold til Gud og
den gave, der blev skænket, da der blev indgået pagt mellem ham og os i dåben, hvor han
lovede at være med os alle dage. Vi kan fornægte Gud, dvs. sige nej til ham, dog kan vi
ikke forhindre ham i alligevel at holde af os.
At det forholder sig sådan med en så ubetinget kærlighed ved vi gennem Kristus: ”Mig
er givet al magt i himlen og på jorden”. Det er
Guds egen magt, som Jesus har fået givet. Og
gennem Jesu ord til os og hans død på korset
for vore synders skyld, lærer vi Guds væsen
at kende: at hans væsen er kærlighed og at
hele tilværelsens grund er kærlighed.
Vi kan sige nej til denne kærlighed, og gør
vi det, gør det nok ondt på Gud, men allermest går det ud over os selv. Men den smerte,
der da måtte være, kan måske lære os igen at
vende os mod Guds ord til os, for hos ham er
der altid trøst og fred at finde.
Og så bliver man døbt i Faderens, Sønnens
og Helligåndens navn, som også har et fællesnavn, nemlig treenigheden.
En treenighed er tre selvstændige enheder,
der er samlet i een enhed, som derved udgør
en ny enhed. Ligesom en treklang, en akkord,

hvori der er tre forskellige toner, som klinger
sammen. Ordet ”Den treenige Gud” eller
”treenigheden” står ikke i Biblen, men blev
senere opfundet som led i en såkaldt dogmedannelse, der fandt sted i de første århundreder efter Jesu fødsel, død og opstandelse.
Fortolkningerne af, hvem Jesus var, og,
hvad han betød, var mange, og det resulterede
i en åndelig kamp om, hvilken fortolkning,
der var den sande og skulle være autoritet for
den kristne kirke.
Treenighedsdogmet blev først endeligt
fastsat 300 år efter Jesu død og opstandelse
og indebar, at ville man kalde sig kristen, så
skulle man bekende sig til den treenige Gud
og det er det, også vi gør, hver gang vi siger
trosbekendelsen.
Treenighedsdogmet eller treenighedslæren blev hævdet, fordi det var så vigtigt at slå
fast, at Jesus var Guds søn, altså både Gud og
menneske, og at også Helligånden var af Gud,
nemlig som ordet siger en hellig ånd, Guds
egen ånd, der puster tro og liv i menneskene.
Treenighedsdogmet har i tidens løb været
under stærk beskydning. Nogle har anklaget
de kristne for at bekende sig til tre guder. Kirkefaderen Johannes af Damaskus, som levede
i 700 tallet tog denne anklage op og tilbageviste den. Han skrev, at Gud med nødvendighed
må være treenig, hvis han er fuldkommen,
som en Gud jo må være. For som et menneske har følelse og fornuft og liv må også Gud
have det. Og Ordet, som kommer ind i verden
ved Jesu Kristus, er Guds følelse og fornuft.
Og Helligånden, som bliver sendt til verden,
er Guds liv. Havde Gud ikke følelse og fornuft, og havde han ikke ånd eller liv, ville
han have været som en sten eller noget andet
livløst. Det er ordet, følelsen og fornuften og
livet, der gør ham til en levende Gud. I Kristus
åbenbares Guds følelse og fornuft, som i al
sin enkelhed er kærlighed, og Helligånden er
Guds ånd og liv, som får os til at tro på og leve
af hans ord om kærlighed og nåde.
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Gudstjenesteliste
September
Tirsdag den 1. september.
Vojens kl. 09.30: EHR
Børnegudstjeneste.
Søndag den 6. september, 14. s.e.t.
Luk. 17, 11-19 ”De ti spedalske”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 19.00: LML
Musikgudstjeneste. Se side 7.
Maugstrup ingen gudstjeneste.
Søndag den 13. september, 15. s.e.t.
Matt. 6, 24-34 ”Om bekymringer og at
tjene Gud og mammon”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Høstgustjeneste og Kirkefrokost.
Se side 11 og 19.
Jegerup kl. 10.30: NBC
Maugstrup kl. 09.00: NBC
Lørdag den 19. september.
Jegerup kl. 16.30: LML
Høstgudstjeneste. Se side 11.
Søndag den 20. september, 16. s.e.t.
Luk. 7, 11-17 ”Opvækkelsen af enkens
søn fra Nain”.
Vojens kl. 14.00: EHR, LML og NBC
Festgudstjeneste. Se side 9.
Jegerup ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 10.30: NBC
Høstgudstjeneste. Se side 11.
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Torsdag den 24. september.
Jegerup kl. 19.00: LML.
Lægmandsgudstjeneste. Se side 5.
Søndag den 27. september, 17. s.e.t.
Luk. 14, 1-11 ”En helbredelse på en
sabbat”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 09.00: LML

Oktober
Søndag den 4. oktober, 18. s.e.t.
Matt. 22, 34-46 ”Det største bud i
loven - Davids Søn”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.30: NBC
Maugstrup kl. 11.00: NBC
Festgudstjeneste. Se side 14.
Tirsdag den 6. oktober.
Vojens kl. 09.30: EHR
Børnegudstjeneste.
Onsdag den 7. oktober.
Vojens kl. 19.00: LML
Familiegudstjeneste med spejderne.
Spisning kl. 18.00 i Vojens
Sognegård. Se side 6
Søndag den 11. oktober, 19. s.e.t.
Mark. 2, 1-12 ”Helbredelse af en lam
og tilgivelse af en synd”.
Vojens kl. 10.30: NBC
Jegerup kl.10.30: LML
Maugstrup kl. 09.00: LML

Søndag den 18. oktober, 20. s.e.t.
Matt. 22, 1-14 ”Kongesønnens
bryllup”.
Vojens kl. 10.30: NBC
Jegerup kl. 09.00: NBC
Maugstrup ingen gudstjeneste.
Søndag den 25. oktober, 21. s.e.t.
Johs. 4, 46-53 ”Helbredelsen af den
kgl. embedsmands søn”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 14.00: LML
Konfirmandgudstjeneste. Se side 5.
Maugstrup ingen gudstjeneste.

November
Søndag den 1. november, Alle
Helgens Dag.
Matt. 5, 1-12 ”Saligprisningerne”.
Vojens kl. 16.00: EHR, LML og NBC
Jegerup kl. 19.00: LML
Maugstrup kl. 10.30: NBC
Tirsdag den 3. november.
Vojens kl. 09.30: EHR
Børnegudstjeneste.
Søndag den 8. november. 23. s.e.t.
Matt. 22, 15-22 "Skattens mønt".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 14.00: NBC
Mindegudstjeneste. Se side 18.
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Søndag den 15. november, 24. s.e.t.
Matt. 9, 18-26 ”Opvækkelsen af
synagogeforestanderens datter og
helbredelsen af kvinden med
blødninger”.
Vojens kl. 10.30: NBC
Jegerup kl. 09.00: NBC
Maugstrup ingen gudstjeneste.
Søndag den 22. november, sidste
søndag i kirkeåret.
Matt. 25, 31-46 "Verdensdommen".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 11.00: LML
Jagtgudstjeneste og kirkekaffe.
Se side 17
Maugstrup kl. 09.30: LML
Fredag den 27. november.
Vojens kl. 16.00: EHR
Juleafslutning børnehaven.
Søndag den 29. november, 1. s.i.a.
Matt. 21, 1-9 ”Jesu indtog i
Jerusalem”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Kirkejulefrokost. Se side 19.
Jegerup kl. 10.30: LML
Maugstrup kl. 10.30: NBC
EHR = Eva Holm Riis
LML = Lone Marie Lundsgaard
NBC = Niels Bjørn ChristensenDalsgaard

lægmandsgudstjeneste
I Jegerup Kirke er det normalt præsten,
som står på prædikestolen.
Torsdag den 24. september kl. 19.00
holder vi lægmandsgudstjeneste med
Ivan Roloff på prædikestolen.
Bagefter samles vi til kirkekaffe i tårnrummet.
Alle er velkomne!

konfirmandgudstjeneste
Søndag den 25. oktober kl. 14.00 står
konfirmanderne for gudstjenesten i
Jegerup Kirke.
De unge mennesker sætter selv deres
præg på gudstjenesten, så kom og oplev
en måske anderledes gudstjeneste og få
en snak bagefter med konfirmanderne
over en sodavand eller kop kaffe.
Alle er velkomne!

BREGNBJERGLUNDEN
Gudstjenesterne foregår kl. 10.30.
Den skærmede afdeling kl. 10.15.
Torsdage:
03. september
10. september
17. september
24. september.
01. oktober
08. oktober
15. oktober
22. oktober
29. oktober
05. november
12. november
19. november
26. november
03. december
10. december
17. december
Man kan se hvilken præst, der har gudstjenesten på:
https://sites.google.com/site/
bregnbjerglundenogsommersted/
Alle er velkomne til disse gudstjenester.

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

Familiegudstjeneste med spisning
Onsdag den 7. 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.

Tilmelding til kirkekontoret på
tlf. 74 54 11 04 senest tirsdag den
6. oktober.
Alle er velkomne.

Mini-konfirmander i
tresognspastoratet

Mini-konfirmandundervisningen for alle

i tresognspastoratet foregår i Vojens
Sognegård på tirsdage kl. 14.00 - 15.30
og begynder den 20. oktober.
Alle børn i 3. klasse vil i løbet af september modtage en invitation med nærmere oplysninger vedr. undervisningen,
buskørsel mv.

Vojens - jegerup Børnekor
Vi synger igen - på Lagoniskolen
(Unionvej 4)
Vi starter efter efterårsferien - så hold
øje med skolens intra, der kommer en
invitation med de praktiske oplysninger,
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1. søndag i advent
Søndag den 29. november kl. 10.30
En festlig start på adventstiden.
Afhentning af adventskranse.
Simmersted Friskoles Børnekor medvirker.
Alle er velkommen.

Pris for maden er 50 kroner pr. familie.

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”.

Familiegudstjeneste i
Maugstrup Kirke

også om tidspunktet og hvor på skolen
vi skal være.
Stor hilsen,
Julia

Babysalmesang i
Vojens SOGNEGÅRD

Babysalmesang starter igen
tirsdage fra den 15. september til den
1. december fra kl. 10.00 til 11.00 i
sognegården sal 1.
Vi synger salmer og børnesange og hygger med kaffe bagefter.
Det er gratis at deltage.

Irene
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FOREDRAG OG SANG
på tværfløjte og tenor Arne Studsgaard,
så man får lejlighed til at lytte til velkendte og velklingende solosange og
kammermusik.

musikgudstjeneste
i jegerup kirke
Søndag den 6. september kl. 19.00
holder vi musikgudstjeneste i
Jegerup Kirke
Irene Larsen spiller på kirkens
orgel, og Lone Marie Lundsgaard er
prædikant.
Vi får besøg af Gideonitterne, som
kort fortæller om deres arbejde.
Der er efterfølgende kaffe i tårnrummet.
Alle er velkomne!

Pernille Fjalland, på tværfløjte

mAUGSTRUP KOR
Sæt kryds i kalenderen allerede nu

Carl Nielsen

I november - december mødes vi for
at synge og øve os til adventkoncerten
(Lucia gudstjenesten), som finder sted i
Maugstrup Kirke den 13. december kl.
14.00.

Carl Nielsen i ord og toner torsdag
den 3. september kl. 19.00 i Vojens
Sognegård
Over hele landet fejrer man i 2015 150
året for Carl Nielsens fødsel.
Det er der god grund til, for ingen andre komponister i Danmark har formået
både at skrive melodier til børnesange,
salmer, kammermusik, opera og store
symfonier.
I Vojens holder Irene Larsen foredrag
og sangaften, hvor hun fortæller om Carl
Nielsens liv og virke, og vi skal synge
kendte og mindre kendte sange fra Carl
Nielsens omfangsrige repertoire.
Desuden medvirker Pernille Fjalland

Arne Studsgaard, tenor
Deltagelse er gratis, men af hensyn til
indkøb af kage m.v. vil vi gerne have
tilmelding til Kirkekontoret senest
tirsdag den 1. september på tlf.:
74 54 11 04 eller på mail: gsh@km.dk

Der er 4 øvedage, fredage den 20.11,
den 27.11, den 4.12 og den 11.12.
Tidspunktet har vi ændret på - det er
kl. 17.00, så man kan nå det efter arbejde
og inden aftensmad.
Glæder mig til at se jer.
Julia

Irene

KIRKEBLADET · 34. Årgang · Nr. 3

7

vojens - jegerup - Maugstrup

KONCERT I VOJENS KIRKE

koncert

Steen Wrensted Jensen
Onsdag den 9. september kl. 19.00 er
der koncert i Vojens Kirke med organist Steen Wrensted Jensen, som opfører
Carl Nielsens Commotio i kontrast til
Otto Mallings PAULUS seks stemningsbilleder.
Commotio er Carl Nielsens eneste store
orgelværk, et stykke han fik færdigt kort
før sin død i 1931, og som er en slags
oprør mod datidens orkestrale og homofone klangtænkning.
Otto Malling repræsenterer slutningen af dansk orgelromantik, og stemningsbillederne refererer til hændelser,
motiver og ord fra bibelen.
Der er fri entre.
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Irene

Anne Marie Carl Nielsen var en dansk
maler og billedhugger og fra 1890 gift
med komponisten Carl Nielsen

folkekoret
Så synger vi igen
Folkekoret starter i Jegerup Kirke
søndag den 4. oktober kl. 11.45.
Vi synger smukke årstidssange og øver
op til vores julekoncert.
Glæder mig til igen at arbejde med jer.
Julia

Gitana og Kajetan
Koncert i Vojens Kirke søndag
den 27. september kl. 16.00
Med violinduoen: Gitana og Kajetan.
Gitana Aksionova Balaban er uddannet på Vilnius Academy of Music og
har udover flere finalepladser vundet A.
Livontas violinkonkurrence i Litauen.
Kajetan Marek Balaban er fra Polen
og uddannet fra Academy of Music i Katowice.
Begge er ansat som 1. violinister i
Odense Symfoniorkester.
Deres program omfatter en bred vifte
af klassiske perler for to violiner, men
også den rytmiske genre bliver repræsenteret i form af Ragtimes og Fiddle
tunes.
Der er fri entre.
Irene
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VOJENS KIRKE 90 ÅR

Vojens Kirke 90 år

FESTgudstjeneste i Vojens Kirke

Vojens Kirke blev indviet den 6. september 1925
Altertavlen er i år 400 år gammel og har været i Vojens
Kirke siden 1925. Den kom oprindelig fra Sønder Starup
Kirke.
Vojens Menighedsråd har besluttet at festligholde dette med
en festgudstjeneste

søndag den 20. september 2015 kl. 14.00

med efterfølgende reception i Vojens Sognegård.

Vojens Menighedsråd

Altertavlen 400 år
KIRKEBLADET · 34. Årgang · Nr. 3
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HAMONIKAKLUBBEN HARLEKIN

den sidste
nadver

Klaus Wivel
Et foredrag af Klaus Wivel
onsdag den 7. oktober kl. 19.30 i
Den Gamle Latinskole, Haderslev
Harmonikaklubben Harlekin

Koncert i Jegerup Kirke med Harmonikaklubben Harlekin
Første gang jeg har hørt dem spille , var
på en mørk januar aften, jeg fik lov til at
være med til deres prøve.
Og når de gik i gang, var det, som om
der blev lysere i hjertet.
Glæd jer til en dejlig aften med Harmo-

nikaklubben Harlekin, hvor vi både skal
lytte til musikken og synge med!
Koncerten finder sted torsdag den 8.
oktober kl. 19.00 i Jegerup Kirke.
Efter koncerten er der kaffe i tårnrummet.
Julia

kristenmeditation i domkirken
Lectio Divina, Kristenmeditation
i Domkirken, kl. 17.00 hver første
tirsdag i månederne oktober til maj
Igen i år inviteres der til Lectio Divina,
en klassisk form for kristen meditation.
Meditationerne varer en times tid
10
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i Domkirken, med fordybelse i en bibeltekst via Lectio Divinas traditionelle
mønster
Arrangementerne er åbne for alle og
indeholder introduktion til meditation,
samt sang og bøn.

Weekendavisens journalist Klaus Wivel
fortæller om sin bog ”Den sidste nadver
- en rejse blandt de efterladte kristne i
den arabiske verden.”
Klaus Wivel beskriver de kristnes
situation i den arabiske verden, som er
præget af fordrivelse og krænkelser af
menneskerettigheder.
Klaus Wivel har været på Vestbredden, i Gaza, Egypten, Libanon og Irak.
Her har han mødt kristne under et
stort pres, som ofte har et ønske om at
flytte væk fra områder, hvor de har været
stort set siden Kristi korsfæstelse.
I oplægget kommer Klaus Wivel ind
på den historiske og politiske baggrund
for situationen.
Der vil være mulighed for at stille
spørgsmål efter oplægget.
Klaus Wivel er forfatter, journalist og
mellemøstkender.
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Høstgudstjenester
Vojens Kirke
Høstgudstjenesten i Vojens Kirke
fejrer vi
søndag den 13. september
kl. 10.30.
Kirken vil være smukt pyntet og
vi fejrer høstgudstjenesten med at
synge nogle af vores kendte høstsalmer.
Efter høstgudstjenesten er der
kirkefrokost i sognegården.
Kirkefrokosten koster kr. 25,00.
HUSK! tilmelding til kirkekontoret tlf.: 74 54 11 04.

Jegerup Kirke
Jegerup Kirke fejrer
høstgudstjeneste i forbindelse
med landsbydagen
lørdag den 19. september
kl. 16.30.
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.

Maugstrup Kirke
Maugstrup Kirke fejrer
høstgudstjeneste
søndag den 20. september
kl. 10.30.
Konfirmanderne deltager i den traditionsrige gudstjeneste, hvor vi
skal synge de gamle, smukke høstsalmer, og hvor kirken vil være flot
pyntet med efterårets blomster og
kornneg.
Bagefter går vi i konfirmandstuen
til hyggelig samvær, og hvor der
serveres gullaschsuppe.
Alle er velkomne.

Alle er velkomne.
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KONfirmandbilleder 2015
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Vojens Kirke St. Bededag den 1. maj kl. 09.00

Maugstrup Kirke den 3. maj kl. 10.00

Jegerup Kirke St. Bededag den 1.maj kl. 11.00

Vojens Kirke Kr. Himmelfartsdag den 14. maj kl. 09.00
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KONfirmandbilleder 2015

"Sang for tid og evighed"

Vojens Kirke Kr. Himmelfartsdag den 14. maj kl. 11.00

Vojens Sognegård

Fotograf ved alle konfirmandbilleder: dasfoto.dk

sangeftermiddag i
jegerup præstegård
Omkring et hyggeligt kaffebord skal vi tirsdag
den 27. oktober kl. 14.00 åbne vores gamle
sangskat
Flere fra sognet er denne dag indbudt til at fortælle
om deres yndlingssange, og efterfølgende skal vi naturligvis også synge dem.
Der er dog også plads til spontane ønsker.
Alle er velkomne.

Tirsdag den 6. oktober kl. 19.00 og
onsdag den 2. december kl. 14.30
i Vojens Sognegård
Først synges salmer og sange og får fortalt lidt om, hvad
vi synger.
Når stemmerne er varmet op, er alle med til at vælge,
hvad vi i fælleskab vil synge.
Sangtimerne er arrangeret af organist Irene Larsen, kirkesanger Birgitte Sandholdt og sognepræst Eva Holm Riis.
Der vil blive serveret kaffe og kage.
Alle er velkomne

Irene, Birgitte og Eva

KIRKEBLADET · 34. Årgang · Nr. 3
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ny alterdug til maugstrup kirke

sogneaften
i Maugstrup

Dinne Rasmussen med den ny håndsyede alterdug
Søndag den 4. oktober kl. 11.00 er der
festgudstjeneste i Maugstrup Kirke med
indvielse af ny alterdug.
Dinne Rasmussen, Simmersted har påtaget sig at sy en ny alterdug til Maugstrup
Kirke.
Igennem de sidste mange måneder har
Dinne arbejdet flittigt på dette store projekt.
En alterdug i særklasse. Med stor kreativitet, og efter eget design og farvesammensætning er opnået et fantastisk resultat, som fremad kan pryde og fremhæve
såvel alterbord som den 400 år gamle
altertavle.
Farvesammensætningen er smukt afstemt efter de eksisterede farver, og de-

14
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signet, med livstræet og korset, udgør en
smuk harmoni.
Alterdugen er udført i patchwork, og
alt er håndsyet.
Det er med stor taknemmelighed, at
Maugstrup Kirke modtager denne flotte
gave, og indbyder alle til en festlig indvielse, hvor der er mulighed for ved selvsyn at besigtige den nye alterdug m.m.
Menighedsrådet er vært efter festgudstjenesten med et glas vin og kanapéer i
sakristiet.
Alle er velkommen.
Maugstrup Menighedsråd

Hans Adolph Brorson
Sogneaften onsdag den 28. oktober
kl. 19.00 i Maugstrup Præstegård
Som ingen anden i dansk digtning har
Brorson sat ord på sjælens kampe, fryd
og fred.
Ved at koble beskrivelser af de steder,
hvor Brorson levede, med den enorme
salmeskat, han efterlod, vil Torben
Bramming i foredraget tegne et portræt af en af dansk digtnings allerstørste
stemmer.
Arrangementet er gratis.
Der serveres kaffe med brød.
Venlig hilsen
Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard
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KONCERT I MAUGSTRUP KIRKE

Duo Krydsfelt
Søndag den 25. oktober kl. 19.00
inviterer Maugstrup Kirke til en
spændende og anderledes koncert med
Duo Krydsfelt, som består af Monica
Schmidt Andersen, blokfløjter og
Nicolas Koch-Simms, drejelire.
Krydsfelt er et uhøjtideligt møde mellem
tidlig musik, folkemusik, barok- og klassisk musik.

Musikken væves sammen på nye måder
og skaber et krydsfelt mellem stilarter,
tider og to unge musikere.
Der er ingen noder, kun nærvær, selvironi og humor.
Der er plads til spontane klapsalver,
spørgsmål, samt små historier om musikken og inspirationens kilder.
Julia
KIRKEBLADET · 34. Årgang · Nr. 3
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alle helgens dag
MAUGSTRUP KIRKE

VOJENS KIRKE

JEGERUP KIRKE

Maugstrup Kirke

Vojens Kirke

Jegerup Kirke

Søndag den 1. november kl. 10.30
mindes vi dem, som er gået bort i løbet
af året.

Søndag den 1. 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 1. 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, men vi synger også salmer og
lytter 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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Filmmatiné og café

Jagtgudstjeneste

Hertug Hans Blæserne
Erik Clausen

"Mennesker bliver spist"
Torsdag den 12. november
kl. 10.00 – 13.00 i Vojens Sognegård.
Filmfremvisning med efterfølgende diskussion og frokost.
Filmen handler om den aldrende automekaniker Herluf, der bliver dement og
forsøger at skjule sygdommen for sin
kone.
Filmen tager varmt vare på et alvorligt emne og kan således give anledning
til en god samtale over den efterfølgende
frokost.
Erik Clausens film "Mennesker bliver
spist" vandt Gabrielprisen i 2015.
Juryen skriver bl.a. i sin begrundelse:
”En film som både trækker på den
danske tradition for den humoristiske
folkekomedie og for den analyserende

hverdagsskildring, som går ind under
samfundets overflade og afslører de
skæbner, der gemmer sig der".
Som Erik Clausen selv malende har
udtrykt det: ”Hvis du dykker ned i telefonbogen, er der et drama!”
Det er Landsforeningen af Menighedsråd, der i 2003 for første gang uddelte
denne årlige pris, og siden har flere og
flere kirkelige organisationer samlet sig
bag prisen.

I Jegerup Kirke har vi igennem årene
lyttet til mange forskellige instrumenter.
Søndag den 22. november kl. 11.00
fejrer vi jagtgudstjeneste sammen med
Hertug Hans Blæserne.
Efter gudstjenesten samles vi til kirkekaffe i tårnrummet.
Alle er velkomne.

Efteråret byder på filmmatiné og café
i Vojens Sognegård.
HUSK! Tilmelding senest onsdag den
11. november kl. 12.00 på
tlf. 74 54 11 04 eller som mail til
gsh@km.dk
Pris kr. 50,- inkl. frokost.
Drikkevarer kan købes.
KIRKEBLADET · 34. Årgang · Nr. 3
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mindegudstjeneste

fryd dig, jorden - Guds søn er født

Julia Tabakova

Mindestenen på Maugstrup Kirkegård
Mindegudstjeneste i Maugstrup
Kirke søndag den 8. november
kl. 14.00
Efter gudstjenesten nedlæggelse af krans
på kirkegården ved mindestenen over
faldne soldater hjemmehørende i Maugstrup Sogn under 1. verdenskrig.
Hjemmeværnet medvirker med
fanen.
Efterfølgende afslutning med kaffebord i konfirmandstuen.
Alle er velkommen.
Maugstrup Menighedsråd

18
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J.S. Bachs store klaverværk "Det veltempererede klaver" består af 48 præludier og fugaer.
Hver eneste fortæller en bibelsk historie, reflekterer over den og inviterer
lytteren til at være en del af den.

Vise mænd knæler ærbødigt, og barnet smiler, mens fårenes pels skinner i
lyset fra Himlen.

Denne aften i Jegerup Kirke spiller jeg
de stykker, der fortæller om Jesus fødsel.
Denne fortælling er skøn, fyldt af jubel og glæde.

Efterfølgende er der et traktement i præstegården.

Koncerten finder sted i Jegerup Kirke
torsdag den 19. november kl.19.00.

Entré 50,- kr.
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KIRKEFROKOST
I VOJEns

STUDIEGRUPPEN
Studiegruppen har holdt en velfortjent
sommerferie og mødes nu igen fra september.
Denne gang skal vi læse Den danske
Folkekirkes Bekendelsesskrifter, og
eftersom den er udsolgt fra forlaget, kan
den hentes i kopi på kirkekontoret.

Der er kirkefrokost i Vojens
Sognegård søndag den 13. september
i.f.m. høstgudstjenesten kl. 10.30.
Der holdes julekirkefrokost i Vojens
Sognegård søndag den 29. november
efter gudstjenesten kl. 10.30.
Kirkefrokosten koster kr. 25,00.
HUSK! Tilmelding til kirkekontoret
senest fredag kl. 12.00 tlf.: 74 54 11 04.
Vojens Menighedsråd

Der kræves ingen forudsætning for at
være med i studiegruppen.
Alle er velkomne.
Vi læser, diskuterer og drikker kaffe sammen i en hyggelig atmosfære – brødet til
kaffen skal du dog selv medbringe.
Program kan hentes i kirkerne eller på
kirkekontoret.

Torsdag den 22. oktober i Jegerup
Præstegård kl. 19.30 – 22.00
Vi læser Den danske Folkekirkes Bekendelsesskrifter side 23-45 (Den Athanasianske Trosbekendelse samt Den Augsburgske Bekendelse).
Torsdag den 26. november i Vojens
Sognegård kl. 19.30 – 22.00.
Vigtigt: Fællesspisning kl. 18.00.
Vi læser Den danske Folkekirkes Bekendelsesskrifter side 46-63 (De vigtigste
Trosartikler).

ADVENTSMØDE I MAUGSTRUP
Der indledes i Maugstrup Kirke med
sang og musik.

JULEKONCERT
Julekoncert i Vojens Kirke onsdag
den 9. december kl. 19.00 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.

Tirsdag den 22. september i Jegerup
Præstegård kl. 14.00 – 16.30
Vi læser Den danske Folkekirkes Bekendelsesskrifter side 9-22 (Den Apostolske
og Nikænske Trosbekendelse).

Derefter serveres en let ’’Julefrokost’’ i
konfirmandstuen.

Traditionen tro er der Adventsmøde i
Maugstrup Præstegård tirsdag den
1. december 2015 kl. 12.00

Tilmelding nødvendig p.g.a. traktementet senest den 24. november til sognepræst Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard
på telefon 74 50 63 27 eller mail-adresser: nbc@km.dk.
Alle er velkommen.
Maugstrup Menighedsråd
KIRKEBLADET · 34. Årgang · Nr. 3
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grundlovsmødet 2015

Karen R. Jensen, den unge taler
Af Karen R. Jensen

K

ære grundlov, for hundrede år siden ændrede du fra den ene dag til den anden
det danske demokrati. Fra at stemmeretten
var forbeholdt under 15% af befolkningen,
gjaldt den nu flertallet. Du gav stemmeret
til kvinder, tjenestefolk, lærlinge og svende
- det var en sejr for ligestillingen mellem køn
og klasse.
Siden da har ligheden været fundamentet
for det danske samfund. Alle har lige ret til
at få sig en uddannelse, alle har ret til hjælp i
det ulykkelige tilfælde af sygdom, og alle har
ret til at ældes uden ubærlige bekymringer.
På trods af vi danskeres ydmyghed, er vores velfærdssystem og vores lighed noget af
det, som vi er allermest stolte af. Det bør vi
også være, da det ikke er uden grund, at Danmark gang på gang bliver kåret som et af verdens bedste lande, når det kommer til social
sikkerhed. Men ligestilling skabes ikke ved
lovgivning og politik alene - det handler også
om forståelse og medmenneskelighed.
Nu er jeg efterhånden ved at lægge sidste
hånd på min uddannelse som antropolog.
Som antropolog lærer man at have næsen
ude efter ting, som er svære at forstå – undren er altså det, som fodrer antropologien.
Antropologer har derfor begivet sig ud på
20
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lange togter til fjerne himmelstrøg for at forstå de mennesker og samfund, som de ellers
ikke forstod.
Den engelske antropolog Richard Jenkins
rejste til Skive. I Skive satte han sig for at
forstå de eksotiske nordjyders kulturelle traditioner og sociale forhold.
Noget af det første, som mødte Jenkins
var danskernes ide om lighed og solidaritet.
Et umiddelbart sympatisk og velmenende
træk som han i starten af sit feltarbejde beskriver som noget, der bør være ethvert lands
forbillede.
Jenkins opholder sig dog blandt de ”vilde”
i Skive i tilpas lang tid til at stille spørgsmålstegn ved danskernes ide om lighed. Ja ja, vi
har alle på papiret lige rettigheder, men kan
menneskelig socialitet og behov reduceres til
hvad der står på papiret? – ja, personligt, så
tvivler jeg.
Jenkins opdagede da også, at vores stærke
ide om lighed i bund og grund er skabt omkring et højt ønske om konsensus. Vi danskere befinder os bedst blandt folk, som vi
ligner, og som derfor ikke afkræver svar og
stiller spørgsmål ved vores måde at gøre tingene på. Hermed er der sjældent tvivl om de
sociale spilleregler... Ja for lige børn leger nu
engang bedst.
Men denne ide om lighed, hvor vi hele
tiden fortæller os selv og hinanden, at i Danmark er vi alle lige – vi er alle i samme båd,
og vi har alle samme udgangspunkt – bidrager på den ene side til vores nationalfølelse
og vores udprægede tillid til systemet.
På den anden side lukker den vores øjne
for forskellighed, hvormed vores ellers så
sympatiske velfærdsystem lukker sig om sig
selv, og paradoksalt nok udelukker dem som
har allermest brug for det.
Forskellighed handler ikke blot om præferencer og overbevisninger, men handler
ligeså meget om hvad man kommer fra, og

hvilke præmisser skæbnen præsenterer den
enkelte for. Dette kan illustreres ved ideen
om et kortspil. Alle spiller i princippet med
samme afsæt; reglerne er ens for alle, og alle
får tildelt samme antal kort, men ikke alle for
tildelt de samme kort. Nogle er gode, nogle
er dårlige, nogle kort kan måske synes ringe,
men i kombination med andre kan de selvsamme kort udgøre en vinderhånd.
Udover den rette kombination, handler det
også om at spille sine kort rigtigt; udnytte de
chancer man har, lære at forstå og endda måske forudse de træk som ens modspiller tager. Her gør endnu en central komponent sig
gældende, nemlig den enkeltes forudsætning
for at spille det pågældende spil. For at kunne
spille et spil, kræver det, at man har kendskab til reglerne og at man forstår at lægge
en hensigtsmæssig strategi. Dette lærer man
sjældent ved at stå på sidelinjen og kigge på.
Udover at have mulighed for aktivt at deltage
i spillet, har man ofte brug for én, som bruger
tid på at vejlede og guide en. En person, som
giver gode råd til hvordan man spiller selv de
dårligste kort på den mest fordelagtige måde
Ligesom i kortspillet spiller vi i det danske
samfund efter de samme regler – vi har alle på
papiret det samme udgangspunkt for at klare
os godt gennem livet. Men menneskelivet er
nu en gang mere komplekst end som så.
Vi vokser alle op under forskellige forhold. Måske er man født med et fysisk handicap, måske er man vokset op med forældre
som lider af psykisk sygdom, måske har man
svære boglige forudsætninger; alt sammen
faktorer som påvirker vores evne til at spille
det spil, som også i folkemunde kaldes livet.
Udover at være et billede for den enkeltes
præmis i livet, ser jeg også kortspillet som et
billede på en ærgerlig tendens – nemlig konkurrencestaten.
I konkurrencestaten lever man ikke for
og sammen med sine medmennesker, man er
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derimod et individ, som arbejder mod sine
medborgere i en evig jagt efter kompetenceudvikling og optimering til fordel for staten
og egen vindings skyld.
Lige som i et spil kort eksisterer der i konkurrencestaten altid en vinder og en taber.
Begge titler er gensidigt afhængige –uden en
taber er der ikke en vinder. Og vinderen har
altid håneretten. Håneretten til at pege fingre
og blive forarget over, hvordan taberen klatter vores skattepenge op, hvorledes kravet
om skattelettelser og ønsket om endnu en
fladskærm bliver mere stuerent
Jeg ønsker, at vi en dag kan erstatte kortspillet med ideen om en kabale. I en kabale
spiller man godt nok mod sig selv, og det er
ikke altid tingene går op. Men kabalen involverer ikke et behov for at kåre en vinder eller
en taber. Og netop derfor giver det mening
både at give og modtage hjælp.
Vi ved alle de er der. Vi kender sikkert
en eller flere af dem. Dem som har brug for
en ekstra hånd med at få kabalen til at gå op.
Dem hvor den ekstra hjælp fra enten staten
eller hjertevarme naboer betyder alt. Vi ved
også, at disse mennesker fortjener al den
hjælp de kan få, for hvis der er nogen som
knokler, så er det dem. De knokler hver eneste dag for at få hverdagen til at gå op - ikke
i en højere enhed, men bare gå op.
Vi kan alle løbe ind i svære og hårde tider, hvor netop vores kabale synes som en
vilkårlig rækkefølge af ubrugelige kort. Det
er netop der, hvor den lille ekstra hjælp er
kærkommen og gør den store forskel. Derfor
er det vigtigt, at dem som har overskuddet
hjælper dem som kæmper. Dette er fundamentet i den danske lighed.
Det handler altså ikke om at afkræve og
hævde sig selv som vinder, men at bidrage
der, hvor man kan. Måske er det for dem,
som har sit på det rene, svært at sætte sig ind
i, hvorfor nogen mennesker bare ikke kan

gennemskue og dermed løse de knuder som
må opstå. Men det handler om at se forskelligheden i øjnene, stå ved den indrømme dem
og omfavne den. Forstå at ikke alle er født
med ressourcerne til gang på gang at påtage
sig taberrollen, for derefter at rejse sig med
oprejst pande.
Derfor skal vi huske at stå sammen i livets
spil – hjælpe dem som har det svært. Uanset
om vi ligner hinanden eller ej.
Kære grundlov ja så står vi her 100 år senere,
og er dig evigt taknemlige, men vi skylder dig
en ekstra indsats. For godt nok har vi aldrig
været mere lige, men sjældent har der været
mindre plads til forskelligheden.

LUCIAGUDSTJENESTE

STOR TAK
Stor tak til Lise Havn
Vojens Menighedsråd har på møde den
2. juli 2015 godkendt Lise Havns anmodning om, grundet sygdom, at udtræde af
menighedsrådet.
Menighedsrådet takker Lise Havn for
godt og loyalt engagement og samarbejde og beklager meget ønsket om at
udtræde.
Menighedsrådet ønsker Lise Havn
god bedring.
Som suppleant har tidligere menighedsrådsmedlem Helmuth Madsen accepteret
at indtræde i menighedsrådet, som glæder sig til samarbejdet.
På vegne af Vojens Menighedsråd
Ingelise Vilsen
Formand

Luciagudstjeneste i Jegerup Kirke
søndag den 6. december kl. 14.00
Vi begynder traditionen tro med at synge
julen ind i kirken og går så over i forsamlingshuset til juletræsdans, æbleskiver
og hyggeligt samvær.
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.

JULETRÆSFEST
Søndag den 13. 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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SOGNEJAGT

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

Lørdag den 12. december
kl. 10.00.
Jægerne mødes ved Simmersted Friskole.
Der jages først i Sønderskoven i Simmersted, derefter i Præsteplantagen på
Kestrupvej.
Der serveres grillpølser og drikkevarer i plantagen.
Arrangementet er gratis.
Alle sognets beboere, jægere samt jagtforeningens medlemmer er velkomne,
og vi håber mange møder op.
Her er en god mulighed for, at ikkejægere også kan få et indblik i, hvordan
en jagt foregår.
Og samtidig få en herlig naturoplevelse kombineret med en frisk travetur.
Med venlig hilsen
Jagtforeningerne og
Maugstrup Menighedsråd
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DSUK KREDS HADERSLEV

Eftermiddagsmøder i Vojens Sognegård
Danske Sømands- og Udlands Kirker (DSUK) i
Haderslev Kredsen holder igen i efteråret hyggelige
eftermiddagsmøder i Vojens Sognegård.
Holder du af sang og foredrag og gerne
drikker en kop kaffe/the i hyggeligt selskab, er eftermiddagsmøderne måske
noget for dig.
Man behøver ikke være medlem for at
deltage i møderne – alle er velkomne.
DSUK kredsen i Haderlev har eksisteret
i over 40 år og har til formål at samle
penge ind til de danske kirker uden for
landets grænser.
Eftermiddagsmøderne koster 25 kroner at deltage i, og beløbet går ubeskåret til kredsens pengekasse, som en gang
om året tømmes, og beløbet doneres til
et kirkeligt formål i udlandet.

Tirsdag den 27. oktober kl. 14.30:
Ulla Toft har besøgt kredsen før, og denne gang kommer hun og fortæller om sin
tur i maj ”I Luthers Fodspor”.
Tirsdag den 24. november kl. 14.30:
Graver og kirkesanger Chresten Friis
fortæller om børnehjemmet Emmanuel
i Honduras og viser billeder fra hjælpearbejdet.

SANKETRÆ

Vores møder holdes i Vojens Sognegård
kl. 14.30 – 17.00 – og alle er velkomne!

Maugstrup Menighedsråd tilbyder
sanketræ ved selvskovning.

Tirsdag den 29. september kl. 14.30:
Dansk-amerikaneren Roy Bork kommer
og fortæller om sit liv i Californien, og
hvordan Den Danske Kirke i Los Angeles blev til.

Pris: Kr. 200,- pr. rummeter incl. moms.
Henvendelse til:
Skovudvalgsformand
Svend Erik Lauesgaard Hansen
Tlf.: 74 50 62 08
Mob.: 22 48 62 08
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

KIRKEBIL

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Dåb

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

Vojens Menighedsråd

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

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

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

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

TAXA Tlf. 70 10 75 00

MANGLER KIRKEBLADET
Det næste nummer af Kirkebladet (nr. 4
- 2015) uddeles lørdag den 28. november
2015.
Har du ikke modtaget det denne dag,
så kontakt kirkekontoret.
Det kan også hentes i våbenhuset i
kirkerne eller på biblioteket i Vojens.
Kirkebladet kan også hentes på hjemmesiden: www.vojenskirke.dk.
Deadline for stof til næste kirkeblad er
mandag den 26. oktober 2015.

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

Der er offentlige menighedsrådsmøder i
Vojens Menighedsråd:
Onsdag den 23. september kl. 14.00.
Onsdag den 28. oktober kl. 14.00.
Onsdag den 25. november kl. 14.00.
Onsdag den 27. januar kl. 14.00.
Onsdag den 24. februar 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 08. september kl. 16.30.
Tirsdag den 13. oktober kl. 16.30.
Tirsdag den 10. november kl. 16.30.
Tirsdag den 08. december kl. 16.30.
Jegerup Menighedsråd

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

Der afholdes menighedsrådsmøder i
Maugstrup Sogn:
Torsdag den 17. september kl. 18.30.
Torsdag den 15. oktober kl. 18.30.
Torsdag den 19. november kl. 18.30.
Torsdag den 17. 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. Mandag fri.
Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard, Borgvej 3, Maugstrup, 6500 Vojens.
Tlf. 74 50 63 27 og e-mail: NBC@KM.DK. Mandag fri.
Organister i tresognspastoratet
Irene Larsen, Kirketoften 1, Jegerup, 6500 Vojens. Tlf.: 74 59 12 27 og e-mail: larsenogjakobsen@gmail.com
Julia Tabakova, Storegade 97 A, 2., 6100 Haderslev. Tlf.: 28 92 89 92 og e-mail: julia@juliatabakova.dk
vojens Sogn

Jegerup Sogn

Kirkesanger:
Kontakt kirkekontoret tlf. 74 54 11 04
Kirkegårdsleder:
Claus Schøtt,
Østerled 2, 6500 Vojens, tlf. 74 59 14 51,
e-mail: vojenskirkegaard@c.dk
Menighedsrådsformand:
Ingelise Vilsen, Præstegårdsvej 18,
6500 Vojens, tlf. 74 54 31 28
e-mail: invi@privat.dk
Kirkeværge og kasserer:
Knud Peter Levinsen, Vestergade 54,
6500 Vojens, tlf. 74 54 28 37,
e-mail: kpl@net.dialog.dk
Regnskabsfører:
Gunvor Steensbeck Hansen, Landgangen 7, 2. th.
6100 Haderslev, tlf. 74 54 26 72
e-mail: gsh@km.dk

Graver og kirketjener:
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: mcjkrag@gmail.com

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

Redaktionsudvalg: Eva Holm Riis, Lone Marie Lundsgaard, Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard, Henny Knudsen, Ulla Toft.
Ansvarshavende og layout: Knud Peter Levinsen, Tlf. 74 54 28 37/20 10 05 17, mail: kpl@net.dialog.dk
Tryk: Zeuner Grafisk a/s - Deadline for næste nummer er mandag den 26. oktober 2015.

