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MENNESKELIV OG KRISTENTRO

Menneskeliv og kristentro
Jeg får lyst til at skrive om fadervor
– nu hvor vi går den mørke tid i møde.
Jeg tænker tit tilbage til min barndom,
da min mor sammen med mig sad og
bad fadervor – det gav en tryghed og
en rar fornemmelse.
Siden hen er fadervor for mig blevet
udvidet med: ”Den enkelte bøn” Den
enkelte bøn, som vi hver især formulerer for os selv, men som vi henvender
os til Gud med - i håbet om, at han
hører den.
Den enkelte bøn, som man har brug
for til tider, hvor ens hverdag kan byde
på opgaver mange som få – eller ved
sygdom eller dødsfald, som kræver en
at ”tale” med.
Når vi tar’ bønnen til os, er det ofte
et udtryk for, at man ikke selv magter
situationen.
Bønnen kan være med til at give
mening og indhold og forklaring på,
hvordan du kommer videre.
Det giver mening, når du har denne
lille ”samtale” med dig selv og Gud
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– ligesom dengang, da din mor eller
far bad fadervor. Det føles rart og du
får det godt med dig selv.
Jeg læste for nylig i bogen ”Hverdagsfromhed” Denne bog handler
om måder, hvorpå man kan gøre sin
kristentro nærværende i hverdagen.
I grunden er det jo slet ikke så svært.
Det er ligesom heller ikke noget nyt i
det. At bede en bøn til Gud uanset om
det er hjemme hos dig selv eller når du
går i kirken – i kirkerummet, hvor der
er rummelighed for at være tilstede og
hvor kristendommen får sin synlighed
i Præstens tale og bøn - til og for os.
Det er muligt – trods moderne tider, at
lære og gøre sig fortrolig med kristendommens indhold. Dette kan være
med til at give en dybere mening for
den enkelte – for dig som menneske.
af Borghild Larholm
Tjørnevej 17, Vojens
FADERVOR
Fader vor, du som er i himlene
Hellige vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden,
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i
evighed
Amen

Velkommen
Velkommen til sognepræst
Eva Holm Riis
Eva Holm Riis er pr. 1. oktober 2007
udnævnt af kirkeminister Bertel
Haarder til ansættelse ved Vojens
Sogn med tjeneste i 3-sogns-pastoratet
Vojens-Jegerup-Maugstrup.
Eva Holm Riis har domicil ved Vojens
Kirke og er desuden kirkebogsførende
i 3-sogns-pastoratet.
Menighedsrådet var godt forberedt
i valget af Eva Holm Riis, da hun i
3 mdr. fra januar til april 2007 har
vikarieret i Johannes Gjesings barselsperiode. Vi lærte hende at kende som
en meget dygtig prædikant, et varmt
og seriøst menneske med stor indsigt i
kirkelige forhold.
Eva Holm Riis er opvokset i præstegården i Lintrup i Sønderjylland,
hvor hendes far var præst, og hendes
mor var sygeplejerske.
Hun bestod sin teologiske kandidateksamen i august 1997 og har siden
været konstitueret sognepræst i flere
sogne, senest i Øsby-Årø pastorat.
Eva Holm Riis har desuden deltaget i
en del teologiske og filosofiske kurser,
samt undervist vordende lærer.Det er
menighedsrådenes ønske, at sognenes
menigheder vil tage vel imod vor
nye sognepræst, - vi glæder os alle til
samarbejdet med hende.
Ingelise Vilsen
Vojens Menighedsråd

Ny sognepræst i Vojens

Præsentation af vor ny
sognepræst i Vojens
Pastoratets nye præst, Eva Holm Riis;
skriver:
Da jeg stod op om morgenen d. 30. september 2007 lå der foran mig en lang
og skelsættende dag i mit liv: Jeg skulle
indsættes som sognepræst i Maugstrup,
Vojens og Jegerup kirker.
Tre gudstjenester med indsættelse i
hver kirke fulgte, og tre gange fik jeg
holdt min første prædiken som fast
sognepræst i pastoratet. Efter en for
mig stor og dejlig dag er jeg nu i gang
med hverdagen som en af sognenes tre
præster, men jeg må stadig knibe mig i
armen for at mærke, at det er sandt, så
glad er jeg for det.
Jeg har jo været præst i pastoratet før,
mens daværende sognepræst Johannes Gjesing havde børnepasningsorlov.
Derfor vidste jeg, hvad jeg gik ind til,
før jeg søgte stillingen. Jeg vidste, at
der var en del tumult i menighedens liv
i Vojens, men det var ikke indtrykket
af dette, der sad tilbage i mig, da jeg
ved vikariatets slutning forlod stedet.
Det var derimod indtrykket af en god
og velfungerende menighed i alle tre
sogne, der på hver sin måde er engagerede og optagede af deres kirke og dens
forkyndelse.
Der var selvfølgelig en hage ved det, og
det var, at jeg ikke kunne bo i Vojens,

fordi min mand, Knud, der også er
sognepræst, i forvejen har bopælspligt
i Bevtoft. Men der har det været mit
store held, at der pr. 1. september 2007
er indført en ny lov, der giver præsteægtefæller mulighed for at få dispensation fra bopælspligten, hvis de bor
mindre end 50 km fra pastoratet, de er
præst i. Jeg har heldigvis kun 12 km.
Derudover får jeg kontor og studereværelse på Østerled 4, og her skal også
nogle af bryllups; begravelses - og
dåbssamtalerne foregå og mit forberedende arbejde til gudstjenesterne.
Jeg føler mig meget heldig og privilegeret, at jeg nu kan vie mit arbejdsliv til
ét sted og forkynde evangeliet i Vojens,
Jegerup og Maugstrup for én treenig
menighed og i tre på hver deres måde
smukke kirker.

Nu var en af mine pointer i den ene af
prædikener, at det er svært at gøre sig
ydmyg uden, at der går en eller anden
form for selvophøjelse i ydmygelsen.
Men jeg kan sige så meget, at jeg føler
mig lige ydmyg og ophøjet ved at skulle
være præst i Vojens, Jegerup og Maugstrup. Ydmyg, fordi der ligger en stor
og ansvarstung opgave foran mig, hvor
jeg har ansvaret for jævnt og forståeligt
at forkynde om Jesu Kristi ydmygelse
og ophøjelse. Ophøjet fordi det var mig,
der blev valgt og kaldet til at gøre det.
Tak for det.

Og når min daglige gerning er udført,
har jeg min mand og mine tre drenge,
Hans, Valdemar og Christian, på 7, 6
og 4 at dele livet med. De to store går
nu i skole og den lille i børnehave. De
kender Vojens ganske godt, fordi vi tit
er herinde, så de ved, hvor det er, deres
mor tager hen, når hun tager på arbejde.
Både ved min prøveprædiken til embedet og ved min indsættelse sluttede
søndagens tekst med følgende udsagn
af Jesus: ”Den, der ophøjer sig selv,
skal ydmyges og den, der ydmyger sig
selv, skal ophøjes”.

Eva og Knud,
Valdemar, Hans og Christian.
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JUL

Hvorfor overhovedet
holde jul i Danmark?

J

amen, det er der da også nogle
(mange) der ikke gør, jeg tænker her
ikke så meget på muslimer, ateister og
andre ikke-kristne iblandt os, men på
dem der ”flygter” fra vores traditionelle
og ”hyggelige” julefejring fra november
til og med d. 24. december.

N

ogle af disse i øvrigt oven i købet
fornuftige mennesker har fået
nok, de gider simpelthen ikke mere
være med! De er ganske enkelt stået af
juleræset! De flygter til de varme lande
eller rigtige vintersportssteder, hvor
de kan få fred for alt det kommercielle
eller forløjede ”nu skal vi rigtig hygge
os og være gode ved hinanden.” – Jeg
forstår dem udmærket! Jeg kan nemlig
også, når det ”nu endelig bliver jul,”
føle, at nu hænger det mig altså ud af
halsen.

D

et at fejre jul er en gammel tradition, ordet jul kommer af det
oldnordiske ”joul,” der betyder noget
i retning af vores” Høtte,” en gevaldig
fest hvor man for alvor ”slog til søren”
og næsten gik amok at feste, æde,
drikke og ”lege”/hore – og gjorde det
for man nu midt om vinteren havde
mærket, at nu var det hele derude i
naturen igen vendt og lyset og solen
var ved at komme tilbage – der var igen
håb for fremtiden (og med et udtryk
fra Knud Rasmussens grønlandske
fortælling om Gamle Kuanjas julebudskab): ”mismodet og vinterangstens tid”
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var ved at være ovre!

D

et der for mig for alvor er ”galt”
er at vi ikke mere ”forstår” at
holde jul, vi begynder alt for tidligt
og ender alt for hurtigt. Vi kender alle
mundheldet: Nu er det jul, nu er det
jul igen og julen varer lige til påske,
nej det er ikke sandt for derimellem
kommer fasten! – faste er så også
noget som vi, de fleste af os i hvert
fald i religiøs forstand mere formår at
holde (det kan til gengæld muslimerne:
de holder til Allahs ære og for at være
gode muslimer en hel måneds faste:
de spiser, drikker eller ryger under
”ramadanen” ikke, så længe det er lyst,
til gengæld hygger de sig så når mørket
endeligt falder på med familie, venner
og naboer ved at spise og hygge sig.)

over ikke altid at være som vi burde
være.” Men vi køber os i virkeligheden
aflad selv om afladen burde være afskaffet med reformationen.

I

øvrigt og til sidst: hvis ikke julen
lå hvor den altså ligger d. 24.-25.
december, så måtte vi netop i Norden
og specielt her i Danmark finde på at
placere den netop der, for da vender det
hele virkeligt, da kom der i Kristus for
alvor og nyt håb til vores verden!

V

i holder jul, det ved ethvert barn
for at fejre Jesu fødsel. Vi gør
det ved at hygge os, tænde lys og give
hinanden gaver og synge sammen og
måske ved at gå i kirke juleaften (og
ikke et ondt ord om det!) Men julen
begynder altså ikke i november og
ender d. 24. december. Jesu fødselsdag er oven i købet ifølge salme- og
folkekirkens alterbog d. 25. december!
Og julen varer - om ikke til påske - så
til 6. januar, Hellig tre Kongers Dag!
Først da kan vi med rette synge ”Dejlig
er den himmel blå.”

S

elvom jeg altså ikke bryder mig
om det, så forstår jeg udmærket de
erhvervsdrivendes behov for at tjene
penge på vores ”dårlige samvittighed

Fortsættes næste side.....

JUL
"Vi sidder i mørket, i dødsenglens
skygge,
for natten om advent er tærende lang.
Vi længes, vi længes mod morgenens
lykke,
mod solopgangs-timen med fuglenes
sang,
thi Herren har svoret
at komme i Ordet
med styrke, med almagt i Ånden til
stede,
som nærer vort håb, og som bærer vor
glæde."

Tresognspastoratet

Det alternative
Det alternative og Folkekirken.
I weekenden den 27-28 okt. 2007 er der
Alternativ Messe på Bispen i Haderslev.

Onsdag d. 7. nov. kl. 19.30
Bibelkreds hos Andreas Pedersen,
Gyvelvej 4.

Lørdag fra kl. 12-17, søndag fra kl. 1017 Folkekirken vil være repræsenteret
med en stand, hvor det vil være muligt
at få en snak enten med en frivillig fra
et sogn i området eller med en præst.

Onsdag d. 21. nov. kl. 19.30
Sudankredsens pakkefest i Sognegården. Taler Kurt Johansen.

(Første vers af nr. 89 i Den Danske
Salmebog, skrevet af Johannes
Johansen i 1996).

Her har man lejlighed til at møde nogle
mennesker, som gerne står ved deres
kristne tro.

Og:
En rose så jeg skyde
op af den frosne jord,
alt som os fordum spå’de
profetens trøsteord;
den rose spired frem
midt i den kolde vinter
om nat ved Betlehem

Man kan modtage forbøn og velsignelse, eller man kan lufte sin tilfredshed/utilfredshed med kirken.

(Første vers af 117 i DDS, oprindeligt
tysk fra 16. århundrede – og derfor
dette billede af en rose, ganske vist
taget en gårdhave i Frankrig en sommer
i ca. 30 graders varme).
Ole Nedergaard,
Jegerup

Lykke Wester.

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

TAXA Tlf. 74 54 28 70

Onsdag d. 5. dec. kl. 19.30
Adventsfest hos Herdis Hansen, Ndr.
Ringvej 7. Taler Johannes Gjesing.
Bedeuge 6. - 13. januar 2008
Tirsdag den 8. jan. kl. 19.30
hos Gunner Schmidt, Møllevej 20,
Gabøl.
Onsdag den 9. jan. kl. 19.30
hos herdis Hansen, Ndr. Ringvej 7.
Torsdag den 10. jan. kl. 19.30
hos Andreas Pedersen, Gyvelvej 4.
Onsdag den 30. jan. kl. 19.30
Sudankreds hos Hanne Tønder,
P. N. Lagonisvej 4.
Onsdag den 6. feb. kl. 19.30
Bibelkreds hos Villy Andersen,
Østergade 4.
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Nyt fra vojens sogn

www.vojenskirke.dk

Koncert i Vojens Kirke
Koncert i Vojens kirke søndag den 9/12
kl. 15:00.
For 25 år i træk synger Vojens koret
julen ind.
Under ledelse af Karen Lawrence vil
koret fremføre et flot program med den
traditionelle jule musik.
KFUK spejderne bærer lys ind.
Alle er velkommen.
Fri entre.

Menighedsrådsmøder
Der er offentlige menighedsrådsmøder i
Vojens menighedsråd:
Onsdag den 28. nov. kl. 19:00.
Onsdag den 23. jan. kl. 19:00.

Lillian Bouttè
Onsdag den 6. februar 2008 planlægges
der en koncert med Lillian Boutté.
Jeg er ikke helt klar med billetter, og
hvad de kommer til at koste, og hvor de
skal købes.
Irene
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Indgangspartiet til den tidligere præstegård i Vojens

Ny Sognegård i Vojens
Vojens menighedsråd er i gang med at
se på muligheden for at omdanne den
tidligere præstegård til en moderne og
tidssvarende sognegård.
Til det formål har menighedsrådet taget
kontakt til arkitekt Rikke Martinusen
fra +M arkitekterne a/s (RM).

En ny sognegård skal gerne kunne
danne rammen om et mangfoldigt
kirkeligt arbejde, til glæde for alle i
sognet, så det vil kræve at der bliver
indbygget en stor del fleksibilitet i
selve indretningen, med respekt for de
smukke omgivelser der er i området.
kpl

De første spæde udkast har været til
behandling i menighedsrådet, og der
arbejdes videre ud fra de ønsker der er
fra menighedsrådet.
Den tidligere præstegård har tidligere
været anvendt som sognegård i 5 år og
det er bl.a. erfaringerne fra denne periode der indgår i de fremtidige planer.

Bålplads i haven.

NYT FRA VOJENS SOGN

Luciagudstjeneste
Luciagudstjeneste i Vojens kirke
søndag d. 16, december kl. 14:00.
3. søndag i advent kl. 14:00 er der
luciagudstjeneste med efterfølgende
juletræsfest.
Det er børn fra Povlsbjergskolen, der
går Luciaoptog, og bagefter går vi ned
i præs-tegården, hvor der er juletræ,
- og hvem ved, måske komme julemanden.

NYT FRA MAUGSTRUP SOGN

Meditative andagter
Maugstrup kirke har et usædvanligt
korrum, der vidner om fordums tiders
storhed.
Dette korrum danner rammen om en
anderledes form for gudstjeneste.
Man mærker en anden form for
nærhed, når man sidder i en kreds ved
døbefonten.

Den 9. december kl. 19:00.
Traditionen tro holder vi børnegudstjeneste med Luciaoptog i
Maugstrup kirke.
Hvis du vil være med til at gå Lucia så
hold øje med den seddel, der bliver delt
ud på Simmersted skole. Der vil være
tre øvegange i ugen op til gudstjenesten.
Menighedsråd og sognepræst

Mindegudstjeneste

Børneklubben
Vojens Kirkes børneklub er startet på
en ny sæson.
Alle børn fra 0 - 5. klassetrin er meget
velkomne, og det er ikke en forudsætning, at man er kristen eller døbt,
man skal blot have lyst til, i fællesskab
med andre børn, at høre og lære om de
bibelske fortællinger og få et grundlæggende kendskab til, hvad kristendom er.
Vi mødes i kirken en tirsdag hver
måned kl. 14:00. Her vil vi hver gang
starte og slutte af med en sang, bede
Fadervor og høre og snakke om bibelens fortællinger. Når vi er færdige i
kirken går vi over i sognegården, hvor
vi hygger os på forskellig vis.
Mødedage: Tirsdag den 6. nov. og
tirsdag den 4. dec. og
tirsdag den 8. jan.
Kontakt Lene Jørgensen,
tlf. 74 54 29 99

Luciagudstjeneste

Andagterne, som varer ca. ½ time, tager
udgangspunkt i skriftsteder fra Bibelen,
der vil være Fadervor, velsignelse og
rum for stilhed til bøn og eftertanke for
den enkelte.
Vi mødes kl. 19:30 i kirken.
Tirsdag den 13. nov.
Tirsdag den 27. nov.

Adventsmøde
Adventsmøde i Maugstrup præstegård.
Tirsdag den 4. december kl. 14.00 er
der adventsmøde ved sognepræst Lykke
Wester.
Alle er velkomne.
Menighedsråd og sognepræst.

Mindegudstjeneste i Maugstrup kirke
for afslutningen på 1. verdenskrig
11. november kl. 19:00.
Det er 89-års dagen for afslutningen på
1. vk., vi højtideligholder.
Efter gudstjenesten er der kransenedlæggelse ved mindestenen på
kirkegården.
Vi slutter med kaffe i konfirmandstuen.
Alle er velkomne.
Menighedsrådet.

Frisk luft
GÅ i kirke 1. nytårsdag.
Trænger du til frisk luft oven på julens
strabadser, så gå en tur til kirke 1.
nytårsdag!
Kl. 14:00 serverer vi kaffe med
hjemmebag i konfirmandstuen. Her
har vi lejlighed til at snakke, synge og
ønske hinanden godt nytår, inden vi kl.
16:00 holder gudstjeneste i kirken.
Lykke Wester.
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Nyt fra maugstrup sogn

Sanketræ
Maugstrup menighedsråd tilbyder
sanketræ ved selvskovning.
Pris: 150,00 kr. pr. rummeter.
Henvendelse til:
Svend E. L. Hansen
Tlf.: 74 50 62 08
Mob.: 22 48 62 08.

Aftenhøjskolen
Mandag den 7. januar 2008.
Starter aftenhøjkolen
”Danmarks frieste” i
konfirmandstuen i Maugstrup.
Fra kl. 19.30 – 21:30.
Indlagt pause til medbragt kaffe/o.l.
Pris pr. aften kr. 25,00
Program følger.
Maugstrup menighedsråd
Ulla Toft.

Alle helgens dag
Alle helgens gudstjeneste den
4. november kl. 10:30.
Under gudstjenesten vil navnene blive
læst op på alle, der er døde i Maugstrup sogn siden Alle helgens dag
2006. Gudstjenesten vil være lagt til
rette som en stund, hvor vi mindes
dem, som vi har mistet i det forgangne
år – eller som vi tidligere i livet har
mistet. Efter gudstjenesten vil der være
en kop kaffe i våbenhuset.
Alle er velkomne.
Lykke Wester.
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www.maugstrup.dk/kirken

Indbydelse til jagt
Indbydelse til jagt i præsteggårds
plantagen.
Maugstrup jagtforening indbyder til
jagt for alle interesserede jægere i
Maugstrup kirkesogn.
Den 28. december kl. 12:30.
Mødested Plantagen.
Med venlig hilsen
Maugstrup Jagtforening
Fm. Jes Peter Krab.

Kirkeklokken
Kirkeklokken i Maugstrup.
Igennem godt 400 år er kirkeklokken i
Maugstrup blevet betjent manuelt,
men efter henstilling fra arbejdstilsynet har Maugstrup menighedsråd
besluttet at installere automtisk
ringning og kimeanlæg på Maugstrup
kirkeklokke.
Klokken er støbt af Michel Debler, år
1590.Diameter 980 mm. I 1942 var
klokkens oprindelige knebeløje så rusttæret at det måtte udskiftes.
I 1967 revnede klokkens slagring.
Revnen blev svejset og klokken fik
samtidig opfyldt de stærk slidte slagsteder med nyt klokkemalm. I dag er
klokken uden fejl og mangler.
Klokken er ophængt i slyngbom,
sandsynligvis fra 1800 tallet. Bom og
beslag er restaureret i 1942 og 1967.
I 1989 blev monteret ny knebel.

Klokkestolen er udført i egetræ. De
lidt særprægede skrå lejebjælker er
integreret i kvistkonstruktionen.
En prøveringning viste at der ikke er
gennemslag til kirkerummet, og at
der ikke forventes støjgener fra det
automatiske ringelanlæg.
De kirkelige myndigheder har godkendt projektet og arbejdet udføres i
løbet af foråret 2008.
Maugstrup menighedsråd
Ulla Toft.

Musikgudstjeneste
Musikgudstjeneste Lillejuleaften.
4. søndag i advent er i år den 23. dec.,
derfor holder vi musikgudstjeneste kl.
19:00 i Maugstrup kirke.
Kom og lyt til ord, tekster og toner der
hører advents- og juletiden til og syng
med på vores smukke julesalmer!
Lykke Wester.

Menighedsrådsmøder
Afholdes i konfirmandstuen i
præstegården.
Alle møder er offentlige.
Torsdag den 15. nov. 2007 kl. 19:00
Torsdag den 17. jan. 2008 kl. 19:00
Torsdag den 21. feb. 2008 kl. 19:00
Maugstrup menighedsråd
Ulla Toft

Nyt fra Jegerup sogn

Musikgudstjeneste
Musikgudstjeneste Lillejuleaftens dag i
Jegerup kirke.
4. søndag i advent er i år den 23. dec.
Derfor holder vi musikgudstjeneste
kl. 10:30 i Jegerup kirke.
Kom og lyt til ord, tekster og toner der
hører advents- og juletiden til og syng
med på vores smukke julesalmer!
Lykke Wester

Kirkebilen
Kirkebil til gudstjenester i tresognspastoratet skal bestilles senest 1 time før
gudstjeneste ved
TAXA tlf. 74 54 28 70

Menighedsrådsmøder
Jegerup Sogns offentlige menighedsrådsmøder afholdes i Jegerup
Præstegård:
Tirsdag d. 13. nov. kl. 19:30
Tirsdag d. 11. dec. kl. 19:30
Tirsdag d. 8. jan. kl. 19:30
Tirsdag d. 12. feb. kl. 19:30

http:/home6.inet.tele.dk/ole_nede

Afsked med organist
Den 9. dec kl. 15:00 hvor vi synger
julen ind i Jegerup kirke tager vi afsked
med vores trofaste og mangeårige
ansatte organist Marie Petersen.
Marie har i en rigtig lang årrække
været en særdeles afholdt organist.
så det er med stor vemod vi tager
afsked med ” vores Marie ” som altid
har mødt med et glad og smittende
humør.
Men ifølge gældende regler fra Provstiet kunne dispensationen ikke trækkes
længere.
Menighedsråd og hele menigheden
sender en stor og varm tak til Marie,
for det store engagement hun har lagt i
sit arbejde.
Vi ønsker Marie alt godt fremover.
Jegerup menighedsråd

Adventskoncert
Den 9. december kl. 15:00 inviterer
menighedsrådet til adventskoncert i
Jegerup kirke med korsang og lucia.

Velkommen til ny organist
Ny organist i Jegerup / Maugstrup
Den nye organist Mona Thorsager
starter den 1 december.
Mona kommer fra et meget aktivt job
som PO organist i Tranbjerg kirke i
det sydlige Århus. Her har hun haft
et meget kreativt kirkeliv med mange
forskellige arrangementer, bl.a. musical
og kirkespil, korskole og voksenkor.
Mona er født og vokset op på en gård i
nærheden af Viborg, hvor hele hendes
barndom var præget af sang - musik
- litteratur og et kirkeliv som hun har
ført videre til hendes 3 voksne sønner,
der alle er gifte, og deres børn.
Mona flytter til Varming ved Ribe og
glæder sig at begynde det nye job i de
to små byer, hvor der er mulighed for
at få nærkontakt til de mennesker, der
kommer i kirkerne.
Efter gudstjenesten i Jegerup den 16
december kl. 9:00 vil der være velkomst reception i tårnrummet.
Alice Jahns

Derefter er der kaffe i forsamlingshuset.
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Gudstjenesteliste

November
Søndag d. 4. nov, Alle helgens dag
Vojens kl. 16: ON/EHR/LFW
Jegerup kl. 10.30: ON
Maugstrup kl. 10.30: LFW

Søndag d. 2. dec., 1. s.i.a.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: ON
Maugstrup kl. 10.30 LFW

Torsdag den 8. nov.
Vojens kl. 19.30: ON/EHR
Alle helgens musikgudstjeneste

Søndag d. 9. dec., 2. s.i.a.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 10.30: ON
Maugstrup kl. 19: LFW Luciagudstjeneste

Søndag d. 11. nov., 23. s.e.t.
Vojens kl. 10.30: ON
Jegerup kl. 16: ON
Maugstrup kl. 19: ON
Mindegudstjeneste
Tirsdag d.13. nov.
Maugstrup kl. 19.30: LFW
Meditativ andagt
Søndag d. 18. nov., 24. s.e.t.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 9: EHR
Maugstrup kl. 10.30: LFW
Søndag d. 25. nov., sidste s.i.k.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 10.30: EHR
Maugstrup kl. 9: LFW

10

December

Søndag d. 16. dec., 3. s.i.a.
Vojens kl. 14: EHR Luciagudstjeneste
Jegerup kl. 9: ON
Maugstrup kl. 10.30: ON
Søndag d. 23. dec., 4. s.i.a.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: LFW Musikgudstjeneste
Maugstrup kl. 19: LFW Musikgudstjeneste
Søndag d. 24. dec., Juleaften
Vojens kl. 13: LFW
Vojens kl. 14.30 og 16: EHR
Jegerup kl. 14 og 16: ON
Maugstrup kl. 15: LFW

Onsdag d. 26. dec., 2. Juledag
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: ON
Maugstrup kl.: Ingen gudstjeneste
Søndag d. 30. dec., julesøndag
Vojens kl. 10.30: ON
Jegerup kl. 19: ON
Maugstrup kl.: Ingen gudstjeneste

Januar
Tirsdag
d. 1.2008
jan., Nytårsdag
Vojens kl. 14: EHR
Jegerup kl. 19: ON
Maugstrup kl. 16: LFW
Søndag d. 6. jan., Hellig 3 konger
Vojens kl. 10.30: ON
Jegerup kl. 16: ON
Maugstrup kl. 19: ON
Søndag d. 13. jan., Sidste s.e.h3k
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 10.30: EHR
Maugstrup kl. 9: EHR
Søndag d. 20. jan., Septuagesima
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 9: LFW
Maugstrup kl. 10.30: LFW

Tirsdag d. 27. nov.
Maugstrup kl. 19.30: LFW
Meditativ andagt

Tirsdag d. 25. dec., Juledag
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl.: 10.30 ON
Maugstrup kl. 9: LFW

Søndag d. 27. jan. Seksagesima
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: ON
Maugstrup kl. 19: LFW

ON = Ole Nedergård

EHR = Eva Holm Riis

LFW = Lykke Fugl Wester
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ADRESSELISTE
Kirkekontoret
Kordegn Gunvor Steensbeck Hansen, Østergade 13,1. 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 37 04 og e-mail: GSH@KM.DK - Åbent, hverdage kl. 9-12.30 og torsdag tillige kl. 16-17.30.

Præster
Eva Holm Riis (kirkebogsfører), kontor: Østerled 4, 6500 Vojens; hjemme: Krügersvej 36, 6541 Bevtoft.
Telefon. 74 54 11 04 / 74 82 11 01 e-mail: EHR@km.dk.
Træffes bedst kl. 12-13. Mandag fri.
Ole Nedergaard, Bålhøjvej 1, Jegerup, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 06 94 e-mail: ole_nede@post6.tele.dk - Hjemmeside: http://home6.inet.tele.dk/ole_nede
Træffes bedst tirsdag og torsdag kl. 18-19, samt onsdag, fredag og lørdag kl. 12-13. 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.
Vojens Sogn

Jegerup Sogn

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

Organist:
Marie Petersen, Thorsvej 32,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 12 48

Kirkesanger:
Vakant

Graver og kirkesanger:
Søren Lagoni, Stenvænget 3,
6560 Sommersted, tlf. 74 54 36 68 på
kirkegården onsdag kl. 12-13
(privat 74 50 46 99)

Kirkegårdsleder:
Claus Schøtt, Dyssebakken 35,
6500 Vojens, tlf. 74 59 14 51,
e-mail: vojenskirkegaard@c.dk
Menighedsrådsformand:
Ingelise Vilsen, Præstegårdsvej 18,
6500 Vojens, tlf.: 74 54 31 28
e-mail: invi@privat.dk
Kirkeværge:
Knud Peter Levinsen, Vestergade 54,
6500 Vojens, tlf. 74 54 28 37, e-mail: kpl@pc.dk
Kasserer:
Gunvor Steensbeck Hansen, Tranevej 10,
6500 Vojens, tlf. 74 54 26 72

Menighedsrådsformand:
Ejner Iversen, Fyrremejsevej 3, 6500 Vojens, tlf:
74 54 39 39 og e-mail: ae@renrik.dk

Maugstrup Sogn
Organist fra 1. december:
Mona Thorsager
Kirkesanger:
Chresten Friis, Simmerstedvej 221,
6100 Haderslev, tlf. 74 50 61 01
e-mail: cff.sg@dlgnet.dk
Graver:
Ole Toft Sørensen, Borgvej 1 a,
6500 Vojens, tlf. 74 50 63 92
e-mail: gravermaugstrup@mail.dk

Kirkeværge:
Bent Steen, Østerager 1, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 25 61

Menighedsrådsformand:
Ulla Toft, Simmerstedholm 5,
6500 Vojens, tlf. 74 50 63 04,
e-mail: uto@mail.dk

Kasserer:
Margit Krag, Bygaden 39, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 30 39 og
e-mail mcrkrag@mail.dk

Kirkeværge:
Svend Erik Hansen,
Simmersted Byvej 24, 6500 Vojens,
tlf.: 74 50 62 08
Kasserer: Jonna Boye, Øster Skovvej 1B, 6500
Vojens, tlf. 74 50 63 17
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VELKOMMEN TIL ÅRET KONFIRMANDER 2007 - 2008
Vil du konfirmeres i den
kristne tro?
Så er alle konfirmanderne i sving
med forberedelsen.
Ca. 100 konfirmander fra hele
pastoratet undervises i konfirmandlokalerne i Jegerup, Vojens
og Sommersted. Og vi præster
håber, at vi til foråret kan konfirmere hele flokken.
Når man går i 7. klasse, er der
meget at se til. Der er for det første mange timer på skemaet, så
er der er kammeraterne at pleje,
og for øvrigt er der lektier, der
skal passes.
Der sker meget med en selv, man
forandrer sig – og måske tænker
man: Hvad skal det blive til med
mig?
Der er mange tanker at tumle
med, og hvordan finder man
frem til Gud midt i al det, man
også skal forholde sig til.

Dette billede kom ikke med i sidste nr. af kirkebladet, så
her er det. Det er fra det ene hold konfirmander den 17.
maj 2007 i Vojens Kirke.
Tidligere var kristendom og
trosliv et fast fundament for de
fleste menneskers tilværelse.
Sådan er det ikke længere. I dag
er det op til en selv at vælge det
meste – også at vælge Gud!
I konfirmander har truffet det
valg, at I gerne vil lære Gud at
kende og bekræfte det ja, der
blev sagt for jer i dåben.

Det er det, konfirmandforberedelsen handler om – og der står
præster parat til at hjælpe jer
med det.
God fornøjelse!
Lykke Wester
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