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MENNESKELIV OG KRISTENTRO
således ansat 2 gartnere og 1 gartnermedhjælper.
Personalet er:
Gartner Annelise Borch, ansat siden
1996.
Anlægsgartner Tino Petersen, ansat siden April 2008.
Gartnermedhjælper Carina Jacobsen, ansat siden Juni 2008.

Menneskeliv og kristentro

Vojens kirkegård som arbejdsplads

døde hensættes i kapellet, når der ikke
var mulighed for eller ønske om at have
den døde i hjemmet. I 1894 blev kapellet
ombygget og indviet til kirke som fungerede som annekskirke under Jegerup.

Når man nævner Vojens Kirke vil mange uvilkårligt også tænke på Vojens kirkegård.

Vojens kirkegård råder i dag over ca. 3,6
ha. jord, hvor der ca. er 3000 gravpladser.

Lidt historie:
Vojens kirkegård blev anlagt og indviet
i 1877, da man erhvervede 7.500 m2
jord fra ejendommen Poulsbjerg, kirkegården fungerede som hjælpekirkegård
under Jegerup Kirkegårds administration. Vojens fik dermed sin egen kirkegård. En lille dreng, søn af bødker Petersen, Vestergade 9, blev begravet den
28. januar 1878 som den første.

Ansatte:
Kirkegården har i perioden op til i dag
været under ledelse af 6 gravere/kirkegårdsledere.

Af kirkegårdsleder Claus Schøtt.

Det røde kapel:
Efter at hjælpekirkegården var taget i
brug, gik der ikke mange år, før det røde
kapel blev bygget. Fra 1883 kunne de



Det røde kapel
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Hans Peter Nissen
Mikkel Petersen
Peter Jacobsen
Eigil Steffensen
Niels Iver Nielsen
Claus Schøtt

1922-1961
1961-1964
1964-1966
1966-1988
1988-2004
2004-

Personalet er i takt med den hastigt voksende kirkegård blevet forøget løbende.
I dag er der ud over kirkegårdslederen

Personalet deltager løbende i efteruddannelse, således at det faglige niveau
altid er ”up to date”.

Kirkegården
Årets gang på kirkegården:
I årets løb er der ca. 80 begravelser på
kirkegården. Fordelt på ca. 20 kistebegravelser og 60 urnebegravelser.
Derfor findes der forskellige typer af
gravsteder. Alm. gravsteder kister/urner,
plænegravsteder kister/urner, fællesgravsteder (ukendte).
Et kalenderårs opgaver på kirkegården
kan typisk se således ud:

MENNESKELIV OG KRISTENTRO
Forårsarbejde:
Afdækning af gran på gravsteder.
Gøskning og plantning af forårsblomster.
Renholdelse af gravsteder og områder.
Sommerarbejde:
Renholdelse af gravsteder og områder.
Plantning af sommerblomster.
Græsslåning.
Renholdelse af gravsteder og områder.
Efterårsarbejde:
Plantning.
Græsslåning.
Renholdelse af gravsteder og områder.
Hækklipning.
Vinter:
Grandækning af gravsteder (3500 kg.
gran).
Beskæring af træer og buske.
Skovarbejde.
Opretning af anlæg.
Renholdelse og vedligeholdelse af materiel og udstyr.
I hele perioden graves grave, der nyan-

lægges gravsteder, gravsteder omlægges
og rettes.
I øjeblikket er der forskellige planer for
ændringer af gravstedtyper i visse afdelinger. Nogle har sikker bemærket at der
er gangarealer der er tilsået med græs og
at vores gartnere er i gang med anlæg i
den sydlige del af kirkegården.
Disse ændringer udføres for at kirkegården kan tilgodese og opfylde de krav
der også fremover stilles til en moderne
kirkegård med hensyn til begravelsesformer og arkitektur.
I dagligdagen besøges kirkegården af en
del mennesker, der kigger til deres gravsteder eller bare går en lille tur, nogle får
en sludder enten med personalet eller
andre besøgende.
Vi har nogle vedtægter med regler og
bestemmelser, der skal overholdes. Disse vil i nærmeste fremtid blive opslået
på kirkegården, således at publikum kan
læse disse. Kirkegårdspersonalet har
pligt til at påtale evt. overtrædelser, dette
håber vi der er forståelse for.
Vi vil altid bestræbe os på at få kirkegården til at fremstå nydelig og velplejet
til glæde for pårørende og andre besøgende.

Nye urnegravsteder

Pårørende, der har brug for hjælp eller
har spørgsmål vedr. gravsteder eller andet på kirkegården, er altid velkommen
til at kontakte enten personalet eller kirkegårdslederen.

Ny inddeling i Kirkebladet
Vi har i redaktionsudvalget besluttet at
ændre på selve inddelinger af nyhederne.
Det betyder, at der ikke længere er sider
med nyt fra de enkelte sogne, men det
hele bliver omtalt under et.
Meningen er at tydeliggøre, at alle arrangementer i tresognspastoratet er for alle,
der hører hjemme i tresognspastoretet,
uanset hvilket af de 3 sogne man bor i.
Rækkefølgen af de enkelte arrangementer er så vidt muligt efter dato.
Vi håber det gør det mere overskueligt
for læserne med denne ændring.
kpl

Mangler Kirkebladet
Det næste nummer af Kirkebladet
(nr. 1 - 2009) uddeles onsdag den 28.
januar 2009, så har du ikke modtaget det
denne dag, så kontakt kirkekontoret.
Det kan hentes i våbenhuset i kirkerne.

Forsidebillede
Vinteren nærmer sig, hvor det for de
vilde fugle kan blive et problem med at
finde føde.
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Gudstjenesteliste

November
Søndag den 2. november, Alle helgens
dag
Matt. 5, 13-16 ”I er jordens salt”.
Vojens kl. 16.00: EHR, ON, LFW
Jegerup kl. 19.00: ON
Maugstrup kl. 10.30: LFW

Søndag den 7. december, 2. s.i.a.
Luk. 21, 25-36 ”De sidste tiders tegn”.
Vojens kl. 10.30: ON
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup kl. 10.30: LFW

Søndag den 9. november, 25. s.e.t.
Luk. 17, 20-33 ”Guds Riges og
Menneskesønnens komme”.
Vojens kl. 10.30: EHR, Kirkefrokost.
Jegerup kl. 10.30: ON
Maugstrup kl. 19.00: ON. Mindegudstjeneste

Søndag den 14. december, 3. s.i.a.
Matt. 11, 2-10 ”Johannes Døbers
spørgsmål”.
Vojens kl. 14.00: EHR. Luciagudstjeneste
Jegerup kl. 10.30: ON.
Maugstrup kl. 19.00: LFW. Luciagudstjeneste

Søndag den 16. november, 26. s.e.t.
Matt. 13, 44-52 ”Skatten i marken,
perlen og voddet”.
Vojens kl. 10.30: ON
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup kl. 10.30: LFW

Søndag den 21. december, 4. s.i.a.
Johs. 1, 19-28 ”Johannes Døbers vidnesbyrd om Jesus”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 19.00: ON
Maugstrup kl. 09.00: EHR

Søndag den 23. november, Sidste
s.i.k.
Matt. 11, 25-30 ”Kom hid til mig…”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 10.30: EHR
Maugstrup kl. 09.00: EHR

Onsdag den 24. december, Juleaften
Luk. 2, 1-14 ”Jesu fødsel”, eller Matt.
1, 18-25 "Omkring Jesu fødsel".
Vojens kl. 13.00: LFW.
Vojens kl. 14.30 og 16.00: EHR
Jegerup kl. 14.00 og 16.00: ON
Maugstrup kl. 15.00: LFW

Søndag den 30. november, 1. s.i.a.
Luk. 4, 16-30 ”Jesu indtog i Jerusalem”.
Vojens kl. 10.30: EHR, Kirkefrokost.
Jegerup kl. 19.00: ON
Maugstrup kl. 10.30: LFW



December
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Torsdag den 25. december, Juledag
Luk. 2, 1-14 "Jesu fødsel".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.00: ON
Maugstrup kl. 11.00: LFW

Fredag den 26. december, 2. Juledag
Matt. 23, 34-39 "Profeternes forfølgelse
og dommen over Jerusalem".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: ON
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Vi henviser til Jegerup og Vojens.
Søndag den 28. december, Julesøndag
Luk. 2, 25-40 "Simeons lovsang".
Vojens kl. 10.30: ON
Jegerup kl. 19.00: ON
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Vi henviser til Jegerup og Vojens.

Januar 2009
Torsdag den 1. januar, Nytårsdag
Luk. 2, 21 ”Jesu omskærelse”.
Vojens kl. 14.00: EHR
Jegerup kl. 19.00: ON
Maugstrup kl. 16.00: LFW
Søndag den 4. januar, Helligtrekongers søndag
Matt. 2, 1-12 ”De vise mænds
tilbedelse af barnet”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 10.30: EHR
Maugstrup kl. 09.00: EHR
Søndag den 11. januar, 1. s.e.h.3 k.
Luk. 2, 41-52 ”Jesu som 12-årig i
templet”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup kl. 19.00: ON

GUDSTJENESTELISTE

Meditative andagter
Søndag den 18. januar, 2. s.e.h.3 k.
Johs. 2, 1-11 ”Bryllupet i Kana”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 19.00: ON
Maugstrup kl. 09.00: ON
Søndag den 25. januar, 3. s.e.h.3 k.
Matt. 8, 1-13 ”Jesu renser en spedalsk
og helbreder en officers tjener”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup kl. 10.30: LFW

Februar
Søndag den 1. februar, Sidste s.e.h.
3 k.
Matt. 8, 23-27 ”Stormen på søen”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 19.00: ON
Maugstrup kl. 10.30: LFW
Søndag den 8. februar, Septuagesima
Matt. 13, 24-30 ”Ukrudtet i hveden”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 10.30: EHR
Maugstrup kl. 09.00: EHR

EHR = Eva Holm Riis
ON = Ole Nedergaard
LFW = Lykke Fugl Wester

Meditative andagter i Maugstrup
Kirke
Der er i dag blandt mange mennesker en religiøs søgen og længsel. En
længsel efter den fred og glæde, som
troen kan åbne for, og et ønske om
at finde frem til Gud og hvile i ham.
Jeg har et ønske om, at folkekirken
skal imødekomme denne længsel, og
jeg håber, at nogen vil dele dette med
mig. Kirkens smukke korrum - oplyst af stearinlys - danner rammen
om andagterne, som varer ca. ½ time.
Jeg tager udgangspunkt i skriftsteder fra Bibelen, der vil være Fadervor, velsignelse og rum for stilhed
til bøn og eftertanke for den enkelte.
Vi mødes i Maugstrup Kirke kl. 19.30
Tirsdag den 11. november.
Tirsdag den 25. november.
Tirsdag den 9. december.
Lykke Wester

Alle helgens gudstjeneste
Alle helgens gudstjeneste i Maugstrup Kirke.
Søndag den 2. november kl. 10.30.
Under gudstjenesten vil navnene blive
læst op på alle, der er døde i Maugstrup
sogn siden Alle helgens dag 2007.
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

Mindegudstjeneste
Mindegudstjeneste for afslutningen
på 1. verdenskrig
Onsdag den 12. november kl. 19.00.
Vi markerer 90-års dagen for afslutningen på 1. verdenskrig med en gudstjeneste.
Efter gudstjenesten er der kransenedlæggelse ved mindestenen på kirkegården.
Vi slutter med kaffe i konfirmandstuen. Alle er velkomne.
Menighedsrådet

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

TAXA Tlf. 74 54 28 70
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Koncerter - møder - foredrag m.v.

Duo Aurora i Vojens Kirke

Sangens år i Vojens Kirke

Adventsmøde
Adventsmøde i Maugstrup Præstegård.
Tirsdag den 2. december kl. 14.00 er
der adventsmøde ved sognepræst Lykke
Wester.
Alle er velkomne.
Menighedsråd og sognepræst

Ingo Hoesch og Mikael Børresen
Koncert i Vojens Kirke torsdag den
30. oktober kl. 19.30 med den dynamiske duo: Aurora.
Vojens kirke er specielt velegnet til
kammermusik, og rummet vil komme til
sin ret, når det bliver fyldt med de sprøde
toner fra klarinetten og orglet.
I spidsen for gruppen står Mikael Børresen fra Bremerhaven.
Duo Aurora har et musikalsk spektrum
rækkende fra Bach, Vivaldi og Mozart
og helt op til nutidige komponister, og
de to instrumenter, klarinet og orgel, vil
i skøn samklang sprede glæde.
Ingo Hoesch, orgel, er født i Tyskland
i 1972. Han har flere CD-udgivelser bag
sig, og blandt andet studeret på det kgl.
musikkonservatorium i Brüssel.
Mikael Børresen er født i 1947 i København. Han er uddannet på det kgl. danske
musikkonservatorium, og har turneret
Europa rundt med sin musik.
Han har indspillet flere CDer og komponeret talrige kirkemusikalske værker.
Fri entre. Alle er velkommen.
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Bettina H. Munch til venstre og
Michi Komoto til højre
Sangens år bliver fejret i Vojens Kirke
med en koncert den 30. november kl.
16.00 med Bettina Hellemann Munch,
sang og Michi Komoto, klaver.
Bettina Hellemann Munch er uddannet
fra Vestjysk musikkonservatorium som
musiklærer og dramalærer i 1998.
Efter 2 års studieophold i Hamborg
på Hochschule für Musik und Theater
bestod hun diplomeksamen med udmærkelser.
Hun har givet talrige koncerter i Danmark og Tyskland.
Michi Komoto er født i Japan og har
spillet klaver hele sit liv.
Hun har fået sin diplomeksamen i Hamborg.
Hun har givet koncerter i bland andet
Tyskland, Australien, Japan, Holland og
Danmark.
Publikum vil opleve en koncert med
stor folkelighed i en dejlig blanding af
kendte operanumre, operetter, lieder,
samt danske sange og salmer.
Fri entre. Alle er velkommen.

Julekoncert i Jegerup
Julekoncert i Jegerup Kirke lørdag
den 6. december kl. 14.00
I skrivende stund har jeg endnu ikke
mødt korsangerne fra Folkekoret i Jegerup, men jeg glæder mig rigtig meget.
Julekoncerten bliver traditionen tro sunget af Folkekoret og alle i kirken.
Byens børn slutter koncerten med et
stemningsfuldt Luciaoptog. Indimellem
sange og salmer vil messingblæsere fra
Haderslev spille.
Efter koncerten samles vi alle i forsamlingshuset til kaffe - sodavand - og
æbleskiver.
Mona Thorsager

Koncerter - møder - foredrag m.v.

Julekoncert i Maugstrup Kirke

Juletræsfest i Vojens
Luciagudstjeneste
Søndag den 14. december kl. 14.00
(3. søndag i advent) er der Luciagudstjeneste med efterfølgende juletræsfest.

Kolding Koret synger julen ind i Maugstrup
Julekoncert i Maugstrup Kirke torsOrganisten fra Vamdrup - Maren Frost
dag den 4. december kl. 19.00
Nielsen akkompagnerer koret.
Det er Koldingkoret, der synger julen
Og vi synger alle med på fællessalmind i Maugstrup. Programmet bliver en erne.
blanding af traditionelle julesalmer og
Christmas Carols.
Alle er velkommen
Yderligere skal vi høre en meget smuk
Tjekkisk julemesse.
Mona Thorsager

Julen synges ind i Vojens Kirke

Det er børn fra Povlsbjergskolen, der
går Luciaoptog, og bagefter går vi ned
i sognegården, hvor der er juletræ, - og
så håber vi, at julemanden vil aflægge
os et besøg.
Eva Holm Riis

Luciagudstjeneste
Luciagudstjeneste søndag den 14.
december kl. 19.00
Traditionen tro holder vi børnegudstjeneste med Luciaoptog i Maugstrup
Kirke.
Vil du være med til at gå Lucia så mød
op:
Tirsdag den 9. december kl. 17-18
Torsdag den 11. december kl. 17-18
Lørdag den 13. december kl. 10-11.
Organist og sognepræst

Vojens Koret synger her ved grundlovsmødet i Maugstrup
Søndag den 7. december kl. 15.00 syn- rence, gøre deres bedste for at sprede
ger Vojens koret julen ind
julestemning.
Det er den mest traditions rige koncert i
Programmet er både alsidigt og spænVojens Kirke, og igen i år vil det sang- dende, og der er fri entre.
glade kor, under ledelse af Karen LawKIRKEBLADET · 27. Årgang · nr. 4



Koncerter - møder - foredrag m.v.

Koncert med det polske kor "Postscriptum"
Vi skal naturligvis også synge og der vil
blive serveret en kop kaffe eller te, så vi
kan hygge os sammen.

-- "Hvad tror du på?" --

Det er et kursus for voksne, der gerne vil
vide mere om, hvad det er, vi tror på som
kristne i folkekirken.
Det polske kor "Postscriptum" giver
koncert i Vojens Kirke
lørdag den 20. december kl. 16.00.
Koret består af ca. 35 personer, og har
givet koncert i bl.a Sverige, Tyskland,
Italien, Frankrig, Spanien, Holland,
Canada, og England. Koret gav også
sidste år koncert i Vojens Kirke, så der

Børneklubben ARKEN
Arken holder pause!!!
Efter seks år har Arkens ledere besluttet
at børneklubben holder pause.
Det skyldes manglende tilslutning til
klubbens aktiviteter, og vi ved endnu
ikke, om/hvornår vi starter op igen.
Tak for den opbakning, der har været
gennem årene. Det har været dejligt at
få lov til at fortælle en masse børn om
Bibelens Gud og være sammen med
dem til sang, leg og alvor.
På ledernes vegne
Miriam Vibjerg
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er nu mulighed for et glædeligt gensyn.
Deres repertoire er meget bredt og omhandler bl.a. sakralmusik, polsk folkemusik, populær gospelmusik samt populær underholdningsmusik m.v.
Fri entre. Alle er velkommen
Menighedsrådet

Kursus
Velkommen i konfirmandlokalet i
Vojens Sognegård:
Mandag den 19. januar 2009 kl. 09.00
til kl. 11.00.
Jeg, Inghrid Markussen, der har været
udsendt til undervisning i kristendom
m..m. i Tanzania i 20 år, vil fortælle om
kurset og lidt spændende fra Tanzania,
samt tage imid din tilmelding.
Jeg glæder mig til at være sammen med
dig/jer.

Kurset strækker sig over 10 mandag
formiddage.
26/01, Hvad ved vi om Gud?
16/02, Hvem var Jesus?
02/03, Hvad er et menneske værd?
09/03, Hvad betyder dåben for dig og
mig?
16/03, Er der liv efter døden?
23/03, Hvad er og gør Helligånden?
30/03, Hvordan og hvad skal jeg tro på?
20/04, Gør bøn en forskal på os?
27/04, Er Bibelen til at forstå for os
almindelige?
11/05, Hvordan kan jeg leve som
kristen?
Kurset er gratis for alle.
Missionær Ingrid Markussen
Tlf. 74 56 03 08/61 71 98 28
markusseningrid8@gmail.com

Koncerter - møder - foredrag m.v.

Friluftsgudstjeneste 2009

Friluftsgudstjenesten 2. pinsedag i
2009 bliver afholdt på Tørning Mølle,
og en planlægningsgruppe fra sognene
Vedsted, Vojens, Jegerup, Maugstrup,
Skrydstrup, Sommersted og Hammelev
samt Astrid Thomsen er allerede nu i
gang med forberedelserne, så det også
denne gang kan blive en god og spændene oplevelse.
Tørning Mølle er et utroligt flot område,
og så er det et område der har haft en
historisk betydning for hele egnen, så
rammerne er der for at det kan blive en
stor oplevelse.
Reserver derfor allerede nu dagen.

Den Nye Aftale

Den Nye Aftale
For knap et år siden lavede Bibelselskabet en ny oversættelse af Det Nye Testamente.
Det er ikke meningen, den skal erstatte
den oversættelse af Bibelen, vi fik i
1992, som er den autoriserede oversættelse – den vi bruger i kirken.
Den Nye Aftale er derimod tænkt som et
supplement, så alle – også dem, der ikke
er vant til at læse religiøse tekster – kan
være med.
I 92-oversættelsen finder vi et dansk, der
rummer smukke og vigtige ord, som er
umistelige for os. Ord som miskundhed,
nåde og barmhjertighed – ord som er
vigtige for vores forståelse af kristendommen og for vores Gudsforhold. Vil
vi have netop disse ord med, er det 92udgaven, vi skal slå op i.

Men Den Nye Aftale tilbyder noget andet. Den lægger op til at man, med benene oppe i sofaen, kan læse Det Nye
Testamente som en roman – eller som
en samling af noveller – uden at blive
afbrudt af overskrifter og henvisninger
til andre skriftsteder. Versinddelingerne
er gjort diskret grønne, så man kun ser
dem, hvis man vil, og som en hjælp til
læseren er hvert enkelt skrift indledt med
et kort overblik over dets indhold.
Oversættelsen er af høj kvalitet, den
er gennemarbejdet af dygtige fagfolk.
Men det er selvfølgelig et temperamentspørgsmål, om man kan finde glæde
ved det meget mundrette og dagligdags
sprog. For mig er det en kærkommen
afveksling at læse i den, selv om jeg
også holder meget af 92-udgaven. Men
jeg tror med Den Nye Aftale, at flere vil
få lyst til at læse med. Det er en superaktuel julegaveidé.
1. søndag i advent sidste år var første
gang vi i kirken havde lov til at læse fra
”Den Nye Aftale”. Epistlen fra Romerbrevet til den søndag lyder sådan i 92oversættelsen: "Lad os leve sømmeligt,
som det hører dagen til, ikke i svir og
druk, ikke løsagtigt og udsvævende, ikke
i kiv og misundelse ..."
Og ifølge Den Nye Aftale:
"Lad os leve et ordentligt liv der kan tåle
at se dagens lys, og ikke et vildt natteliv
med druk og seksuelle udskejelser, med
skænderier og jalousi.”
God læselyst!

Lykke Wester
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Koncerter - møder - foredrag m.v.
Onsdag den 4. februar kl. 19.30
Bibelkreds hos Kirsten Jensen,
Vestervang 6.
Fredag den 31. oktober kl. 19.30
Skrydstrup Forsamlingsgård,
Soldatervennernes årsfest.
TALER: Bent Østergård, Herning.
Mandag den 3. november kl. 19.30
Møde i Agerskov Missionshus
EMNE: "Hverdagen på hospice"
TALER: Noomi Mortensen, Haderslev.
Onsdag den 5. november kl. 19.30
Bibelkreds hos Chr. Toft,
Hans Gramsgade 33.
Onsdag den 19. november kl. 19.30
Sudankredsens pakkefest i Præstegården.
Bedeuge 11. - 18. januar 2009
Tirsdag den 13. januar kl. 19.30
hos Gunner Schmidt, Møllevej 20, Gabøl
Onsdag den 14. januar kl. 19.30
hos Herdis Hansen, Ndr. Ringvej 7.
Torsdag den 15. januar kl. 19.30
hos Andreas Pedersen, Gyvelvej 4.
Onsdag den 28. januar kl. 19.30
Sudankreds hos Hanne Tønder,
P. N. Lagonisvej 4.
Mandag den 2. februar kl. 19.30
Sognepræst Thue Raakjær Jensen, Varde
taler over emnet: "Præst i krig og fred".
hos De unges Hjem, Toftlund.
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Vojens Menighedsråd
Der er offentlige menighedsrådsmøder i
Vojens Menighedsråd:
Torsdag den 27. november kl. 19.00.
Efterfølgende konstituerende møde i
det ny menighedsråd.
Onsdag den 28. januar kl. 19.00.
Onsdag den 25. februar kl. 19.00.
Alle møder holdes i sognegården.

Onsdag den 25. februar kl. 19.30
Sudankreds hos Inger Pedersen,
Gyvelvej 4.

Kirkefrokost i Vojens
Der indbydes til kirkefrokost i Vojens
Sognegård følgende søndage lige efter
gudstjenesten. hvor vi hygger os til lidt
mad m/kaffe eller the:
Søndag den 9. november
Søndag den 30. november (Ny dato)
Der er ingen kirkefrokost i december.
Pris kr. 15,00 pr. person.
Drikkevarer kan købes.
Alle er velkommen.
Menighedsrådet

Menighedsrådsmøder
I de enkelte menighedsråd skal der holdes konstituerende møde inden 1. søndag
i advent (30. november), da funktionsperioden begynder på denne dato.
Derfor er møderne i december og januar
med et vist forbehold, da det er det nye
menighedsråd, der fastsætter de endelige
mødedatoer.
Bemærk at dagsordenen til møderne
bekendtgøres ved opslag i kirkerne.
kpl

Vojens Menighedsråd

Jegerup Menighedsråd
Jegerup Sogns offentlige menighedsrådsmøder, afholdes i Jegerup Præstegård:
Tirsdag den 11. november kl. 19.30.
Dato for det konstituerende møde
bekendtgøres ved opslag i kirken.
Tirsdag den 9. december kl. 19.30.
Tirsdag den 13. januar kl. 19.30.
Jegerup Menighedsråd

Maugstrup Menighedsråd
Afholdes i konfirmandstuen:
Torsdag den 20. november kl. 19.00.
Dato for det konstituerende møde
bekendtgøres ved opslag i kirken.
Torsdag den 18. december kl. 19.00.
Torsdag den 15. januar kl. 19.00.
Alle møder er offentlige.
Maugstrup Menighedsråd
Ulla Toft

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 i tresognspastoratet
Eva Holm Riis (kirkebogsfører), kontor: Østerled 4, 6500 Vojens; privat: Krügersvej 36, 6541 Bevtoft.
Tlf. 74 54 11 04 / 74 82 11 01 og e-mail: EHR@km.dk.
Træffes bedst kl. 10-11. Mandag fri.
Ole Nedergaard, Bålhøjvej 1, Jegerup, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 06 94 og 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
Organist:
Irene Larsen, Kirketoften 1, Jegerup
6500 Vojens, tlf. 74 59 12 27
Kirkesanger:
Kontakt kirkekontoret
Kirkegårdsleder:
Claus Schøtt, Dyssebakken 35,
6500 Vojens, tlf. 74 59 14 51,
e-mail: vojenskirkegaard@c.dk
Menighedsrådsformand:
Ingelise Vilsen, Vestergade 60,
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, Landgangen 7, 2. th.
6100 Haderslev, tlf. 74 54 26 72
e-mail: gsh@km.dk

Jegerup Sogn
Organist:
Mona Thorsager, Varming Vesterby 5, Varming,
6760 Ribe, tlf. 86 12 00 86
e-mail: mona.thorsager@mail.dk
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)
Menighedsrådsformand:
Birte (Bibs) Stark, Østerengvej 4, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 03 00
e-mail: ankerstark@dbmail.dk
Kirkeværge:
Bent Steen, Østerager 1, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 25 61
Kasserer:
Margit Krag, Bygaden 39, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 30 39
e-mail: mckrag@mail.dk

Maugstrup Sogn
Organist:
Se under Jegerup 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
e-mail: gravermaugstrup@mail.dk
Menighedsrådsformand:
Ulla Toft, Simmerstedholm 5,
6500 Vojens, tlf. 74 50 63 04
e-mail: uto@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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MENIGHEDSRÅDSVALGET 2008

Menighedsrådsvalget 2008
For Jegerup Sogn er følgende valgt:

Der skal i år afholdes menighedsrådsvalg den 11. november 2008.

Menighedsrådsmedlemmer:

Dette gælder dog kun, hvis der i de enkelte sogne er opstillet mere end een
liste.

1. Birte Aagaard Stark
2. Margit Junker Krag
3. Asta Iversen
4. Annie Greis Andersen
5. Bent Steen
6. Ejner Jensen (Ny)
7. Anne Marie Kastberg Oksen (Ny)
8. Erik Lorenzen Jensen (Ny)

Er der kun modtaget een liste ved fristens udløb for indlevering af lister den
30. september kl. 19.00, så er der tale
om fredsvalg, og valget den 11. november 2008 aflyses.

Stedfortrædere:

For alle 3 sogne i tresognspastoratet har
der været tale om fredsvalg, så alle 3
sogne aflyser valget den 11. november
2008.
Funktionsperioden for det ny menighedsråd starter dog først den 1.ste søndag i advent (søndag den 30. november),
indtil da er det det "gamle" menighedsråd der fungerer.
Da der er tale om fredsvalg, kan der
komme yderligere stedfortrædere til inden den 13. november 2008. Det er stillerne for de enkelte lister, der afgør det.
Fra redaktionens side skal der lyde et
tillykke med valget, og rigtig god arbejdslyst de kommende 4 år.

1. Christian Nissen Olesen
2. Svend Aage Nygaard
For Vojens Sogn er følgende valgt:
Menighedsrådsmedlemmer:
1. Ingelise Vilsen
2. Knud Peter Levinsen
3. Lene Vangsgaard
4. Borghild Magna Borg Larholm
5. Ruth Jespersen (Ny)
6. Helmuth Madsen (Ny)
7. Signe Marie Rasmussen (Ny)
8. Erik Krogager (Ny)
Stedfortrædere:

For Maugstrup Sogn er følgende
valgt:
Menighedsrådsmedlemmer:
1. Ulla Toft
2. Jonna Boye
3. Svend Erik Lauesgaard Hansen
4. Birgit Kristensen (Ny)
5. Nis Mikkelsen, (Ny)
Stedfortrædere:
1. Else Juhl, Maugstrup (Ny)
2. Jes Peter Krab, Maugstrup (Ny)

1. Nina Aarhus

Redaktionsudvalg: Eva Holm Riis, Lykke Wester, Ole Nedergaard, Jens Nørregaard, Ulla Toft, Alice D. Jahns.
Ansvarshavende og layout: Knud Peter Levinsen, Tlf. 74 54 28 37, mail: kpl@pc.dk
Tryk: P. J. Schmidt a/s - Deadline for næste nummer er fredag den 2. januar 2009

