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KLUMMEN

Kaj Sandholdt
Jegerup Kirkegård

Det varede mange år, inden jeg fandt ud
af, at det betød, at der var sat en sum af til at
holde graven vedlige. I dette legats fundats
står der, at graven skal bevares så længe, som
Jegerup kirkegård består eller i hvert fald i
100 år.
Claus Hansen, der døde i 1943, ville herved sikre sig, at han og familien blev husket, men allerede i dag må vi sande, at de
er glemt.
Familiens eneste søn faldt i 1. Verdenskrig, og hans navn står sammen med 14 andre på mindesmærket for de faldne.
Udformningen af dette mindesmærke kan,
efter min mening, diskuteres, i dag ville det
nok være kommet til at se anderledes ud.
Mindesten rejst over familien Hansen

Af Kaj Sandholdt
Den 22. februar 1751 blev Johannes Petersens datter af Jægerup begravet på Jegerup
Kirkegård. Det er den ældste begravelse, som
er registreret i de bevarede kirkebøger, men
da havde kirkegården allerede været i brug i
omkring 700 år.
Det kan virke overvældende at tænke på,
når man går rundt på kirkegården, for her ligger ikke kun de, hvis gravstene man kan se.
Den første gang, jeg besøgte kirkegården,
var i 1945 sammen med min bedstemor, hvor
hun ville vise mig familiens gravsteder. Hendes bedstefar, min tipoldefar, var født i Selskær, og hans brødre og deres familie blev
begravet her på kirkegården.
Da så kirkegården noget anderledes ud
end i dag. På mange af gravene stod der
hvide marmorplader eller støbejernskors
med indskrift, og der lå kranse af jerntråd
med påsatte sorte og hvide glasperler. En af
de grave, som hun viste mig, var graven ved
den lille indgang i det nordvestlige hjørne.
Her ligger ledvogter Claus Hansen og
hans familie, som hun havde kendt, og hun
fortalte, at det var en legatgrav.
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Mindesmærke for de faldne fra
1. verdenskrig
Men ellers ligger de her, store som små,
høj og lav. I døden er alle lige, dog bliver
nogle fremhævet ved, at de har fået en titel
på gravstenen. En af dem er degnen Daniel
Jensen, der døde i 1862 og Hans Schmidt,
der var graver ved Jegerup Kirke i mange år.
På gangen op til kirken ser man en høj
sten af sort poleret granit med en knækket
søjle. Den er rejst over familien Hansen, der
ejede Billundgård. Hans Chr. Hansen, der

døde 1914, var efter sigende en af de rigeste
mænd i Sønderjylland.
Formuen havde han opbygget ved handel
med stude, som han opkøbte i store dele af
Jylland, opfedede i Ditmarsken og solgte på
kvægmarkeder i bl.a. Hamburg.
I tidens løb er mange grave blevet slettet
og de tilhørende gravsten knust. For en del
år siden foreslog Lokalhistorisk Forening, at
der var gravsten, der burde bevares i stedet
for at blive destrueret.
Menighedsrådet var velvillig indstillet,
og i det sydvestlige hjørne blev der indrettet
et ”arkiv”, som pastor Ole Nedergaard kaldte
det. Her gemmes sten med navne på personer,
hvorom der kan fortælles mange historier.
Her står også enkelte af de i alt 10 sten,
der af Nationalmuseet er udpeget som bevaringsværdige.
På andre kirkegårde ser man ofte meget
gamle gravstene f.eks. sat over adelige personer, fremtrædende borgere eller præster.
Dem finder man ikke på Jegerup Kirkegård,
adelige har det været småt med i sognet, ganske vist har der været både selvejere og kongelige forpagtere på Vojensgaard, men de har
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ikke efterladt sig nogle spor på kirkegården.
Og fra før 1500-tallet til 1914 var Maugstrup og Jegerup et pastorat, hvor præsterne
altid boede i Maugstrup, så de blev ikke begravet her.
Kirkegården er omkranset af diger af opsatte kampesten, der er samlet på sognets
marker. Omkring 1890 blev der langs disse
stendiger plantet elmetræer, der efterhånden,
som de voksede til, skjulte kirken. Nogle
blev fjernet igennem årene på grund af råd,
og de sidste blev lagt ned af stormen i 1999,
hvilket gjorde, at kirkegården blev et åbent
og solfyldt sted. Efter træerne nu var fjernet,
fik man et flot indsyn til kirken, ikke mindst
i december måned, når der er lys på.
I 1979 blev kirkegården udvidet mod syd.
Her fik man urnegravpladser og en plads til
de ukendtes grave. Udvidelsen blev, lige som
den gamle del, omkranset af flotte diger af
opsatte kampesten.
I 2009 blev den nye parkeringsplads
etableret, og kirken fik en ny indgang med
låge, der er en kopi af den gamle ved indgangen fra Bygaden. Etablering af denne plads
har bevirket, at kirkens nordside nu er blevet
synlig.

Maugstrup Jagtforening

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Maugstrup Jagtforening indbyder alle jægere
i Maugstrup Sogn til den årlige fællesjagt i
Præsteplantagen.

Vojens Menighedsråd

Fredag den 14. januar 2011 kl. 12.30.
Vel mødt

Jes Peter Krab

MANGLER KIRKEBLADET
Det næste nummer af Kirkebladet (nr. 1 2011) uddeles onsdag den 23. februar 2011.
Har du ikke modtaget det denne dag, så
kontakt kirkekontoret.
Det kan også hentes i våbenhuset i kirkerne.
Kirkebladet kan også hentes på hjemmesiden: www.vojenskirke.dk.
Deadline for stof til næste kirkeblad er
den 24. januar 2011.
kpl

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

TAXA Tlf. 70 10 75 00
Den nye parkeringsplads

FORSIDEBILLEDE
Vojens Kirke i "vinterpåklædning"
vinteren 2010.

Indre Missions møder arrangeres fra

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

Der er offentlige menighedsrådsmøder i
Vojens Menighedsråd:
Onsdag den 26. januar kl. 19.30.
Onsdag den 23. februar kl. 19.30.
Onsdag den 23. marts kl. 19.30.
Onsdag den 27. april kl. 19.30.
Alle møder holdes i Vojens Sognegård,
Østerled 4 i Vojens.
Vojens Menighedsråd

Jegerup Menighedsråd
Jegerup Sogns offentlige menighedsrådsmøder afholdes i Jegerup Præstegård:
Tirsdag den 14. december kl. 19.00.
Tirsdag den 11. januar kl. 19.00.
Tirsdag den 8. februar kl. 19.00.
Tirsdag den 8. marts kl. 19.00.
Tirsdag den 12. april kl. 19.00.
Alle møder er offentlige.
Jegerup Menighedsråd

Maugstrup Menighedsråd
Afholder menighedsrådsmøder:
Torsdag den 20. januar kl. 19.00.
Torsdag den 17. februar kl. 19.00.
Torsdag den 17. marts kl. 19.00.
Alle møder afholdes i konfirmandstuen
i Maugstrup Præstegård.
Alle møder er offentlige.
Ulla Toft
Maugstrup Menighedsråd
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Gudstjenesteliste
December
Onsdag den 1. december
Maugstrup kl. 19.00: LFW, Luciagudstjeneste med de Ni Læsninger.
Se omtale side 5.
Søndag den 5. december, 2. s.i.a.
Luk. 21, 25-36 ”De sidste tiders tegn”.
Vojens kl. 10.30: LFW, Kirkefrokost
Jegerup kl. 19.00: LFW
Maugstrup kl. 09.00: LFW
Søndag den 12. december, 3. s.i.a.
Matt. 11, 2-10 ”Johannes Døbers
spørgsmål”.
Vojens kl. 14.00: EHR. Luciagudstjeneste og juletræsfest.
Jegerup kl. 14.00: LML
Maugstrup ingen gudstjeneste.
Søndag den 19. december, 4. s.i.a.
Johs. 1, 19-28 ”Johannes Døbers vidnesbyrd om Jesus”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 10.30: EHR
Fredag 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: LML, Vi mødes omkring krybben.
Jegerup kl. 16.00: LML
Maugstrup kl. 15.00: LFW
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Lørdag den 25. december, Juledag
Luk. 2, 1-14 ”Jesu fødsel”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: LML
Maugstrup kl. 10.30: LFW
Søndag den 26. december, 2. Juledag
Matt. 23, 34-39 ”Profeternes forfølgelse og dommen over Jerusalem”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup ingen gudstjeneste.
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Vi henviser til Vojens.
Fredag den 31. december, Nytårsaftensdag
Jegerup kl. 14.00: LFW
Se omtale side 5.

Januar
Lørdag den 1. januar, Nytårsdag
Luk. 2, 21 ”Jesu omskærelse”.
Vojens kl. 14.00: EHR
Søndag den 2. januar,
Helligtrekongers søndag
Matt. 2, 1-12 ”De vise mænds
tilbedelse af barnet”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 14.00: LML
Onsdag den 5. januar,
Helligtrekonger.
Jegerup kl. 19.00: LML, Helligtrekongers gudstjeneste.

Søndag den 9. januar, 1. s.e.h.3 k.
Luk. 2, 41-52 ”Jesu som 12-årig i
templet”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: LML
Maugstrup kl. 09.00: EHR
Fredag den 14. januar
Vojens kl. 16.00: LFW, Musikgudstjeneste. Se omtale side 5.
Søndag den 16. januar, 2. s.e.h.3 k.
Johs. 2, 1-11 ”Bryllupet i Kana”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 10.30: LFW
Søndag den 23. januar, 3. s.e.h.3 k.
Matt. 8, 1-13 ”Jesu renser en spedalsk
og helbreder en officers tjener”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 19.00: LFW
Maugstrup ingen gudstjeneste.
Torsdag den 27. januar
Vojens kl. 19.30:LFW, Folkemusikgudstjeneste. Se omtale side 9.
Lørdag den 29. januar.
Jegerup kl. 11.00: LML, Dåbsgudstjeneste. Se omtale side 5.
Søndag den 30. januar, 4. s.e.h. 3 k.
Matt. 8, 23-27 ”Stormen på søen”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: LML
Maugstrup kl. 09.00: EHR
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Februar
Onsdag den 2. februar
Vojens kl. 20.00: LML, Kyndelmissegudstjeneste. Se omtale side 7.
Søndag den 6. februar, 5. s.e.h. 3 k.
Matt. 13, 24-30 ”Ukrudtet i hveden”.
Vojens kl. 10.30: EHR, Kirkefrokost
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 19.00: LFW, Kyndelmissegudstjeneste. Se omtale side 7.
Fredag den 11. februar
Vojens kl. 16.00: LFW, Musikgudstjeneste. Se omtale side 9.
Søndag den 13. februar, 6.s.e.h. 3 k.
Matt. 17, 1-9 ”Forklarelsen på bjerget”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup ingen gudstjeneste.
Søndag den 20. februar,
Septuagesima
Matt. 20, 1-16 ”Lignelsen om arbejderne i vingården”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 10.30: LML
Maugstrup kl. 09.00: LFW
Torsdag den 24. februar
Jegerup kl. 17.00: LML, Spaghettigudstjeneste. Se omtale side 7.
Lørdag den 26. februar
Jegerup kl. 11.00: LFW, Lørdagsdåb.

Søndag den 27. februar, Seksagesima.
1. s.i.f.
Matt. 4, 1-20 ”Lignelsen om sædemanden - og dens udlægning”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 09.00: LML
Maugstrup kl. 10.30: EHR

Marts
Søndag den 6. marts, Fastelavn
Matt. 3, 13-17 ”Jesu bliver døbt af Johannes”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: LFW
Maugstrup kl. 09.00: LFW
EHR = Eva Holm Riis
LFW = Lykke Fugl Wester
LML = Lone Marie Lundsgaard

Julekoncert i Maugstrup
Julekoncert i Maugstrup Kirke onsdag
den 1. december kl. 19.00
Ved julekoncerten medvirker traditionen tro
børn og unge fra sognet. De vil synge og gå
Lucia i vores smukke gamle kirke, der denne
aften stemningsfuldt oplyses af stearinlys.
Udover Lucia kan vi glæde os til at høre
dem synge kendte julesange.
Vi skal også høre Folkekoret, som medvirker ved julekoncerterne i både Maugstrup
og Jegerup.
Folkekoret synger bl.a engelske carols og
danske julesalmer .
Denne aften bliver smukt indrammet af
"De ni læsninger" læst af sognepræst Lykke
Wester.
Mona Thorsager

Julekoncert i Vojens
Søndag den 5. december 2010 kl. 16.00 i
Vojens Kirke
”Lad julens toner klinge”
Vojenskoret, under ledelse af Merete Abrahamsen, bringer atter i år julestemningen på
højdepunktet, når julen synges ind.
Der synges et væld af julens dejlige julesange/salmer.
Kom og vær med. Der vil være rig lejlighed til at synge med.
Ved koncerten deltager Vojens Kirkes organist Lone Skovgaard-Petersen.

Julekoncert i Jegerup
Søndag den 12. december kl. 14.00
holder vi julekoncert i Jegerup
Kirke.
Traditionen tro er det med lokale medvirkende.
Folkekoret synger kendte og elskede
julesalmer og julesange, og børn fra sognet
diverterer med det traditionelle Luciaoptog.
Medvirkende er også en syngende menighed, kirkens organist, Mona Thorsager,
og sognepræst, Lone Marie Lundsgaard.
Efter koncerten indbydes alle til festligt
samvær i byens forsamlingshus, hvor der
serveres æbleskiver og forfriskninger.
Alle er velkomne.

LML
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Adventen synges ind

Koncert i Jegerup

Onsdag den 1. december synger konfirmanderne fra Bregnbjergskolen adventen
ind på plejehjemmet, Bregnbjerglunden og
bostedet Odinsgård.
I stedet for at mødes i Vojens Sognegård,
bruger konfirmanderne undervisningstimerne denne dag på at glæde andre.

Den 2. december kl. 19.00 gentager vi succesen fra august og fylder præstegården i
Jegerup med tonerne fra Monaxkatrioen.
Kirkens organist, Mona Thorsager, trompetisten og maleren Karl-Johan Berkwill, og
bassisten, Axel Tornehave, spiller adventen
ind, og menighedsrådet serverer hjemmelavet glögg.
Der vil denne aften være mulighed for at
købe julekort af Berkwill.
Alle er velkomne.

Lone Marie Lundsgaard

Adventsmøde i Vojens

LFW og LML

Adventsmøde i Maugstrup
Adventsmøde i Maugstrup Præstegård
Tirsdag den 30. november kl. 14.00 er der
adventsmøde ved organist Mona Thorsager
og sognepræst Lykke Wester.
Trioen Monaxka bestående af trompet,
bas og klaver underholder.
Vi indleder eftermiddagen i Maugstrup
Kirke.

Juletræsfest

Alle er velkomne.

Afslutning
Trompet: Karl-Johan Berkwill. Bas: Axel
Tornehave. Klaver: Mona Thorsager.
Adventsmøde i Vojens sognegård
Onsdag den 15. december kl. 14.30 er der
adventsmøde med kaffebord, hvor trioen
Monaxka kommer og spiller og Eva Holm
Riis læser en julefortælling.
Alle er hjerteligt velkommen.
Eva Holm Riis.
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Den 24. december kl. 14.00 mødes vi
omkring krybben i Jegerup Kirke

Lucia-gudstjeneste og juletræsfest

Gudstjenesten, der er en afslutning på efterårets spagettigudstjenester, vil være en
børnegudstjeneste.
Der vil blive sunget kendte julesalmer
men også salmer af Sigurd Barrett.
Alle er velkommen, og man opfordres til
at tage sine børn og børnebørn med.
LML

Søndag den 12. december kl. 14.00 er der Luciagudstjenste i Vojens Kirke, hvor KFUMspejdernes kor går luciaoptog.
Efter gudstjenesten er der juletræsfest i
Vojens Sognegård, og det er ikke umuligt, at
julemanden (den ægte) kommer forbi med
sin sæk.
Vojens Menighedsråd
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Hellig-tre-konger-aften
Onsdag den 5. januar 2011 kl. 19.00 fejrer
vi som noget nyt ”Hellig-tre-konger-aften” i
Jegerup Kirke.
Vi begynder i kirken med en gudstjeneste, hvor vi efter svensk skik ”plyndrer”
(pakker væk) juletræet og julekrybben, og
bagefter går vi over i konfirmandstuen, hvor
der efter fransk tradition vil være ”helligtrekongerkage” med overraskelser.
Arrangementet er for hele pastoratet, og man
opfordres til at tage børn og børnebørn med.
Lone Marie Lundsgaard

Spaghetti-gudstjenester
Spaghetti-gudstjenesterne fortsætter også
i foråret
Den sidste torsdag i måneden kl. 17.00
åbner kirkerotten, Magnus, og sognepræst,
Lone Marie Lundsgaard, Jegerup Kirke til en
30 minutters gudstjeneste helt på børnenes
præmisser.
Kirkens kor medvirker, og der synges
salmer af både Sigurd Barrett og fra salmebogen.
Efter gudstjenesten går vi hen i præstegården og spiser spaghetti sammen. Alle er
velkomne, og man opfordres til at tage børn
og børnebørn med.
Datoer for forårets spaghetti-gudstjenester er den:
24. februar 2011 kl. 17.00,
31. marts 2011 kl. 17.00 og
28. april 2011 kl. 17.00.
Glem ikke Helligtrekongers-arrangementet,
som i høj grad også er for børn.
LML

Kyndelmisse

Kyndelmisse i Maugstrup

Onsdag den 2. februar kl. 20.00 fejrer vi
Kyndelmisse i Vojens Kirke

Kyndelmisse varsler lysere tider i
Maugstrup Kirke

Kyndelmisse er en gammel kirkelig tradition,
der fejrer Jesu fremstilling i templet 40 dage
efter hans fødsel.
I Bibelen kan man læse, hvordan en ældre
mand taler om Jesus som ”et lys til åbenbaring for hedninge”.
Dette ”lys” fejres ved Kyndelmisse, og
gudstjenesten vil derfor være præget af alle
mulige forskellige former for lys.
Gudstjenesten laves i samarbejde med
kirkens organistvikar, Lone Skovgaard Petersen og sognepræst, Lone Marie Lundsgaard.
LML

Søndag den 6. februar kl. 19.00 er der kyndelmissegudstjeneste i Maugstrup Kirke.
Kyndelmisse fejres på den dag, som efter
gammel folketro er vinterens koldeste: ”Kyndelmisse slår sin knude overmåde hvas og
hård”.
Helligdagen blev afskaffet i 1700-tallet,
men dukker nu op igen som en lysgudstjeneste midt i vintermørket.
Unge fra sognet medvirker ved gudstjenesten.
Inden gudstjenesten er der fællesspisning for
konfirmander.
Lykke Wester

Nytår i Jegerup Kirke
Igen i år vil vi fejre nytåret med en gudstjeneste i Jegerup Kirke fredag den 31.
december kl. 14.00
Det bliver en anderledes gudstjeneste med et
tema, der passer til tiden og stedet.
Inden vi går hver til sit, ønsker vi hinanden godt nytår med et glas vin i tårnrummet.
Lykke Wester

Kyndelmisse falder altid 40 dage efter jul
og er oprindelig en markering af dagen for
Marias renselse i templet efter Jesu fødsel. I
1628 skildrede Rembrandt den begivenhed på
billedet herover
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GOSPELKONCERT

Forsalg på Kirkekontoret ved kordegn, Gunvor Hansen, Østerled 4, 6500 Vojens.

GOSPELKONCERT

Hverdage kl. 09.00 – 12.30 – Torsdag dog
også kl. 16.00 – 17.30.
Billetpris kr. 120,00 kr.
Yderligere oplysninger kan ses på hjemmesiden: www.burich.dk.
Borghild Larholm

Årets julegaveide

Lillian Boutté er et kendt ansigt i mange
danske kirker og koncertsale.
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Gospelkoncert i Maugstrup Kirke den
3. februar kl. 19.30
Midt i Vinterens mørke kan vi glæde os til
en festlig aften med "Ribe Gospel Kor," og
pianist vil synge/spille, så kirken svinger.
Koret ledes af Mette Madsen - deres overskrift for aftenen - "Hvorfor synge gospel?
Fordi musikken er fyldt med livsglæde og
energi".

Gospeltoner i Vojens Kirke onsdag den
9. februar 2011 kl. 19.30

I mere end 25 år har den lille bitte amerikanske sangerinde kvinde med den umådeligt
store stemme og fantastiske udstråling været
en populær person og stemme på flere kontinenter.
Hun er født og opvokset i New Orleans
og i 1986 blev hun udnævnt til sin hjembys
musikalske ambassadør - en titel ingen anden
er skænket siden Louis Armstrong.
Lillian Boutté koncerten i Vojens Kirke vil
komme til at bestå af jazz, soul og gospel.
Med sig har hun et internationalt sammensat band med tyske Thomas l´Etienne på
clarinet, den lokale Finn Burich på trombone,
Torben Bjørnskov på kontrabas, Espen Laub
von Lillienskjold på trommer og Phil Parnell
fra New Orleans på piano.

Maugstrup Kirke

Det glæder vi os til.
Køb en billet som en julegave til Gospelkoncerten i Vojens Kirke med Lillian Boutté
som afholdes onsdag den 9. februar 2011 kl.
19.30.

Mona Thorsager

Gospelworkshop
Lørdag den 5. februar 2011 holder vi gospelworkshop for alle konfirmander.

Billetsalg foregår allerede nu fra Kirkekontoret ved kordegn Gunvor Hansen, Østerled
4, 6500 Vojens.

Under ledelse af en professionel korleder undervises konfirmanderne i gospelmusik.

Billetpris 120,00 kr. 		

Om aftenen åbnes dørene til Vojens Kirke,
hvor der gives koncert kl. 19.00.

Borghild Larholm

Alle er velkomne.

Eva Holm Riis
Lykke Fugl Wester
Lone Marie Lundsgaard
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lørdagsdåb

FOLKEMUSIKGUDSTJENESTE

Lørdagsdåb i tre-sognspastoratet
Dåbsgudstjenesterne er et supplement til barnedåb i forbindelse med de ordinære gudstjenester om søndagen i pastoratets tre kirker.
Det foregår i Jegerup Kirke den sidste
lørdag i hver måned kl. 11.00, og er tilrettelagt som en gudstjeneste med bøn, salmer
og prædiken – men med dåbshandlingen i
centrum.
Gudstjenesterne om lørdagen, hvortil alle
naturligvis er velkomne, bortfalder, når der
ikke er tilmeldt et eller flere dåbsbørn.
Dåbsgudstjenester i Jegerup Kirke lørdag
kl. 11.00:
29. januar – med dåbssamtale tirsdag den
18. jan. kl. 17.00
26. februar – med dåbssamtale tirsdag den
15. februar kl. 17.00
26. marts – med dåbssamtale tirsdag den 15.
marts kl. 17.00
30. april – med dåbssamtale tirsdag den 19.
april kl. 17.00
28. maj – med dåbssamtale tirsdag den 17.
maj kl. 17.00

Bestil dåb på kordegnekontoret
tlf. 74 54 11 04.
Eva Holm Riis
Lykke Fugl Wester
Lone Marie Lundsgaard

Denis Mclaughlin, Mette og Børge fra Café Ellegaard
Folkemusikgudstjeneste i Vojens Kirke
m/ Mette og Børge fra Café Ellegaard og
Denis Mclaughlin
Torsdag den 27. januar kl. 19.30 vil den irsk/
skotske og danske folkemusik fylde Vojens
Kirke.
Vi vil skabe en gudstjeneste, som først og
fremmest vil være fyldt med musik.

Vi vil også lade os inspirere af den keltiske
kristendom, der betragter livet som en rejse,
hvor kursen er sat af Gud.
Efter gudstjenesten vil der være samvær
og en forfriskning i Vojens Sognegård.
Lone Skovgaard-Petersen, organist
Lykke Wester, sognepræst.

MUSIKGUDSTJENESTER
Musikgudstjenester i Vojens Kirke
Velkommen til fire overraskende musikgudstjenester, hvor vi har inviteret den rytmiske
musik ind i kirken.
Skiftende musikere fra Musikskolens
MGK-afdeling spiller ved gudstjenesterne,
som varer ca. 40 min.
Vi fortsætter vores tema fra efteråret om
Livsaldre, og efter Barndommen, Ungdommen og Midtvejslivet nu er vi nået til De

Unge Gamle, Alderdommen, Døden og Livet
og Efter Døden.
Gudstjenesterne ligger den anden fredag i
måneden:
Fredag den 14. januar kl. 16.00.
Fredag den 11. februar kl. 16.00.
Fredag den 11. marts kl. 16.00.
Fredag den 9. april kl. 16.00

Lykke Wester
Lone Skovgaard-Petersen

KIRKEBLADET · 29. Årgang · Nr. 4
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Højskoleformiddag i vojens
Vinteren byder på en højskoleformiddag.
Foredrag er i Vojens Sognegård, Østerled 4
i Vojens.
Tilmelding på tlf. 74 54 11 04 eller som email til gsh@km.dk
Pris kr. 50 inkl. frokost.
Drikkevarer kan købes.

H. C. Andersen studiekreds

ned, men det bliver han ikke mindre interessant af - forhåbentlig.
Eva Holm Riis

Knud Jacobsen
Tirsdag den 8. februar kl. 10.30 kommer
læge Knud Jacobsen, Ulfborg og fortæller sin
medrivende beretning om apostlen Paulus.

Vi samles for at nærlæse nogle af H.C. Andersens eventyr og lede efter almenmenneskelige og kristelige perspektiver i dem.
Første gang er onsdag den 26. januar kl.
15.30 i Vojens Sognegård, hvor man gerne
må have læst hans ”Snedronningen”.
Derefter:
Onsdag den 9. februar kl. 15.30,
Onsdag den 23. februar kl. 15.30,
Onsdag den 9. marts kl. 15.30.

Knud Jacobsen er læge, forfatter og fortæller.
Han har gennem de senere år passet lægepraksis på Færøerne halvdelen af året.
Paulus' breve er de ældste kristne tekster, der
findes, og derfor er det selvfølgelig også interessant, hvem han egentlig var.
Knud Jacobsen prøver gennem en
fortælling om ham, at vise ham som teolog,
agitator og også lidt som menneske.
Undervejs er der nogle af de gamle forestillinger om ham, som bliver vendt op og

Medbring selv brød eller kage til kaffen.

Apostlen Paulus, malet af Rembrandt

AFTENHØJSKOLE I MAUGSTRUP

KIRKEFROKOST I VOJENS

Aftenhøjskolen i Konfirmandstuen i
Maugstrup Præstegård

Der er indlagt pause, hvor man kan nyde
medbragt forfriskning.

Den næste kirkefrokost i Vojens Sognegård
afholdes efter gudstjenesten:

Traditionen tro afholdes aftenhøjskole med
skiftende foredrag, rejsebeskrivelser, litteratur, musik, historie, i Maugstrup Konfirmandstue hver mandag fra januar til 14.
marts 2011.

Pris pr. foredrag kr. 30.00.

Søndag den 5. december kl. 10.30
Søndag den 6. februar kl. 10.30

Foredragsrækken starter:
Den 10. januar 2011 kl. 19. 30 til 21.30 i
konfirmandstuen.
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Alle er velkomne.				
		
Eva Holm Riis
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Parkering ved kirkens kapel og langs hækkene i præstegården.
Alle er velkommen.

Ulla Toft
f. Højskoleudvalget

Prisen for at deltage i kirkefrokosten har menighedsrådet set sig nødsaget til at ændre til
kr. 25,00 pr. person, incl. kaffe/the..
Prisen for evt. drikkevarer er uændret.
Datoen for de øvrige kirkefrokoster kommer i det næste Kirkeblad.
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PINSEGUDSTJENESTE

RESTAURERING AF ALTERTAVLE

Gram Slotspark
Pinsegudstjeneste i 2011 bliver igen i Gram
Slotspark, hvor det også var i 2008.
Det bliver en stor fælles friluftsgudstjeneste
for alle sogne i Haderslev Domprovsti mandag den 13. juni, (2. pinsedag) kl. 11.00 .
Det er sognepræst Johannes Gjesing, der
står for friluftsgudstjenesten.
Reserver allerede nu dagen.
kpl

DSUK KREDS HADERSLEV
Danske Sømands og Udenlandskirker holder møde den sidste tirsdag i hver måned kl.
14.30 i Gl. Haderslev Sognehus.
Tirsdag den 25. januar fortæller graver og
kirkesanger ved Jegerup Kirke, Søren Lagoni, om sin tur til Israel i maj 2010.
Tirsdag den 22. februar kommer pensioneret overlærer, Bente Fredgaard, og fortæller
om sin uddannelsestid på seminariet Th.
Langs, og hvordan hun dengang fik papirer
på at kunne forestå salmesangen i kirken.
Der er mulighed for at få tilsendt program og indhentet yderligere oplysninger om
DSUK hos sognepræst Lone Marie Lundsgaard.
Møderne er åbne for alle.
LML

Altertavlen i Marstrup Kirke
Restaurering af den 400 år gamle
og restaureres på værksted. Tavlen gennemgås
altertavle i Maugstrup Kirke
af snedker som sammenlimer svindrevner og
omlimer løse profiler. Farvearbejdet vil bestå
I forbindelse med at Maugstrup Kirke fik in- i fastlægning af løs farve, afrensning af sod
stalleret nyt varmeanlæg, og kirkens bænke og snavs, mætning af udpint farve, retoucheog prædikestol blev ny farvesat i 2009, blev ring af afskallede partier samt en afsluttende
menighedsrådet gjort opmærksom på, at al- fernis.
tertavlen var i en meget dårlig forfatning.
Arbejdet udføres af farvekonservator
Nationalmuseets konserveringsfaglige kir- Bent Jacobsen, og påbegyndes januar 2011
kekonsulent har herefter besigtiget kirkens og beregnes færdig - så altertavlen igen er på
altertavle og påpeget, at der hurtigst skal plads til Påsken 2011.
foretages en restaurering, hvilket skal udDen nødvendige finansiering - og godkføres af en faguddannet konservator med endelse er indhentet ved de kirkelige mynerfaring for såvel farve- som snedkermæssig digheder.
konservering af historisk kirkeinventar.
Maugstrup Kirkes altertavle er dateret ved
Altertavlen fremstår med løs og opskallet et reliefskåret årstal 1610, og sidste indberetfarve, som relaterer sig i træets længderet- ning til Nationalmuseet om foretaget restauning. Der er desuden sod, snavs samt ned- rering er fra 1957. Altertavlens malerier er
erst i storfeltet af tavlen vækst af skimmel. ”udført i 1770erne af Johan Stenzler”
Altertavlen skal gennemgå en farvemæssig
og snedkermæssig istandsættelse.
Maugstrup Menighedsråd
Ved istandsættelsen skal tavlen nedtages
Ulla Toft
KIRKEBLADET · 29. Årgang · Nr. 4
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VOJENS SOGNEGÅRD

Sognegården er bl.a. udstyret med elektroniske sikkerhedssystemer, der gerne skulle
forhindre indbrud, som vi har været plaget af
tidligere, herudover er der andre sikkerhedsforanstaltninger, som der ikke skal kommes
nærmere ind på her.

Køkken 1

Vojens Sognegård
Vojens Sognegård er taget i brug, og der er
nu ved at komme gang i aktiviteterne i de nye
og flotte lokaler, vi har fået til brug for aktiviteter i tre-sognspastoratet.
Der er også planlagt mange tilbud i den
kommende tid, som er omtalt her i Kirkebladet.
Da sognegården har 4 sale til brug for aktiviteter, er der dog masser af plads og muligheder for andre foreninger o.l. til at holde
deres aktiviteter i den nye sognegård.
Dog har menighedsrådet set sig nødsaget
til at opkræve et beskedent beløb for leje af
lokalerne, da der må forudses, at der bliver
et øget behov for rengøring og vedligeholdelse.
Sognegården er den tidligere præstegård
der nu er ombygget til sognegård, og for at
holde omkostningerne nede, er der genanvendt det meste at bygningen, dog med enkelte tilbygninger, således at der er en administrationsdel med kontoret m.v. til kordegn
og præster, samt en offentlig del der gerne
skulle blive til gavn og glæde for de 3 sogne,
der udgør tre-sognspastoratet.
Derfor er der f.eks. 2 køkkener, da de er
genanvendt fra tidligere.
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ligesom der er en foldevæg ind til sal 2, så
de to sale kan anvendes samtidig ved større
arrangementer.

Indgangsparti med garderobe og toiletter
Sognegården er forsøgt indrettet så handicapvenlig som muligt, bl.a. er der automatisk
døråbner.
Det første, der ses i indgangspartiet, er
den moderne kunst på væggene.

Sognegården har 2 køkkener, der begge er
udstyret med moderne kaffemaskiner samt
service til afbenyttelse af brugerne. Der er
ialt 3 opvaskemaskiner til anvendelse, hvoraf
de 2 var der i forvejen.

Sal 2

Sal 1
Sal 1 har plads til ca. 60 personer ved borde,
og er udstyret med AV udstyr, tavle og højtalersystem og teleslynge, og der kan kobler en
bærbar PCér til systemet.
Der er også i denne sal et klaver.
Denne sal er den tidligere konfirmandsal,
og her er der direkte adgang til Køkken 1,

Sal 2 har plads til ca. 70 personer ved borde
og er udstyret med AV udstyr, tavle og højtalersystem og teleslynge, og der kan kobles en
bærbar PCèr til systemet.
Denne sal har det største AV udstyr med
et stort lærred, så den er meget velegnet til
f.eks. filmforevisninger.
Denne sal er helt ny da det er en tilbygning, hvor der er udnyttet en tidligere krog i
præstens have.
Her er der en foldevæg ind til Sal 1.

vojens - jegerup - Maugstrup
sognets øvrige foreninger og organisationer.
Det er en forudsætning for anvendelse af sognegården, at arrangementet ikke strider mod
folkekirkeligt arbejde.
Tvivlsspørgsmål afgøres af menighedsrådet. Ansøgning sendes i så god tid som muligt, dog højest med ½ års varsel.

Sal 3

Sognegårdens have

Sal 3 er lidt mindre og har plads til ca. 36
personer ved borde og er udstyret med AV
udstyr, tavle og højtalersystem og teleslynge,
og der kan kobles en bærbar PCèr til systemet.
Denne sal er næsten "genbrug" da endevægen er forlænget ud på præstegårdens
overdækkede terrasse, og der derfor ikke
skulle nyt tag til.
Salen har en flot glasparti mod syd med
en fin udsigt til haven og skoven.

Ved sognegården er der en tilhørende have,
hvor der også vil være mulighed for udendørs
arrangementer, bl.a. er der en bålplads med
muligheder, samt en terrasse.
Det skal bemærkes, at Vojens Sognegård
IKKE udlejes til fester og private sammenkomster, som det også fremgår af regulativet
for Vojens Sognegård.
kpl

3. Sognegården kan anvendes af provsti og
stift til møder og kurser.
4. Sognegården kan ikke benyttes til receptioner, fester o.l.
B: OPSYN OG ADMINISTRATION
1. Lokalereservering sker ved henvendelse til
kordegnen på tlf. 74 54 11 04.
2. Ved ethvert arrangement skal der være en
leder, der er personligt ansvarligt over for menighedsrådet.
3. Overtrædelse af husordenen kan medføre,
at der ikke senere gives tilladelse til nyt lån
af lokalerne.

Regulativ for Vojens Sognegård
Sal 4
Sal 4 er den mindste af de 4 sale og har "kun"
plads til 12 personer om det bord, der er på
ovenstående billede.
Den har ikke AV udstyr og tavle m.v. som
de øvrige sale, men er velegnet til mindre
møder.
Det var tidligere præstegårdens spisestue,
som her er anvendt uden ombygning af nogen art, bortset fra en ny dør der giver direkte
adgang til indgangsparti og køkken 2.

A: BENYTTELSE
1. Sognegårdens lokaler er beregnet til brug
for kirkens præster til konfirmandundervisning m.m. og til møder, studiekredse,
kulturelle arrangementer og lignende, som
arrangeres af præsterne, organist eller menighedsrådet.
2. Derudover kan lokalerne, i den udstrækning
de er ledige, benyttes til andet kirkeligt arbejde, og sociale og kulturelle arrangementer af

4. Menighedsrådet har den endelige afgørelse af ethvert spørgsmål vedrørende sognegårdens brug.
C: BETALING FOR BRUG AF
LOKALER
1. For brug af lokalerne, betales et vederlag
som bidrager til husets drift og vedligeholdelse. Filterposer til kaffebrygning er til fri
afbenyttelse.
2. For Sal 1, 2 og 3 betales der kr. 300,00
(pr. sal).
For Sal 4 betales der kr. 150,00.

KIRKEBLADET · 29. Årgang · Nr. 4
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SIDEN SIDST

KIRKEKLOKKER

Tirsdag 24. august havde over 65 mennesker
fundet vej til ferniseringen i Jegerup Konfirmandstue. Trompetisten og maleren, KarlJohan Berkwill, bassisten, Axel Tornehave,
og kirkens organist, Mona Thorsager, fyldte
lokalet med musik, mens gæsterne kiggede
på malerier og nød et glas hvidvin.
Sangeftermiddagene i Jegerup Konfirmandstue er begyndt, og selvom der er plads til
endnu flere, lød det flot, da gamle danske
sange og salmer sang efteråret ind i begyndelsen af sæsonen i september.
Jegerup Kirke har fået børne- og ungdomskor. Onsdag den 25. august mødte 15 friske
børn op i kirken, og siden er koret udvidet
til 18.
Koret havde sin debut til høstgudstjenesten lørdag den 11. september og synger
fast ved spaghettigudstjenesterne.
Omkring 65 mennesker i alle aldre var mødt
op til pastoratets første spaghettigudstjeneste
i Jegerup Kirke.
Kirkens kor medvirkede, og det blev
til en anderledes gudstjeneste på børnenes
præmisser med besøg af kirkerotten Magnus
og sang fra Sigurd Barretts nye salmer.
Tirsdag den 12. oktober var Vojens Kirke
fuld af grønne uniformer.
Sognepræst Lone Marie Lundsgaard
havde sammen med spejderne tilrettelagt
gudstjenesten, så spejdernes ”iderigdom”
og ”parathed” blev brugt til at danne en anderledes og dynamisk gudstjeneste.
Bagefter bød menighedsrådet på kaffe og
sodavand i sognegården.
LML
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form vi kun bruger ved højtiderne. I julen
sker det julemorgen, og på Grundtvigs tid var
der i købstæderne før prædiken julemorgen
kl. 7.00, derfor er vi i det dunkle.
Salmen fortæller i v. 2, at Gud har grebet
ind i vores virkelighed ved at lade Guds-barnet fødes, og det er et vendepunkt for os og
for vores bange hjerter. Guds-barnet er endnu
i svøb, og det samme er glæden og lyset, der
fra nu af vil vokse. Juleglæden bryder igennem, ligesom lyset gør det ved solhverv.
Al den himmelske glans fra stjernerne og
klokkernes kimning er efterklang af englesangen den allerførste julenat.
En dejlig julesalme – Hør hvor det lyder!
Mel.: Henrik Rung 1857

En af 3 kirkeklokker i Vojens Kirke
Kim nu, I klokker!
Af Lykke Wester
Julen bringer himmelsk glans af stjerner og
klokker.
Nr. 100 i salmebogen – julesalmen Kimer,
I klokker! – opfordrer hele skaberværket til
at prise Gud.
Grundtvig kalder på klokkerne, stjernerne,
menneskebørn i hele verden, alt og alle skal
prise Gud.
I v. 1 og v. 3 bruger Grundtvig det, vi
kalder gammel flertalsbydeform : Kimer og
tindrer, synger og danser, som betyder: Kim
nu, dans nu!
Kimningen er den langvarige ringning
med hurtige, små slag på klokken, en ringe-

1. Kimer, I klokker! ja, kimer før dag i
det dunkle!
Tindrer, I stjerner, som englenes øjne
kan funkle!
Fred kom til jord,
Himmelens fred med Guds Ord.
Æren er Guds i det høje!
2. Julen er kommet med solhverv for
hjerterne bange,
jul med Guds-barnet i svøb, under
englenes sange,
kommer fra Gud,
bringer os glædskabens bud.
Æren er Guds i det høje!
3. Synger og danser, og klapper i eders
småhænder,
menneskebørnene alle til jorderigs ender!
Født er i dag
barnet til Guds velbehag.
Æren er Guds i det høje!
N.F.S. Grundtvig 1856.
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Kirkekontoret
Kordegn Gunvor Steensbeck Hansen, Østerled 4, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 11 04 og e-mail: GSH@KM.DK - Åbent, hverdage kl. 9-12.30 og torsdag tillige kl. 16-17.30.

Præster i tresognspastoratet
Eva Holm Riis (kirkebogsfører), kontor: Østerled 4, 6500 Vojens, Tlf. 74 54 11 04.
Privat: Lintrupvej 19, 6660 Lintrup, Tlf. 74 82 11 01 og e-mail: EHR@km.dk.
Træffes bedst kl. 10-11. Mandag fri.
Lykke Fugl Wester, Borgvej 3, Maugstrup, 6500 Vojens.
Tlf. 74 50 63 27 og e-mail: LFW@KM.DK - Træffes bedst tirsdag til lørdag kl. 12-13. Mandag fri.
Lone Marie Lundsgaard, Bålhøjvej 1, Jegerup, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 11 11 og e-mail: LOML@KM.DK. Træffes tirsdag aften på www.cyberkirken.dk. Mandag fri.
Vojens Sogn
Organist:
Barselsvikar: Lone Skovgaard-Petersen,
Mazantigade 20, 2, 6000 Kolding.
Tlf.: 75 53 43 76. Mob.: 51 84 19 84
e-mail: skovgaard-p@hotmail.com
Kirkesanger:
Kontakt kirkekontoret tlf. 74 54 11 04
Kirkegårdsleder:
Claus Schøtt, Dyssebakken 35,
6500 Vojens, tlf. 74 59 14 51,
e-mail: vojenskirkegaard@c.dk
Menighedsrådsformand:
Ingelise Vilsen, Præstegårdsvej 18,
6500 Vojens, tlf. 74 54 31 28
e-mail: invi@privat.dk
Kirkeværge og kasserer:
Knud Peter Levinsen, Vestergade 54,
6500 Vojens, tlf. 74 54 28 37, e-mail: kpl@pc.dk
Regnskabsfører:
Gunvor Steensbeck Hansen, Landgangen 7, 2. th.
6100 Haderslev, tlf. 74 54 26 72
e-mail: gsh@km.dk

Jegerup Sogn
Organist:
Mona Thorsager, Varming Vesterby 5, Varming,
6760 Ribe, tlf. 51 37 35 05
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@bbsyd.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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kirkeklokker
Det kimer i vores kirkeklokker
Af Lone Marie Lundsgaard
Det er advent, snart jul, og inden længe skal vi
synge salmer som ”Det kimer nu til julefest” og
”Kimer, I klokker!” Men kender vi overhovedet
vores kirkeklokke og dens historie?
Kirkeklokken er faktisk rigtig gammel - og
klokkeringningen ligeså. For omkring 1100 år
siden kom kirkeklokken og klokkeringningen
nemlig til Danmark. Og kirkens klokke blev meget
praktisk brugt til at fortælle de omkringboende
mennesker, hvornår de skulle gå i kirke, hvornår
de skulle bede, hvad der skete i samfundet, - og
sidst men ikke mindst skelnede den mellem glæde
og sorg.
Den ældste klokke i Danmark.
Den første danske kirkeklokke kan dateres til omkring år 900 e. Kr. I den danske vikingeby, Hedeby,
tillod kong Horik den 2., at der til den allerede opførte kirke måtte være en klokke, som ringede til
gudstjeneste. Det huede ikke vikingerne, men på
trods af krige og Hedebys undergang findes klokken stadig og kan den dag i dag ses på Hedeby
Museum.
Kirken i Hedeby var bygget af træ, og den
kunne derfor slet ikke bære en tung klokke. Der
har derfor været et tårn ved siden af kirken, hvor
klokken har været placeret og let at betjene. Men
efterhånden som Danmark bliver kristnet, og kirkebyggeriet tager fart, kommer stenkirkerne også til
Danmark.
Og de bygges så solide, at klokken kommer op
at hænge i selve kirken.
Katolsk klokkeringning
Kirkeklokkens historie er i høj grad præget af den
katolske kirke. Danmark var nemlig katolsk i de
første 500 år af kirkeklokkens historie, og det be-

tyder, at klokkens brug var bestemt af de katolske
tidebønner – andagter og gudstjenester, troen på
Skærsilden, skriftemålet og ikke mindst bønnen,
Ave Maria.
Mange af de ringninger, som vi hører i dag,
har faktisk sit udspring her og er et levn fra denne
gamle katolske tradition.
Tidebønnerne lå på bestemte tidspunkter. For
at huske folk på at komme til bøn, indførte kirken
3 ringninger i forbindelse med hver af tidebønnerne. De, som var mødt op i kirken, kunne herefter forberede sig ved at bede i stilhed, og her blev
de 3 x 3 bedeslag brugt til at fortælle dem, at nu
skulle de afslutte deres bønner, inden den store gik
i gang.
Læren om Skærsilden, hvor mennesket efter
katolsk tro skulle lutres for sine synder over ild,
gjorde, at klokken ikke bare ringede ved begravelser men også ved dødsfald. Det sidste skulle
efter sigende lette den dødes pine.
Protestantisk klokkeringning
I protestantisk tid er læren om Skærsilden fjernet,
og der er lagt andre symboler ind i de forskellige
dele af ringningen. Bedeslagene er f.eks. i dag ikke
til for at afslutte et Ave Maria, men de bruges stadig til at fortælle os, at nu går gudstjenesten snart
i gang.
Den dag i dag ringes der også fortsat ved begravelser og bisættelser i Danmark, og her i pastoratet er der stadig tradition for at ringe ved dødsfald – en såkaldt ”sjæleringning”.
Lovgivningen
De danske kirkeklokker har deres egen lov. Danske Lov af 1683 og Kirkeritualet af 1685 bestemmer, hvordan klokkerne skal og må bruges: der må
ringes i forbindelse med kirkelige handlinger, og
det står endvidere opført hvordan og hvor længe.
Gammel hævd i de forskellige sogne er dog
tilladt at føre videre, og det betyder, at klokkeringningen i Danmark er forskellig fra sogn til sogn. I
forbindelse med f.eks. en bisættelse her i pastoratet
vil der derfor være afvigelse i klokkeringningen.

Den nyeste tilføjelse i reglerne over klokkeringningen her i landet kom i 1977 og igen året
efter. Her er det påbudt at ringe i tilfælde af mobilisering og varsling af radioaktivt affald.
Klokkerne kimer
Noget af det interessante ved kirkeklokken er, at
den taler til os. Hvis vi stopper op og lytter, kan
vi simpelthen ud fra antallet af slag i minuttet
høre, om dagen er ”almindelig” eller ”glædelig”. I
forbindelse med de store kirkelige fester – herunder
jul - kimer klokkerne nemlig – det vil sige, at de
slår med hurtige slag. Det glædelige budskab om,
at Jesus er født, fortæller klokken os altså ved at
kime.
Kirkens klokke er derfor ikke bare gammel.
Den er vigtig for os i dagligdagen og i særdeleshed
her til jul. For vi skal have spredt budskabet om, at
Gud er kommet til jorden i det lille Jesus-barn. Lad
os derfor nyde klokkens kimen og af hjertet synge
med på ”Kimer, I klokker!”

Faktaboks

I forbindelse med de faste gudstjenester ringes
der 3 gange forud for gudstjenesten, og disse
ringninger udføres med 100-150 slag svarende
til 3 minutter.
Herefter følger bedeslagene, som afgives i 3
tydelige grupper og med 3 langsomme slag.
Der foretages ringninger i forbindelse med
morgen- og aftenringningen, som ofte ligger kl.
08.00 og 18.00.
Ringningerne må højst vare 3 minutter og
svarer til 100-150 slag. Det hele afsluttes med
bedeslag.
Ud over almindelige ringninger med 100 150 slag på 3 minutter, og de meget langsomme
og tydelige bedeslag, kan klokkerne også kime.
Fra gammel tid er det udtryk for glæde, og
kimning forekommer derfor i forbindelse med
højtider og særlige mærkedage.
Når klokkerne kimer, ringer de med hurtige
slag.
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