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SOGNEKLUMMEN

Vojens Kirke i vinterhi
Vojens Kirkes historie
Af Knud Peter Levinsen
Kilde: Jubilæumshæftet udgivet i.f.m.
kirkens 75 års jubilæum i år 2000 m.m.

V

ojens Kirke er den yngste kirke
i tresognspastoratet, da den først
blev indviet den 6. september 1925.
Prisen for kirken var ca. kr. 75.000,00,
men så var det også inklusiv inventar.
I oktober 1923 blev der sat kr.
60.000,00 af på finansloven, og en række
komiteer blev nedsat for at skaffe de sidste kr. 15.000,00.
Det lykkedes, og den 25. juni 1924
kunne menighedsrådet tage det første
spadestik.
Kirken er den første, der er bygget
efter genforeningen, og den første i 300
år i Nordslesvig.
Kirken blev bygget som en typisk
dansk landsbykirke i de rød og hvide
farver (Dannebrogsfarver) så mere dansk
kunne det næsten ikke blive.
En del af inventaret er skænket fra andre kirker.
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Altertavlen kom fra Starup Kirke

Korset - er det mon fra vikingetiden?

Østvæggen i kirken er domineret af
den smukke altertavle og alterbordet.
Begge dele er kommet til Vojens Kirke
fra Starup. Øverst på tavlen står ordene
Anno Domini 1925 (i det herrens år
1925), som er det år, kirken er indviet. I
nederste højre hjørne er markeret et andet årstal, nemlig 1615.
Hvorfor altertavlen blev foræret til
Vojens Kirke fortaber sig i det dunkle.
Måske faldt den ikke i Starups smag.
Om den overhovedet har været ophængt
der, er tvivlsomt.
På altertavlen er ordet "heren" i første
omgang stavet med et "r", men maleren

har villet vise os, at han godt kunne
stave til "Herren", så der er indsat et
ekstra "r".
I præsteværelset hænger der et kors
med en speciel historie.
Det stammer fra en ældgammel,
mægtig eg, som i henved 900 år har
stået på godset Gillingham nær Beccles
i Suffolk i England. Stammen var over
10 meter i omkreds, og kronen strakte
sig 35 meter fra nord til syd. I mangfoldige år havde stammen været så hul,
at ti mand kunne stå derinde. Men der
var stadig liv i træet, indtil lynet slog ned
i det i 1971 og brændte kernen op.
Suffolk er en del af det gamle Danelagen, som vore forfædre grundlagde. Er
det mon en af de gamle vikinger, der har
plantet den gamle eg?
John Ashford er kunstneren, der har
skåret korset. Han var en alvorlig kristen, som læste meget i Bibelen. "Jesu
kors", sagde han, "var ikke et fint snedkerkors. Det var nok bare et par stykker
træ, naglet eller bundet sammen".

Der manglede et "r" i herrens

vojens - jegerup - Maugstrup
Disse overvejelser har været med, da
han møjsommeligt skrabede de brændte
lag bort af træet fra den gamle eg. Inde
bagved var træet hårdt som ibenholt, og
det havde fået en smuk patina, omtrent
som moseeg. Med nænsom hånd har
han så sat to af stykkerne sammen, så de
danner en smuk helhed.
Sognepræst Tage Holm fik den som
gave af kunstneren, men Holm syntes,
at den hørte hjemme i en kirke. Derfor
overdrog han den til Vojens Menighedsråd med forpligtelse til, at det altid skal
have sin plads i kirkens præsteværelse,
hvor det stilfærdigt kan minde om, hvad
vi bygger på, korsets evangelium.
Kunstneren Johan Thomas Skovgaard
har udført alle tre glasmosaikvinduer.
"Marias bebudelse" (1925) og "Jesu
dåb" 1935 har oprindeligt været placeret
i koret og "Sædemanden" (1947) ved Døbefond med den syvarmede lysestage
i baggrunden
prædikestolen.
For få år siden blev alle tre flyttet til
Døbefonden er ny, hugget af bornnordsiden i kirkeskibet.
holmsk granit, men det oprindelige
dåbsfad var af messing. En antikvitetshandler i Roskilde fandt det et sted ude
på landet på Sjælland omkring 1920. Det
var meget gammelt med en vis ornamentik. Det blev oprindeligt købt til en kirke
i Roskilde, men blev så senere skænket
til Vojens Kirke.
Ved 25 års jubilæet blev det udskiftet
med dåbsfad og kande i tin, udført af
tinsmed Havstad, Norge. De er begge
smykket med en tydelig bibelsk billedserie og indskrift.
Den syvarmede lysestage blev givet af
omegnens præster.
De hellige kar er en gave fra det
københavnske
kirkefonds menigheder.
"Sædemanden" af J. Th. Skovgaard

Nummertavle fra Roskilde Domkirke
Nummertavlerne, der oprindeligt er
udført til Roskilde Domkirke og fremstillet af dansk egetræ, har ligesom den
gamle kirkeklokke haft tjeneste i en
domkirke. Nummertavlerne er skænket
af Roskilde Domkirke.

FORSIDEBILLEDE
Forsiden er tegnet af Herluf Jensenius
(1888 - 1966).
Herluf Jensenius modtog som tegner og
illustrator mange fornemme priser og
medaljer.
Hans illustrationer vil være velkendt
af mange, særligt fra børnebøger.
Forsiden er en illustration fra Julehæftet "Velkommen igen Guds engle
små", udgivet i 1947.
Anvendelse er sket med tilladelse fra
ophavsrettighedsindehaveren.
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Gudstjenesteliste
December
Søndag den 4. december, 2. s.i.a.
Luk. 21, 25-36 ”De sidste tiders tegn”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 09.00: LML
Maugstrup ingen gudstjeneste.
Lørdag den 10. december
Jegerup kl. 14.00: LML
Luciagudstjeneste. Se side 11.
Søndag den 11. december, 3. s.i.a.
Luk. 1, 67-80 ”Zakarias lovsang”.
Vojens kl. 14.00: EHR.
Familiegudstjeneste. Se omtale side 7.
Jegerup: Ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 16.00: LFW
Luciagudstjeneste. Se side 9.
Søndag den 18. december, 4. s.i.a.
Johs. 3, 25-36 ”Johannes Døbers
vidnesbyrd om Jesus”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 14.00: LFW.
Børnegudstjeneste. Se side 6.
Lørdag den 24. december, Juleaften
Luk. 2, 1-14 ”Jesu fødsel” eller Matt. 1,
18-25 ”Omkring Jesu fødsel”.
Vojens kl. 13.00: EHR
Vojens kl. 14.30: LFW
Vojens kl. 16.00: LFW
Jegerup kl. 14.00: LML
Børnegudstjeneste. Se side 8.
Jegerup kl. 16.00: LML
Maugstrup kl. 15.00: EHR
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Søndag den 25. december, Juledag
Johs. 1, 1-14 ”Prologen”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: LML
Maugstrup kl. 10.30: LFW
Mandag den 26. december, 2. juledag
Matt. 10, 32-42 ”Fællesskabet med
kristus - i medgang og modgang”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup: Ingen gudstjeneste.
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Lørdag den 31. december,
Nytårsaftensdag.
Jegerup kl. 14.00: LFW. Se side 11.

Januar 2012
Søndag den 1. januar, Nytårsdag
Matt. 6, 5-13 ”Om bøn - Fadervor”.
Vojens kl. 11.00: LFW
Jegerup: Ingen gudstjeneste.
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Torsdag den 5. januar,
Helligtrekongers aften
Jegerup kl. 17.30: LML
Søndag den 8. januar, 1. s.e.h.3k.
Mark. 10, 13-16 ”Jesus og de små
børn”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup: Ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 09.00: LML

Søndag den 15. januar, 2. s.e.h.3k.
Johs. 4, 5-26 ”Jesus og den samaritanske kvinde ved Jacobs brønd”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: LML
Maugstrup kl. 10.30: LML
Søndag den 22. januar, 3. s.e.h.3k.
Luk. 17, 5-10 ”Tro som et sennepskorn
og det at være tjener”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Søndag den 29. januar, sidste s.e.h.
3k.
Matt. 8, 23-27 ”Stormen på søen”.
Vojens kl. 19.30: LFW
Jazzgudstjeneste, se side 14.
Jegerup kl. 10.30: LML
Maugstrup kl. 09.00: LML

Februar 2012
Søndag den 5. februar, Septuagesima
Mark. 25, 14-30 ”Lignelsen om de
betroede talenter”.
Vojens kl. 10.30: EHR. Kirkefrokost.
Jegerup kl. 19.00: LFW
Kyndelmissegudstjeneste
Maugstrup kl. 16.30: LFW
Kyndelmissegudstjeneste
Fredag den 10. februar.
Vojens kl. 16.00: LFW
Musikgudstjeneste. Se side 16.
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Søndag den 12. februar, Seksagesima.
Mark. 4, 26-32 "Lignelsen om sæden og
sennepskornet".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Søndag den 19. februar, Fastelavn.
Luk. 18, 31-43 "Helbredelsen af en
blind mand ved Jeriko".
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 13.30: LML
Børnegudstjeneste. Se side 8.
Maugstrup kl. 09.00: LFW
Torsdag den 23. februar
Jegerup kl. 19.00: LFW
Søndag den 26. februar, 1. s.i.f.
Luk. 22, 24-32 "Den største er den, der
tjener".
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup: Ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 09.00: EHR

Marts 2012
Søndag den 4. marts, 2. s.i.f.
Mark. 9, 14-29 "Helbredelsen af den
dæmonbesatte dreng".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 19.00: LFW
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Fredag den 9. marts.
Vojens kl. 16.00: LFW
Musikgudstjeneste. Se side 16.

EHR = Eva Holm Riis
LFW = Lykke Fugl Wester
LML = Lone Marie Lundsgaard
KRH = Kai Ross-Hansen
BC = Bjarne Christensen
CV = Carsten Vigsø
PHG = Peter Heine Glistrup

BREGNBJERGLUNDEN
Gudstjenesterne foregår i gangen til
Bregnbjerglunden efter følgende plan:
Torsdag den 01. dec. kl. 10.15: PHG
Torsdag den 08. dec. kl. 10.15: LFW
Torsdag den 15. dec. kl. 10.15: BC
Torsdag den 23. dec. kl. 14.30: LML
Julegudstjeneste (Måske i kirken).
2012:
Torsdag den 05. jan. kl. 10.15: CV
Torsdag den 12. jan. kl. 10.15: EHR
Torsdag den 19. jan. kl. 10.15: KRH
Torsdag den 26. jan. kl. 10.15: PHG
Torsdag den 02. feb. kl. 10.15: LFW
Torsdag den 09. feb. kl. 10.15: BC
Torsdag den 16. feb. kl. 10.15: LML
Torsdag den 23. feb. kl. 10.15: CV
Torsdag den 01. mar. kl. 10.15: EHR

LØRDAGSDÅB
Der er mulighed for lørdagsdåb i
Jegerup Kirke på udvalgte lørdage

aftensgudstjeneste
Aftengudstjeneste i Jegerup Kirke.
Menighedsrådet har besluttet at tage biskoppen på ordet, når han i det forløbne
år har opfordret menighederne i stiftet til
at forsøge med gudstjenester på andre
tidspunkter end søndag formiddag.
Jegerup Kirke vil derfor i en forsøgsperiode på et halvt år tilbyde en gudstjeneste torsdag kl. 19.00 – så vidt det er
muligt én gang om måneden.
Der vil da være én søndag om måneden, hvor der ikke er gudstjeneste i Jegerup Kirke.
Menighedsrådet

Børnegudstjeneste juleaften
Den 24. december kl. 14.00 er der
børnegudstjeneste i Jegerup Kirke
Med udgangspunkt i kirkens krybbe, fejrer vi Jesu komme med gamle og nye
julesalmer.
Kirkerotten Magnus vil som sædvanlig deltage, og der vil være mulighed for
at komme helt tæt på krybben.
Lone Marie Lundsgaard

Kontakt kordegnen på tlf.: 74 54 11 04.
Eva Holm Riis
Lykke Fugl Wester
Lone Marie Lundsgaard
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Børnesider
Baby salmesang

Juleoptakt

Baby salmesang i Vojens Kirke hver
tirsdag fra den 14. februar til den 20.
marts fra kl. 09.30 til 10.15.
Det er for børn fra 0-10 måneder og deres forældre.
Vi synger salmer og sange, det bedste vi har lært, og udnytter den særlige
akustik i kirkerummet til at formidle
fornøjelse, leg og overraskelse for børnene.
Alle er velkomne,
også bedsteforældre.
Det er gratis at deltage, men tilmelding senest den 12. februar på mail:
Larsenogjakobsen@gmail.com
eller tlf. 74 59 12 27.
Irene Larsen

Maugstrup Kirke

Julekoncert i Maugstrup Kirke
søndag den 11. december
kl. 16.00
Kom og vær med til at pynte juletræ
i Maugstrup Kirke søndag den
18. december.
4. søndag i advent kl. 14.00 pynter vi juletræ i Maugstrup Kirke med de hjerter
og stjerner, sognets børn har flettet og
klippet.
Vi skal også høre om, hvorfor vi
egentlig hænger pynt på juletræet.
Og så skal vi synge nogle af vores
mest kendte og elskede julesalmer.
Du må gerne tage nissehue på – hvis
du har en.
Vel mødt.
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Julekoncert
med Luciaoptog

Lykke Fugl Wester

Traditionen tro holder vi julekoncert
med Luciaoptog og De Ni Læsninger.
Børn og unge fra Maugstrup og Simmersted danner julekor og går luciaoptog.
Det plejer at være et kor på 15 -20 medlemmer og er en smuk oplevelse.
Folkekoret medvirker ligeledes med
traditionelle danske og engelske julesange.
Mona Thorsager
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Juletræsfest

i Vojens Sognegård
Familiegudstjeneste og
juletræsfest.
Søndag den 11. december kl. 14.00 er
der familiegudstjeneste i Vojens Kirke.
Efter gudstjenesten er der juletræsfest i
Vojens Sognegård, og det er ikke umuligt,
at julemanden (den ægte) kommer forbi
med sin sæk.
Eva Holm Riis

KIRKEBLADET · 30. Årgang · Nr. 4
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Børnegudstjenester

Gospeldag

Igennem det sidste 1½ år har Jegerup Kirke dannet ramme
omkring børnegudstjenester, som landet over har fået navnet
Spaghettigudstjenester.

Henrik Engelbrekt Refshauge
Lørdag den 25. februar skal vi for andet år i træk have gospelworkshop for
konfirmanderne i Vojens Kirke.

Spaghetti med kødsovs i præstegården
Spaghettigudstjenesterne består af en
30 minutters gudstjeneste helt og holdent på børnenes præmisser. F.eks. står
præsten på gulvet og taler, bibelhistorien
er på et sprog og med billeder, børnene
forstår, og så har vi i Jegerup Kirke altid
besøg af vores kirkerotte, Magnus, som
er født i kirken og næsten 1000 år gammel.
Jegerup Kirke har desuden et børneog ungdomskor, som altid medvirker.
De synger ofte rytmiske sange og salmer, og de hjælper os med at synge en
helt ny og moderne børnesalme.
Efter de 30 minutter i kirken går vi
over i præstegården, hvor der serveres
spaghetti og kødsovs.
Spaghettigudstjenesterne ligger normalt den sidste torsdag i måneden kl.
17.30, men omkring højtiderne forsøger
vi også at lave noget for børnene, og
ugedag og tidspunkt kan derfor variere.
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Fastelavn den 19. februar
Juleaften den 24. december kl. 14.00
denne dag serveres der ikke noget efter
gudstjenesten.
Helligtrekonger 5. januar kl. 17.30
med spaghetti og ”helligtrekongerkage”
med overraskelser.
Fastelavn 19. februar kl. 13.30, hvor
vi efter gudstjenesten går over i forsamlingshuset og slår katten af tønden og
spiser fastelavnsboller.
Program for spaghettigudstjenesterne
ligger i våbenhuset og på kirkekontoret.
Alle er velkomne.
Lone Marie Lundsgaard

Henrik Engelbrekt Refshauge er til daglig leder af gospelkoret Lusangi i Kolding, og han kommer til Vojens med
sine musikere den 25. februar.
Under hans kyndige instruktion skal
vi i løbet af eftermiddagen lære at synge
gospel, og om aftenen ledsager musikerne vores sang.
Alle konfirmander fra skolerne i Vojens samt konfirmander fra andre dele
af pastoratet deltager. Det vil sige, at vi
bliver omkring 100 konfirmander.
Koncerten i Vojens Kirke kl. 19.00
er for familie og venner og alle som
har lyst til at være med.
Fortæl derfor allerede nu familien om
arrangementet, så de kan sætte kryds i
kalenderen.
Lone Marie Lundsgaard
Eva Holm Riis
Lykke Fugl Wester
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Julegudstjeneste
for de små

Opskrifter på julesmåkager

Onsdag den 14. december kl. 10.00
er der julegudstjeneste i Vojens Kirke
for alle børn i børnehave og dagpleje
i Vojens.
Børn, der passes hjemme af mor eller far, er også velkomne.
Eva Holm Riis

Englekys

250 g mel
60 g smør
1 æg
100 g sukker
lidt citronskal.
Mel og smør hakkes sammen og æggeblommen og citronskal røres i.
Dejen hviler til næste dag. Dejen rulles ud og udstikkes med et portvinsglas
– 4,5 cm i diameter.
Æggehviderne piskes med sukker til
en tyk konsistens som æggesnaps.
Hviderne smøres tykt på og kagerne
bages ca. 12 minutter ved 150 grader.

Verdens bedste brunkager
500 g smør
500 g melis
250 g sirup
125 g skårne, smuttede mandler
ca. 2 tsk. st. nelliker
ca. 2 spsk. st. kanel
ca. 1 ½ spsk. potaske
200 g finthakket pomeransskal
200 g finthakket sukat
1 kg. hvedemel.

Kom smør, melis og sirup i en gryde og
over ilden. Rør til sukkeret er smeltet.
Mandler, kanel, nellike, pomerans og sukat hældes i. Rør potasken ud i ganske
lidt vand og rør den i. Melet sigtes i, og
dejen æltes, til den er glat og helt jævn.
Form dejen til tykke pølser (4-5 cm).
Pak dem ind i pergamentpapir, og stil
dem koldt mindst 1 døgn. Skær dejen i
supertynde skiver med en skarp kniv.
Læg dem på bagepapir på bageplader.
Bag dem ved 200 grader på næstøverste
ribbe nogle få minutter til de er gyldne og
sprøde. Læg dem på en rist til afkøling.
Kom de helt kolde kager i en dåse.
KIRKEBLADET · 30. Årgang · nr. 4
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KONKURrENCE

TILLYKKE

I sidste nummer af Kirkebladet havde vi
en konkurrence for børn, og den heldige
vinder blev:
Mathias Pedersen (3 år) fra Jegerup.
Vi ønsker Mathias tillykke med præmien, og tak til de mange der har indsendt løsningen.
Vi udlodder også i dette nummer af
Kirkebladet en præmie, som også denne
gang er "Bibelhistorier á la Sigurd".
Blandt alle børn og unge, der indsender den rigtige løsning på konkurrencen,
trækkes der lod om bogen "Bibelhistorier á la Sigurd".
Bibelhistorier á la Sigurd
I denne bog kan du gå på opdagelse i
Bibelens univers. I Sigurd fortæller bi-

belhistorier fortæller Sigurd Barrett 24
af sine yndlingshistorier, som kun han
kan: Uhøjtideligt, gribende og hylende
morsomt.
Her kan du læse om Babelstårnet, Jonas og hvalen, Noas Ark, De ti bud, julen, påsken, pinsen og andre spændende
højtider og fortællinger, der er rigt illustreret af Jeanette Brandt.
De helt små børn (3+) kan også være
med, for Sigurd fortæller historierne og
synger 24 helt nye sange sammen med
tøjdyret Snapper på de to dvd’er, der følger med bogen.

Skriv antal julemænd her: _____ stk.
Indsedt af: Navn: _________________________________Alder: __
Adresse: _________________________________________
Indsendes eller afleveres til Kirkekontoret, Østerled 4, 6500 Vojens
senest fredag den 3. februar 2012.

Konkurrencens spørgsmål:
Hvor mange JULEMÆND som dette
er der i dette kirkeblad:
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Lodtrækningen foregår søndag den 5. februar 2012 i.f.m.
kirkefrokosten.
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Julekoncert med vojens koret i vojens kirke

julekoncert

Folkekoret i 2010
Vojens Koret underholder her ved grundlovsmødet i 2011

Koncert i Vojens Kirke torsdag den 8. december kl. 19.00.
Vojens Koret synger traditionen tro julen ind med et varieret og spændende
program.
Publikum får også lejlighed til at
synge med på de elskede julesalmer.

Det er Karen Lawrence, der dirigerer,
og der er fri entre.
Alle er velkommen.

nytår i jegerup kirke
Nytårsaftensdag, lørdag den 31. december kl. 14.00 holder vi igen nytårsgudstjeneste i Jegerup Kirke.
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden
godt nytår med et glas vin i tårnrummet.
Menighedsrådet

Irene Larsen

Lørdag den 10. december kl. 14.00
holder vi julekoncert og Luciaoptog i
Jegerup Kirke
Traditionen tro er det med lokale medvirkende.
Folkekoret har igen i år øvet i efteråret og synger ved koncerten traditionelle danske og engelske julesange.
Børne- og ungdomskoret synger også
en afdeling ved koncerten og børn fra
sognet slutter festligt i kirken med 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 kaffe/sodavand og
æbleskiver.
Alle er velkomne.
Mona Thorsager
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gospelkoncert

kIRKEFROKOST I VOJENS

adventsmøde

De næste kirkefrokoster i Vojens
Sognegård afholdes efter
gudstjenesten:
Søndag den 4. december kl. 10.30
Julekirkefrokost
Tilmelding senest torsdag den 1. december.
Jegerup Kirke
Torsdag den 2. februar kl. 19.30 fylder
vi Jegerup Kirke med gospelmusik.
De, der har været til sommerfest i Jegerup, kender allerede koret Growing
Gospel Choir, og de husker helt sikkert
korlederen Jacob Hansen, som med sin
lune humor guider os igennem korets
mange dejlige og smukke sange.
Kom og vær med til en festlig aften
i kirken.
Der serveres kaffe og småkager i
tårnrummet efter koncerten.
Pris 25 kroner.
Alle er velkomne!
Lone Marie Lundsgaard

Søndag den 5. februar kl. 10.30
Tilmelding senest torsdag den 2. februar
2012.
Tilmelding til kirkekontoret på tlf.:
74 54 11 04.
Prisen for at deltage i kirkefrokosten er
kr. 25,00 pr. person, incl. kaffe/the.
Børn gratis ifølge med voksne.
Alle er velkommen.
Vojens Menighedsråd
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Torsdag den 15. december kl. 14.30 er
der adventsmøde med kaffebord.
Vi får en lille julehistorie og vi synger
nogle af julens sange og salmer, nogle
præst, organist og kirkesanger har valgt
og nogle som deltagerne ønsker.
Alle er hjerteligt velkommen.
Irene Larsen,
Birgitte Sandholdt og
Eva Holm Riis

nytårskoncert med Vojens Brass Band
Nytårskoncert i Maugstrup Kirke
onsdag den 4. januar kl. 19.30

Kom og oplev tonerne fra 30 messingblæsere fylde kirken.

Menighedsrådene i Vojens-JegerupMaugstrup Pastorat inviterer til en
festlig nytårskoncert med Vojens
Brass Band.

Efter koncerten serveres et glas vin i
kirkens sakristi.

Brass Bandet, som har eksisteret i
over 50 år, har et afvekslende repertoire.
12
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Koncerten er gratis.
De 3 Menighedsråd
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kyndelmisse i maugstrup og jegerup kirker

Ordet Kyndelmisse kommer af latin:
Candelarum Missa.
Det betyder lysenes gudstjeneste.
Den blev i gamle dage holdt overalt
den 2. februar.
Kyndelmisse fejres på den dag, som
efter gammel folketro er vinterens
koldeste: ”Kyndelmisse slår sin knude
overmåde hvas og hård”.
Derefter får lyset, oven på en kold og
mørk vinter, mere og mere magt.

Ved gudstjenesten tænder vi lys - for
at sige Gud tak for lys og sol og alt det
liv, der følger med, for at sige tak for, at
Jesus er kommet med fred og frelse, lys
og herlighed til os mennesker, og for at
minde os om, at vi skal give lyset videre
til andre.
Altså være noget godt for hinanden.
Derfor tænder vi lys i kirken.
Kyndelmissegudstjeneste i Jegerup
Kirke søndag den 5. februar kl. 19.00.

Kyndelmissegudstjeneste i Maugstrup
Kirke søndag den 5. februar kl. 16.30.
Lykke Wester
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Jazzgudstjeneste med mads granum i vojens kirke

Mads Granum kvintetten

Jazzgudstjeneste med Mads Granum søndag den 29. januar kl. 19.30
Mads Granum er en af Danmarks
dygtigste jazzpianister, og vi har den
store glæde, at han kommer med sin
kvintet i Vojens Kirke og laver en
jazzgudstjeneste sammen med os.
Mads Granum kommer med den
dansk/norsk/syriske sangerinde Laila
Rong Hanna og tre andre velspillende
14
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jazzmusikere.
Granum evner med sit smukke
klaverspil at holde fast i de meget forskellige musiktraditioner og samle det
hele til et velafstemt udtryk.
Salmer og højskolesange i smukke
jazzudgaver vil blive vævet sammen
med bønner og tekster fra Bibelen.

Kom og få en enestående musikalsk
gudstjenesteoplevelse i Vojens Kirke.
Efter koncerten serveres en forfriskning i kirken.
Arrangementet er gratis.
Alle er velkomne.

vojens - jegerup - Maugstrup

HøjskoleformiddagE i vojens
Efteråret byder på to højskoleformiddage i Vojens Sognegård, Østerled 4 i
Vojens.
Tilmelding på tlf. 74 54 11 04 eller som e-mail til gsh@km.dk
Pris kr. 50,- inkl. frokost. Drikkevarer kan købes.

KZ-LEJR OG HVIDE BUSSER

Ejnar Brøgger
fortæller han levende, klart og gribende
om.
Alle er velkomne.

Eva Holm Riis

SANGAFTEN
Sangaften for tid og evighed

De hvide busser på vej til Danmark
KZ-lejr og hvide busser
Torsdag den 9. februar kl. 10.30 i Vojens sognegård kommer Ejnar Brøgger,
tidligere mejerist og modstandsmand i
Jegerup, og fortæller om sine oplevelser
under 2. verdenskrig.
Ejnar Brøgger blev taget af tyskerne
i juni 1944, da den sønderjyske modstandsbevægelse blev trevlet op.

Han var først fange i Frøslevlejren,
men blev deporteret videre til koncentrationslejren Neuengamme, hvor han befandt sig indtil befrielsen i maj 1945.
Han vil aldrig glemme glæden, da den
svenske greve Folke Bernadottes hvide
busser befriede ham og de øvrige skandinaviske fanger fra lejren. Men heller
ikke de frygtelige forhold, der gik forud,
vil han glemme. Og kampen og glæden

Torsdag den 23. februar kl. 19.00
er der sangaften i Vojens Sognegård
ved organist Irene Larsen, kirkesanger
Birgitte Sandholdt og sognepræst Eva
Holm Riis.
Kom og syng med på årstidssange og
salmer.
Der vil blive serveret kaffe og kage.
Alle er velkomne.
Irene Larsen,
Birgitte Sandholdt og
Eva Holm Riis
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MUSIKGUDSTJENESTE I VOJENS KIRKE

KOncert i Maugstrup

Koncert i Maugstrup Kirke den 8.
marts 2012 kl. 19.00
Denne aften skal vi høre fransk romantisk musik bl.a César Franck.

MGK Haderslev i Vojens Kirke
Musikgudstjenester i Vojens Kirke
Velkommen til musikgudstjenesterne,
som vi ønsker, skal være et pusterum fra
hverdagen.
Gudstjenesterne tilrettelægges i samarbejde med Haderslev Kommunale
Musikskole/MGK.
Skiftende musikere fra musikskolen
spiller ved gudstjenesterne, som varer
ca. 40 min.
Ved gudstjenesterne, som altid rummer
salmer, Fadervor og velsignelse, spilles
både danske og udenlandske numre.
Der er mulighed for at ønske et stykke
16
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musik, som bliver spillet ved den følgende musikgudstjeneste.
Kom og oplev kirkerummet være
rammen om unge, lokale musikeres
spilleglæde.
Der bliver serveret en forfriskning i
kirken.
Fredag den 10. februar 2012 kl. 16.00
Rytmisk musik.
Fredag den 9. marts 2012 kl. 16.00.
Rytmisk musik.
Fredag den 13. april 2012 kl. 16.00.
Klassisk musik.
Lykke Wester

Koncerten bliver spillet af Jing og Finn
Skovfoged på tværfløjte – klarinet – og
sax og Irene Larsen indtager orgelbænken.
Irene Larsen akkompagnerer de to medspillere – men vi hører også Irene som
solist.
Det bliver en flot aften i årets første
forårsmåned.
Mona Thorsager
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Aftenhøjskolen i konfirmandstuen i Maugstrup præstegård
JANUAR 2012

FEBRUAR 2012

Mandag den 9. januar 2012
kl. 19.30 - 21.30.
Lærer Elisabeth Hansen, Lindknud.
Foredrag:
”Dengang i 50’erne, da Jørn boede i
Grenå - og Elisabeth boede i Korsør”
Udgangspunkt i bogen:
”HØRT” skrevet af Jørn Lund.
________________________________

Mandag den 6. februar 2012
kl. 19.30 – 22.00.
I ”Multihuset” Simmersted
Afstemningsmøde
Journalist Flemming Nielsen, Egernsund
Foredrag:
”Journalist i Grænselandet - gennem
mange år”
Pris inklusiv kaffe m/lagkager kr. 60.00.
Arrangør: Simmersted husholdningsforening & menighedsrådet.
________________________________

Mandag den 16. januar 2012
kl. 19.30 - 21.30.
Journalist / Radiovært Dr. syd Torben
Ølholm, Kruså
Foredrag:
”Dampradioen - ikk’ så ringe endda”.
________________________________
Mandag den 23. januar 2012
kl. 19.30 - 21.30.
Seminarie lektor Jørn Buch, Haderslev
Foredrag:
”Mozarts liv og rejser”
Constanze og Nissen fra Haderslev.
________________________________
Mandag den 30. januar 2012
kl. 19.30 – 21.30.
Tidligere transportminister
Hans Christian Schmidt, Vojens
Foredrag:
”Livet på BORGEN”.

Mandag den 13. februar 2012
kl. 19.30 – 21.30.
Præst og salmedigter
Holger Lissner
Foredrag:
”Hvorfor hentede heksen ikke selv
fyrtøjet?”
________________________________
Mandag den 20. februar 2012
kl. 19.30 – 21.30.
Dinne Rasmussen, Simmersted
Foredrag:
“Familiehistorien – fortælling baseret på
stor historisk brevsamling”.
________________________________

Mandag den 27. februar 2012
kl. 19.30 – 21.30.
Afslutningsaften.
Underholdning ved
Sognepræst Johannes Gjesing, Gram
Fælles kaffebord.

OBS!
Alle interesserede er hjertelig
velkommen til at deltage i ”Den fri
aftenhøjskole” i konfirmandstuen i
Maugstrup Præstegård.
Der er indlagt pause til medbragt
forfriskning (Kaffe/the).
Pris pr. foredrag kr. 30,00.
Parkering ved kirkens kapel eller i
præstegården ind mod den sydlige hæk.
Garageporte og pladsen op mod
beboelsen bedes holdt fri for parkerede
biler.
Vel mødt til aftenhøjskolen.
Pv. Højskoleudvalget
Med venlig hilsen
Ulla Toft
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KAJ MUNK

Kaj Munk
Studiegruppe om Kaj Munk
I november 2010 holdt sognepræst, Lone
Marie Lundsgaard, en Kaj Munk aften i
Jegerup Præstegård, hvor hun sammen
med kirkens organist, Mona Thorsager,
fortalte om Kaj Munk, læste op af hans
digte og skuespil, og hvor flere af hans
sange og salmer blev sunget.
Ideen med en studiegruppe opstod
denne aften, og flere skrev sig på listen
over interesserede. I foråret 2011 samledes studiegruppen og gennemgik skuespillet ”Ordet”.
Det blev til mange spændende aftener med gode diskussioner og hyggeligt
samvær.
Det hele sluttede den 21. juni med
en studietur til Vedersø Kirke og præstegård, hvor Kaj Munk virkede indtil
sin død i 1944, og videre til korset ved

18
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Hørbylunde tæt ved Silkeborg, hvor en
skovarbejder den 4. januar 1944 fandt
Kaj Munk myrdet.
Der har været enighed i studiegruppen om at fortsætte. Her i efteråret har vi
set skuespillet ”Ordet” og efterfølgende
taget hul på skuespillet ”Kærlighed”.
Har man lyst til at være med, er man
meget velkommen, og har man ikke selv
skuespillet, kan man få det i kopi ved
henvendelse på Kirkekontoret, Østerled
4 i Vojens.
Vi samles normalt i Jegerup Præstegård, Bålhøjvej 1, kl. 19.30 og i det
nye år på følgende datoer:
Torsdag den 12. januar og
Torsdag den 09. februar.
Der serveres kaffe, men brød skal man
selv medbringe.
Program for Kaj Munk Studiegruppen
ligger i våbenhuset og på kirkekontoret.
Alle er velkomne!
Lone Marie Lundsgaaard

SANKETRÆ
Maugstrup Menighedsråd tilbyder
sanketræ ved selvskovning.
Pris: Kr. 200,- pr. rummeter incl. moms.
Henvendelse til:
Svend Erik L. Hansen
Tlf.: 74 50 62 08
Mob.: 22 48 62 08

DSUK KREDS HADERSLEV
Danske Sømands- og Udlandskirker i
Haderslev Kreds inviterer alle indenfor i
Gl. Haderslev Sognegård:
Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 14.30
”37 år ved orglet”
Mona Thorsager har igennem 37 år siddet ved orglet i forskellige kirker i Danmark.
Hun har haft fingrene i et utal af noder, haft mange kor i alle aldre, og mestrer at finde den helt rigtige musik til
kirkens gudstjenester og arrangementer.
Men hun har også komponeret selv –
f.eks. musik til Kaj Munks digte.
Denne eftermiddag kommer til at
foregå i musikkens verden, og Mona vil
åbne den for os.
Tirsdag den 28. februar 2012 kl. 14.30
”Tilbage til livet”
Vivi Jessen var igennem flere år afhængig af alkohol. Hun levede udadtil et helt
normalt liv, men indadtil var livet alt andet end normalt.
En dag blev hun sat overfor et valg.
Det valg reddede hendes liv, og i dag er
hun med til at redde andre i samme situation. Vivi kommer og fortæller os om
livet som alkoholiker og vejen tilbage til
livet.
Kredsen ledes af sognepræst, Lone Marie
Lundsgaard, og yderligere oplysninger
kan fås ved henvendelse på:
Tlf. 74 54 11 11 eller loml@km.dk
Lone Marie Lundsgaaard
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Konfirmander i maugstrup sogn 2012
Konfirmanderne i Maugstrup sogn går
til præst forskellige steder og skal konfirmeres i forskellige kirker.
Der er et hold i Maugstrup Præstegård, men der er også nogle, der går i
Sommersted, nogle i Vojens og nogle på
forskellige skoler i Haderslev.
Derfor – skal du konfirmeres til
foråret, og går du ikke på konfirmand-

holdet i Maugstrup Præstegård, men vil
du gerne have dit navn på listen over
konfirmander i Maugstrup Sogn i det
næste kirkeblad, så send en mail med
navn, adresse og konfirmationsdato til
sognepræsten senest den 27. januar på
mail adresse:
LFW@km.dk.
Lykke Wester

mødelokaler i vojens sognegård
Regulativ for Vojens Sognegård

B: OPSYN OG ADMINISTRATION

A: BENYTTELSE

1. Lokalereservering sker ved henvendelse til
kordegnen på tlf. 74 54 11 04.

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
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.

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.
4. Menighedsrådet har den endelige afgørelse af ethvert spørgsmål vedrørende sognegårdens brug.
C: BETALING FOR BRUG AF
LOKALER

3. Sognegården kan anvendes af provsti og
stift til møder og kurser.

1. For brug af lokalerne, betales et vederlag
som bidrager til husets drift og vedligeholdelse. Filterposer til kaffebrygning er til fri
afbenyttelse.

4. Sognegården kan ikke benyttes til receptioner, fester o.l.

2. For Sal 1, 2 og 3 betales der kr. 300,00
(pr. sal). For Sal 4 betales der kr. 150,00.

sorggruppe

Sorg- og livsmodsgruppe ved Vojens
Kirke
Sorg er en usynlig smerte. Det kan være
svært for andre mennesker at forstå,
hvordan man har det som efterladt efter
et dødsfald.
Derfor kan der være lindring og trøst i
at mødes og tale med andre, som har erfaringen af tab i nær erindring. En sorggruppe er en gruppe på 4-8 mennesker,
der mødes og deler det, der tynger efter
et dødsfald.
Gruppen mødes i Vojens Sognegård,
Østerled 4, to timer hver tredje uge. Som
regel i alt seks gange. Gruppen er åben
– dvs. man kan godt komme ind i gruppen, selv om de andre har mødtes nogen
gange.
Gruppen varetages af Lykke Wester,
sognepræst, og der lægges vægt på, at
sorggruppen er et trygt og omsorgsfuldt
rum, hvor vi støtter og lytter til hinanden.
Ring eller mail til Lykke Wester for
tilmelding og spørgsmål tlf.: 74 50 63 27
mail. LFW@km.dk
LFW
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renovering af præstegårdens lade

Den nyrenoverede præstegårdslade
Renovering af Præstegårdsladen.
Maugstrup Menighedsråd har i efteråret 2011 afsluttet en større renovering
på præstegårdens ladebygning, i samråd
med arkitekt og i overensstemmelse med
de kirkelige myndigheder.
Der er pålagt nyt stråtag - med tagrør
af bedste kvalitet, og desuden opsat undertag med brandisolerings væv.
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Samtidig blev gavlen mod kirken ny
opført, for udbedring af de store sætnings skader i den gamle gavl.
Tag og fag er nu i bedste stand, og det
er en glæde at se den helhed der er kommet over hele præstegården.
Økonomien er fremkommet ved salg
af bygningerne fra forpagtergården, samt
et mindre lån fra Haderslev Stift.

Præstegårdsudvalget
Nis Mikkelsen
Maugstrup Menighedsråd
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radiotransmission

hjertestarter i vojens kirke

Søndag den 25. september var der
radiotransmission i Jegerup Kirke.
Allerede et par timer før gudstjenesten
”gik i luften”, kom DR og stillede mikrofoner op, lagde kabler og lavede lydprøver med organist, kor og præst.
Kl. 09.56 blev ca. 100.000 lyttere koblet på mikrofonerne.
Programlederen, Jakob Zeuthen,
havde sin egen mikrofon med ind i
kirken og sad på een af kirkebænkene,
hvorfra han indledte programmet med at
fortælle om kirken og det sted, hvor den
ligger.
Kl. 10.00 gik gudstjenesten i gang, og
kl. 11.00 blev de sidste toner spillet.
Det betød, at der var tid til et kort interview med sognepræsten, som fortalte
om salmesangen, og hvad det at synge
danske salmer og sange har betydet for
det sønderjyske folk.
Hvad lytterne ikke kunne se var den
fantastiske udsmykning i kirken. Kirkens
graver, Ib Johansen, havde pyntet til
høstgudstjeneste med alt fra marker og
haver, og det var derfor ekstra festligt at
fejre gudstjeneste.
Hvis man gerne vil høre gudstjenesten,
ligger den på DRs hjemmeside.

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

Hjertestarter i våbenhuset i Vojens Kirke

Der er nu ophængt en hjertestarter i våbenhuset i Vojens Kirke. Vi
håber ikke der bliver brug for den, men det er en ekstra sikkerhed for
de mange, der kommer i kirken.
Skulle der være andre, der i en nødsituation får brug for den, er de
naturligvis velkommen til at hente den, men det er dog kun muligt i
kirkens åbningstid.

Vojens Menighedsråd

Pinsegudstjeneste 2012 ved fuglesøen i vojens
Pinsegudstjenesten 2. pinsedag mandag den 28. maj 2012 bliver afholdt ved Fuglesøen i Vojens. Det er præsterne og medarbejdere i Vojens området der står for planlægning og afvikling af denne fælles gudstjeneste, der er fælles for hele provstiet..
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PERSONALENYT

KIRKEBIL

MENIGHEDSRÅDSMØDER

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

Vojens Menighedsråd

TAXA Tlf. 70 10 75 00
MANGLER KIRKEBLADET

Marianne Nissen
Ny medarbejder ved Vojens
Sognegård
Menighedsrådet har ansat Marianne
Nissen som medhjælper ved Vojens
Sognegård fra den 15. september 2011 i
30 timer pr. uge.
Marianne skal stå for alt rengøring i og
omkring Vojens Sognegård, herunder
servicering i.f.m. mødeafvikling m.v.
kpl

Det næste nummer af Kirkebladet (nr. 1
- 2012) uddeles onsdag den 29. februar
2012.
Har du ikke modtaget det denne dag,
så kontakt kirkekontoret.
Det kan også hentes i våbenhuset i
kirkerne.
Kirkebladet kan også hentes på hjemmesiden: www.vojenskirke.dk.
Deadline for stof til næste kirkeblad
er fredag den 27. januar 2012.
kpl

JAGT I MAUGSTRUP
Maugstrup Jagtforening indbyder alle
jægere i Maugstrup Sogn til den årlige
fællesjagt i præsteplantagen:
Lørdag den 7. januar 2012 kl. 12.30.
Vel mødt.

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.
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Jes Peter Krab

Der er offentlige menighedsrådsmøder i
Vojens Menighedsråd:
Onsdag den 25. januar kl. 19.00.
Onsdag den 22. februar kl. 19.00.
Onsdag den 28. marts kl. 19.00.
Alle møder holdes i Vojens Sognegård,
Østerled 4 i Vojens.
Vojens Menighedsråd

Jegerup Menighedsråd
Jegerup Sogns offentlige menighedsrådsmøder afholdes i Jegerup Præstegård:
Tirsdag den 13. december kl. 19.00.
Tirsdag den 10. januar kl. 19.00.
Tirsdag den 14. februar kl. 19.00.
Tirsdag den 13. marts kl. 19.00.
Jegerup Menighedsråd

Maugstrup Menighedsråd
Der afholdes menighedsrådsmøder i
Maugstrup hver den 3. torsdag i måneden kl. 19.00.
Møderne afholdes i konfirmandstuen i
Maugstrup Præstegård.
Se behandlingspunkter på:
www.Maugstrup.dk
Og klik videre til Maugstrup Kirke.
Maugstrup Menighedsråd
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Kirkekontoret
Kordegn Gunvor Steensbeck Hansen, Østerled 4, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 11 04 og e-mail: GSH@KM.DK - Åbent, hverdage kl. 9-12.30 og torsdag tillige kl. 16-17.30.

Præster i tresognspastoratet
Eva Holm Riis (kirkebogsfører), kontor: Østerled 4, 6500 Vojens, Tlf. 74 54 11 04.
Privat: Lintrupvej 19, 6660 Lintrup, Tlf. 74 82 11 01 og e-mail: EHR@KM.dk.
Træffes bedst kl. 10-11. Mandag fri.
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

Jegerup Sogn

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

Organist:
Mona Thorsager, Varming Vesterby 5, Varming,
6760 Ribe, tlf. 51 37 35 05
e-mail: mona.thorsager@mail.dk

Kirkesanger:
Kontakt kirkekontoret tlf. 74 54 11 04

Graver og kirketjener:
Ib Mayoni Johansen, Over Jerstalvej 36,
6500 Vojens, tlf. 74 54 36 68
på kirkegården onsdag kl. 12-13
(privat 28 30 99 27)

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

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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JULEN
Den hellige nat
Af Eva Holm Riis
Den 24. december, når julemaden er blevet
spist, og der er danset omkring juletræet
og gaverne er fordelt og pakket op, da indtræffer julenat, den hellige nat, som, tror jeg,
de fleste af os synes, har noget ganske særligt
over sig.
Det er natten, hvor Jesus blev født. Om
han nu også blev det lige netop den nat, natten til den 25. december, det er uvæsentligt.
Men at han blev født, det er sikkert og vist.
Han levede rent faktisk, og det er fordi, her
er tale om en historisk efterretning om hans
eksistens, at evangelisten gør så meget ud af,
at han blev født på det tidspunkt, da Kejser
Augustus holdt folketælling og Kvirinius var
statholder i Syrien. Om denne historiske person Jesus, har man på et tidspunkt vedtaget,
at han blev født natten til den 25. december
for at have en nat at kunne fejre ham.
Og over hele verden bliver han fejret
denne nat. Og derfor har denne nat også fået
karakter af den hellige nat. Der er skrevet
legender og historier om denne hellige nat,
men der findes også en helt særlig fra virkelighedens verden.
Det var julenat 1914. Og det var i de tyske
skyttegrave, det begyndte. Første verdenskrig
var nogle måneder gammel. Stjerneklart var
det, vindstille og let frost. Og for en gangs
skyld roligt. Men nu blev stilheden brudt. Et
tilfældigt og ubetydeligt sted midt på fronten
sang en ung, tysk soldat "Stille Nacht, heilige Nacht”, som vi kender som ”Glade Jul,
dejlige Jul". Overfor lå englænderne, fransk-

mændene og belgierne i deres skyttegrave
og lyttede til ham. De kendte salmen for den
findes jo på både tysk og engelsk.
Se ham kunne de ikke. Men det var de så
vant til. De så aldrig tyskerne, og tyskerne
så aldrig dem. Undtagen altså når granaterne
havde haglet og officererne blæste i fløjterne,
og de måtte kravle op af skyttegravene og
løbe gennem det sønderbombede ingenmandsland hen imod de fremmede stillinger
mellem miner og pigtråd med udsigt til flammende geværmundinger og til lyden af maskingeværer, kampråb og de såredes skrig.
Da kunne det være, at de et øjeblik fik et
glimt af en af de andre.
Men nu var det julenat. Klart og stille. Og
over slagmarken med de døde og endnu levende sang en ung mand en stump af en julesalme om den hellige nat og om fryden og
freden ved frelserens fødsel. Inden han var
færdig, var hans kammerater stemt i. Og de
tog fat på en ny salme "En rose så jeg skyde"
sang de nu. De blev flere og flere kunne man
høre. Det var ikke skønsang. Men de sang.
Og nu sang de højt. Nærmest insisterende som om sangen havde sat noget i skred.
Der blev igen helt stille, men kun for
et kort øjeblik. For nu klappede og piftede
englænderne nede fra deres skyttegrave.
"Tak for sangen" råbte de over til den anden
side. "Syng nogle flere". Ovre hos tyskerne
dukkede der så et lys op. Og nu blev der
tændt et til, og der et tredje. Med et tændtes
der små lys på hele fronten så langt øjet rakte. Også hos englænderne, franskmændene
og belgierne.
Og da var det så en tysk soldat på gebrokkent engelsk råbte over til englænderne:
"Vi skyder ikke, hvis I ikke skyder." Der
blev stille igen. Hvad skulle de tro?

De havde jo alle kammerater, der var faldet for tyskernes kugler. Og de havde hørt den
ene gruopvækkende historie efter den anden
om prøjsernes ondskab. Men englænderne
valgte at tro salmesangen og lysene og en
efter en dukkede de op fra deres skyttegrave
og begav sig ud i ingenmandslandet. Fjenderne rykkede frem mod hinanden og stod så
pludseligt ansigt til ansigt med hinanden.
Tøvede endnu et sekund, for så at række
hænderne frem og ønske hinanden en
glædelig jul. Menige og officerer mellem
hinanden.
De byttede gaver. Cigaretter, piber, tobak, konserves gik fra mand til mand og de
begyndte en fest med de midler de havde
dertil. Juledag aftalte officererne at begrave
de døde. Man lånte hinandens præster. Og
nu blev stilheden igen brudt, denne gang af
bibelord og velsignelsens ord om fred, der
lød over de levende og døde, uanset hvor de
kom fra.
Men da var nyheden om soldaternes spontane fredsslutning nåede ind til generalerne,
statslederne og politikerne svarede de igen
med ordrer om øjeblikkelig genoptagelse af
krigen og om at finde og straffe de skyldige.
Men det er ikke det, der huskes, men
den forunderlige historie fra virkelighedens
verden om, hvilken virkning denne nat, hvor
Guds søn blev født for at fred og barmhjertighed skal være ledestjernen i vort liv, har
haft, selv ind i skyttegravenes dystre land.
Og med denne historie i erindring: Må vi
alle på trods af, hvad der måtte være af konflikter, finanskrise eller dødsfald i familien,
få øjne for Guds herlighed, der åbenbarede
sig julenat, ved barnet i Betlehem og må fred
og barmhjertighed blive fortegnet for julehyggen.
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