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Salmens tonestige
Af Eva Holm Riis
En af julens store salmer er "Velkommen
igen, Guds engle små".
Salmen blev til julenat 1825 ved præsten
og digteren N.F.S. Grundtvig, da han stod
ved sin pult og skrev på sin prædiken til dagen efter.
Uden for var det rigtigt julevejr med
sne og klingrende frost. Fra vinduet på
Christianshavn, hvor han var præst, kunne
han se den frostklare himmel og i det fjerne
høre kanebjælder.
Han blev grebet af stemningen fra barndommens jul hjemme julenat, hvor "der er
noget i luften, jeg ved ikke hvad".
Med et vågnede Grundtvigs fantasi:
Det er engle, der er i luften. Som lysende
snefnug daler de ned på jorden, og vi byder dem velkommen, og de flyver ind i alle
husene og er især børnene helt nær.
Det må der kunne komme en julesang ud
af, tænkte han, og samme nat skrev han sin
julesalme, som næste dag blev læst op for
menigheden i Frelser Kirke på Christianshavn.
I julen byder vi englene velkommen
igen, år efter år.
Et af versene i denne dejlige salme er:
"Da vandre Guds engle op og ned
på salmens tonestige,
da byder vor Herre selv Guds fred
til dem, den efterhige;
da åbner sig Himlens borgeled,
da kommer ret Guds rige."
Det er det vers, der er illustreret af tegneren
Herluf Jensenius på forsiden af kirkebladet.
"På salmens tonestige" er et genialt fund
af digteren Grundtvig, der herved henviser
til den bibelske fortælling fra Det gamle
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Testamente om Jakob, der i drømme så en
stige, der stod på jorden og nåede helt op til
himlen, og Guds engle gik op og gik ned af
stigen, og med et stod Herren foran ham og
forkyndte ham: "I dig og i dit afkom skal alle
jordens slægter velsignes. Jeg vil være med
dig og bevare dig overalt, hvor du går...jeg
vil ikke svigte dig, men gøre, hvad jeg har
lovet dig."
Med denne henvisning vil Grundtvig sige,
at når julesangen i kirken bryder igennem, da
bliver den bibelske fortælling om en drøm til
virkelighed, da åbner sig himlens borgeled
for alvor, da kommer Guds rige til os.
Salmens tonestige giver os samtidig et
billede af et nodeark med nodelinjer, der jo
lodret ligner en stige, hvorpå der er placeret
noder, der med deres hoveder kan antage
skikkelse af engle. Så når vi synger melodiens toner, kan vi se for os, hvordan de vandrer op og ned som engle på Jakobs stige.
Det var det fantastiske billede Grundtvig
fik hin julenat 1825, og det er et billede, vi
alle kan have med os, når vi kommer i kirke i
julen for at høre julens glædelige budskab og
synge vore dejlige julesalmer.
Glædelig jul.
Velkommen igen, Guds engle små
Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1825
Melodi: A. P. Berggreen, 1832
Velkommen igen, Guds engle små,
fra høje himmelsale,
med dejlige solskinsklæder på,
i jordens skyggedale!
Trods klingrende frost godt år I spå
for fugl og sæd i dvale!
Vel mødt under sky på kirkesti,
på sne ved midnatstide!
Udbære vor jul ej nænner I,
derpå tør nok vi lide.

O, ganger dog ej vor dør forbi,
os volder ej den kvide!
Vor hytte er lav og så vor dør,
kun armod er derinde,
men gæstet I har en hytte før,
det drages vi til minde.
Er kruset af ler, og kagen tør,
deri sig engle finde!
Med venlige øjne himmelblå,
i vugger og i senge,
vi puslinger har i hver en vrå,
som blomster gro i enge.
O, synger for dem, som lærker slå,
som hørt de har ej længe!
Så drømme de sødt om Bethlehem,
og er det end forblommet,
de drømme dog sandt om barnets hjem,
som lå i krybberummet.
De drømme, de lege jul med dem,
hvis sang de har fornummet!
Da vågne de mildt i morgengry
og tælle mer ej timer!
Da høre vi julesang på ny,
som sig med hjertet rimer.
Da klinger det sødt i højen sky,
når juleklokken kimer!
Da vandre Guds engle op og ned
på salmens tonestige!
Da byder Vorherre selv Guds fred!
til dem, den efterhige!
Da åbner sig himlens borgeled,
da kommer ret Guds rige!
O, måtte vi kun den glæde se,
før vore øjne lukkes!
Da skal, som en barnemoders vé,
vor smerte sødt bortvugges!
Vor fader i himlen! lad det ske!
lad julesorgen slukkes!
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tak

MENIGHEDSRÅDSVALGET

Vi kender vist alle den populære gamle
sang ”Tak er kun et fattigt ord”.
Og selvom sangen har ganske ret i, at
tak kun er et fattigt ord, ved vi også alle,
at måden vi takker på kan gøre en fattig
tak både varm og stor.
Fra præsternes side vil vi gerne rette en
stor og varm tak til alle menighedsrådsmedlemmer!
At være menighedsrådsmedlem betyder,
at man yder en stor indsats for kirkens
liv og vækst.
Der bliver derfor brugt mange timer
på forberedelse og møder og på utrætteligt at bakke op om kirkens gudstjenester
og aktiviteter.
Ved menighedsrådsvalget i november
har flere menighedsrådsmedlemmer
valgt at trække sig efter adskillige års
trofast tjeneste.
Vi har stor forståelse for det valg
og ønsker at takke jer for de mange års
utrættelige indsats.
Andre har valgt at tilbyde deres arbejdskraft, og det glæder vi os over og
takker for og ser frem til samarbejdet.
Og så er der alle dem, som fortsætter
og sikrer kontinuiteten i kirkernes arbejde. Til jer skal der lyde en særlig tak.
Guds velsignelse over jer alle og det arbejde, vi i fællesskab står overfor!
Præsterne

Der blev i tresognspastoratet afholdt
fredsvalg, d.v.s. der var i de 3 sogne ikke
modtaget mere end en liste, så valget den
13. november blev aflyst i alle 3 sogne.
De ny menighedsråd tiltræder 1. søndag
i advent (søndag den 2. december) og de
er valgt for en periode på 4 år.
Der er ved redaktionens slutning IKKE
afholdt konstituerende møder i menighedsrådene, hvor der foretages valg
m.v. Resultatet heraf kommer i det næste
Kirkeblad.
Resultatet bliver også bekendtgjordt i de
3 kirker senest 1. søndag i advent.

vojens
Medlemmer af det ny menighedsråd i
Vojens Sogn:
		
Ingelise Vilsen
Knud Peter Levinsen
Borghild Magna Borg Larholm
Bent Munck
Birgit Andersen
Inge-Lise Munck
Vinnie Jensen
Lene Henriette Schultz Johansen

jegerup
Medlemmer af det ny menighedsråd i
Jegerup Sogn:
Bibs Aagaard Stark
Ejner Jensen
Asta Iversen
Annie Greis Andersen
Ragnhild Stab-Nielsen
Christian Nissen Olesen
Sven Møller
Jette Simonsen

maugstrup
Medlemmer af det ny menighedsråd i
Maugstrup Sogn:
Ulla Toft
Svend Erik L. Hansen
Hanne Juhl Nissen
Gitte Jessen Borst
Birgit L. Kristensen

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 2. december, 1. s.i.a.
Luk. 4, 16-30 ”Jesus i Nazaret
synagoge”.
Vojens kl. 14.00: EHR
Indvielse af alterdug.
Se omtale side 10.
Jegerup kl. 10.30: LML
Maugstrup kl. 09.00: LML
Søndag den 9. december, 2. s.i.a.
Luk. 21, 25-36 ”De sidste tiders tegn”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 14.00: LML,
Familiegudstjeneste. Se omtale side 8.
Maugstrup kl. 16.30: LFW
Luciagudstjeneste. Se omtale side 10.
Onsdag den 12. december
Vojens kl. 09.30: EHR,
Børnegudstjeneste. Se side 6.
Søndag den 16. december, 3. s.i.a.
Matt. 11, 2-10 ”Johannes Døbers
spørgsmål”.
Vojens kl. 14.00: EHR,
Familiegudstjeneste og juletræsfest.
Se omtale side 7.
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup kl. 10.30: LFW
Søndag den 23. december, 4. s.i.a.
Johs. 1, 19-28 ”Johannes Døbers
vidnesbyrd om Jesus”.
Vojens kl. 10.30: EHR
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Luk. 2, 1-14 ”Jesu fødsel”, eller Matt.
1, 18-25 ”Omkring Jesu fødsel”.
Vojens kl. 14.30: EHR
Juleaftensgudstjeneste.
Se omtale side 5.
Mandag 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: EHR
Vojens kl. 16.00: EHR
Jegerup kl. 14.00: LML,
Børnegudstjeneste. Se omtale side 8.
Jegerup kl. 16.00: LML
Maugstrup kl. 15.00: LFW
Tirsdag den 25. december, Juledag
Luk. 2, 1-14 ”Jesu fødsel”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 11.00: LML
Maugstrup kl. 09.30: LML
Onsdag den 26. december, 2. Juledag
Matt. 23, 34-39 ”Profeternes forfølgelse og dommen over Jerusalem”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup: ingen gudstjeneste.
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Søndag den 30. december, Julesøndag
Matt. 2,13-23 ”Jesus i Egypten”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup ingen gudstjeneste.
Maugstrup ingen gudstjeneste.
Mandag den 31. december.
Nytårsaftens dag
Vojens kl. 16.00: LFW. Se side 12.
Jegerup kl. 14.30: LFW. Se side 12.
Maugstrup ingen gudstjeneste.

Januar
Tirsdag den 1. januar, Nytårsdag
Luk. 2, 21 ”Jesu omskærelse”.
Vojens: ingen gudstjeneste.
Jegerup: ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 13.00: LFW. Se side 12.
Søndag den 6. januar,
Helligtrekongers søndag
Matt. 2, 1-12 ”De vise mænds
tilbedelse af barnet”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 10.30: EHR
Maugstrup kl. 09.00: LML
Søndag den 13. januar, 1. s.e.h.3k.
Luk. 2, 41-52 ”Jesu som 12-årig i
templet”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup kl. 10.30: LML
Tirsdag den 15. januar
Vojens kl. 09.30: LFW,
Børnegudstjeneste. Se omtale side 8.
Søndag den 20. januar, Sidste s.e.h3k.
Matt. 17,1-9 ”Forklarelsen på bjerget”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: LFW
Maugstrup kl. 09.00: EHR
Torsdag den 24. januar
Jegerup kl. 19.00: LML
Søndag den 27. januar, Septuagesima
Matt. 20,1-16 "Lignelsen om
arbejderne i vingården".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup: ingen gudstjeneste.
Maugstrup: ingen gudstjeneste.
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Februar
Søndag den 3. februar, Seksagesima
Matt. 4, 1-20 ”Lignelsen om sædemanden - og dens udlægning”.
Vojens kl. 16.30: LML,
Kyndelmissegudstjeneste.
Se omtale side 14.
Jegerup kl. 19.00: LML,
Kyndelmissegudstjeneste.
Se omtale side 14.
Maugstrup kl. 10.30: LFW
Søndag den 10. februar, Fastelavn
Matt. 3,13-17 ”Jesus bliver døbt af
Johannes”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 13.30: LML,
Fastelavnsgudstjeneste.
Se omtale side 6.
Maugstrup kl. 09.00: EHR

Marts
Søndag den 3. marts, 3. s.i.f.
Luk. 11,14-28 "Uddrivelse ved
Beelzebul?"
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: LML
Maugstrup kl. 10.30: LML
Tirsdag den 5. marts
Vojens kl. 09.30: LFW,
Børnegudstjeneste. Se omtale side 8.
EHR = Eva Holm Riis
LFW = Lykke Fugl Wester
LML = Lone Marie Lundsgaard
PKN = Peter Kiel Nielsen
KRH = Kaj Ross-Hansen
BC = Bjarne Christensen
CV = Carsten Vigsø
PHG = Peter Heine Glistrup

Søndag den 17. februar, 1.s.i.f.
Matt. 4,1-11 ”Jesu fristes af Djævelen”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup: ingen gudstjeneste.
Maugstrup: ingen gudstjeneste.
Torsdag den 21. februar.
Jegerup kl. 19.00: LFW
Fredag den 22. februar
Vojens kl. 16.00: LFW,
Musikgudstjeneste. Se omtale side 12.
Søndag den 24. februar, 2.s.i.f.
Matt. 15,21-28 ”Den kanaanæiske
kvinde”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: LML, Besøg fra
Flensborg. Se omtale side 18.
Maugstrup kl. 09.00: LML

BREGNBJERGLUNDEN
Gudstjenesterne foregår kl. 10.15 i
gangen til Bregnbjerglunden følgende
torsdage:
29. november
06. december
13. december
10. januar
17. januar
24. januar
31. januar
07. februar
14. februar
21. februar
28. februar
07. marts
14. marts
21. marts
Man kan se, hvilken præst, der har gudstjenesten på:
https://sites.google.com/site/
bregnjerglundenogsommersted/
Alle er velkomne til disse gudstjenester.

BREGNBJERGLUNDEN
Bregnbjerglunden i julen
Juleaftensgudstjeneste for beboerne på
Bregnbjerglunden holdes i Vojens Kirke:
Søndag den 23. december kl. 14.30.
Gudstjenesten er også for jer, der ikke
kan være med i kirken juleaften den 24.
december.

LØRDAGSDÅB
Der er mulighed for lørdagsdåb i
Jegerup Kirke på udvalgte lørdage
Kontakt kordegnen på tlf.: 74 54 11 04.
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Børnesider
Julegudstjeneset for de små
Onsdag den 12. december kl. 9.30 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.
Efter gudstjenesten er der et lille
traktement i sognegården
Eva Holm Riis

Spaghettigudstjenester - Børnegudstjenester

Igennem de sidste 2½ år har Jegerup
Kirke dannet ramme omkring børnegudstjenester, som landet over har fået navnet
Spagettigudstjenester.
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 børne- og
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 ca. 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.

Juleaften den 24. december kl. 14.00
denne dag serveres der ikke noget efter
gudstjenesten.

Spaghetti med kødsovs i præstegården
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Helligtrekonger den 10. januar kl. 17.30
med spaghetti og ”helligtrekongerkage”
med overraskelser.

Fastelavn 10. 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!
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Juletræsfest

i Vojens Sognegård
Familiegudstjeneste og
juletræsfest
Søndag den 16. december kl. 14.00 er
der familiegudstjeneste i Vojens Kirke.
Efter gudstjenesten er der juletræsfest i
Vojens Sognegård, hvor det kan ske, at
julemanden (den ægte), kommer forbi
med sin sæk.
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JULEMUSICAL

Hellig-tre-konger-aften

I JEGERUP KIRKE

Tegning af Vojens Kirke

Jegerup Kirke

Vi glæder os til en ny sæson med
børnegudstjenester i Vojens Kirke

Søndag den 9. december kl. 14.00
holder vi familiegudstjeneste i Jegerup
Kirke.
Kirkens børne- og ungdomskor opfører
Sigurd Barretts julemusical sammen
med organist Irene Larsen.
I slutningen af gudstjenesten går koret luciaoptog.
Efter koncerten indbydes alle til festligt samvær i byens forsamlingshus,
hvor der serveres æbleskiver og forfriskninger.

Børnegudstjeneste
i Jegerup Kirke
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.
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BørnegudstjenesteR
i Vojens Kirke

Torsdag den 10. januar kl. 17.30
fejrer vi ”Hellig-tre-konger-aften” i
Jegerup Kirke.
Vi begynder i kirken med en gudstjeneste for hele familien, hvor vi fejrer, at
de hellige tre konger den 6. januar nåede
frem til Jesusbarnet.
Først efter denne dato slutter julen, og
derfor hjælpes vi også ad med at pakke
kirkens krybbe væk i slutningen af gudstjenesten.
Bagefter går vi over i præstegården
og får spaghetti og kødsovs, og efter
fransk tradition serverer præstefamilien
”helligtrekongerkage” med overraskelser.
Arrangementet er for alle, og man
opfordres til at tage børn og børnebørn
med.

Gudstjenesterne ligger om formiddagen
og er særligt tilrettelagt for alle børn i
førskolealderen – børn der går i dagpleje,
vuggestue og børnehave, og børn der
bliver passet derhjemme af forældrene
eller af ”unge piger” – alle er velkomne!
Børnegudstjenesten varer 20-30 min.
Vi hører historier fra Bibelen, synger
salmer – både de gode gamle og de nye
sjo-ve, vi beder Fadervor og får lyst velsignelsen.
Bagefter går vi over i sognegården,
hvor der serveres boller og saft.
Program for gudstjenesterne kan hentes i
Vojens Kirkes våbenhus og på kirkekontoret. Dato og klokkeslæt:
Tirsdag den 15. januar kl. 9.30
Tirsdag den 5. marts kl. 9.30.
Vel mødt i Vojens Kirke til børnegudstjeneste.
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Børnegudstjeneste
med kirkerotten
Magnus

Kirkerotten Magnus

godt, at det er det med, at man skal have
vand på hovedet.
Præsten var spændende og havde flot
sort tøj på, og hun sagde, at hun havde en
god ven, der hed Magnus.
Magnus er en kirkerotte, og ham har
vi snakket en del om efterfølgende.
Magnus vil vist gerne være ligesom
præsten, for de havde begge en hvid
præstekrave på.
Børnene synes, det var et godt punktum med saftevand, gulerødder og
boller.
Vi glæder os til næste gang, vi skal
derover i kirken, og vi er spændte på, om
vi møder Magnus igen.

Af Trine (Fra Povlsbjerg Børnehave)
Vi var inviteret over i kirken tirsdag den
18. september.
Vi blev pænt modtaget og budt velkommen, da vi kom derover.
Vi synes, der var så pænt ovre i
kirken, og vi var meget fascineret af,
hvordan der ser ud.
Vi hørte om dåben og børnene vidste

KONKURrENCE

TILLYKKE
I sidste nummer af Kirkebladet havde vi
en konkurrence for børn, og den heldige
vinder blev:
Sigurd T. Fjeldsted (1 år) fra Vojens.
Vi ønsker Sigurd tillykke med præmien,
og tak til de, 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.

Magnus havde også en hvid præstekrave på

Skriv antal julemænd her: ___ stk.
Indsedt af: Navn: _________________________________Alder: __
Konkurrencens spørgsmål:

Hvor mange JULEMÆND
som dette er der i dette kirkeblad?

Adresse: _________________________________________
Indsendes eller afleveres til Kirkekontoret, Østerled 4, 6500 Vojens
senest fredag den 25. januar 2013.
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LUCIAGUDSTJENESTE
i MAUGSTRUP Kirke
Luciagudstjeneste i Maugstrup Kirke
søndag den 9. december kl. 16.30

INDvielse af ny alterdug i vojens Kirke

Indvielse af ny alterdug i Vojens Kirke
søndag den 2. december 2012 kl. 14.00.

Luciagudstjenesten i Maugstrup Kirke er
en fast tradition, som vi sætter stor pris
på, og som samler alle generationer.
Netop i adventstiden længes vi efter,
at der skal tændes lys for os i mørket.
Gudstjenesten er en familiegudstjeneste, og i år er det Anne Kirstine Thomsen fra Haderslev Musikskole, der øver
med Luciabørnene.
Velkommen i Maugstrup Kirke.

adventsmøde

Et motiv fra Rom

Adventsmøde i Maugstrup
Præstegård tirsdag den
4. december kl. 14.00
Traditionen tro er der adventsmøde i
Maugstrup Præstegård.
Vi indleder eftermiddagen i kirken
med musik og sang.
Bagefter er der kaffe i konfirmandstuen med stemningsbilleder fra min
studietur til Rom.
Alle er velkomne.
Lykke Wester

10
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Agnete Jørgensen

Alteret i Vojens Kirke

Vojens Menighedsråd har besluttet at
forny alterdugen i Vojens Kirke, da den
nuværende er udtjent.

påmonteret en dug af en professionel syerske.

I drøftelsen om at vælge en ny alterdug
foreslog sognepræst Lone Marie Lundsgaard, at hendes svigermor, fru Agnete
Jørgensen, havde tilbudt at kniple en
bort til en ny dug.
Menighedsrådet tog med tak imod
tilbuddet.
Fru Agnete Jørgensen fyldte 80 år den 6.
marts 2012 og har senere gennemgået en
hjerteoperation.
Alligevel har fru Jørgensen færdiggjort den lovede og meget smukke bort,
som i øjeblikket er i færd med at blive

Alterdugen indvies søndag den 2. december 2012 kl. 14.00 ved en gudstjeneste i Vojens Kirke.
Efterfølgende indbydes til sammenkomst i Vojens Sognegård.
På Vojens Menighedsråds vegne
Ingelise Vilsen
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Julekoncert med Vojenskoret

Vojenskoret underholder her ved grundlovsmødet 2012 i Maugstrup

Tradition og fornyelse går hånd i hånd,
når Vojenskoret gæster Vojens Kirke

tirsdag den 4. december kl 19.00.
Tidligere musikskoleleder Hans Morten
Nielsen er dirigent og har sammensat et
spændende og varieret program.

Aftenen slutter i Vojens Sognegård
hvor menighedsrådet er vært med kaffe
og æbleskiver.

Der bydes på æbleskiver og kaffe i Vojens Sognegård

KIRKEBLADET · 31. Årgang · Nr. 4
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musikgudstjeneste i vojens kirke

NYTÅR

Vojens Kirke indvendig

Nytår i Vojens, Jegerup og Maugstrup
Kirker

Musikgudstjenester fredage kl. 16.00 i
Vojens Kirke
Vi fortsætter rækken af musikgudstjenester fredag eftermiddag kl. 16.00 en
gang om måneden.
Gudstjenesterne er tilrettelagt i et samarbejde mellem Haderslev Kommunale
Musikskole/MGK og Vojens Kirke.
Vi arbejder hele tiden med gudstjenesternes form og indhold og er derfor
glade for at få tilbagemeldinger.
Gudstjenesterne, der hver gang har et
tema, rummer altid salmer, Fadervor og
velsignelse.

Kom og oplev kirkerummet være
rammen om unge, lokale musikeres
spilleglæde.
Fredag den 22. feb. 2013 kl. 16.00
Rytmisk musik - Næstekærlighed.
Fredag den 15. mar. 2013 kl. 16.00
Rytmisk musik - Taknemmelighed.
Fredag den 12. apr. 2013 kl. 16.00
Klassisk program
Der bliver serveret en forfriskning i
kirken.

Lykke Wester

KIRKEFROKOST I VOJENS
Den planlagte kirkefrokost søndag den
2. december er aflyst, da gudstjenesten
er flyttet til kl. 14.00, hvor vi holder indvielse af den nye alterdug.
Se omtalen side 10.

12
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Siden 2010 år har vi holdt nytårsaftens
gudstjeneste i Jegerup Kirke den 31. december om eftermiddagen.
I år bliver der også mulighed for at
komme til gudstjeneste i Vojens Kirke
nytårsaftensdag.
Mandag den 31. december holder vi
nytårsgudstjeneste i Jegerup Kirke kl.
14.30 og i Vojens Kirke kl. 16.00.
Vil du hellere i kirke Nytårsdag, er
der gudstjeneste i Maugstrup Kirke 1.
januar kl. 13.00.
Efter gudstjenesterne ønsker vi hinanden godt nytår med et glas vin.

Den næste kirkefrokost holdes i forbindelse med påsken.
Mere herom i det næste kirkeblad.
Vojens Menighedsråd
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Nytårskoncert i Vojens Kirke

Vojens Brassband

Nytårskoncert i Vojens Kirke tirsdag den 8. januar 2013 kl. 19.30
Vojens Brass Band spiller i Vojens Kirke.
Menighedsrådet håber, at mange borgere vil møde op til en festlig start på det nye år.

På hjerteligt gensyn
Vojens Menighedsråd

1958 blev Vojens Brass Band,
som Brdr. Grams Orkester,
stiftet af medarbejdere på Brdr.
Gram A/S, der dengang var en
af Sønderjyllands største virksomheder.
I 1986 skiftede orkestret
navn til Vojens Brass Band, for
at markere, at også andre end

"Gram" medarbejdere var vel- lingspunkt - den tidligere Brøkomne som orkestermedlem- drene Gram A/S kantine, Danmer.
marksgade 16, 6500 Vojens.
Nu 52 år senere består
orkestret af ca. 30 musikere, der
mødes hver mandag aften for at
spille sammen i de lokaler og
på den adresse, der siden starten
har været orkestrets faste samKIRKEBLADET · 31. Årgang · Nr. 4
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kyndelmisse i vojens og jegerup kirker

Marta Kocon

"Sang for tid og evighed"
Adventsmøde

Onsdag den 12. december kl. 14.30,
hvor vi synger adventstidens og julens
mange sange og salmer.
Søndag den 3. februar kl. 16.30 og
19.00 fejrer vi Kyndelmisse i henholdsvis Vojens og Jegerup Kirke.
Kyndelmisse er en fordanskning af det
latinske candalarum misa, der betyder
lysenes messe.
Det er en katolsk højtid, som man
vedblev med at fejre i Danmark til længe
efter både reformationen og Struensee
havde afskaffet dagen som fridag i
1770.
Kyndelmisse falder 40 dage efter Jesu
fødsel – 2. februar - og er dagen, hvor
han fremstilles i templet.
Samtidig er det også dagen for Marias
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renselse og altså den dag, hvor hun igen
kunne komme i synagogen.
I Bibelen kan man læse, hvordan en ældre mand ved Jesu fremstilling i templet
taler om Jesus som et lys til åbenbaring
for hedninge.
Dette lys fejrer vi ved Kyndelmisse,
og gudstjenesten vil derfor være præget
af alle mulige forskellige former for lys.
Gudstjenesten laves i samarbejde med
organist, Irene Larsen, violinist, Marta
Kocon, og sognepræst, Lone Marie
Lundsgaard.
I Jegerup vil der efter gudstjenesten
være mulighed for at få en kop kaffe med
kage.

Onsdag den 6. februar kl. 19.00.
Kom og syng med på årstidens sange
og salmer.
Nu gælder det vores mange dejlige
vintersange og salmer og sange, der
kan synges hele året rundt.
Sangtimerne er arrangeret af organist Irene Larsen, kirkesanger Birgitte
Sandholdt og sognepræst Eva Holm
Riis og foregår i Vojens Sognegård.
Alle er velkomne og der vil blive
serveret kaffe og kage.
Irene Larsen,
Birgitte Sandholdt og
Eva Holm Riis
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Kristendom er en nøgle til integration
I stedet for højskoleformiddage vil vi
byde på aftenforedrag, så flere har mulighed for at være med.
Vi begynder med et meget spændende et af Massoud Fouroozandeh.
Af hensyn til indkøb af kage til kaffen vil vi gerne have en tilmelding senest dagen før inden kl. 12.30.
Tilmelding på tlf. 74 54 11 04 eller
som e-mail til gsh@km.dk
Pris for kaffe og kage er kr. 25,-.
Aftenforedrag i Vojens Sognegård
onsdag den 16. januar 2013 kl. 19.00
Religion er en ressource, og kristendommen skal tages alvorligt af de indvandrere, der ønsker at blive velintegrerede
i det danske samfund.
Det er budskabet fra eksmuslimen
Massoud Fouroozandeh, som holder
foredrag i Vojens Sognegård.
Man behøver ikke blive kristen for
at blive integreret i det danske samfund
– men det hjælper!
Sådan udtrykte Massoud Fouroozandeh sig på DR1’s Profilen for nylig.
Den tidligere muslim er nu kristen
præst for et par hundrede iranske kristne
i Danmark.
Kristendommen har gjort det lettere
for ham at forstå byggeklodserne i det
danske demokrati, siger han.
Derfor skal kristne ikke holde informationerne tilbage. Og derfor skal indvandrere – også muslimer – have kendskab til kristendommen, uanset om de
tager den til sig eller ej.

Siden iranskfødte Massouds dramatiske selvbiografi kom på gaden i november, har danske medier nærmest stået på
tæerne af hinanden for at få et interview
med muslimen, der ikke uden omkostninger er konverteret til kristendommen.
Hans bog ”Den forbudte frelse” betegnes som ét af de vigtigste indlæg i integrationsdebatten længe.
”Så dramatisk som nogen actionfilm”,
skrev Jyllands Posten.
”Stærk skildring af en menneskeskæbne”, skrev Danmarks Radio.
”Indblik i den omkostningsfulde og
bestemt ikke ufarlige proces, der forvandler en troende muslim til en genfødt
kristen,” skrev Politiken.
”Fortalt med både lune og drama”,
skrev Fyns Amts Avis.
Nu kan alle møde den 35-årige iraner,
som startede som koransanger i et radikalislamisk miljø.
For mindre end 25 år siden var han
som stor dreng eliteelev på koranskolen
i fødebyen Teheran, hvor hans far var en
højtstående embedsmand under ayatollah Khomeinis styre.
Udsigten til at blive hvervet til hæren
i krigen mod Irak fik ham til at tage flugten over de tyrkiske bjerge til Danmark.
Her mødte han både had og kærlighed
- racisme fra jævnaldrende i skolen, kulturel åbenhed fra kristne frikirker.
I dag betegner han sig som bibeltro
kristen i et demokratisk Danmark. Med
hovedbase i Odense og afdelinger i bl.a.
Århus og København er han nu præst for
et par hundrede iranere over hele Dan-

Massoud Fouroozandeh
mark, mens han læser teologi på Aarhus
Universitet.
Massoud Fouroozandeh holder foredrag i Vojens Sognegård onsdag den 16.
januar og her svarer han også gerne på
spørgsmål fra salen. Netop fordi hans beretning er så personlig, undgår han med
Politikens ord, ”at skildre konverteringen som et polemisk og principielt opgør
med islam”.
Massoud formår at holde en fin balance mellem et muntert og venligt
forhold til de muslimske venner og et
klart og tydeligt standpunkt for den
kristne tro.
KIRKEBLADET · 31. Årgang · Nr. 4
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Gospeldag for konfirmander

Fra gospeldagen i 2012 i Vojens Kirke
Lørdag den 2. februar skal vi for tredje år i træk have gospelworkshop for
tresognspastoratets konfirmander i
Vojens Kirke.
Henrik Engelbrekt Refshauge er til daglig leder af gospelkoret Lusangi i Kolding og kommer til sognegården med
sine musikere den 2. februar.
Under hans kyndige instruktion skal
konfirmanderne i løbet af eftermiddagen lære at synge gospel, og om aftenen
giver de koncert i kirken sammen med
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en håndfuld musikere, som Henrik tager
med.
Koncerten i Vojens Kirke kl. 19.00 er
for familie og venner og alle, som har
lyst til at være med.
Kirken plejer at være fyldt til bristepunktet, så kom i god tid, og fortæl allerede
nu familien om arrangementet, så de kan
sætte kryds i kalenderen.
Henrik Engelbrekt Refshauge
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nyt fra tværkulturelt udvalg
er sket i Europa – og navnlig i Østeuropa
igennem de sidste 20 år.
Er Europa delt eller samlet?
Mødet mellem øst og vest i Europas nye
historier.
Foredrag i Simmersted Multihus
mandag den 4. marts kl. 19.30
ved Thorsten Borring Olesen, professor
i europæisk historie ved Århus Universitet.

Størstedelen af vores nye europæiske naboer i Maugstrup
Sogn er ortodokse kristne fra Ukraine.

Tværkulturelt Udvalg er en nyskabelse og hører hjemme i
Maugstrup Sogn
Vi arbejder med at skabe kontakt og invitere Nye Europæiske Naboer inden for
i vores lokale fællesskab.
Men man skal ikke nødvendigvis bo
i Maugstrup Sogn for at være med til
vores arrangementer – nye europæiske
naboer fra hele området er velkomne.

Vi har netop med stor succes afholdt
en fællesspisning i Simmersted Multihus, hvor vores nye naboer lavede spændende østeuropæisk mad til os alle.
Vi arbejder på at etablere en sprogcafé, og vi har planlagt et foredrag, der
skal give os indsigt i den udvikling, der

Thorsten Borring Olesen
Der vil løbende blive orienteret om
Tværkulturelt Udvalgs arrangementer i
Kirkebladet.
Alle interesserede er velkomne.
Lykke Wester.
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BESØG FRA FLENSBORG

STUDIEGRUPPE

Jegerup Kirke
Søndag den 24. februar får Jegerup
Kirke besøg af Ansgar Kirke i
Flensborg.
"Menighed møder menighed" er et projekt, som vores biskop har lanceret
i stiftet, og Jegerup Kirke meldte sig i
foråret til projektet.
Vi bad om en menighed i Sydslesvig
og blev sat sammen med Ansgar Kirke i
Flensborg.
Den 18. november var menigheden i
Jegerup så på besøg i Ansgar Kirke til
gudstjeneste og efterfølgende kirkefrokost.
Det var festligt og meget hyggeligt,
og vi følte os meget velkommen.
Søndag den 24. februar kl. 10.30 kommer menigheden fra Ansgar Kirke på
genbesøg.
Det er noget, som der ses meget frem
til.
Vi serverer naturligvis frokost efter
gudstjenesten.
Alle er velkommen.
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Kaj Munk

Søren Kierkegaard

Studiegruppe om Kaj Munk og Søren Kierkegaard
Studiegruppen slider i det og læser og
diskuterer på livet løs.
Vi har altid plads til en til, så hvis du
brænder for at læse ”En Idealist” af Kaj
Munk og ”Kærlighedens Gerninger” af
Søren Kierkegaard er du meget velkommen i gruppen.
Vi holder fri i december, men mødes i
det nye år på følgende datoer:
Torsdag den 24. januar kl. 19.30 i
Vojens Sognegård.
Torsdag den 21. februar kl. 19.30 i
Vojens Sognegård.
Torsdag den 21. marts kl. 19.30 i
Vojens Sognegård.
Program for studiegruppen ligger i kirkernes våbenhuse og på kirkekontoret.

Til møderne serveres der kaffe, men
brød skal man selv medbringe.
Teateroplevelse og udflugt til
København
Mandag den 4. februar 2013 kl. 20.00
tager studiegruppen på Harmonien i
Haderslev for at se Teatret Møllens opførelse af Kierkegaards bog ”Forførerens Dagbog”.
Der er reserveret 30 billetter i studiegruppens navn, så hvis du vil med, skal
du inden 10. december henvende dig til
sognepræst, Lone Marie Lundsgaard.
Pris 110 kroner for ikke-pensionister og
70 kroner for pensionister (alle priser er
med grupperabat).
Der planlægges desuden en udflugt til
København i foråret 2013 i anledning af
Kierkegaards jubilæum.
Mere herom senere.
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Den fri aftenhøjskole i maugstrup
Program for 2013
Den 7. januar kl. 19.30 – 21.30.
Foredrag ved: Lektor Jørn Buch,
Haderslev
Foredrags emnet: ”Hvidstengruppen
– og den danske modstandsbevægelse”.
Den 14. januar kl. 19.30 – 21.30.
Foredrag ved: Historielærer Kim
Bjerringsgaard, Hejsager.
Foredragsemnet: ”Det danske mindretals i Sydslesvigs historie”.
Den 21. januar kl. 19.30 – 21.30.
Foredrag ved Henrik Jepsen, Haderslev
Foredragsemnet: ”Rejsen til Nordkorea”.
Den 28. januar kl. 19.30 – 21.30.
Foredrag ved: Lektor Svend Åge Karup,
Haderslev.
Foredragsemnet: ”Amerikanske præsidenter gennem tiderne”.
Den 4. februar kl. 19.30 – 21.30.
Foredrag ved: Museumsinspektør
Terese Nielsen, Vejen Kunstmuseum.
Foredragsemnet: ”Niels Hansen Jacobsen og højskolens kunstnere”.

Den 11. februar kl. 19.30 – 22.00.
AFSTEMNINGSMØDE i
MULTIHUSET i Simmersted.
Foredragsholder: Historielærer Kim
Bjerringsgaard, Hejsager.
Foredragsemnet: ”Det lyder som et
eventyr, et sagn fra gamle dage”.
Arrangør: Simmersted husholdningsforening og Maugstrup menighedsråd.
Pris kr. 60,00
Der serveres kaffe med sønderjyske
lagkager.
Den 18. februar kl. 19.30 – 21.30.
Foredrag ved: Professor Johs.
Nørregaard Frandsen, Syd Dansk
Universitet
Foredragsemnet: ” Da landbolivet blev
en by i provinsen”.
Den 25. februar kl. 19.30 – 21.30.
Foredrag ved Skov – og landskabsingeniør Flemming Nissen, Simmersted
Foredragsemnet: ”Kulturhistoriske
træer i Sønderjylland”.
Den 4. marts kl. 19.30 – 22.00.
Denne aften holdes mødet i Multihuset
i Simmersted. Arrangør: Aftenhøjskolen
og Tværkultureludvalg.
Foredrag ved: Professor Thorsten
Borring Olesen, institut for kultur og
samfund, Århus Universitet.
Foredragsemnet: ”Er Europa delt eller
samlet? Mødet mellem Øst og Vest i
Europas nye historie”.

Laden hvor konfirmandstuen er
Der serveres lækkerier med kaffe/the.
Alle interesserede er velkommen til at
deltage i aftenhøjskolen i konfirmandstuen, Maugstrup Præstegård.
Der er indlagt pause til medbragt Kaffe/
The.
Tilmelding ikke nødvendig.
Pris kr. 30,00 pr. foredrag med undtagelse af Afstemningsmødet den 11. februar 2013.
Parkering ved kirkens kapel eller i præstegården ind mod den sydlige hæk.
Garageporte og pladsen mod beboelsen bedes holdt fri for parkerede biler.
Vel mødt til aftenhøjskolen.
Med venlig hilsen
Aftenhøjskoleudvalget / Ulla Toft
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sorggruppe

DSUK KREDS HADERSLEV
Danske Sømands- og Udlandskirker i
Haderslev Kredsen inviterer alle indenfor i Gl. Haderslev Sognegård kl. 14.30
den sidste tirsdag i måneden.
Kredsen ledes af sognepræst, Lone Marie Lundsgaard, og yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.:
74 54 11 11 eller mail: loml@km.dk

Sorg- og livsmodsgruppe ved
Vojens Kirke
Sorg er en usynlig smerte.
Men der kan 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 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.
Ugedag og klokkeslæt lægges tilrette
efter deltagerne.
Ring eller mail til Lykke Wester for
tilmelding og spørgsmål tlf.: 74 50 63 27
mail: LFW@km.dk
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Tirsdag den 11. december 2012 kl.
14.30 – ”Adventshygge”
Vi slutter efterårssæsonen af med adventshygge i et privat hjem.
Vi begynder med en kort andagt, og
herefter bliver der serveret æbleskiver
og kaffe.
Der vil ikke være nogen taler denne
dag, men højskolesangbogen vil ligge på
bordet klar til at blive brugt.
Tirsdag den 29. januar 2013 kl. 14.30
– ”Feltpræst i Afghanistan”
Jørgen Kappel Hansen kommer og
fortæller og viser billeder fra tiden som
feltpræst i Helmand provinsen i Afghanistan, hvor han var sammen med vore udsendte soldater i et ørkenområde.
De fysiske, mentale og åndelige udfordringer var enorme, og han fortæller
om, hvordan præst og soldater mødte
disse udfordringer.
Her er livet og døden dagligt på spil.
Han beretter også om fabelagtigt dygtige
og modne unge mænd og kvinder, som
han mødte, og om hans daglige virke
som præst.

Dyrkningsmetoder som for 1000 år
siden
Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 14.30
- ”Sønderjysk vin”
Alsace, Rhône eller Toscana fik sønderjysk konkurrence, da Svend Aage Hansen fra Aarø Vingård plantede sine første
vinstokke og siden fik stor succes med
vinproduktionen.
I sommermånederne åbner han dørene
for vinsmagning på vingården på Aarø,
men denne eftermiddag kommer han
til Haderslev og fortæller om livet som
dansk vinbonde.

Vinmark på Aarø
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SOGNEJAGT

LAPIDARIUM

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

Lørdag den 8. december kl. 10.00
Vi mødes ved Simmersted Friskole.
Der jages først i Sønderskoven i Simmersted, derefter i Præsteskovsplantagen på Kestrupvej.
Der serveres grillpølser og drikkevarer i
plantagen.
Arrangementet er gratis.
Alle sognets beboere og jægere er velkomne og vi håber, at mange møder op.
Her er en god mulighed for, at ikke
jægere kan få et godt indblik i, hvordan
en jagt foregår.
Med venlig hilsen
Jagtforeningerne og
Maugstrup Menighedsråd

Det nyindrettede lapidarium på Jegerup Kirkegård

Lapidarium - en historiebog for eftertiden!

Ordet lapidarium kommer af lapidarius,
som betyder hugget i sten.
Det betegner en samling af mindesten
eller bevaringsværdige sten. Der findes
lapidarier på mange kirkegårde, således
også på Jegerup Kirkegård.
Forudsætningen for at indlemme en
gravsten i lapidariet er, at gravstedsejeren har overdraget retten til gravstedet
til kirkegården, og at menighedsrådet har
givet sin godkendelse.
Udover de særligt bevaringsværdige
gravminder, som blev udpeget af Kirkeministeriet og Statens Museumsnævn i
midten af 1980erne, har Lokalhistorisk
Forening i årenes løb udpeget et antal
sten, som er vurderet ud fra Kirkemini-

steriets vejledende regler for bevaring af
gravminder.
Disse regler vil også fremover blive
fulgt, når der skal vurderes, om en sten
skal bevares for eftertiden.
De sten, vi har fundet bevaringsværdige, bærer navne på personer, der har
haft deres virke i sognet, og hvorom der
kan fortælles mange historier.
Vi vil derfor lave en oversigt over
stenene og her fortælle nogle af disse
historier.
I løbet af sommeren har en gruppe
frivillige fra Lokalhistorisk Forening for
Jegerup Sogn nyopsat stenene, så området fremtræder overskueligt og velordnet.
Kaj Sandholdt
KIRKEBLADET · 31. Årgang · Nr. 4
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SANKETRÆ
Maugstrup Menighedsråd
tilbyder sanketræ ved selvskovning
Pris: Kr. 200,00 pr. rummeter incl.
moms.
Henvendelse til:
kirkeværge
Svend Erik Lauesgaard Hansen
Tlf.: 74 50 62 08
Mob.: 22 48 62 08

KONFIRMANDER
Konfirmander i Maugstrup Sogn
2013
Konfirmanderne i Maugstrup Sogn går
til præst forskellige steder og skal konfirmeres i forskellige kirker.
Derfor – skal du konfirmeres til foråret,
og går du ikke på Lykke Westers konfirmandhold, 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 mig senest den 27.
januar 2013 til: LFW@km.dk.
Lykke Wester

500-ÅRET FOR REFORMATIONEN
Find de gode lokale historier fra
reformationstiden
I 2017 fejrer alle lutherske kirker i verden
– også den danske folkekirke – 500-året
for reformationen.
Da vil det være 500 år siden, Luther
slog sine teser op på kirkedøren i Wittenberg.
Haderslev spillede en særlig rolle i begivenhederne dengang, da reformationen
her blev gennemført 10 år før end i det
øvrige Danmark.
Stiftets jubilæumsudvalg har besluttet,
at en af måderne, hvorpå 500-året skal
fejres her, skal være gennem fremdragelse af så mange lokale historier som
muligt.
Mange kirker i stiftet har en præstetavle, hvor det første navn er den første
præst efter reformationen. Jeg vil gerne
opfordre menighedsråd, lokalhistorikere,
skoleklasser og andre interesserede til at
prøve at finde ud af, om der er en historie
at fortælle ud over præstenavnet.
Det er der mange steder:
• I Vonsbæk fik den allerførste lutherske præst i Danmark kaldsbrev i 1525
fra Hertug Christian (den senere reformationskonge). Det var faktisk den
lokale katolske præst, der efter 11 år i
sognet nu blev luthersk sognepræst.
• I Rinkenæs sendte man allerede i 1521
to unge mænd til Wittenberg, samme
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år, hvor Luther var på rigsdagen i
Worms.
• I Bjert, Bevtoft og Hammelev fik man
lutherske provster i 1528.
• I Enderupskov (nu Gram sogn) nedlagdes Skt. Tøgers kirke, fordi præsten
nægtede at gå over til den lutherske
tro; senere blev den nedrevet.
• I Aabenraa ansatte man en af de allerførste kirkesangere (i stedet for de katolske præstesangere, ’marianerne’)
til at synge de lutherske salmer.
• I Vejle Sankt Nicolai skænkede præstens kone ca. 40 år efter reformationen
kirken portrætter af Luther og Melanchton.
SÅDAN vil der også mange andre steder
være kortere eller længere historier at
fortælle.
Historierne kan sendes til Haderslev Stift
– eller til jubilæumsudvalgets sekretær,
sognepræst Christa Hansen, ch@km.dk.
De vil løbende blive publiceret.
Indkommer der materiale nok, er der
basis for udsendelse af et lille skrift.
Niels Henrik Arendt, biskop
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

KIRKEBIL

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Dåb

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

Vojens Menighedsråd

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

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

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

TAXA Tlf. 70 10 75 00
MANGLER KIRKEBLADET
Det næste nummer af Kirkebladet (nr. 1
- 2013) uddeles onsdag den 27. februar
2013.
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 lørdag den 26. januar 2013.
kpl

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

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 23. januar kl. 19.00.
Onsdag den 27. februar kl. 19.00.
Onsdag den 27. marts kl. 19.00.
Onsdag den 24. april 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 11. december kl. 19.00.
Tirsdag den 08. januar kl. 19.00.
Tirsdag den 12. februar kl. 19.00.
Tirsdag den 12. 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

KIRKEBLADET · 31. Årgang · Nr. 4

23

vojens - jegerup - Maugstrup

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 i tre-sognspastoratet:
Irene Larsen, Kirketoften 1, Jegerup
6500 Vojens, tlf. 74 59 12 27
e-mail: larsenogjakobsen@gmail.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

Organist:
Se under Vojens Sogn.

Graver og kirketjener:
Ib Mayoni Johansen, Over Jerstalvej 36,
6500 Vojens, tlf. 23 80 34 94
På kirkegården onsdag kl. 12-13
e-mail: je.kirke@gmail.com

Kirkesanger:
Chresten Friis, Simmerstedvej 221,
6100 Haderslev, tlf. 74 50 61 01
e-mail: cff.sg@dlgnet.dk

Menighedsrådsformand:
Birte (Bibs) Stark, Østerengvej 4, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 03 00
e-mail: ankerstark@dbmail.dk

Menighedsrådsformand:
Ingelise Vilsen, Præstegårdsvej 18,
6500 Vojens, tlf. 74 54 31 28
e-mail: invi@privat.dk

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

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

Maugstrup Sogn

Organist i tre-sognspastoratet:
Se under Vojens Sogn.

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

Graver:
Ole Toft Sørensen, Borgvej 1 a, 6500 Vojens,.
Tlf. 74 50 63 92 , Mob.: 52 24 21 68
e-mail: gravermaugstrup@bbsyd.dk
Menighedsrådsformand:
Ulla Toft, Simmerstedholm 5,
6500 Vojens, tlf. 74 50 63 04
e-mail: uto@bbsyd.dk
Kirkeværge:
Svend Erik Hansen, Simmersted Byvej 24,
6500 Vojens, tlf. 74 50 62 08
Regnskabsfører:
Else Marie Birk, Hammelev Bygade 1C.
6500 Vojens, tlf. 74 50 73 80
e-mail emb@mail.tele.dk

Redaktionsudvalg: Eva Holm Riis, Lykke Wester, Lone Marie Lundsgaard, Anne Marie Kastberg Oksen, Ulla Toft.
Ansvarshavende og layout: Knud Peter Levinsen, Tlf. 74 54 28 37/20 10 05 17, mail: kpl@pc.dk
Tryk: P. J. Schmidt a/s - Deadline for næste nummer er lørdag den 26. januar 2013.

