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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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O, måtte vi kun den glæde se,
før vore øjne lukkes!
Da skal, som en barnemoders ve,
vor smerte sødt bortvugges
Vor Fader i himlen! Lad det ske!
lad julesorgen slukkes.

er høje, er julesorgen værre end almindelig sorg. Det gør ekstra ondt, når konflikterne er brudt ud, nu hvor de absolut
ikke må.
Og er familien for nylig blevet splittet
p.g.a skilsmisse, og er sårene endnu ikke
helet, eller er der et nyt medlem, der skal
accepteres, så kan tiden, hvor vi skal
være sammen og være gode mod hinanden, vise og mærke kærlighed, være
lang. Hvordan skaber jeg den glæde,
som forventes af mig?

Sådan skrev Grundtvig i sin julesalme
"Velkommen igen, Guds engle små" i det
allersidste vers.
Mange er faldet over det næstsidste ord
"julesorgen", hvad er julesorgen? Normalt taler vi jo om juleglæden. For julen fejrer vi, den er en tilbagevendende
fest, hvor fejringen af Jesu fødsel giver
os anledning til at være sammen med hinanden i familien, spise god mad og give
hinanden gaver. Vi kender fra tidligere
år glæden ved alt dette, og mange små
tegn op mod jul vækker denne glæde.
I Peters jul hedder det: "Jeg glæder
mig i denne tid/nu falder julesneen hvid/
så ved jeg julen kommer". Ja, han glæder
sig til jul ligesom alle andre børn.
Men der kan komme tidspunkter, hvor
julen ikke længere er forbundet med
glæde men med sorg, hvor juleglæden er
afløst af julesorgen.
Det er når juleglæden har svært ved
eller ikke vil indfinde sig, fordi der er
sorg i ens hjerte.
Netop fordi forventningerne til det
nære og glædesmættede samvær i julen

Men allermest markant er julesorgen,
hvis man har mistet et kært og nært familiemedlem.
Hvis man skal se frem til en tom plads
ved julemiddagen eller et manglende led
i kæden, vi plejer at danne, når vi synger
omkring juletræet.
Men her er det, at vi skal erindres om,
at julens evangelium, det kristne evangelium, ikke kun er forlangender om
tilstedeværende kærlighed mennesker
imellem.
Julens budskab er ikke kun, at vi skal
vi være der for hinanden.
Julens budskab er, at en stor glæde er
kommet til os udefra, fra Gud:
”Se, jeg forkynder jer en stor glæde,
som skal være for hele folket: I dag er
der født jer en frelser i Davids by; han
er Kristus, Herren.”
Sådan lød budskabet til hyrderne på
marken uden for Betlehem julenat. Til
de ensomme, fattige hyrder.
Glæden var kommet til "hele" folket
og udelukker således ikke dem, som
ellers ikke har meget at glæde sig over.

JULEN
Julesorg og juleglæde
Af Eva Holm Riis

I kirken juleaften synges "Julen har
bragt velsignet bud".
I andet vers står der: "Glæden er
jordens gæst i dag/med himmelkongen
den lille/du fattige spurv flyv ned fra
tag/med duen til julegilde/dans lille
barn på moders skød/en dejlig dag er
oprunden/ i dag blev vor kære frelser
fød/og paradisvejen fundet".
Har vi ikke andet at glæde os over,
kan vi glæde os over det, som julen
egentlig handler om: at frelseren er født
og paradisvejen er fundet.
Herved kædes julens budskab sammen med påskens budskab om Jesu død
og opstandelse, hvor han sejrer over
synd, sorg og død, så også vi ved hans
hjælp skal sejre over synd, sorg og død.
Dette budskab kan synes meget spinkelt og abstrakt, når julesorgen omslutter
een, men det er der dog ligegodt, for det
er et budskab, der kommer udefra til een,
og ikke et, der skal komme indefra fra
een selv.
Det er en glæde, der "forkyndes" een,
ikke en glæde jeg selv skal skabe.
Og det er en glæde, vi derfor også
kun kan bede om må indtræffe, ligesom
Grundtvig netop gør det i verset om julesorgen: "O, måtte vi kun den glæde se, før
vore øjne lukkes....Vor Fader i himlen!
lad det ske! Lad julesorgen slukkes".
Her beder han om, at julesorgen
må slukkes, for at han i stedet kan få
juleglæden.
Glædelig Jul!
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Gudstjenesteliste
December
Søndag den 1. december, 1. s.i.a.
Matt. 21, 1-9 ”Jesu indtog i
Jerusalem”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Kirkejulefrokost. Se side 9.
Jegerup kl. 11.00: LML
Maugstrup kl. 09.30: LFW
Familiegudstjeneste. Se side 8.
Fredag den 6. december.
Vojens kl. 16.00: LFW
Musikgudstjeneste. Se side 14.
Lørdag den 7. december.
Jegerup kl. 14.00: LML
Luciagudstjeneste. Se side 8.
Søndag den 8. december, 2. s.i.a.
Luk. 21, 25-36 ”De sidste tiders tegn”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup: Ingen gudstjeneste
Maugstrup kl. 09.00: EHR.
Søndag den 15. december, 3. s.i.a.
Luk. 1, 67-80 ”Zakarias lovsang”.
Vojens kl. 14.00: EHR/LML.
Familiegudstjeneste og juletræsfest
Se omtale side 7.
Jegerup kl. 10.30: LML
Maugstrup kl. 16.30: LFW
Luciagudstjeneste. Se side 9.
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Søndag den 22. december, 4. s.i.a.
Johs. 3, 25-36 ”Johannes Døberens
vidnesbyrd om Jesus”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup: Ingen gudstjeneste
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.

Søndag den 29. december,
Julesøndag.
Luk. 2,25-40 "Simeons lovsang".
Vojens kl. 17.00: EHR
Jegerup: Ingen gudstjeneste
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.

Mandag den 23. december,
Luk. 2, 1-14 ”Jesu fødsel” eller Matt. 1,
18-25 ”Omkring Jesu fødsel”.
Vojens kl. 14.30: LFW.
Juleaftensgudstjeneste. Se side 5.

Tirsdag den 31. december,
Nytårsaftensdag.
Vojens kl. 15.30: LFW. Se side 11.
Jegerup kl. 14.00: LFW. Se side 11.

Tirsdag 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 side 6.
Jegerup kl. 16.00: LML
Maugstrup kl. 15.00: LFW.
Onsdag den 25. december,
Juledag.
Johs. 1, 1-14 ”Prologen”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 11.00: LML
Maugstrup kl. 09.30: LML.
Torsdag den 26. december,
2. juledag.
Matt. 10, 32-42 ”Fællesskabet med
kristus - i medgang og modgang”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup: Ingen gudstjeneste
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.

Januar 2014
Onsdag den 1. januar,
Nytårsdag.
Luk. 2, 21 "Jesu omskærelse".
Vojens: Ingen gudstjeneste
Jegerup: Ingen gudstjeneste
Maugstrup kl. 13.00: LFW. Se side 11.
Søndag den 5. januar,
Helligtrekongers søndag.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 17.30: LML
Spaghettigudstjeneste. Se side 6.
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Søndag den 12. januar, 1. s.e.h.3k.
Mark. 10, 13-16 ”Jesus og de små
børn”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 19.00: LML
Maugstrup kl. 17.00: LML.
Søndag den 19. 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. 10.30: LFW
Maugstrup kl. 09.00: EHR.
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Tirsdag den 21. januar.
Vojens kl. 09.30: LML
Børnegudstjeneste. Se side 6.
Torsdag den 23. januar.
Jegerup kl. 19.00: LML.
Søndag den 26. januar, 3. s.e.h.3k.
Luk. 17, 5-10 ”Tro som et sennepskorn
og det at være tjener”.
Vojens kl. 09.00: LFW
Jegerup: Ingen gudstjeneste
Maugstrup kl. 10.30: LFW.
Fredag den 31. januar.
Vojens kl. 16.00: LFW
Musikgudstjeneste. Se side 14.

Februar
Søndag den 2. februar, 4. s.e.h3k.
Matt. 8, 23-27 ”Stormen på søen”.
Vojens kl. 17.00: LML
Kyndelmissegudstjeneste. Se side 13.
Jegerup kl. 19.00: LML
Kyndelmissegudstjeneste. Se side 13.
Maugstrup kl. 10.30: EHR.
Søndag den 9. februar, sidste s.e.h.3k.
Johs. 12,23-33 "Sønnens herliggørelse
- dommen over verden".
Vojens kl. 10.30: EHR
Kirkefrokost. Se side 9.
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
EHR = Eva Holm Riis
LFW = Lykke Fugl Wester
LML = Lone Marie Lundsgaard

Søndag den 16. februar,
Septuagesima.
Mark. 25, 14-30 ”Lignelsen om de
betroede talenter”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 19.00: LFW
Maugstrup kl. 16.30: LFW.
Tirsdag den 18. februar.
Vojens kl. 09.30: LML
Børnegudstjeneste. Se side 6.
Torsdag den 20. februar.
Jegerup kl. 19.00: LML.
Søndag den 23. februar, Seksagesima.
Mark. 4, 26-32 ”Lignelsen om sæden og
sennepskornet”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup: Ingen gudstjeneste
Maugstrup kl. 10.30: LML.

Marts
Søndag den 2. marts, Fastelavn.
Luk. 18, 31-43 ”Helbredelsen af en
blind mand ved Jeriko”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 13.30: LML
Maugstrup kl. 09.00: EHR.
Fredag den 7. marts
Vojens kl. 16.00: LFW
Musikgudstjeneste. Se side 14.
Søndag den 9. marts, 1. s.i.f.
Luk. 22, 24-32 ”Den største er den, der
tjener”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup kl. 10.30: LFW.

BREGNBJERGLUNDEN
Gudstjenesterne foregår kl. 10.30 i
gangen til Bregnbjerglunden følgende
torsdage:
05. december
12. december
19. december
09. januar 2014
16. januar
23. januar
30. januar
06. februar
20. februar
06. marts
Man kan se hvilken præst, der har gudstjenesten på:
https://sites.google.com/site/
bregnbjerglundenogsommersted/
Alle er velkomne til disse gudstjenester.

Bregnbjerglunden i julen
Juleaftensgudstjeneste mandag den
23. december kl. 14.30.
I Vojens Kirke er der juleaftensgudstjeneste den 23. december kl. 14.30.
Bregnbjerglundens beboere er inviteret og alle, der ikke har mulighed for
at være med i kirken juleaften, er velkomne.

LØRDAGSDÅB
Der er mulighed for lørdagsdåb i
Jegerup Kirke på udvalgte lørdage.
Kontakt kordegnen på tlf.: 74 54 11 04.
Eva Holm Riis
Lykke Fugl Wester
Lone Marie Lundsgaard
KIRKEBLADET · 32. Årgang · Nr. 4
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Børnesider
Spaghettigudstjenester - Børnegudstjenester
BørnegudstjenesteR i Vojens Kirke
Vojens Kirke fortsætter rækken af
børnegudstjenester, som ligger om formiddagen og er for alle børn, der er i
dagpleje, vuggestue og børnehave.

Tegning af Vojens Kirke

Børnegudstjenesterne består af en 20-30
minutters gudstjeneste, hvor præsten står
på gulvet og taler.
Bibelhistorien er på et sprog og med
billeder, som børnene forstår, og så får
vi i kirken besøg af kirkerotten, Magnus,
som er næsten 1000 år gammel, og som
nu i sin alderdom bor hos sognepræsten.

Vi skal synge en blanding af gamle og
moderne salmer, bede Fadervor sammen
og høre historier fra Bibelen, så vi lærer
Guds hus at kende og glæder os til at
komme ind i det.
Efter de 20-30 minutter i kirken går
vi over i sognegården, hvor der serveres
boller og saftevand.
Datoerne for vinter og forår er:
Tirsdag den 21. januar kl. 09.30
Tirsdag den 18. februar kl. 09.30
Tirsdag den 11. marts kl. 09.30
Tirsdag den 01. april kl. 09.30.

Børnegudstjenester i Jegerup Kirke
Jegerup Kirke har nu for fjerde sæson
åbnet dørene for de populære spaghettigudstjenester, hvor vi samles til en
30 minutters gudstjeneste i kirken og
bagefter går over og spiser spaghetti og
kødsovs i præstegården.
Gudstjenesterne er i børnehøjde: sammen med kirkerotten Magnus har sognepræsten skabt en gudstjenesteform,
som er både højtidelig og afslappet.
Ved børnegudstjenesterne deltager
kirkens børnekor under ledelse af vores
organist, Julia Tabakova.
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Datoer for vinter:
Juleaften kl. 14.00 – hvor der ikke
er spisning.
Søndag den 5. januar kl. 17.30
”helligtrekongerskage” med
overraskelse
Fastelavnsgudstjeneste den
2. marts kl.13.30 og bagefter går vi
over i forsamlingshuset og slår katten
af tønden.
Alle gudstjenester foregår i Jegerup
Kirke. Et program for årets gudstjenester
kan hentes i våbenhuset eller ved henvendelse på kirkekontoret.

Alle er velkomne.

vojens - jegerup - Maugstrup

Juletræsfest

i Vojens Sognegård
Familiegudstjeneste og
juletræsfest
Søndag den 15. 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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Skolebørn
binder
adventskranse
Adventsgudstjeneste i Maugstrup
Kirke den 1. december
1. søndag i advent holder vi familiegudstjeneste i Maugstrup Kirke.
Gudstjenesten er optakten til adventstiden, og i ugen inden har vores graver
Ole bundet kranse med børnene på Simmersted Friskole.
Børnene har pyntet kransene med
bånd og lys, når de hentes ved familiegudstjenesten den 1. dec. kl. 09.30 i
Maugstrup Kirke.
Så kan man tage kransen med hjem
og tænde det første lys.
Kom til gudstjeneste, se de fine
kranse og syng med på vores dejlige adventssalmer.
Ole Toft Sørensen og LFW

lav det sødeste
jesus-barn!
Onsdag den 4. december kl. 14.30 inviterer Jegerup børnekor alle børn og
deres forældre og bedsteforældre til en
hyggelig decembereftermiddag i kirken.
Børnekoret synger, der bliver serveret lidt julelækkerier, og så skal vi
have kåret vinderen af årets Jesus-barnkonkurrence.
Vi opfordrer dig derfor til at lave et
Jesus-barn, og du bestemmer selv, om du
vil klippe det ud i pap, tegne det, hækle
det eller måske endda bage det.
Juryen vil kåre det sødeste, sjoveste
og mest kreative Jesus-barn, og overrække en præmie til vinderen.
Alle deltagernes bidrag vil blive udstillet i kirken frem til og med spaghettigudstjenesten søndag den 5. januar
kl. 17.30, hvor vi fejrer hellig-tre-konger
og skal spise hellig-tre-kongers-kage i
præstegården.
Kom og vær med til en hyggelig og sjov
eftermiddag!
Julia

LUCIAGUDSTJENESTE
Luciagudstjeneste og julefest i
forsamlingshuset
Lørdag den 7. december er kirken og
JUIF (Jegerup ungdoms- og idrætsforening) gået sammen om at lave en
festdag for alle i sognet.
Kl. 14.00 indbyder Jegerup Kirke til årets
luciagudstjeneste, hvor vi traditionen
tro begynder med at synge december
ind ved en blanding af gudstjeneste og
koncert.
Sammen med Folkekoret og kirkens
børnekor byder vi adventen og den kommende jul velkommen med dejlig sang
og musik, og det hele slutter med det
smukke luciaoptog.
Efter den festlige gudstjeneste går vi over
i forsamlingshuset, hvor menighedsrådet
serverer æbleskiver.
Bagefter tager JUIF over og holder
årets traditionelle julefest med juletræ,
julemandsbesøg og slikposer til børnene.
Vi håber, at det bliver en rigtig festdag,
hvor mange vil møde op!

Der serveres æbleskiver
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LUCIAGUDSTJENESTE

Julekoncert med Vojenskoret

Luciagudstjeneste i Maugstrup Kirke
15. december kl. 16.30
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,
og det gør Luciabørnene under ledelse af
vores organist Julia Tabakova.
Vores lokale kor synger under gudstjenesten, som er familiegudstjeneste.
Alle er velkomne!

Vojenskoret underholder her ved grundlovsmødet 2013 i Maugstrup

ADVENTSMØDE
Adventsmøde i Maugstrup
Præstegård 3. 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 og adventshygge i konfirmandstuen.
På glædeligt gensyn!
Julia Tabakova og
Lykke Wester

Vojenskoret synger julen år under ledelse af dirigent Lene
ind i Vojens Kirke søndag Diemer Jacobsen, som med sit
smittende humør fører både kor
den 1. december kl 14.30
Den traditionsrige koncert er i

og publikum igennem både kendte
og ukendte julesalmer.
Irene

KIRKEFROKOSTer I VOJENS
De næste kirkefrokoster i Vojens Sognegård afholdes:
Søndag den 1. december (1. søndag i
advent). Kirkejulefrokost.
Søndag den 9. februar.
Søndag den 9. marts og
Søndag den 13. april.

Kirkefrokosten koster kr. 25,00.
HUSK! Tilmelding til kirkekontoret tlf.:
74 54 11 04
Vojens Menighedsråd

KIRKEBLADET · 32. Årgang · Nr. 4
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Lad os synge julen ind i Maugstrup
Alle de sangglade sjæle inviteres
hermed til at deltage i et lille korprojekt.
Vi mødes 2 gange, den 6. december og den 13. december kl.
16.00 til en hyggelig korprøve,
hvor vi synger julesange, og så
optræder vi den 15. december til
Luciagudstjeneste kl. 16.30 og til
Juleaftensgudstjeneste kl. 15.00.
Kom og vær med til at fylde vores
smukke kirke med juleglæde!
Julia
10
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Maugstrup Kirke

Julia Tabakova
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NYTÅR I PASTORATETS TRE KIRKER

Vojens Kirke

Jegerup Kirke

Maugstrup Kirke

I alle tre kirker ønsker vi hinanden godt nytår med et glas
vin efter gudstjenesten.
Nytårsaftens dag:
Gudstjeneste i Jegerup Kirke kl. 14.00.
Gudstjeneste i Vojens Kirke kl. 15.30.

Nytårsdag:
Gudstjeneste i Maugstrup Kirke
kl. 13.00.

KIRKEBLADET · 32. Årgang · Nr. 4
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Nytårskoncert i Vojens Kirke

Vojens Brassband

Nytårskoncert i Vojens Kirke tirsdag den 14. januar 2014 kl. 19.00
Nytårskoncerten i Vojens Kirke 2013 med Vojens Brassband var en succes, - det var en
smuk musikoplevelse, hvor rigtig mange deltog.
Vojens Menighedsråd har besluttet at invitere til nytårskoncert igen den 14. januar 2014
og igen har vi været heldige, at Vojens Brassband vil underholde.
Efter koncerten vil vi ønske hinanden et godt nytår med et glas vin i våbenhuset.
Venlig hilsen
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 velkomne som orkestermedlemmer.
12
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Nu 53 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 samlingspunkt
- den tidligere Brødrene Gram A/S kantine, Danmarksgade 16, 6500 Vojens.
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kyndelmisse i vojens og jegerup kirker

Søndag den 2. februar kl. 17.00 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 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
renselse og altså den dag, hvor hun igen
kunne komme i synagogen.

Dette lys fejrer vi ved Kyndelmisse,
og gudstjenesten vil derfor være præget
af alle mulige forskellige former for lys.
I Jegerup vil der efter gudstjenesten
være mulighed for at få en kop kaffe.

I Bibelen kan man læse, hvordan en ældre mand ved Jesu fremstilling i templet
taler om Jesus som et lys til åbenbaring
for hedninge.
KIRKEBLADET · 32. Årgang · Nr. 4
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"Sang for tid og evighed"

musikgudstjenesteR i vojens kirke

Vojens Sognegård
Onsdag den 11. december kl. 19.00
Nu er det advent og jul, hvor vi synger højtidens salmer og sange.
Onsdag den 5. februar kl. 19.00
Nu gælder det vores mange vintersange og hvad vores sanghjerter ellers
begærer.
Alle er velkomne og der vil blive
serveret kaffe og kage.
Irene Larsen
Birgitte Sandholdt og
Eva Holm Riis

Vojens Kirke indvendig
Musikgudstjenesterne i Vojens Kirke er tilrettelagt i et samarbejde mellem
Haderslev Musikskole/MGK og Vojens Kirke.
Gudstjenesterne varer ca. 40 min. og er tænkt som et pusterum og en optakt til
weekenden.
Kom og oplev kirkerummet være rammen om unge lokale musikeres
spilleglæde.
Der serveres en forfriskning i kirken.
Fredag den 6. dec. 2013 kl. 16.00 - Rytmisk
Fredag den 31. jan. 2014 kl. 16.00 - Rytmisk
Fredag den 7. mar. 2014 kl. 16.00 - Rytmisk
Fredag den 28. mar. 2014 kl. 16.00 – Klassisk.

Konfirmander i Maugstrup Sogn 2014
Hvis du bor i Maugstrup Sogn,
men går til konfirmandforberedelse i et andet sogn, kan du godt
komme med på den liste over
konfirmanderne, der kommer i
det næste kirkeblad.
14
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Du skal blot sende mig en mail
med navn, adresse og konfirmationsdato senest den 27. januar
2014 til LFW@km.dk.
Lykke Wester
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Gospeldag for konfirmander

Fra gospeldagen i 2013 i Vojens Kirke
Lørdag den 1. marts 2014 skal vi for
fjerde 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 1. marts.
Under hans kyndige instruktion skal
konfirmanderne i løbet af eftermiddagen lære at synge gospel, og om aftenen

giver de koncert i kirken sammen med
en håndfuld musikere, som Henrik tager
med.
Koncerten om aftenen 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

KIRKEBLADET · 32. Årgang · Nr. 4
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genindvielse af den sønderjyske soldaterkirkegård i braine

Den Sønderjyske Soldaterkirkegård i Braine
Skrevet af Dinne Rasmussen,
Simmersted.
Turen til Nordfrankrig.
Tre brødre fra Simmersted var med i
første verdenskrig.
Min svigerfar, Søren og hans brødre,
Niels og Jørgen Rasmussen.
Søren og Niels kom hjem som krigsinvalid. Men Jørgen faldt den 22. august
1918, og ligger begravet på Den Sønderjyske Soldaterkirkegård i Braine.
Efter læsning af en stor brevsamling
fra de tre brødre, besluttede jeg at deltage
i genindvielsen af Den Sønderjyske Soldaterkirkegård i Braine, Nordfrankrig.
Torsdag den 13. juni 2013 tog jeg på
16
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min historiske rejse. Med mig var min
ældste søn Jørgen.
Vi kørte fra Hammelev kl. 06.00. På
busturen ned gennem Tyskland opfordrede vores rejseleder Niels Lauritzen,
rejsedeltagerne til at fortælle deres historie over bussens mikrofon. Mange berettede om deres slægtninge.
Her kunne man rigtig høre, hvad
familiebånd betyder. Mit spørgsmål var,
hvor mange der havde et gravsted på
kirkegården?
Til min store overraskelse viste det
sig, at vi var de eneste.
Alle andre ønskede at deltage i
genindvielsens højtidelighed og se mindetavlerne, stor forståelse og respekt for
dette.

Vi ankom til vort hotel i Reims omkring kl. 22.45 meget trætte og spændte.
Her blev vi modtaget af Jørn Buch, der
var vores historiske guide på turen.
Fredag den 14. juni tog vi på udflugt.
Første stop var Verdun, hvor et af verdenshistoriens blodigste slag fandt sted.
Her besøgte vi bajonetgraven og den
store massekirkegård med benhuset.
Om aftnen var vi til koncert i Braine
kirke. Orkestret Smuk fra Haderslev
spillede. Det var meget flot og højtideligt.
Lørdag den 15. juni 2013. Endelig
oprandt dagen. Vi glædede os meget,
det var helt uvirkeligt, det vi skulle være
med til.
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AFSTEMNINGSMØDE

Kransenedlæggelse

Prins Joachim

Først gik turen til Notre Dame Katedralen i Reims. Et imponerende bygningsværk.
Derfra videre til Den Sønderjyske
Soldaterkirkegård i Braine. Her fik vi
mulighed for at lægge de medbragte
røde og hvide blomster fra Danmark på
gravene.
Kl. 12.00 startede ceremonien, som
var meget højtidelig og stilfuld. Blandt
de mange taler var også Prins Joachim,
der gjorde det så godt!
Efter afsløringen af bronzepladen var
der fællesang ”Altid frejdig når du går”.
Der var flagparade, hvor både vort
danske Dannebrog og det franske Trikolore var repræsenteret og selvfølgelig
kransenedlæggelse.
Som afslutning på højtideligheden
blev der afholdt mindegudstjeneste i
Braine kirke.
Programmet for genindvielsen af
Den Sønderjyske Soldaterkirkegård var
hermed slut, men ikke dagen.
På den efterfølgende rundtur i området, så vi mange skyttegrave, kirkegårde
og mindesmærker.

Som afslutning foreslog Jørn Buch en
ekstra tur tilbage til Den Sønderjyske Soldaterkirkegård. Det var næsten den mest
intense oplevelse på dagen. Her gik vi
alle 45 fra bussen hen til mindesmærket.
Der var stilhed - og meget højtideligt.
Min søn, Jørgen og jeg gik selvfølgelig hen til vores gravsted. De røde og
hvide blomster, og de brændende lys stod
fredfuldt og smukt.
Nu kunne vi trygt tage tilbage til Danmark, med ro i sindet og en afslutning på
de stærke beretninger fra første verdenskrig 1914 -1918.

Indgangen til kirkegården

Afstemningsmøde den 10. februar
kl. 19.30-21.30 i Multihuset i
Simmersted.
Mindretalsliv syd for grænsen i 2014.
Dette års taler/foredragsholder bliver
Eberhard von Oettingen, der er skolekonsulent ved Dansk Skoleforening for
Sydslesvig i Flensborg.
Eberhard er uddannet teolog fra Århus Universitet og har været præst ved
Dansk Kirke i Udlandet i 2 år.
Han har desuden beskæftiget sig med
formidling som højskolelærer i Jaruplund og har i 5 år været skoleleder på
Jørgensby-Skolen i Flensborg.
Som leder af Skoleforeningens Feriekontor for Sydslesvigske Børns Ferierejser er han med til at føre en gammel
tradition videre, men han har også medvirket til fornyelser og udvikling af nye
tilbud på dette område.
Eberhard har, som mange andre, en
stor glæde ved Benny Andersens sang
og har med lov fra forfatteren oversat
nogle af dem til tysk.
Mindretalslivet syd for grænsen i
2014, får vi meget mere at vide om den
10. februar 2014.
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Den fri aftenhøjskole i maugstrup
Traditionen tro afvikles aftenhøjskolen
hver mandag i januar og februar i konfirmandstuen i Maugstrup Præstegård.
Aftenhøjskolen har eksisteret på frivillig
basis siden 1937.
Igennem alle årene er fastholdt frivillighedens princip – og at alle interesserede er velkommen.
Der er ingen medlemsregistrering
eller tilmelding.
Der er indlagt pause til medbragt forfriskning.
Pris pr. foredrag kr. 30,00.
Med undtagelse af afstemningsmødet
den 10. februar, som afholdes i Multihuset, Simmersted, og hvor Maugstrup
Menighedsråd og Simmersted husholdningsforening er arrangør.
Parkering: Ved kirkens kapel eller
i præstegården ind mod sydlig hæk og
hæk mod voldgraven.
På vegne af:
Den fri aftenhøjskole
Ulla Toft.

Den 20. januar 2014 kl. 19.30 - 21.30.
Foredrag ved Erik Christensen.
Titel: ”Indbyggere i Maugstrup / Simmersted før år 1600”.
Den 27. januar 2014 kl. 19.30 - 21.30.
Foredrag ved Anna Marie Bohsen
Titel: ”Rejsen til Du-store-Verden”.
Om at rejse ud og blive lidt klogere på
det derhjemme.

Program: Januar 2014

Program: Februar 2014

Den 6. januar 2014 kl. 19.30 – 21.30.
Foredrag ved Gert Karkov.
Titel: ”Epoker i Livet”.

Den 3. februar 2014 kl. 19.30 - 21.30.
Foredrag ved Mona Enemark.
Titel: ”Tyske statsborgeres flugt fra
Ukraine til Sønderjylland 1918”.

Den 13. januar 2014 kl. 19.30 – 21.30.
Foredrag ved Karl Erik Olesen.
Titel: ”Fra sputnikchokket til i dag”
- en historisk rejse fra den kolde krigs
til vore dage.
18
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Den 10. februar 2014 kl. 19.30 - 22.30.
Afstemningsmøde i Multihuset i
Simmersted.

Foredrag ved Eberhardt von Oettingen.
Titel: ”Mindretalsliv syd for grænsen i
2014”.
Arrangør: Maugstrup Menighedsråd
– Simmersted husholdningsforening.
Der serveres kaffe og sønderjyske
lagkager.
Pris: 60,00 kr.
Den 17. februar 2014 kl. 19.30 - 21.30.
Foredrag ved Svend Åge Karup.
Titel: ”Husmandsudstykninger i
Sønderjylland 1920 – 1945”.
Den 24. februar 2014 kl. 19.30 - 22.00.
Foredrag ved Jørn Buch.
Titel: ”1864 og den danske selvforståelse - da Sønderjylland gik tabt”.
Aftenhøjskolesæsonen afsluttes med
fælles kaffebord og hyggeligt samvær.
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Guldkonfirmation i Jegerup Kirke

tværkulturelt
udvalg
Nyt fra Tværkulturelt Udvalg
Velkommen i Sprogcaféen
Sprog, tradition og kultur i Danmark
Sprogcaféen er et tilbud til vores Nye
Europæiske Naboer og andre udlændinge, der gerne vil lære dansk.
Over en kop kaffe vil du få træning i
at tale om dagligdags situationer, synge
danske sange, indgå i dialoger og snakke
med danske venner.
Kom og vær med!

Bagerst fra venstre: sognepræst Lone Marie Lundsgaard, Yrsa Brøgger, Egon Hansen og Birthe Hansen. Forest fra venstre: Gunhild Jakobsen, Sonja Hansen og Inga
Holm – alle guldkonfirmander er nævnt ved deres konfirmationsnavne.
Søndag den 6. oktober fejrede vi guldMed venlig hilsen
konfirmation i Jegerup Kirke.
Sonja Schmidt
Det foregik ved en højmesse, hvor
guldkonfirmanderne deltog.
hæRvejsvandrer
På facebook kunne man i dagene efter
Vi har igennem hele sommeren haft
læse følgende:
besøg af rigtig mange hærvejsvandrere,
som har lagt vejen forbi Jegerup Kirke.
Kære Jegerup by og Kirke
Her har der ventet den trætte vandrer
Guldkonfirmanderne fra søndag den 6.
oktober vil hermed gerne sige tak for en kaffe, the og hjemmebagte småkager.
Vi har fået mange hilsner i vores
dejlig søndag.
Tak til lokalhistorisk forening for gæstebog, hvor de takker for den åbne
rundvisning og morgenkaffe og tak til kirke og vores gæstfrihed.
Er der nogen fra sognet, som gerne vil
Jegerup Kirke for en højtidelig gudstjese gæstebogen og de mange hilsner, ligneste med flot musik.
Det rørte os alle, at I tog så godt imod ger den i våbenhuset.
os.

VI MØDES: Hver anden torsdag – kontakt Lykke Wester.
HVAD TID: Kl. 19.30-21.00.
HVOR: Konfirmandstuen i Maugstrup
Præstegård.
Sprogcaféen er gratis.
Tværkulturelt Udvalg modtager støtte fra
Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter og fra LAG-midlerne.
Vi arbejder for at skabe kontakt til vores Nye Europæiske Naboer og invitere
dem indenfor i vores lokale fællesskab.
Vores arrangementer foregår som regel i Maugstrup Sogn, men nye europæiske naboer og etniske danskere fra hele
området er meget velkomne.
LFW
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venskabsbesøg i flensborg
Søndag den 25. august tog 17 af sognets
beboere af sted til gudstjeneste i vores
venskabsmenighed i Flensborg.
Ansgar Kirke åbnede sine døre først
til en dejlig gudstjeneste og bagefter til
en udsøgt frokost, hvor vi også hørte om
kirkens aktiviteter.
Inden hjemturen så vi den flotte Istedløve, som nu står i Flensborg.
Det er meningen, at vi vil invitere menigheden i Ansgar Kirke på genbesøg i
det nye år, og dato og program vil blive
oplyst senere.

De to formænd fra hhv. Jegerup Kirke og Ansgar Kirke

Ansgar Kirke i Flensborg

Der var kø ved den gode mad
Frokost efter gudstjenesten
20
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Og der blev udvekslet erfaringer
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STUDIEGRUPPE I JEGERUP PRÆSTEGÅRD

sorggruppe

Sorg- og livsmodsgruppe ved Vojens
Kirke

Søren Kierkegaard

Drageløberen af Khaled Hosseini

Studiegruppe om Søren Kierkegaard og Khaled Hosseini

Er man glad for at læse
bøger, diskutere og være
sammen med andre mennesker, er studiegruppen
måske noget for dig.

Vi læser lige nu Kierkegaards Kjerlighedens Gjerninger og Khaled Hosseinis Drageløberen.

Program for efteråret 2013
Alle kan i hvert fald være og foråret 2014 kan hentes
med og alle er velkomne! i kirkens våbenhus eller på
kirkekontoret.

Det allervigtigste for os er vores relationer til andre mennesker:
Hvem der lige nu er vigtige for os, og
hvem der har været vigtige for os.
Sorgen er fortællingen om tabet af
den, der har været vigtig for os.
De fortællinger er dem, vi deler med
hinanden i en sorg- og livsmodsgruppe.
Her mødes vi og taler om det, der tynger efter et dødsfald.
Det foregår i Vojens Sognegård,
Østerled 4, og vi mødes to timer hver
tredje uge.
Som regel i alt seks gange.
Ugedag og klokkeslæt lægges til rette
efter deltagerne.
Ring eller mail til Lykke Wester for
tilmelding og spørgsmål tlf. 74 50 63 27
eller mail LFW@km.dk
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DSUK KREDS HADERSLEV

DSUK Foredrag og eftermiddagsmøder
(danske sømands – og udlands kirker) i
Haderslev Kredsen har rykket kredsens
månedsmøder til Vojens Sognegård.

Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 14.30.
Kommer medlem af provstiudvalget,
Ulla Toft, som vil fortælle om ”hvad,
hvem og hvor” i provstiudvalget.

Møderne er for alle, som gerne vil høre
et foredrag, synge gamle danske højskolesange og samtidig støtte de danske
kirker i udlandet.

En folder over foredragene samt en uddybelse findes i kirkernes våbenhuse.
Alle er velkomne!

Prisen er 25 kroner, som ubeskåret går
til kredsens pengekasse.
Pengekassen tømmes en gang om
året, når kredsen på det næstsidste møde
i april i fællesskab beslutter, hvilket
kirkeligt formål i udlandet de skal doneres til.

Tirsdag den 28. januar 2014 kl. 14.30.
Her kommer Lokal Historisk forening i
Vojens og fortæller om byens historie.

22
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Maugstrup Menighedsråd afholder
sognejagt i samarbejde med Maugstrup og Simmersted jagtforening:

Lørdag den 7. 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.

Programmet for vinterperioden
Tirsdag den 10. december 2013
”Adventshygge”
Vi har denne dag ingen foredragsholder, men skal til gengæld hygge med
æbleskiver og de gode, gamle adventsog julesange.

SOGNEJAGT

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

Arrangementet er gratis og forventes afsluttet kl. 15.00.
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
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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
- 2014) uddeles onsdag den 26. februar
2014.
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 25. januar 2014.
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 22. januar kl. 19.00.
Onsdag den 26. februar kl. 19.00.
Onsdag den 26. marts kl. 19.00.
Onsdag den 23. 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 10. december kl. 19.00.
Tirsdag den 14. januar kl. 19.00.
Tirsdag den 11. februar kl. 19.00.
Tirsdag den 11. 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.
Organister i tresognspastoratet
Irene Larsen, Kirketoften 1, Jegerup, 6500 Vojens. Tlf.: 74 59 12 27 og e-mail: larsenogjakobsen@gmail.com
Julia Tabakova, Storegade 97 A, 2., 6100 Haderslev. Tlf.: 28 92 89 92 og e-mail: julia@juliatabakova.dk
vojens Sogn

Jegerup Sogn

Kirkesanger:
Kontakt kirkekontoret tlf. 74 54 11 04
Kirkegårdsleder:
Claus Schøtt,
Østerled 2, 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

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
Menighedsrådsformand:
Birte (Bibs) Stark, Østerengvej 4, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 03 00
e-mail: bibsstark@dbmail.dk
Kirkeværge:
Ejner Jensen, Kærager 3, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 00 34
e-mail: stiejn@dbmail.dk
Kasserer:
Annie Greis Andersen, Engkær 18, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 10 06
e-mail: pgaa@dbmail.dk
Regnskabsfører:
Margit Krag, Bygaden 39, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 30 39
e-mail: mckrag@mail.dk

Maugstrup 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 , 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
e-mail: svenderiklhansen@hotmail.com
Kasserer:
Hanne Juhl Nissen, Simmerstedbyvej 11,
Simmersted, 6500 Vojens, tlf. 74 50 61 04
e-mail: hannenissen@simmersted.dk
Regnskabsfører:
Else Marie Birk, Hammelev Bygade 1C.
6500 Vojens, tlf. 74 50 73 80
e-mail embirk@mail.tele.dk

Redaktionsudvalg: Eva Holm Riis, Lykke Wester, Lone Marie Lundsgaard, Henny Knudsen, 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 25. januar 2014.

