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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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”Frygt ikke, se jeg forkynder jer en stor glæde,

på rig og fattig træder endnu tydeligere frem end
normalt. Men her bør det med udgangspunkt i
juleevangeliet understreges, at man godt kan
modtage og bringe glæden videre, selv om man
er fattig. Ligesom man godt kan slukke glæden
eller arbejde ivrigt derpå, selvom man er rig.

Nu kunne man måske deraf slutte, at det glædelige budskab kun gjaldt de fattige og dem, der
ikke blev regnet for noget, men det er at gå for
vidt. Af evangelierne hører vi f.eks. også, at der
kom tre vise mænd for at lede efter Jesusbarnet.
De havde set hans stjerne gå op på himlen og
kom for at tilbede ham.
Og der står, at deres glæde var meget stor.
De var de først ankomne gæster efter hyrderne,
og de var vise og ikke enfoldige, og de var rige,
for de havde kostbare gaver med guld, røgelse
og myrra. Men de fattige hyrder var de allerførste, der modtog det glædelige budskab. Og
det er værd at erindre i denne juletid, der som
altid er præget af forventninger om, at der skal
være dyre julegaver og masser af lækker mad
og drikke for barn og voksen. For det koster, og
desværre bliver julen for nogle nærmest mindre
glædelig end alle andre dage, fordi forskellen

Charles Dickens berømte "Et juleeventyr" handler om dette. Det handler om den rige sagfører
Scrooge, der har gjort sig selv meget ensom og
glædeløs p.g.a. griskhed og gerrighed, der er
fulgt med hans voksende rigdom.
Det eneste, der tilsyneladende kan gøre ham
tilpas er mere fortjeneste, flere penge. Engang
var der en kvinde, der elskede ham, men det
blev forbi, fordi hendes medgift ikke var stor
nok. Sidste gang de sås, sagde hun til ham:
”Din afgud er guld”. Hun havde grædt af sorg
og sagt, at han ikke længere var som engang,
hvortil han havde svaret, at han jo bare var blevet klogere som han var blevet voksen. Han var
vokset fra barndommens og ungdommens naive
drømme.
En af de glæder, der heller ikke længere kan
trænge ind i hans hjerte, er juleglæden.
Af alle barnlige glæder, har den hans største
foragt, og han kalder julen for "humbug". Både
julens glædelige budskab om en frelsers fødsel
og al den festivitas, der følger deraf, er "humbug"!
Scrooge har en meget sød og kærlig og fattig
nevø, der gang på gang bærer over med sin sure,
ondskabsfulde, rige og griske onkel.
En dag siger Scrooge ondskabsfuldt til sin
nevø, da denne glad ønsker ham glædelig jul:
”Hvilken ret har du til at være så glad, når du er
så fattig?”, hvorefter nevøen kvikt svarer: ”Hvilken ret har du til at være så gnaven, når du er så
rig?”. Ja, for glæden kan lige såvel modtages og
bringes videre af en, som er fattig som af en, der
er rig. Ja, måske er fordelen ved at være fattig, at
man ikke har noget guld, man skal dyrke, passe
på og skaffe mere af.
Dyrker man sine penge og alt det, man kan få
for dem, som det højeste her i livet, så har man
gjort guld til Gud, og så kan det være svært at
modtage den sande juleglæde ved budskabet om
den rigtige Gud og hans søns fødsel.
Nu er der måske alligevel nogle, der spørger
lidt ligesom Scrooge, om man egentlig er ved
sine fulde fem, hvis man glæder sig over et lille

den sande julegæde
Af Eva Holm Riis
som skal være for hele folket”
Det var de første ord fra englen på himlen til
hyrderne på markerne julenat. Første gang budskabet fra himlen lød, var det til nogle hyrder,
der ved en mørk og kold nattetid vogtede får
og kvæg for tyve og vilde dyr på en mark ved
Betlehem.
Det var ikke et komfortabelt arbejde. Man
kan nok godt regne med, at disse hyrder ikke
tilhørte det øverste lag i samfundet, tværtimod.
Men ikke desto mindre var det til dem, at det
glade budskab om Jesu fødsel lød, den første
gang det lød.
Og det er et kendetegn for Det nye Testamente, at dets budskab om frelse først lyder til
en ikke så højtrangerende samfundsgruppe. Opstandelsesbudskabet påskemorgen, budskabet
om, at Jesus var opstået fra de døde, lød første
gang til nogle kvinder, Jesus havde kendt, ikke til Jesu disciple, som var Jesu nærmeste og
mænd. Og disciplene ville ikke tro dem, måske
fordi de jo bare var kvinder. Kvinder havde på
det tidspunkt en lavere status end mænd, så det
er bemærkelsesværdigt, at opstandelsesbudskabet først lyder til dem.

barn, der blev født i en stald for over totusind
år siden. Hvordan kan man tro, at der findes en
Gud, der lod dette barn føde som sin søn og lod
engle, ja, engle (hørte jeg rigtigt?) tale fra en
mørk nattehimmel?
Er det dybest set ikke en stor gang ”humbug”? Nej, det er ikke humbug, hvis vi forstår,
at alt, der har virkelig værdi her i tilværelsen og
virkelig kan glæde os, kommer til os udefra, som
dalede det ned fra Himlen – som en gave. Det er
ikke noget, vi selv kontrollerer og producerer eller fortjener. Her gives os eller der tages, for det
er jo desværre også en realitet. Det er almindeligt at tænke på tilværelsen som en blot fysisk
og biologisk proces, der ville kunne forklares
videnskabeligt, når vi blev kloge nok.
Og Gud er i denne sammenhæng et fantasifoster, som vi mennesker har skabt, for at have
nogen at trøste os ved, hvis vi er bange eller fattig. Men hvis man aner eller tror, at der er mere
at sige om livet end som så, hvis man aner en
storhed og et under, som ikke kan forklares med
fysisk, kemi, biologi og psykologi, ja så ser det
anderledes ud. Og så stemmer den kristne forkyndelse i med budskabet om, at der er en Gud,
som har skabt os og ikke omvendt. En skaber,
som har digtet verden og os i den og ikke omvendt.
Og een, der har skabt en mening med den.
Den mening er kærligheden. Men også selvopofrelsen og godheden, som jo er fænomener man
ikke kan forklare videnskabeligt. Man kan kun
forklare dem ved, at der er en, som først elskede
os og ofrede sig for os, og at det var Gud. Han
brugte sin almagt til at sende sin søn til verden,
for at vi i ham skal kunne finde en sand glæde
i livet. Jesus viser os nemlig, hvad et sandt og
meningsfyldt menneskeliv består i: at det består
i at elske og tjene hinanden om nødvendigt ofre
sig for hinanden, ligesom han selv ofrede sig for
os for at frelse os fra evig død.
Dickens juleeventyr ender med at den onde
Scrooge bliver god, efter at tre ånder (fortidens,
nutiden og fremtidens ånder) har vist sig for ham
og fået ham til at indse, hvilket menneske han er.
Dybt chokeret forvandles han mirakuløst til at
være gavmild og opofrende og kærlig, og med
et er hans glæde også kommet tilbage, en glæde
ingen jordisk guld kunne skaffe ham.
Glædelig jul.
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Gudstjenesteliste
November
Søndag den 30. november, 1. s.i.a.
Luk. 4, 16-30 ”Jesus i Nazaret
synagoge”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Julekirkefrokost. Se side 10.
Jegerup kl. 10.30: LML
Maugstrup kl. 09.00: HW
Adventsgudstjeneste. Se side 7.

December
Tirsdag den 2. december
Vojens kl. 09.30: EHR
Julegudstjeneste for de små. Genfortælling af juleevangeliet. Se side 7.
Søndag den 7. december, 2. s.i.a.
Luk. 21, 25-36 ”De sidste tiders tegn”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 14.00: LML
Luciagudstjeneste. Se omtale side 7.
Maugstrup kl. 19.30: Koncert
Se omtale side 11.
Lørdag den 13. december
Vojens kl. 14.00: EHR, LML
Familiegudstjeneste. Se side 8.
Søndag den 14. december, 3. s.i.a.
Matt. 11, 2-10 ”Johannes Døbers
spørgsmål”.
Vojens kl. 10.15: EHR, LML, NP
Indsættelse af ny præst.
Jegerup kl. 09.00: EHR, LML, NP
Indsættelse af ny præst.
Maugstrup kl. 11.30: EHR, LML, NP
Indsættelse af ny præst. Luciaoptog.
Se side 9.
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Søndag den 21. december, 4. s.i.a.
Johs. 1, 19-28 ”Johannes Døbers
vidnesbyrd om Jesus”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 16.00: NP

Søndag den 28. december, Julesøndag
Matt. 2,13-23 ”Jesus i Egypten”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup: Ingen gudstjeneste.
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.

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

Onsdag den 31. december.
Nytårsaftens dag
Vojens kl. 10.30: NP.
Jegerup kl. 14.00: NP.
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.

Onsdag den 24. december, Juleaften
Luk. 2, 1-14 ”Jesu fødsel”, eller Matt.
1, 18-25 ”Omkring Jesu fødsel”.
Vojens kl. 13.00: NP.
Vojens kl. 14.30: EHR
Vojens kl. 16.00: EHR
Jegerup kl. 14.00: LML,
Børnegudstjeneste. Se omtale side 6.
Jegerup kl. 16.00: LML
Maugstrup kl. 15.00: NP

Januar
Torsdag den 1. januar, Nytårsdag
Luk. 2, 21 ”Jesu omskærelse”.
Vojens: Ingen gudstjeneste.
Jegerup: Ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 13.00: NP.

Torsdag den 25. december, Juledag
Luk. 2, 1-14 ”Jesu fødsel”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 11.00: NP
Maugstrup kl. 09.30: NP

Søndag den 4. januar,
Helligtrekongers søndag
Matt. 2, 1-12 ”De vise mænds
tilbedelse af barnet”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 17.00: LML
Familiegudstjeneste. Se side 6 og 9.
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.

Fredag den 26. december, 2. Juledag
Matt. 23, 34-39 ”Profeternes forfølgelse og dommen over Jerusalem”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup: Ingen gudstjeneste.
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.

Søndag den 11. januar, 1. s.e.h.3k.
Luk. 2, 41-52 ”Jesu som 12-årig i
templet”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 09.00: LML
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Torsdag den 15. januar
Jegerup kl. 19.00: EHR
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Søndag den 18. januar, 2. s.e.h3k.
Johs. 2, 1-11 ”Brylluppet i Kana”.
Vojens kl. 16.00: NP
Jegerup: Ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 10.30: NP
Søndag den 25. januar, Sidste s.e.h3k.
Matt. 17, 1-9 ”Forklarelsen på bjerget”
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: NP
Maugstrup kl. 09.00: EHR
Tirsdag den 27. januar
Vojens kl. 09.30: LML
Børnegudstjeneste. Se side 6.

Februar

Søndag den 15. februar, Fastelavn
Matt. 3, 13-17 ”Jesus bliver døbt af
Johannes”.
Vojens kl. 10.30: NP
Jegerup: Ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 09.00: NP
Søndag den 22. februar, 1.s.i.f.
Matt. 4, 1-11 ”Jesu fristes af Djævelen”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 13.30: LML
Fastelavnsgudstjeneste. Se side 6.
Maugstrup kl. 10.30: NP
Tirsdag den 24. februar.
Vojens kl. 09.30: LML
Børnegudstjeneste. Se side 6.

Søndag den 1. februar, Septuagesima
Matt. 20, 1-16 ”Lignelsen om
arbejderne i vingården”.
Vojens kl. 16.30: LML
Kyndelmissegudstjeneste. Se side 12
Jegerup kl. 19.00: LML
Kyndelmissegudstjeneste. Se side 12
Maugstrup kl. 10.30: NP

Søndag den 1. marts, 2.s.i.f.
Matt. 15, 21-28 ”Den kanaanæiske
kvinde”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: LML
Maugstrup kl. 09.00: LML

Søndag den 8. februar, Seksagesima
Matt. 4, 1-20 ”Lignelsen om sædemanden - og dens udlægning”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.

Søndag den 8. marts, 3. s.i.f.
Luk. 11, 14-28 ”Uddrivelse ved
Beelzebul?”
Vojens kl. 10.30: NP
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 10.30: EHR

Torsdag den 12. februar
Jegerup kl. 17.00: NP
EHR = Eva Holm Riis
LML = Lone Marie Lundsgaard
HW = Henning Wehner
NP = Ny præst

Marts

LØRDAGSDÅB
Der er mulighed for lørdagsdåb i
Jegerup Kirke på udvalgte lørdage.
Kontakt kordegnen på tlf.: 74 54 11 04.
Eva Holm Riis
Lone Marie Lundsgaard

BREGNBJERGLUNDEN
Gudstjenesterne foregår kl. 10.30.
Den skærmede afdeling kl. 10.15.
Torsdage:
04. december
11. december
18. december
Tirsdag den 23. december i
Vojens Kirke. (Juleaftensgudstjeneste, se nærmere omtale)
15. januar
22. januar
29. januar
05. februar
19. februar
26. februar
05. marts
12. marts
19. marts
26. 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 tirsdag 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.
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Børnesider

Spaghettigudstjenester - Børnegudstjenester

Tresognspastoratet har igennem de
seneste 4 år regelmæssigt tilbudt
børnegudstjenester

I Vojens ligger de normalt på tirsdage kl.
09.30 med efterfølgende samvær i sognegården over en bolle og et glas saft og
kaffe til de voksne.
Gudstjenesterne i Vojens Kirke er ment
som et tilbud til de yngste, som går i
vuggestue, børnehave, i dagpleje eller er
hjemme på barsel.
I Jegerup ligger børnegudstjenesterne
oftest på torsdage kl. 17.30 og slutter
med fællesspisning i præstegården, hvor
vi får spaghetti og kødsovs.
Gudstjenesterne i Jegerup Kirke er ment
som et tilbud til hverdagens travle familier, hvor kirken bespiser dem med både
”åndelig og fysisk føde”.
Fælles for gudstjenesterne er, at de
består af en 30 minutters gudstjeneste i
øjenhøjde og med en blanding af gamle
og nye salmer.
F.eks. står præsten på gulvet og taler, bibelhistorierne er på et sprog og med billeder, børnene forstår, og så har vi besøg
af kirkerotten Magnus, som tager sine
fætre, Andreas og Phillip, med.
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BørnegudstjenesteR i Vojens Kirke
Tirsdag den 27. januar 09.30: LML
Tirsdag den 24. februar 09.30: LML
Tirsdag den 24. marts 09.30: LML
Husk desuden familiegudstjenesten med
juletræsfest lørdag den 13. december
kl. 14.00: EHR/LML. Se mere side 8.
Tegning af Vojens Kirke

BørnegudstjenesteR i Jegerup Kirke
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. LML
Børnegudstjeneste søndag den 4.
januar kl. 17.00 LML, familiegudstjeneste med spaghetti og kødsovs og præstens helligtrekongerkager.

Søndag den 22. februar kl. 13.30 LML
familiegudstjeneste med efterfølgende
fastelavnsfest i forsamlingshuset.
Torsdag den 16. april 17.30 LML
spaghettigudstjeneste.
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Babysalmesang i Vojens SOGNEGÅRD
Der er babysalmesang i Vojens
Sognegård sal 1 hver tirsdag kl.
10.00-11.00 indtil den 9. december

Adventsgudstjeneste i Maugstrup
Kirke søndag den 30. november

Det er for børn fra ca. 3 til 8 måneder og
deres forældre.
Vi synger kendte salmer og børnesange, og bagefter er der kaffe og hygge.
Det er gratis at deltage, og der er tilmelding på mail: larsenogjakobsen@gmail.
com
Hilsen Irene og Birgitte

Luciagudstjeneste og julefest
Søndag den 7. december kl. 14.00 er
kirken og JUIF (Jegerup Ungdoms- og
Idrætsforening) gået sammen om at lave
en festdag for alle i sognet.

Vi håber, det bliver en rigtig festdag,
hvor mange vil møde op.

Kl. 14.00 indbyder Jegerup Kirke til
årets luciagudstjeneste.
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.

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 30. november 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

Julegudstjeneste for de små
Tirsdag den 2. december kl. 09.30 i
Vojens Kirke er der julegudstjeneste
for de små.

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.

Skolebørn
binder
adventskranse

Her er byens børnehaver og dagplejere
velkomne.
Og børn, der passes hjemme af mor
eller far, er også velkomne.
Jegerup Kirke

Ja, alle er velkomne.
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Juletræsfest

i Vojens Sognegård
Familiegudstjeneste
og juletræsfest
Lørdag den 13. december kl. 14.00 er
der familiegudstjeneste i Vojens Kirke.
Årets minikonfirmander optræder i
kirken med en musical om Jesu fødsel
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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Juletoner i Maugstrup

Hellig-tre-konger-aften

"Sang for tid og evighed"

Vojens Sognegård
Maugstrupkoret er i gang med at øve
sig til de festlige gudstjenester
Søndag den 14. december kl. 11.30,
hvor vi også har Lucia-optog (det er
børnene fra Simmersted Friskole, der
går Lucia), og
Juleaftensgudstjeneste kl.15.00
Kom og nyd juleklangen i vores smukke
kirke.
Julia

Søndag den 4. 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.

Onsdag den 3. december
kl. 15.00 - 17.00
Det er advent og snart jul.
Vi vil sammen dyrke juleglæden ved
at synge vore dejlige julesalmer og
sange.
Men også gerne andet, som vore sanghjerter måtte begære.
Sangtimerne er arrangeret af organist Irene Larsen, kirkesanger Birgitte
Sandholdt og sognepræst Eva Holm
Riis og foregår i Vojens Sognegård.
Der vil blive serveret kaffe og kage.
Alle er velkomne.
Irene, Birgitte og Eva
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JULEKIRKEFROKOST
I VOJEns

Der holdes julekirkefrokost i
Vojens Sognegård søndag den
30. november efter
gudstjenesten kl. 10.30.
Kirkefrokosten koster kr. 25,00.
HUSK! Tilmelding til kirkekontoret senest fredag kl. 12.00
tlf.: 74 54 11 04.
Vojens Menighedsråd

Julekoncert med Vojenskoret

Vojenskoret underholder her ved grundlovsmødet 2014 i Maugstrup

Julekoncert i Vojens Kirke
onsdag den 10. december
kl. 19.30 med Vojenskoret
Koret synger alle de gode salmer
og sange, der hører julen til, under
kyndig ledelse af Lene Diemer
Jacobsen.

Den festlige koncert har orgelmusikindslag og fællessang.
Mød op og vær med til at synge
julen ind.

ADVENTSMØDE I MAUGSTRUP
Adventsmøde i Maugstrup
Præstegård tirsdag den 2. december
kl. 12.00
Traditionen tro er der adventsmøde i
Maugstrup Præstegård.

Domprovst Kim Eriksen og Organist
Julia Tabakova medvirker.
Alle er velkommen.
Maugstrup Menighedsråd

Der indledes i Maugstrup Kirke med
musik og sang.
Derefter serveres en let julefrokost i
konfirmandstuen.
10
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Domprovst Kim Eriksen
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Julekoncert i Maugstrup Kirke

Kammerkoret GOCK

Julekoncert i Maugstrup Kirke søndag den
7. december kl. 19.30 med Kammerkoret GOCK
Kammerkoret GOCK er et klassisk a
cappella-kor med omkring 25 medlemmer, der synger et bredt repertoire,
strækkende sig fra middelalder- og renæssancemusik til nyere værker af samtidige komponister.
Centralt i repertoiret er romantisk
musik og en del kirkemusik.
Kammerkoret GOCK har hjemme
omkring Grindsted Gymnasium.

Navnet er egentlig en forkortelse af
Grindsted og Omegns Central Kor.
Koret dirigeres siden 2014 af Peter
Vogel.
Til koncerten i Maugstrup Kirke vil
koret synge et program bestående af danske og engelske julesange og -salmer,
både i gamle og nye arrangementer.
Derudover synger koret Gabriel Faurés lille, intime og højt elskede messe,
Messe basse (lavmælt messe).

Peter Vogel, dirigent

KIRKEBLADET · 33. Årgang · Nr. 4

11

vojens - jegerup - Maugstrup

kyndelmisse i vojens og jegerup kirker

Søndag den 1. februar kl. 16.30 og
19.00 fejrer vi Kyndelmisse i henholdsvis Vojens Kirke 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.

12
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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.
Gudstjenesten laves i samarbejde med
organist, Julia Tabakova, og sognepræst,
Lone Marie Lundsgaard.

I Bibelen kan man læse, hvordan en ældre mand ved Jesu fremstilling i templet
taler om Jesus som et lys til åbenbaring
for hedninge.

I Jegerup vil der efter gudstjenesten
kl. 19.00 være mulighed for at få en
kop kaffe med kage.
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Nytårskoncert i Vojens Kirke

Vojens Brassband

Nytårskoncert i Vojens Kirke tirsdag den 13. januar 2015 kl. 19.00
Nytårskoncerten i Vojens Kirke 2014 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 13. januar 2015
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

KIRKEBLADET · 33. Årgang · Nr. 4
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Gospeldag for konfirmander

Fra gospeldagen i 2014 i Vojens Kirke
Lørdag den 21. februar skal vi for
femte år i træk have gospelworkshop for
tresognspastoratets konfirmander.
Det bliver i Vojens Sognegård og
Kirke.
Henrik Engelbrekt Refshauge er til daglig leder af gospelkoret Lusangi i Kolding og kommer til sognegården med
sine musikere den 21. februar.

14
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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.
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Konfirmander og skolereformen
I tresognspastoratet har vi omkring 70
konfirmander.

den, men skulle ud i en egentlig forhandling med kommunen.

I Vojens og Jegerup sogne har der været
en lang tradition for at undervise konfirmanderne en fast ugedag om morgenen.

Kommunen og præsterne – anført af vores provst – forhandlede sig frem til 20
timers undervisning indenfor skoletiden
(07.45-16.00) og 20 timer udenfor skoletiden (efter 16.00 og i weekenderne).
Præsterne omkring Lagoniskolen mødtes efterfølgende med skolens ledelse og
forhandlede sig frem til 5 morgentimer à
1½ time før jul og 9 morgentimer à 1½
time efter jul.
Resten af undervisningen skulle ligge
efter 16.00 eller i weekenderne.
Simmersted Friskole har her i efter-

I Maugstrup har det været en fast ugedag
om eftermiddagen.
I august 2014 fik den nye skolereform
indvirkning på konfirmandundervisningen.
Vi kunne ikke længere forvente at
kunne undervise en fast ugedag om morgenen eller om eftermiddagen i skoleti-

året valgt at følge Lagoniskolens tilbud
om morgenundervisning 5 gange før jul
– hvad der skal ske efter jul er endnu ikke
fastlagt.
Omkring 98 % af eleverne fra Lagoniskolen bliver konfirmeret, og der er general stor opbakning til kirken på denne
egn,
så vores konfirmander er noget vi
værner meget om!
Vores samarbejde med Lagoniskolen
fungerer rigtig godt, og vi er glade for,
at de har imødekommet os på så vigtigt
et område.
Præsterne

Det lille kor

Koncert i Vojens Kirke onsdag den 14. januar kl. 19.00 med det lille kor
Korets repertoire strækker sig fra renæssance helt op til
nutiden.
Den musikalske rejse starter i Italien, igennem Tyskland og ender i Danmark.
Vi skal høre musik af blandt andre G. P. Palestrina,
Heinrich Schütz og Niels La Cour.
Koret består af sopranerne Helle Studsgaard og Birgitte
Sandholdt, alt Margit Hagelsø, tenor Arne Studsgaard,
og basserne Leif Nielsen og Kaj Ross Hansen.

Det lille kor

KIRKEBLADET · 33. Årgang · Nr. 4
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Koncert i Vojens Kirke

Marcdaners Musicanten

Koncert i Vojens Kirke torsdag den 19. februar kl. 19.00 med Marcdaners Musicanter
De spiller og synger på diverse renæssanceinstrumenter så som blokfløjter,
gamber, krumhorn, cornamuse og kortholt m. fl.
Programmet er centreret omkring danske salmer fra reformations århundredet

16
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med afsæt i Thomissøns Psalmebog og
Jespersens Graduale.
Desuden bliver publikum involveret i at
synge en af de gamle salmer - en ikke
helt let opgave med hensyn til tekstfordeling.

Alle er velkommen og der er fri entre.
Irene
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Guldkonfirmation i Vojens Kirke

hæRvejsvandrerE
Vi har fra april til oktober haft besøg af
rigtig mange hærvejsvandrere, som har
lagt vejen forbi Jegerup Kirke.
Vi regner med, at tallet ligger et sted
mellem 300-400.
Her har der ventet den trætte vandrer kaffe, the og hjemmebagte småkager.
Vi har fået mange hilsner på alverdens
sprog i vores gæstebog, hvor de takker
for den åbne kirke og vores gæstfrihed.
Er der nogen fra sognet, som gerne vil se
gæstebogen og de mange hilsner, ligger
den i våbenhuset.

Guldkonfirmander fra 7c Vojens Borger og Realskole.
Personerne fra venstre: Gurli Pedersen, Esther Andersen, Lis Bregnsholm, Pastor,
Eva Holm Riis, Vinnie Juhl, Mona Raahauge, Helga Christensen.
Siddende fra venstre: Svend Erik Iversen, Finn Kruhl, Erik Erbs, Bjarne Petersen

Jegerup Kirke

KIRKEBLADET · 33. Årgang · Nr. 4
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NY PRÆST I
TRESOGNSPASTORATET

Kolding Kammerkor

Hvis det hele kommer til at køre efter
planen, kommer der inden jul en ny
præst i Tresognspastoratet.
De 3 menighedsråd har indstillet den ny
præst til stiftet, der herefter skal foretage
det videre fornødne.
Det er Kirkeministeriet (Kirkeministeren) der formelt ansætter præsten, så
derfor kan det i skrivende stund ikke oplyses nærmere om, hvem det er.
Da det er en ung person, der ikke er ordineret som præst, skal vedkommende
først ordineres som præst, og det kommer til at ske i Haderslev Domkirke
mandag den 8. december kl. 19.00.
Denne handling er offentlig, så alle
har mulighed for at deltage.
Der kan være flere, der skal ordineres
som præst denne dag,
Indsættelsen sker i de 3 kirker søndag
den 14. december som det fremgår af
gudstjenestelisten side 4.

18
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Kolding Kammerkor

Påskekoncert med Kolding Kammerkor onsdag den
25. marts kl. 19.00 i Vojens Kirke
Koret, som tæller 30 medlemmer, synger fortrinsvis klassisk musik, og der er komponister så som Mozart, Knut
Nysted og Michael Bojensen
på programmet, når koret gæster Vojens Kirke.

Koret er under kyndig ledelse
af Dennis Bang Fick, som er
uddannet fra Vestjysk Musikkonservatorium, og til daglig
ansat som organist ved Løgumkloster Kirke.
Der er fri entre til koncerten.

vojens - jegerup - Maugstrup

Den fri aftenhøjskole i maugstrup
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 9. februar 2015.
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
Udvalget for ”Den fri Aftenhøjskole”
Ulla Toft.

Program: Januar 2015
Mandag den 5. januar fra
kl. 19.30 – 21.30
Lektor Jørn Buch, Haderslev.
Foredraget: ”1864”
Mandag den 12. januar fra
kl. 19.30 – 21.30
Psykolog Hanne Franzen, Haderslev
Foredraget: ”Musik i Theresienstadt”

Mandag den 19. januar fra
kl. 19.30 – 21.30
Museumsinspektør for Frøslev lejren
Dennis Larsen
Foredraget:
”Jødelejren i Hviderusland”.
Mandag den 26. januar fra
kl. 19.30 – 21.30
Kirkeværge Svend Erik L. Hansen,
Simmersted.
Foredraget: ”Historiske træk fra Maugstrup Kirkesogn”.

Program: Februar 2015
Mandag den 2. februar fra
kl. 19.30 – 21.30
Lektor Svend Åge Karup, Haderslev
Foredraget: ”Danmark i 1950’erne mellem tradition og fornyelse”.

Afstemningsmøde mandag den
9. februar kl. 19.30-22.00 i
Multihuset i Simmersted.
Fra Slagtebænk til Genforening.
Aftenens taler er Rene Rasmussen, der er
museumsinspektør på Sønderborg Slot.
Rene Rasmussen har beskæftiget sig
med den sønderjyske historie og formidlet den ved mange foredrag.
Han vil denne aften fortælle om tiden
under tysk styre fra 1864 til 1920.

Rene Rasmussen
Det var en periode, som på mange
måder var en udfordring for specielt de
dansk-sindede sønderjyder.
Hvordan skulle man forholde sig til
det tyske styre og samtidig bevare sin
danske identitet?
I pausen sørger Simmersted Husholdningsforening for et veldækket kaffebord.
Pris: kr. 60,00
Maugstrup Menighedsråd,
Aftenhøjskolen og
Simmersted Husholdningsforening
Mandag den 16. februar 2015 fra kl.
19.30 – 21.30
Medlem af Det etiske råd Lise von
Seelen, Rødekro.
Foredraget: ”Etiske emner i vores tid”.
Mandag den 23. februar 2015 fra
kl. 19.30 – 21.30
Sæsonafslutning på Den fri Aftenshøjskole. Foredrag og fælles kaffebord.
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DSUK KREDS HADERSLEV

DSUKs Haderslev Kreds holder månedsmøder i Vojens Sognegård, hvor
alle er velkomne.

Tirsdag den 9. december 2014
kl. 14.30
Julehygge med fortælling og oplæsning.

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

Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 14.30
Arkivar, Trine Skovlund Jørgensen, fortæller om sin dagligdag og opgaver på
Haderslev lokalhistoriske arkiv.

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 24. februar 2015
kl. 14.00 (bemærk tidspunkt og sted)
Vi mødes kl. 14.00 ved musikværkstedet
”Kuglen”, Trekanten 17, i Vojens.
Husets orkester spiller og synger for
os en lille times tid.
Derefter kaffe og lotteri i sognegården.
Entre 30 kroner.

Yderligere oplysninger ved sognepræst,
Lone Marie Lundsgaard, på
tlf. 74 54 11 11 eller loml@km.dk

Studiegruppe om Luther
I foråret begynder studiegruppen at læse
Luther.
Der er ikke mange år til reformationsjubilæet, og eftersom Luther var en helt
central figur, går vi i gang med at læse
ham.
Vi mødes på følgende datoer i
Jegerup Præstegård
Torsdag den 5. februar kl. 19.30
Torsdag den 12. marts kl. 19.30
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Til møderne serveres der kaffe, men
brød skal man selv medbringe.
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Lysglobe i Jegerup Kirke

Køb af Povlsbjerg Børnehave
Vojens Menighedsråd har købet ejendommen Østergade 46 i Vojens, der indtil den 15.9.2014 var hjemsted for Povlsbjerg Børnehave.
Købsprisen er 750.000 hvilket svarer til
den offentlige vurdering og overtagelsen
sker den 1. januar 2015.

Verner Lange ved lysgloben
Jegerup Kirke har igennem længere tid
ønsket sig en lysglobe. Grunden til, at vi
ikke bare anskaffede os en, var prisen.
Verner Lange, som er bosat i Jegerup,
tilbød gavmildt at lave en lysglobe til
kirken, hvor vi kun skulle betale for materialerne.
Det var et enestående tilbud, så det
tog vi imod med stor glæde og taknemlighed.

Børnehaven ønsker at sælge i forbindelse med flytning til nybygget børnehave
(Hulahoppen) på Trekanten i Vojens,
hvor den flytter sammen med børnehaven beliggende på Søndergade.
Menighedsrådet har set muligheden for
at anvende arealet til en udvidelse af
parkeringsforholdene ved Vojens Kirke.
Det er hensigten, at arealet bliver et
grønt attraktivt område, der kommer til
at klæde Vojens by på bedste vis, da de
store træer på området ønskes bevaret.

Povlsbjerg Børnehave

Børnehavens "gamle" legeplads

Menighedsrådsformanden og præsten
diskuterede herefter forskellige muligheder med Verner Lange, og til høstgudstjenesten i september blev kirkens
nye lysglobe så endelig indviet og taget
i brug.
Kirken er rigtig glad for den meget flotte
lysglobe! Den bliver brugt flittigt og
skaber glæde i dagligdagen.
En stor tak til Verner Lange for det
flotte stykke arbejde.

Fra indvielsen af den ny børnehave
Hulahoppen, hvor 2 af børnene klipper
snoren

Den gamle F-84 Thunderjet er flyttet
med over i den ny børnehave. Dog efter
en tur på Flyvestationen, hvor Team
Tordenjet har foretaget en grundig
restaurering

KIRKEBLADET · 33. Årgang · Nr. 4
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JULEBELYSNING

SANKETRÆ

SOGNEJAGT

Maugstrup Menighedsråd tilbyder
sanketræ ved selvskovning.
Pris: Kr. 200,- pr. rummeter incl. moms.

Maugstrup Kirke
Julebelysning i Maugstrup Kirke
Maugstrup Menighedsråd gør sognets
bebore opmærksom på, at der bliver
tændt lys i kirken og på kirkegården, i
perioden 1. december til og med Hellig
tre konger.
Tidligere år har menighedsrådet sat
spot på Maugstrup Kirke i december.
Dette ændres, med den begrundelse,
at Maugstrup Kirke med lys, der skinner
ud af vinduerne, er meget stemningsfuld
og medvirker til den gode julestemning
på en flot og naturligt måde.
Juletræet på kirkepladsen bliver mere
synlig, og vil fremstå flot med Maugstrup Kirke i baggrunden.
Maugstrup Menighedsråd
Ulla Toft
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Henvendelse til:
Kirkeværge
Svend Erik Lauesgaard Hansen
Tlf.: 74 50 62 08
Mob.: 22 48 62 08

HJERTESTARTER

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

Lørdag den 6. 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.

Hjertestarteren på mandskabsbygningen på Vojens Kirkegård
Hjertestarteren ved Vojens Kirke er nu
flyttet over på ydersiden af mandskabsbygningen på Kirkegården, så den nu er
til rådighed for alle hele døgnet.
Hjertestarteren var tidligere inde i
selve kirken, og her var den kun til rådighed, når kirken var åben.
Det er der nu lavet om på, og måske
kan den være med til at redde menneskeliv hele døgnet.

Arrangementet er gratis.
Alle sognets beboere og jægere er velkomne og vi håber, at mange møder op.
Her er en god mulighed for, at ikkejægere kan få et godt indblik i, hvordan
en jagt foregår.
Og samtidig få en herlig naturoplevelse kombineret med en frisk travetur.
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
- 2015) uddeles onsdag den 25. februar
2015.
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 24. januar 2015.
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 28. januar kl. 14.00.
Onsdag den 25. februar kl. 14.00.
Onsdag den 25. marts kl. 14.00.
Onsdag den 22. april kl. 14.00.
Alle møder holdes i Vojens Sognegård,
Østerled 4 i Vojens.
Vojens Menighedsråd

Jegerup Menighedsråd
Jegerup Sogns offentlige menighedsrådsmøder afholdes i Jegerup Præstegård:
Tirsdag den 09. december kl. 19.00.
Tirsdag den 13. januar kl. 19.00.
Tirsdag den 10. februar kl. 19.00.
Tirsdag den 10. marts kl. 19.00.
Jegerup Menighedsråd

Maugstrup Menighedsråd
Der afholdes menighedsrådsmøder i
Maugstrup Sogn:
Torsdag den 18. december kl. 18.30.
Torsdag den 15. januar kl. 18.30.
Torsdag den 19. februar kl. 18.30.
Torsdag den 19. marts kl. 18.30.
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.
Lone Marie Lundsgaard, Bålhøjvej 1, Jegerup, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 11 11 og e-mail: LOML@KM.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@bbsyd.dk
Kirkeværge:
Ejner Jensen, Kærager 3, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 00 34
e-mail: stiejn@bbsyd.dk
Kasserer:
Annie Greis Andersen, Engkær 18, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 10 06
e-mail: pgaa@bbsyd.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, 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 24. januar 2015.

