Vojens · Jegerup · Maugstrup
34. årgang nr. 4 . DECEMBER 2015 · JANUAR · FEBRUAR · 2016

Indhold
Indholdsfortegnelse
Side 2
Det ny kirkeår
Side 3
Gudstjenesteliste
Side 4 og 5
Børnesider
Side 6 - 11
Julekoncert
Side 13
Nytårskoncert i
Vojens Kirke
Side 14
Koncert
Side 15
Sangeftermiddag
Side 17
Nyttige
oplysninger
Side 23
Adresseliste
Side 24

KIRKEBLADET · 24. årgang · Nr.1



vojens - jegerup - Maugstrup

Indhold:

Side
Det ny kirkeår ved Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard
3
Gudstjenesteliste				
4 og 5
Hellig-tre-konger-søndag i tresognspastoratet
5
Mulighed for lørdagsdåb i Jegerup Kirke		
5
Plejehjemsgudstjenester på Bregnbjerglunden
5
Bregnbjerglunden i julen				
5
Børnesider					
6
Luciagudstjeneste og julefest i Jegerup Kirke
6
Familiegudstjeneste i Jegerup Kirke		
6
Luciagudstjeneste i Maugstrup Kirke		
7
Familiegudstjeneste i Maugstrup Kirke		
7
Fastelavnsgudstjeneste i Jegerup Kirke		
8
Juletræsfest i Vojens Kirke og Vojens Sognegård
9
Babysalmesang i Vojens Sognegård 		
10
Gospeldag for konfirmander i Vojens Kirke
11
Sang for tid og evighed i Vojens Sognegård		
12
Julekoncert med Vojens Koret i Vojens Kirke
13
14
Nytårskoncert i Vojens Kirke			
Koncert med Løgumkloster Vokalensemble i
Vojens Kirke			
		
15
Nytår i pastoratets tre kirker			
16
Sangeftermiddag i Jegerup Præstegård		
17
Tak til alle der deltog i Vojens Kirkes 90-års dag
18
Brød						
18
Kirketælling i Jegerup Kirke			
18
Den Fri Aftenhøjskole i Maugstrup Præstegård
19
Sanketræ 					
19
Kærlighed og respekt af Henny Knudsen
20 og 21
Hærvejsvandrer i Jegerup Kirke
21
Sognejagt i Maugstrup 			
22
DSUK Kreds Haderslev				
22
Gudstjenester i Danmarks Radio DRK		
22


KIRKEBLADET · 34. Årgang · nr. 4

Praktiske oplysninger				
Dåb						
Vielse						
Begravelse/bisættelse				
Indre Mission - kontaktperson			
Kirkebil						
Mangler Kirkebladet				
Hjemmesider					
Sct. Nicolai Tjenesten				
Menighedsrådsmøder				
Adresseliste					

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24

FORSIDEBILLEDE
Forsiden er tegnet af Herluf Jensenius (1888 - 1966)
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Forsiden er en illustration fra Julehæftet "Velkommen igen
Guds engle små", udgivet i 1947.
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Det ny kirkeår
Af Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard
Med 1. søndag i advent begynder det nye
kirkeår, og som altid er kirken på forkant
med begivenhedernes gang og lader det
ske en hel måned førend det går op for
det almindelige kalenderår, at der skal
bladres en gang i den store årbog.
Men hvad er advent egentlig for en
tid?
Som de fleste børn, der får adventsgaver, ved, så strækker adventen sig over
de fire søndage før jul.
Selve ordet advent kommer af det
latinske »adventus« og betyder »ankomst«, og Ham, vi går og venter på, er
naturligvis Kristus.
Tænker man lidt nøjere over det, kan
det godt virke besynderligt, at vi dybest set går og venter på noget, som for
længst er gået i opfyldelse; nemlig at en
frelser er blevet os født.
Men når vi alligevel gør det, så skyldes det selve kirkeåret, som på mange
måder er en lang genfortælling af kristendommens historie.
Og det er netop en genfortælling, fordi
der er noget i evangeliet, som vi aldrig
bliver færdige med at fortælle, men gang
på gang og år for år må vende tilbage
til for at høre igen, også selvom det for
længst er blevet os fortalt.
Året sikrer os simpelthen, at vi vender tilbage til alt det i evangeliet, som vi

ikke kan blive færdige med at høre og
tale om.
Hver eneste søndag og helligdag får vi
derfor mulighed for endnu en gang at
leve os ind i kristendommens historie.
På den måde giver kirkeåret os et
fælles åndedrag på vores vandring gennem årets skiftende tider.
Læser man evangelieteksterne til de fire
søndage op til jul, så vil man hurtigt opdage, at adventstiden ikke kun er en indlevelse i tiden op til Kristi komme, men
i ligeså høj grad omhandler hans komme
i de troendes hjerter og hans komme på
den sidste dag.

en smule ængstelse, for hvordan skal det
dog alt sammen gå?
Mon vi overhovedet vil få julen bragt
i hus i år?
Det er spørgsmål, som vi godt kan finde
på at stille os på vejen hen imod julen.
Adventstiden er derfor en travl tid med
mange gøremål og følelser.
En tid til at forberede sig til julen og
skue fremad i forventning og længsel
mod det budskab, som løfter os gennem
vinteren og nærmer os for hvert lys, der
tændes i vores adventskrans.

Derfor retter vi os i adventstiden både
bagud og fremad mod det forbigangne
og det tilkomne, som vi forsøger at
være nærværende ved at erindre og skue
fremad.
De fleste vil dog sikkert allermest genkende adventstiden som en travl tid,
hvor alle forberedelserne op til julen
skal ordnes med gaver, der skal købes.
Kager, der skal bages. Julepynt, der
skal klippes.
Familier, der skal besøges. Julekort,
der skal skrives osv.; for mange er adventstiden derfor mere end noget andet
en forberedelsestid til den kommende
jul.
Det er med forventninger og længsel, vi
går julen i møde – ja måske også med
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Gudstjenesteliste
December
Søndag den 6. december, 2. s.i.a.
Luk. 21, 25-36 ”De sidste tiders tegn”.
Vojens kl. 10.30: NBC
.
Jegerup kl. 14.00: LML
Luciagudstjeneste og julefest.
Se side 6.
Maugstrup kl. 09.00: NBC
Tirsdag den 8. december.
Vojens kl. 09.30: EHR
Børnegudstjeneste.
Søndag den 13. december, 3. s.i.a.
Luk. 1, 67-80 ”Zakarias lovsang”.
Vojens kl. 14.00: EHR/LML.
Familiegudstjeneste og juletræsfest
med minikonfirmander
Se omtale side 9.
Jegerup kl. 10.30: LML
De 9 læsninger.
Maugstrup kl. 17.00: NBC
Luciagudstjeneste. Se side 7.
.
Søndag den 20. december, 4. s.i.a.
Johs. 3, 25-36 ”Johannes Døberens
vidnesbyrd om Jesus”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.30: NBC
Maugstrup kl. 11.00: NBC
Onsdag den 23. december
Luk. 2, 1-14 ”Jesu fødsel” eller Matt. 1,
18-25 ”Omkring Jesu fødsel”.
Vojens kl. 14.30: NBC
Plejehjemsgudstjeneste i Vojens
Kirke. Se side 5.
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Torsdag den 24. december, Juleaften.
Luk. 2, 1-14 ”Jesu fødsel” eller Matt. 1,
18-25 ”Omkring Jesu fødsel”.
Vojens kl. 13.00: NBC.
Vojens kl. 14.30: EHR
Vojens kl. 16.00: EHR
Jegerup kl. 14.00: LML
Familiegudstjeneste. Se side 6.
Jegerup kl. 16.00: LML
Maugstrup kl. 15.00: NBC
Fredag den 25. december, Juledag.
Johs. 1, 1-14 ”Prologen”.
Vojens kl. 10.30: NBC
Jegerup kl. 11.00: LML
Maugstrup kl. 09.30: LML
Lørdag den 26. december,
2. juledag.
Matt. 10, 32-42 ”Fællesskabet med
kristus - i medgang og modgang”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup: Ingen gudstjeneste
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Søndag den 27. december,
Julesøndag.
Luk. 2, 25-40 "Simeons lovsang".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup: Ingen gudstjeneste
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Torsdag den 31. december,
Nytårsaften.
Vojens kl. 12.30: LML
Nytårsgudstjeneste. Se side 16.
Jegerup kl. 14.00: LML
Nytårsgudstjeneste. Se side 16.

Januar 2016
Fredag den 1. januar, Nytårsdag.
Luk. 2, 21 "Jesu omskærelse".
Vojens: Ingen gudstjeneste
Jegerup: Ingen gudstjeneste
Maugstrup kl. 14.00: NBC
Nytårsgudstjeneste. Se side 16.
Søndag den 3. januar,
Helligtrekongers søndag.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: LML
Maugstrup kl. 09.00: EHR
Søndag den 10. januar, 1. s.e.h.3k.
Mark. 10, 13-16 ”Jesus og de små
børn”.
Vojens kl. 10.30: NBC
Jegerup kl. 09.00: NBC
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Søndag den 17. januar, sidste
s.e.h.3k.
Johs. 12, 23-33 "Sønnens herliggørelse
- dommen over verden".
Vojens kl. 10.30: NBC
Jegerup kl. 09.30: LML
Maugstrup kl. 11.00: LML
Torsdag den 21. januar.
Jegerup kl. 17.00: EHR
.
Søndag den 24. januar,
Septuagesima.
Mark. 25, 14-30 ”Lignelsen om de
betroede talenter”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup: Ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 09.00: EHR.
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Søndag den 31. januar, Seksagesima.
Mark. 4, 26-32 ”Lignelsen om sæden
og sennepskornet”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 11.00: EHR
Maugstrup kl. 09.30: EHR.

Februar

EHR = Eva Holm Riis
LML = Lone Marie Lundsgaard
NBC = Niels Bjørn ChristensenDalsgaard

Hellig-tre-konger-søndag

Søndag den 7. februar, Fastelavn.
Luk. 18, 31-43 ”Helbredelsen af en
blind mand ved Jeriko”.
Vojens kl. 10.30: NBC
Jegerup kl. 13.30: LML
Fastelavnsgudstjeneste. Se side 8.
Maugstrup kl. 09.00: NBC.
Søndag den 14. februar, 1. s.i.f.
Luk. 22, 24-32 ”Den største er den, der
tjener”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 11.00: NBC
Maugstrup kl. 09.30: NBC.
Søndag den 21. februar, 2. s.i.f.
Mark. 9, 14-29 ”Helbredelsen af den
dæmonbesatte dreng”.
Vojens kl. 10.30: NBC
Jegerup kl. 09.00: NBC
Maugstrup: Ingen gudstjeneste..
Søndag den 28. februar, 3. s.i.f.
Johs. 8, 42-51 ”Gud eller Djævelen til
Fader?”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.30: LML
Maugstrup kl. 11.00: LML

Jomfru Maria og Jesusbarnet i krybben
tilbedes af de hellige tre konger.
Søndag den 3. januar fejrer vi
”Hellig-tre-konger-søndag” i alle 3
kirker i Tresognspastoratet
Søndagen omkring den 6. januar hedder
hellig-tre-konger søndag.
Så for at få genopfrisket historien om
de vise mænd og markere julens afslutning kan du gå i kirke og få lov til at
synge nogle af julens salmer for sidste
gang.
Først efter denne dato slutter julen.

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
Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard

BREGNBJERGLUNDEN
Gudstjenesterne foregår kl. 10.30.
Den skærmede afdeling kl. 10.15.
Torsdage:
03. december
10. december
17. december
Onsdag den 23. december i
Vojens Kirke. (Juleaftensgudstjeneste, se nærmere omtale)
07. januar
14. januar
21. januar
28. januar
04. februar
11. februar
18. februar
25. februar
03. marts
10. 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 onsdag 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

Luciagudstjeneste og julefest

Luciagudstjeneste og julefest i
Jegerup Kirke og forsamlingshuset
Søndag den 6. december kl. 14.00 er
kirken og JUIF (Jegerup Ungdoms- og
Idrætsforening) gået sammen om at lave
en festdag for alle i sognet.

familiegudstjeneste

Jegerup Kirke

Efter den festlige gudstjeneste går vi
over i forsamlingshuset, hvor menighedsrådet serverer æbleskiver.

Den 24. december kl. 14.00 er der
familiegudstjeneste i Jegerup Kirke

Bagefter tager JUIF over og holder årets
traditionelle julefest med juletræ, julemandsbesøg og slikposer til børnene.

Med udgangspunkt i kirkens krybbe,
fejrer vi Jesu komme med gamle og nye
julesalmer.

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

Kirkerotten Magnus vil som sædvanlig
deltage, og der vil være mulighed for at
komme helt tæt på krybben.

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 ved børnekoret.
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Kirkerotten Magnus
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Familiegudstjeneste i
Maugstrup Kirke

LUCIAGUDSTJENESTE
I MAUGSTRUP KIRKE

Maugstrup Kirke
1. søndag i advent
Søndag den 29. november kl. 10.30
En festlig start på adventstiden.
Afhentning af adventskranse.
Simmersted Friskoles Børnekor
medvirker.

Luciagudstjeneste i Maugstrup Kirke
søndag den 13. december kl. 17.00

Alle er velkommen.

Festligt og inderligt, skinnende og rørende er Lucia-optog.
Igen i år inviterer vi børn fra Sommersted Friskole til at komme
og bære lys og glæde frem.
Vores lokale kor synger under gudstjenesten.
Alle er velkomne!

Julia
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fastelavnsgudstjeneste

Jegerup Forsamlingshus

Søndag den 7. februar kl. 13.30 er der
fastelavn, og det fejrer vi i Jegerup Kirke
ved at indbyde udklædte børn i alle aldre til
familiegudstjeneste.
Efter gudstjenesten går vi over i forsamlingshuset og
slår katten af tønden.
Her kåres dronninger og konger, og fastelavnsboller i
alverdens farver serveres sammen med en sodavand og
kaffe.
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Juletræsfest

i Vojens Sognegård
Familiegudstjeneste
og juletræsfest
Søndag 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.

KIRKEBLADET · 34. Årgang · Nr. 4



vojens - jegerup - Maugstrup

Babysalmesang i Vojens SOGNEGÅRD

Her er de små til babysalmesang med mor

Babysalmesang starter igen tirsdag den
2. februar til 26. april, (minus uge 7 og 11)
Det er tirsdage fra kl. 10.00 til 11.00 i sognegården.
Det er gratis at deltage, men tilmeld gerne på:
larsenogjakobsen@gmail.com

10

KIRKEBLADET · 34. Årgang · nr. 4

Irene

vojens - jegerup - Maugstrup

Gospeldag for konfirmander

Fra gospeldagen i 2015 i Vojens Kirke
Lørdag den 30. januar skal vi for
sjette 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 30. januar.

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.

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.

Koncerten om aftenen i Vojens Kirke
kl. 19.00 er for familie og venner og
alle, som har lyst til at være med.
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"Sang for tid og evighed"

Trompetist Karl Johan Berkwill

Sang for tid og evighed i adventstiden.
Onsdag den 2. december kl. 14.30 i Vojens Sognegård
Speciel gæst denne eftermiddag i adventslysets skær er trompetist Karl Johan Berkwill,
som sammen med Irene Larsen vil spille julehyggemusik ud over at spille med på vores
fællessang, der naturligvis har fokus på advent og jul.
Øvrige medvirkende er Birgitte Sandholdt og Eva Holm Riis.
Alle er hjerteligt velkomne og der serveres kage og kaffe.
12
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Julekoncert med Vojens Koret

Vojens Koret synger ved grundlovsmødet 2015

Julekoncert i Vojens Kirke onsdag den
9. december kl. 19.00 med Vojens Koret
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.
Efter koncerten er der kaffe og kage i sognegården.
Alle er velkommen.

Irene
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Nytårskoncert i Vojens Kirke

Vojens Brassband

Nytårskoncert i Vojens Kirke med
Vojens Brassband
tirsdag den 12. januar 2016 kl. 19.00
Efter koncerten vil vi ønske hinanden et godt nytår med et
glas vin i våbenhuset.
Der er fri entre og alle er velkomne.

Venlig hilsen
Vojens Menighedsråd

14
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Koncert i Vojens Kirke

Løgumkloster Vokalensemble

Koncert i Vojens Kirke tirsdag den 9. februar
med Løgumkloster Vokalensemble
Koret kommer med et flot program i
anledning af kyndelmisse og bliver dirigeret af Lise Hvass.

Koncerten begynder kl. 19.00.
Der er fri entré

Irene
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NYTÅR I PASTORATETS TRE KIRKER

Vojens Kirke

Jegerup Kirke

I alle tre kirker ønsker vi hinanden godt nytår med et glas
vin efter gudstjenesten.
Nytårsaftens dag:
Gudstjeneste i Vojens Kirke kl. 12.30.
Gudstjeneste i Jegerup Kirke kl. 14.00.
16
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Nytårsdag:
Gudstjeneste i Maugstrup Kirke kl. 14.00.

Maugstrup Kirke

vojens - jegerup - Maugstrup

sangeftermiddag

Jegerup Præstegård

Sangeftermiddag i Jegerup Præstegård
Onsdag den 24. februar kl. 13.30 – 15.30
Vi mødes i Jegerup Præstegård, hvor vi skal synge fra
vores rige danske sangskat.
3 fra sognet er blevet bedt om at fortælle om deres
ynglingssange, så dem skal vi selvfølgelig synge,
men ellers er der også plads til spontane ønsker.
Ind imellem drikker vi kaffe og spiser kage.

KIRKEBLADET · 34. Årgang · Nr. 4

17

vojens - jegerup - Maugstrup

TAK

BRØD

Vojens Kirke 90 år

Tak til alle, der deltog i Vojens Kirkes 90-års dag
Tak for alle gaverne, som menighedsrådet modtog.
Desuden stor tak for den smukke
pengegave i kirkebøsserne.
Alle gaverne vil blive anvendt til
indkøb af en lysglobe eller lignende til
kirken.
En særlig tak til præsterne Eva Holm
Riis, Lone Marie Lundsgaard og Niels
Bjørn Christensen-Dalsgaard for den
festlige gudstjeneste, tak til organist Julia Tabakova for smukt orgelspil.
Også stor tak til ”det lille kor” ved
Margit Hagelsø, Leif Nielsen, Birgitte

18
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Sandholdt, Kaj Ross-Hansen samt Helle
og Arne Studsgård for smuk sang i
kirken og sognehuset.
Stor tak til kirkens personale for smuk
pyntning af kirken, og ikke mindst stor
tak til Marianne Nissen og hjælpere for
organisering af reception og kaffebord i
Vojens Sognegård.
Dagen var festlig og den vil blive husket.
De bedste hilsner fra
Vojens Menighedsråd

Brød er ikke bare brød. Det er i nadveren
Jesu legeme.
For kristne rummer brødet mange
fortællinger. Der er smag af underfulde
ting i brødet.
Jesus bespiste engang langt over 5000
mennesker med fem bygbrød og to fisk.
Jesus kom til verden i byen Betlehem,
der betyder brødhuset.
Det var ikke en tilfældighed, at Guds
søn blev født her.
Han blev det levende brød, der mætter
menneskets sult og tørst efter mere liv.
Hver gang vi beder den bøn, som
Jesus selv lærte os, tager vi brødet i
munden, når vi siger: "Giv os i dag vort
daglige brød".
Martin Luther så mange lag i brødet.
Han fortolkede dagligt brød til også
at betyde drikke, penge, ægtefælle, børn,
god regering, godt vejr, fred og gode
venner.

KIRKETÆLLING
Frede Corydon ved Jegerup Kirke sendte en lørdag efter dåb denne hilsen til
præsten:
Præsten sig en lille hjælper fik
så dåben rigtig stilfuldt foregik
som vidne hertil vi nu ved
at 38 folk der fulgte med.
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Den fri aftenhøjskole i maugstrup 2016

Program: Januar 2016

Alle interesserede er velkommen
til at deltage i aftenhøjskolen i
konfirmandstuen, Maugstrup
Præstegård.

Mandag den 4. januar fra
kl. 19.30 – 21.30
Lektor Jørn Buch, Haderslev.
Foredraget: " Synnejysk identitet”.
Mandag den 11. januar fra
kl. 19.30 – 21.30
Katrine Christensen–Dalsgaard,
Maugstrup.
Foredraget: ”Heretica - en bevægelse i
litteraturen”.
Mandag den 18. januar fra
kl. 19.30 – 21.30
Anders Hartvig, Haderslev Museum.
Foredraget: ”Maugstrup Præstegårds
voldgrav / med mere”.
Mandag den 25. januar fra
kl. 19.30 – 21.30
Thorkild Nielsen, Beredskabstjenesten i
Sydjylland.
Foredraget: ”Fra brandmand til Ebolaspecialist på få dage”.

Program: Februar 2016
Mandag den 1. februar fra
kl. 19.30 – 21.30
Ejner Jensen, Jegerup.
Foredraget: ”Fra Sydspanien til Jegerup
på cykel”.

Der er indlagt pause til medbragt Kaffe/
The.
Sognepræst Ulrich Vogel
Mandag den 8. februar fra
kl. 19.30 – 22.00
Afstemningsmøde i Multihuset i
Simmersted.
Sognepræst Ulrich Vogel, Friedrichstad,
Tyskland.
Foredraget: "Der er et yndigt land, Sydslesvig mellem tysk og dansk".

Tilmelding ikke nødvendig.
Pris kr. 30,00 pr. foredrag med undtagelse af Afstemningsmødet den 8. februar 2016 der afholdes i Multihuset i
Simmersted.
Med venlig hilsen
Udvalget for ”Den fri Aftenhøjskole”

Pris 60,00 kr. ink. kaffebord.
Arrangør Menighedsrådet
& Husholdningsforeningen
Mandag den 15. februar fra
kl. 19.30 – 21.30
Biskop Karsten Nissen, Aabenraa
Foredrag: ”Reformationen/Hans
Tausen”.
Mandag den 22. februar fra
kl. 19.30 – 21.30
Torben Jeppesen, Simmerstedholm.
Foredrag: ”8000 km med hundeslæde”
Mandag den 29. februar
Afslutningsaften med fælles kaffebord
Foredraget bekendtgøres senere.

SANKETRÆ
Maugstrup Menighedsråd tilbyder
sanketræ ved selvskovning.
Pris: Kr. 200,- pr. rummeter incl. moms.
Henvendelse til:
Skovudvalgsformand
Svend Erik Lauesgaard Hansen
Tlf.: 74 50 62 08
Mob.: 22 48 62 08
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KÆRLIGHED OG
RESPEKT
Af Henny Knudsen
Vi udsættes alle for indtryk eller begivenheder i årets løb, der forarger, ryster, glæder eller sårer. Ser vi passivt til
eller ------.
Kan vi gøre en forskel? Kan jeg gøre
en forskel? Vi bliver nødt til at tro på, at
det kan ”jeg”.
Vi har brug for hinanden. Kærlighed
er et stort ord, men kærlighed til næsten
er substansen i vores lovgivning og har
formet vores holdninger og giver sig i
vore dage udslag i det arbejde, der udføres af foreninger og hjælpeorganisationer og den respekt for liv, som lige nu
er så tydelig, når flygtninge i tusindvis
kommer til Europa.
Ja, OK, der har været, og er, perioder,
begivenheder og katastrofer, som efterlader mennesker i nød, hvor vi er noget
fodslæbende.
Det er ofte ildsjæle, som så træder i
karakter og retter op på håbløsheden,
godt og vel hjulpet af journalister og de
sociale medier.
På de hjemlige og udramatiske breddegrader har vi Foreningen LEV, Landsforeningen for Evnesvages Vel, som
repræsenterer det område, hvor jeg som
mor til en dreng med Downs Syndrom
er bedst orienteret, når talen falder på
kærlighed og respekt, eller mangel på
samme, for de svage i samfundet.
Uha, sikke historier man har hørt og
læst i tidens løb, men hvor er det vel20
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gørende, at disse mennesker - med LEV
- nu har et talerør - at de bliver hørt og
taget alvorlig.
Sådan var det ikke for 50 år siden.
Man er blevet klogere og mere bredt
favnende.

Jesper med hunden Trine
Når det så er sagt, så føler vi som familie, at vi vist var havnet i et smørhul.
I 1975, da vores dreng blev født,
kendte vi ikke til den ubarmhjertige
og uforstående behandling, som nogle
familier i samme situation tidligere var
havnet i.
Selvfølgelig var der hjælp at hente i
Vojens Kommune, og det var der.
Selvfølgelig var der læger, pædagoger, venner og familie, som ville tage vel
imod os, og de var der. Heldige, ja, vi
HAR været heldige, ingen tvivl om det.
Som tiden gik, mødte vi unge mennesker, kolleger, naboer og helt fremmede, som gav os troen på, at mennesker
vil hinanden det godt.
Og der er dem iblandt, som jeg på ingen måde kan matche, når vi taler empati
og handling.
Hvad skulle vi have gjort uden barne-

pigen Lisa eller dagplejen og børnehaven. Viljen til at komme os i møde i
Vojens Kommune gav os mod.
Vi var med til at starte en Rudolf
Steiner institution i 1982, og det de mennesker kan udrette er mirakler, og igen er
det mennesker, som brænder for det.
Og Vojens Kommune gav os muligheden. Blot har vi bestræbt os på ikke
at trække for store veksler på omgivelserne, og det tror jeg er kommet os
til gode.
Vi har alle haft oplevelser med mennesker, som vi kalder de svage i samfundet. Min oplevelse af det begreb er dog,
at disse ”svage” ind imellem besidder en
styrke, som overrasker, ja endda vækker
beundring.
Alkoholikere, som bliver tørlagt, angste, som overvinder sig selv, ordblinde,
som ikke giver op, og evnesvage, som
spreder liv og glæde.
En håndsrækning, et opkald på telefonen, en invitation til samvær eller
sågar en skideballe kan være hjælp til
selvhjælp, der får det til at lykkes. Nogle
er gode til at tage den handske op.
Det er mennesker, som gør en forskel,
og som ikke altid ved, hvor værdifulde
de er.
At deltage i en fest eller i en festival
sammen med Værkstedets brugere og
pædagoger burde være enhver forundt.
Det er FEST, og så er det man som
forældre håber på, at vi ikke kommer tilbage til tiden før 1970 med Ribelund og
Løgumgårde som eksempler.
Fremskridtene kommer ikke af sig selv.
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Blomster visner, hvis de ikke får vand.
Ikke mindst når der sker tilbageslag,
er det vigtigt, at folk med indflydelse
træder i karakter.
Alt for store institutioner med mere
end 50 beboere er ikke sagen, men det
er ikke et særsyn længere. ”Stordriftsfordele” er kodeordet, som vi også ser
det, når der bygges supersygehuse, men
nærheden og omsorgen for den enkelte
kan ikke omsættes til stordrift uden at
lide skade. LEV er derfor en organisation, som man ikke kan komme udenom,
når der skal kæmpes, også selv om man
ikke altid er enig.

Jesper og Kai
De svage – de virkelig svage – har ikke
noget valg. De er afhængige af andres
forgodtbefindende og hjælp.
Giv dem SELVVÆRD, kompetencer
og en plads i hierarkiet, som de kan leve
med. Det koster, men kommer tifold
igen.
I danskernes selvforståelse ligger hel-

digvis også en uskreven regel om, at man
ikke benytter sig af andres svaghed. Hvis
det sker, er forargelsen til at få øje på.
Når man får et handicappet barn er man
i et følelsesmæssigt kaos. Penge skulle
ikke spille en rolle i vores forhold til
vores lille søn, så derfor takkede vi nej
til et økonomisk tilskud fra kommunen.
Her 40 år efter er det en anden sag.
Han lever og bor bekvemt og dejligt
sammen med 7 andre og er beskæftiget
hver dag på Det Beskyttede Værksted,
Kuglen.
Han har ikke begreb skabt om penge,
men han har nok. Kan vi som forældre
mon forlade os på, at de også i fremtiden
kan føre et stille og roligt liv omgivet af
varme, kreative pædagoger, som forstår
den enkeltes behov?
Ferier og oplevelser er også for beboerne en del af årets rytme, som vi
kæmper med næb og klør for at holde
fast i, og heldigvis rækker pengene også
til det – hvis de blot kan få lov til at bruge dem, som de vil.
Love og paragraffer er ikke altid hensigtsmæssige heller på det område, ofte
affødt af enkeltstående tilfælde af misbrug, men det skal man ikke lade sig kue
af. Også politikere kan lære.

HÆRVEJSVANDRER
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.
Vi har fra april til oktober haft besøg af
rigtig mange hærvejsvandrer, 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.

Danmark rummer mangfoldigheden.
Vi kan hver især vælge, hvor vi vil
bidrage, med hvad vi kan til glæde for
helheden.
Et motto kunne være: Fremtiden kan
vi ikke forudse, men vi kan præge den.
Lysgloben i Jegerup Kirke
KIRKEBLADET · 34. Årgang · Nr. 4
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SOGNEJAGT

DSUK KREDS HADERSLEV

DSUKs Haderslev Kreds holder månedsmøder i
Vojens Sognegård, hvor alle er velkomne.
Maugstrup Menighedsråd afholder
sognejagt i samarbejde med Maugstrup og Simmersted jagtforening:

Lørdag den 12. december
kl. 10.00.
Jægerne mødes ved Simmersted Friskole.
Der jages først i Sønderskoven i Simmersted, derefter i Præsteplantagen på
Kestrupvej.
Der serveres grillpølser og drikkevarer i plantagen.
Arrangementet er gratis.
Alle sognets beboere, jægere samt jagtforeningens medlemmer er velkomne,
og vi håber mange møder op.
Her er en god mulighed for, at ikkejægere også kan få et 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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Møderne er for alle, som gerne vil høre
et foredrag, synge gamle danske højskolesange og samtidig støtte de danske
kirker i udlandet.
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.
Yderligere oplysninger ved sognepræst,
Lone Marie Lundsgaard, på
tlf.74 54 11 11 eller loml@km.dk

Tirsdag den 8. december 2015
kl. 14.30
Jarmo Lehtonen kom til Danmark i 1943
som et af mange ”Finnebørn”. Han er i
dag bosat i Bevtoft og dansk gift, men
efter et helt liv i Danmark banker hjertet
stadig for Finland.

Tirsdag den 26. januar 2016 kl. 14.30
Ane Helene Kirkgaard fortæller om
Soroptimist International, som er en
verdensomspændende organisation af
erhvervskvinder.
Tirsdag den 23. februar 2016
kl. 14.30
Niels Christensen-Dalsgaard har for år
tilbage haft sin gang på Herlufsholm
Kostskole. Han fortæller om sin tid på
skolen, og hvad den har betydet for
ham.

gudstjenester i tv
Danmarks Radios DRK sender hver
søndag gudstjeneste kl. 14.00.
Gudstjenesten bliver sendt fra forskellige kirker i Danmark med egne præster,
organister og menigheder.
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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.

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.

TAXA Tlf. 70 10 75 00

MANGLER KIRKEBLADET
Det næste nummer af Kirkebladet (nr. 1
- 2016) uddeles lørdag den 27. februar
2016.
Har du ikke modtaget det denne dag,
så kontakt kirkekontoret.
Det kan også hentes i våbenhuset i
kirkerne eller på biblioteket i Vojens.
Kirkebladet kan også hentes på hjemmesiden: www.vojenskirke.dk.
Deadline for stof til næste kirkeblad er
mandag den 25. januar 2016.

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

Der er offentlige menighedsrådsmøder i
Vojens Menighedsråd:
Onsdag den 27. januar kl. 14.00.
Onsdag den 24. februar kl. 14.00.
Onsdag den 23. marts kl. 14.00.
Onsdag den 27. april kl. 14.00.
Onsdag den 25. maj 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 08. december kl. 16.30.
Tirsdag den 12. januar kl. 16.30.
Tirsdag den 09. februar kl. 16.30.
Tirsdag den 08. marts kl. 16.30.
Jegerup Menighedsråd

Maugstrup Menighedsråd
En folkekirkelig samtaletjeneste i samarbejde med Kirkens Korshær.
Du kan tale om det, som du ønsker. En
samtale vil mange gange kunne løse op
for problemerne.
Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere
har tavshedspligt. Intet fortælles videre.
Alle kan henvende sig - og ingen spørger om navn, adresse eller cpr. nr..
Tlf.: 70 12 01 10.
Åbningstid: 20.00 - 02.00.

Der afholdes menighedsrådsmøder i
Maugstrup Sogn:
Torsdag den 17. december kl. 18.30.
Torsdag den 21. januar kl. 18.30.
Torsdag den 18. februar kl. 18.30.
Torsdag den 17. 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.
Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard, Borgvej 3, Maugstrup, 6500 Vojens.
Tlf. 74 50 63 27 og e-mail: NBC@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@net.dialog.dk
Regnskabsfører:
Gunvor Steensbeck Hansen, Landgangen 7, 2. th.
6100 Haderslev, tlf. 74 54 26 72
e-mail: gsh@km.dk

Graver og kirketjener:
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: mcjkrag@gmail.com

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, Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard, Henny Knudsen, Ulla Toft.
Ansvarshavende og layout: Knud Peter Levinsen, Tlf. 74 54 28 37/20 10 05 17, mail: kpl@net.dialog.dk
Tryk: Zeuner Grafisk a/s - Deadline for næste nummer er mandag den 25. januar 2016.

