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PRÆSTEKLUMMEN
ved sognepræst, Lone Marie Lundsgaard

I december er der mange steder luciaoptog. En dejlig tradition,
som vi hvert år ser frem til. Men historien bag optoget er både
smuk og tragisk.
Lucia, som har lagt navn til traditionen, blev nemlig født i
år 283 i byen Siracusa på Sicilien. Hendes familie var velhavende, og hun kunne derfor forvente at blive godt gift og få sig
et godt og sorgløst liv.
Lucias liv formede sig dog i en helt anden retning. I en ung
alder blev hun omvendt til kristendommen og lod sig derfor
døbe. Det var en handling, som ikke var helt ufarlig. Kristendommen var nemlig forbudt på det her tidspunkt i Romerriget,
og der var voldsomme forfølgelser, og derfor levede Lucia i
dyb hemmelighed med, at hun var blevet døbt og troede på
Jesus Kristus.
Fordi det var forbudt at være kristen, søgte mange kristne
mennesker tilflugt og beskyttelse under jorden i byens katakomber. Her var de helt afhængige af, at andre kristne hjalp
dem. Lucia var en af dem, som hjalp. Om natten vovede hun
sig udenfor med mad til sine medkristne i katakomberne, og
for at finde vej i mørket havde hun bundet en krans om hovedet
og sat lys i. Det var med livet som indsats, for blev hun opdaget, ville hun blive dømt til døden.
Det gik godt for Lucia, lige indtil hun rejste til nabobyen
Catania. Hendes mor var blevet syg, og for at hjælpe hende
opsøgte Lucia den hellige Agathes grav. Her bad hun til, at
hendes mor skulle blive rask, og hun afgav det løfte, at hvis
moderen blev rask, ville hun vie sit liv til Kristus og leve i
kyskhed resten af sit liv.
Moderen blev mirakuløst helbredt, og derfor afviste Lucia
også efterfølgende at gifte sig med den mand, som familien
havde udvalgt til hende. Hendes afvisning af ægteskabet faldt
ikke i god jord hos hendes forlovede, og som hævn angav han
hende til myndighederne. Lucia blev derfor dømt til døden og
udsat for tortur, og den 13. december år 304 døde hun.
Lucia er et forbillede for alle kristne mennesker. Man kan

nemlig ikke nødvendigvis se på et menneske, om det er kristent, men man bør kunne kende et kristent menneske på dets
handlinger. Det kunne man på Lucias handlinger. Hun havde
mod, var hjælpsom og gjorde en uselvisk indsats overfor udsatte mennesker – og det er og bør være et kendetegn for alle
kristne mennesker.
Derfor er det også ekstra smukt, at hendes navn kommer af
det latinske ord LUX, som betyder lys. For når vi fejrer luciaoptog i december måned, og børnene bærer lys i procession, er
det Lucia, og det Lucia står for, vi fejrer. For det, Jesus beder
os om at gøre som kristne mennesker, er at være lys for andre
og hjælpe, hvor vi kan. Det gjorde Lucia – endda med livet
som indsats – og derfor er det godt at huske på den smukke
men også tragiske historie, når vi sidder og lytter til børnenes
sang og ser optoget med lys.

Glædelig
Jul!
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GUDSTJENESTELISTE
December
Søndag den 2. december
1. søndag i advent
Præsteindsættelse i alle kirker
Vojens 11.30 NN, LML, NBC
Jegerup 10.15 NN, LML, NBC
Maugstrup 09.00 NN, LML, NBC
Tirsdag den 4. december
Vojens 09.30 LML
Børnegudstjeneste
Søndag den 9. december
2. søndag i advent
Vojens 10.30 NN
Jegerup 16.30 LML
Adventsgudstjeneste m. kor
Maugstrup 09.00 NN
Søndag den 16. december
3. søndag i advent
Vojens 14.00 NN
juletræsfest
Jegerup 10.30 NBC
Maugstrup 16.00 NBC
Luciagudstjeneste
Søndag den 23. december
4. søndag i advent
Vojens 14.30 NBC
Gudstjeneste for plejehjemmet
Jegerup ingen
Maugstrup ingen

NN = Ny præst
LML = Lone Marie Lundsggard
NBC = Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard
4
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Mandag den 24. december
Juleaften
Vojens 13.00 NBC
Vojens 14.30 NN
Vojens 16.00 NN
Jegerup 14.00 LML
Børnegudstjeneste
Jegerup 16.00 LML
Maugstrup 15.00 NBC
Mandag den 25. december
Juledag
Vojens 10.30 NN
Jegerup 10.30 LML
Maugstrup 10.30 NBC
Tirsdag den 26. december
2. Juledag
Vojens 10.30 LML
Jegerup ingen
Maugstrup ingen
Søndag den 30. december
Julesøndag
Vojens 10.30 NN
Jegerup ingen
Maugstrup ingen

Januar
Mandag den 1. januar
Nytårsdag
Vojens ingen
Jegerup ingen
Maugstrup 13.00 NBC
Søndag den 6. januar
Helligtrekongers søndag
Vojens 10.30 NBC
Jegerup 11.00 NN
Maugstrup 09.30 NN
Søndag den 13. januar
1. søndag efter Helligtrekonge
Vojens 10.30 NN
Jegerup 09.30 LML
Maugstrup 11.00 LML
Søndag den 20. januar
2. søndag efter Helligtrekonge
Vojens 10.30 NBC
Jegerup 09.00 NBC
Maugstrup ingen
Søndag den 27. januar
3. søndag efter Helligtrekonge
Vojens 10.30 LML
Jegerup 09.30 NN
Maugstrup 11.00 NN

Mandag den 31. december
Nytårsaften
Vojens 14.00 NN
BREGNBJERGLUNDEN
Jegerup 14.00 LML
Der er den første torsdag i måneden gudstjeneste med
Maugstrup ingen
altergang på plejehjemmet kl. 10.30. De andre torsdage i
måneden er der andagter ved kirkesanger og organist.
Den skærmede afdeling har en kort andagt samme dag kl.
10.15. Man kan se datoer mv. på https://sites.google.com/
site/bregnbjerglundenogsommersted/
Alle er velkomne til disse gudstjenester.
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GUDSTJENESTELISTE

NYT FRA KIRKEVÆRGE VED VOJENS KIRKE

Februar

Kirkeværgens opgaver
Kirkeværgen kan kun iværksætte
vedligeholdelsesarbejder i det omfang
menighedsrådet har bemyndiget denne
hertil. Kirkeværgens arbejdsområder og
kompetencer er beskrevet i en vedtægt.

Søndag den 3. februar
4. søndag efter Helligtrekonge
Vojens 16.00 LML
Jegerup 19.00 LML
Kyndelmisse m. solister
Maugstrup 10.30 NBC
Tirsdag den 5. februar
Vojens 09.30 LML
Børnegudstjeneste
Søndag den 10. februar
Sidste søndag efter Helligtrekonge
Vojens 10.30 LML
Jegerup 09.00 LML
Maugstrup ingen
Søndag den 17. februar
Septuagesima
Vojens 10.30 NN
Jegerup ingen
Maugstrup 09.00 NN
Søndag den 24. februar
Seksagesima
Vojens 10.30 NN
Jegerup 09.00 NN
Maugstrup ingen

Tilsyn og vedligeholdelse
Menighedsrådet må selv tage stilling til
kirkeværgens funktioner og opgaver.
Det er menighedsrådet som helhed, der
har ansvar for tilsyn med og vedligeholdelse af kirken og kirkegården. Selv om
menighedsrådet har ansvaret, er det ikke
rådet som helhed, der fører det løbende
tilsyn. Det føres af nogle, som vælges
af menighedsrådet. Det er for det første
kirkeværgen. Dernæst er det kirke- og
kirkegårdsudvalget.
Kirkeværgens tilsynsforpligtelse betyder imidlertid ikke, at det er kirkeværgen, der kan give f.eks. graveren tjenstlige forskrifter eller rette mangler ved
hans eller hendes arbejde. Hvis kirkeværgen mener, at noget bør påtales over
for graveren, må kirkeværgen henvende
sig til kontaktpersonen. Dette gælder
uanset om kirkeværgen er medlem af
menighedsrådet eller udefra kommende.

Bygninger
Kirkeværgen fører – foruden løbende
tilsyn med sognets kirke samt f. eks.
sognegård, kapel, velfærds rum, konfirmandstue og redskabs hus, tilsyn med
inventar, såsom kirkens hellige kar, alter, døbefont, prædikestol, tekstiler, stole og kirkeskibe.
Kirkeværgen sørger også for at, kontakte håndværkere i tilfælde af skade på
kirkens ejendomme og fører tilsyn med
arbejdets udførelse og attesterer regninger fra håndværkere og leverandører.
Syn af kirke og kirkegård (årligt)
• Kirkens indre og ydre.
• Inventar og tilbehør.
•	
Behov for tiltag til forebyggelse
af indbrud, tyveri, brand, vand- og
stormskader m.v.
•	
Kirkegården med tilbehør og bygninger.
• Tilgængelighed for handicappede.
• Miljø- og energihensyn.
Preben Holmberg
Kirkeværge/kontaktperson
Vojens kirke
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Indsættelse af ny præst
i tresognspastoratet
I tresognspastoratet har vi tre præster,
men da den ene af de tre fik nyt embede i august, har vi i løbet af efteråret
været ude for at søge en ny præst. Søndag den 2. december indsættes den nye
præst i alle tre kirker, og vi glæder os
til at byde vedkommende velkommen.
Der er gudstjenester i Maugstrup kirke
kl. 09.00, Jegerup Kirke 10.15, og Vojens kirke kl. 11.30.
Kom og vær med på den festlige dag.
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Maugstrup Kirke

Jegerup Kirke

Vojens Kirke

Søndag den 2. december kl. 9.00

Søndag den 2. december kl. 10.15

Søndag den 2. december kl. 11.30
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STAFETTEN
Af Ole Toft Sørensen

Jeg hedder Ole Toft Sørensen og har
siden 2005 været graver og kirketjener
ved Maugstrup Kirke.
Jeg er gift med Anja og har 3 teenagebørn, hvor de to ældste går på hhv. handelsskolen og gymnasiet i Haderslev,
mens vores yngste går i 7. klasse.
I min fritid er jeg jæger, og sidder i
bestyrelsen i Simmersted Jagtforening.
Jeg har et kolonihavehus i haveforeningen Ringhaven, Haderslev, hvor jeg
også sidder i bestyrelsen og er vurderingsmand.
Jeg har siden 2015 været domsmand
og nævning ved retterne i Sønderborg.
Ud over det, kan jeg godt lide at se fodbold og tage på storbyferie i Europa med
min familie.
Jeg startede i januar 2005 som medhjælp på kirkegården i Maugstrup si-

deløbende med mit daværende arbejde,
og da graveren valgte at gå på pension
i efteråret 2005, søgte jeg stillingen. Jeg
blev ansat, og ved siden af mit arbejde
på kirkegård og kirke tog jeg uddannelsen som faglært anlægsgartner ved
AMU-Syd i Ribe og afsluttede med fageksamen i efteråret 2010.
Jeg synes, det vigtigste i mit arbejde
er, at man møder alle med imødekommenhed og respekt. Man må jo tænke
på, at man som ansat er kirkens og kirkegårdens ansigt udadtil. Det er uanset,
om det er kirkens gæster, kirkegårdens
besøgende, kolleger, konfirmander, sælgere eller håndværkere, der kommer på
besøg.
Jeg bestræber mig på, at alle til hver
en tid skal føle sig velkommen.
Det er især kirkegårdens besøgende,
som jeg holder af at få en snak med, og
det skal der altid være tid til. Og det er
jo dem, jeg i mit arbejde møder i dagene, ugerne og årene efter de har mistet et
familiemedlem.
Jeg passer selv kirke, kirkegård,
præstegård og præstegårdshaven i
Maugstrup. Jeg har afløser på i ferietiden og medhjælp til granlægning. I alt
dækker kirkegård og præstegårdshaven
et areal på ca. 2 hektar. Jeg kan godt lide,
at det er mig, der skal klare alt, det gør
arbejdsdagene meget alsidige. Jeg har
faktisk alle funktioner fra rengøringskone til økonomichef.
Jeg nyder, at komme i kirken om søndagen, men især høstgudstjenesten med

pyntning af kirke og juletiden er speciel.
Jeg har indført en tradition, hvor jeg i
ugen op til 1. søndag i advent binder
adventskranse med børnene fra Simmersted Friskole. Børn og familie bliver
indbudt til familiegudstjeneste 1. søndag i advent, hvor de så kommer i kirke
for at hente deres adventskrans.
Årstidernes skiften og de traditioner,
der følger med, prøver jeg på bedst mulig måde at festliggøre. Det uanset om
det er en kirkelig højtid, et sankthansbål,
en barnedåb eller et Grundlovsmøde,
der skal holdes.
Selvom jeg til daglig arbejder alene, og man måske kunne tro, at det er
ensomt, har jeg det ikke sådan, for jeg
har faktisk mange samarbejdspartnere.
I den forbindelse vil jeg gerne sige tak
for det meget gode samarbejde med de
tre præster, menighedsrådet, personalet
i Jegerup og Vojens, kirkesangere, organister og medhjælp. Det er dejligt at
vide, at man altid kan ringe og få råd og
sparring.
Jeg giver Stafetten videre til Birthe
Stark (Bibs), menighedsrådsformand i
Jegerup.
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NYTÅR I PASTORATETS
TRE KIRKER
Der er gudstjenester i forbindelse med nytåret.
Den 31. december fejres det i
Vojens kirke kl. 14.00
Jegerup Kirke kl. 14.00
Begge steder bydes der på et glas og
kransekage efter gudstjenesten.
I Maugstrup kirke fejres der gudstjeneste
den 1. januar kl. 13.00
og der ønskes godt nytår
med et glas vin efterfølgende.

8
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B ørn esi d er

BØRNEKORET

er begyndt og øver i
Lagoni-skolens musiklokale
på tirsdage kl. 13.45 til 14.45.
Det er for børn fra 0. til 3. klasse. Vi synger,
hygger med lidt sødt og optræder ind imellem
i Jegerup kirke

BØRNEGUDSTJENESTE

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.

– blandt andet 2. søndag i advent kl. 16.30.
Tilmeding: Irene Larsen tlf. 74 59 12 27
eller larsenjakobsen@gmail.com

BØRNEGUDSTJENESTE I VOJENS KIRKE
Tirsdag den 4. december og
tirsdag den 5. februar kl. 09.30
fejrer vi børnegudstjenester i Vojens kirke for dagplejemødre, vuggestuer, børnehaver og forældre på barsel.
Gudstjenesterne er målrettet børnene, og ud over at
blive fortrolig med fadervor, velsignelsen og nogle af
vores kendte, gamle salmer, skal vi også synge moderne, rytmiske Sigurd Barrett salmer. Præsten står på
gulvet blandt børnene, og kirkerotten Magnus kommer
selvfølgelig også.
Det er sognepræst Lone Marie Lundsgaard, som står
for gudstjenesterne i samarbejde med organist Irene
Larsen.
Efter gudstjenesterne i Vojens kirke inviteres børnene
over i sognegården til en lille, sund forfriskning.
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KIRKEFROKOST I VOJENS
Vojens Kirke inviterer til kirkefrokost
i Vojens Sognegård
Søndag den 24. februar efter
gudstjenesten spiser vi sammen,
få en god snak og synger fra
højskolesangbogen.
Kom og vær med til et par
hyggelige timer.
Kirkefrokosten koster kr. 40,for børn under konfirmationsalderen
er det gratis.
Husk tilmelding senest
onsdag den 20. februar til Kirkekontoret
på tlf. 74 54 11 04 eller gsh@km.dk

10
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HØJSKOLEFORMIDDAG I JEGERUP PRÆSTEGÅRD

Vinteren byder på
højskoleformiddag i Jegerup Præstegård
Torsdag den 24. januar kl. 10.00-13.00

Temaet er

Hærvej fra Ejderen til Viborg,
og er et vejhistorisk foredrag
ved ingeniør Arne Rosenkvist

Rosenkvist har været lektor i vejbygning
på ingeniørhøjskolerne, er medlem af
Vejhistorisk Selskab og har lavet ture og
foredrag om Hærvejen.
Vejhistorie er al histories Moder. Der
er ingen historie, før de første mennesker dukker frem ad stier og veje.
Hærvejen følger Jyllands vandskel,
der ligger, hvor isen stoppede for ca.
15.000 år siden.
De første ”danskere” må være dem,
der listede sig frem langs isbræen, der
strakte sig op igennem Jylland. Det var
det, der blev til ”Hærvejen”. Her langs
med Danmarks første hovedvej udspil-

ler der sig mange af Danmarks historiens kapitler.
Uanset hvor den danske grænse officielt har ligget, var Hærvejen den hovedvej, der hen over Kongeåen, bandt
Hertugdømmet Slesvig sammen med
kongeriget Danmark
Kært barn har mange navne. Vejen er
kaldt for Hærvej, Oksevej, Potvej, Kongevej, Adelsvej, Alfarvej, Pilgrimsvejen
og meget andet. Men her vil vi holdet
os til den betegnelse, museumsinspektør
Hugo Mathiasens i 1926, gav strækningen fra Viborg til Ejderen: ”Hærvejen”.

Alle er velkomne. Af hensyn til borddækning beder vi om tilmelding senest
den 19. januar til bibsstark@bbsyd.dk.

Pris for snitter
inkl. 1 drikkevare

kr. 50,-
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BABYSALMESANG I VOJENS SOGNEGÅRD

Babysalmesang begynder igen
tirsdag den 15. januar kl. 10.30
i Vojens sognegård, Østerled 4
Vi synger salmer og sange med fagter
og bagefter er der hygge med kaffe og kage.
Alle er velkomne og det er gratis at deltage,
men tilmeld gerne på
mail: larsenogjakobsen@gmail.com.
Babysalmesang slutter forårs sæsonen
tirsdag den 26. marts.
12
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JULEKONCERT MED VOJENSKORET OG LUCIAOPTOG
Onsdag den 12. december kl. 19.00 synger Vojenskoret julen ind i Vojens Kirke. Det sker med alle de
gode, gamle og kendte sange og salmer, der hører julen
til. Denne aften får vi desuden også besøg af børn fra
Lagoniskolen, som går luciaoptog i kirken.
Kom og vær med til at festlig aften i kirken. Efter
koncerten er der kaffe og kage i sognegården. Alle er
velkomne, men af hensyn til borddækning i sognegården beder vi om tilmelding senest den 6. december til
kirkekontoret på tlf. 74 54 11 04.

MUSIKALSK LEGESTUE

Musikalsk legestue er for alle dagplejere, hjemmegående eller dem der bare
har en fridag. Vi synger, danser til høj
musik, fanger sæbebobler og leger helt
vildt.
Glæd jer til at møde, Julia, Irene og
den berømte studs Holger Fællessanger
i Vojens sognegård, Østerled 4 Tirsdag
den 29. januar, den 26. februar og den
28. marts kl. 9.30 til 10.30.
Det er gratis at deltage, men tilmeld
jer gerne på
mail: larsenogjakobsen@gmail.com
KIRKEBLADET · 38. ÅRGANG · NR. 1
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FAMILIEGUDSTJENESTE OG JULETRÆSFEST

Familiegudstjeneste
og juletræsfest

Søndag den 16. december kl. 14.00
indbyder Vojens kirke alle familier i sognet til
familiegudstjeneste med efterfølgende juletræsfest
i sognegården.
Til gudstjenesten er børn, der blev døbt for 5 år siden,
særligt indbudt, og vi glæder os til at fejre dem.
Efter gudstjenesten går vi over i sognegården og
danser om juletræet – og måske kommer julemanden
på besøg med godteposer til børnene.
Af hensyn til godteposer og opdækning er der
tilmelding senest den 5. december til kirkekontoret
på 74 54 11 04.

14
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AFSTEMNINGSMØDE I MULTIHUSET, SIMMERSTED
Hans Schultz Hansen
Forskningsleder i Rigsarkivet
Aabenraa, dr.phil. og
adjungeret professor i det
dansk-tyske grænselands
erhvervs- og politiske
historie ved Syddansk
Universitet.
Talrige bøger og
afhandlinger om
Sønderjyllands historie.

Mandag den 11. februar 19.30 -22.00
Aftenens taler er Forskningsleder i Rigsarkivet i Åbenrå Hans Schultz Hansen.
Der denne aften vil fortælle om: H.P.
Hansen (1862-1936) der var de danske
sønderjyders førstemand i slutningen af
den tyske tid.
I 1880’erne organiserede han den
danske bevægelse og fornyede danskheden i henhold til den udvikling, som
fandt sted i Danmark nord for Kongeåen.
Fra 1896 repræsenterede han de danske sønderjyder i den preussiske landdag
i Berlin og fra 1906 i den tyske rigsdag

sammesteds. Her stod H.C: Hansen for
en pragmatisk politik.
I årene 1918-20 fik han afgørende indflydelse på forløbet af den nye
dansk-tyske grænse.
Efter 1920 samlede H.P. Hansen sig
om forsvaret af den nye grænse.
I pausen sørger den kreative forening
i Simmersted for et veldækket kaffebord.

Pris for foredrag og
det lækre kaffebord
kr. 60,Mødet afholdes i Multihusets fælleslokale, som i dagens anledning er festligt dekoreret med de gamle valgplakater fra 1920.
Arrangør:
Maugstrup menighedsråd,
Aftenhøjskolen og
Den kreative forening i Simmersted
KIRKEBLADET · 38. ÅRGANG · NR. 1
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SOGNEJAGT

LUCIA GUDSTJENESTEN
I den mørkeste tid bliver lyset tændt, selvom det er en ganske
lille flamme, bringer den varme og håb i vores hjerter.

Maugstrup menighedråd afholder sognejagt i samarbejde med Maugstrup- og
Simmersted Jagtforening.
Lørdag den 8. december 2018 kl. 10.00
Vi mødes ved Simmersted Friskole.

Maugstrup Kirke inviterer til
Lucia gudstjenesten
søndag den 16. december kl.16.00
Børn fra Simmersted Friskole går Lucia,
og vi synger og glæder os
til at lyset nu er på vej til os.

Der jages først i Sønderskoven i Simmersted, derefter i Præsteskovsplantagen
på Kestrupvej. Der serveres grillpølser
og drikkevarer i plantagen.

Traditionen tro er der Adventsmøde i Maugstrup Præstegård

Arrangementet er gratis

tirsdag den 4. december 2018 kl. 11.30

Alle sognets beboere og jægere er velkomne, og vi håber, at mange møder op.
Her er god mulighed for at ikke jægere,
kan få et indblik i hvordan en jagt foregår. Og samtidig få en herlig naturoplevelse kombineret med en frisk travetur
i skovene.
Jagtforeningerne og
Maugstrup menighedsråd

Vi begynder i Maugstrup Kirke med sang og musik,
derefter vil der være julefrokost i konfirmandstuen

ADVENTSMØDE I MAUGSTRUP

Tilmelding er nødvendig p.g.a. traktementet senest den 24. november
til sognepræst Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard.
Gerne på mail: nbc@km.dk eller telefon 74 50 63 27.
Kirke søndag den ??. maj kl. ??.??

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
16
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Alle er velkomne!
Maugstrup Menighedsråd
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DEN FRI AFTENHØJSKOLE I MAUGSTRUP
Mandag den 4. februar 2019
kl. 19.30 – 21.30

Alle interesserede er velkommen til at
deltage i aftenhøjskolen i konfirmandstuen i Maugstrup præstegård. Der er
indlagt pause hvor medbragte forfriskninger kan nydes. Tilmelding ikke nødvendig. Pris 30,- pr. foredrag, med
undtagelse af afstemningsmødet den
11. februar 2019, denne aften afholdes
i Multihuset Simmersted. Vel mødt til
”Den fri aftenhøjskole”.

Mandag den 7. januar 2019
kl. 19.30 -2130
Lektor Jørn Buch, Haderslev.
Foredrag 100-års jubilæum for
Versailles-freden.
Versailles-freden blev underskrevet den
28. juni 1919 af Frankrig, Storbritannien, USA og deres allierede på den ene
side og Tyskland på den anden side som
afslutning på 1. verdenskrig.

ONSDAG
den 16. januar 2019
kl. 19.30 -21.30
Regionsrådsformand i
Syddanmark,
Formand for Danske Regioner
Stephanie Lose.
Oplæg med efterfølgende debat:
“Udfordringer ved Sundhedsvæsnet
i Region Syddanmark”

Lektor Henrik Heinemeier,
Haderslev. Foredrag om
Kaptajn Gustav Schröder
Den tyske kaptajn gik trodsig imod
samtlige praktiske og bureaukratiske
udfordringer, da han i 1939 reddede
over 900 jøder.

Mandag
den 21. januar 2019
kl. 19.30 – 21.30
Juristen Catalina Peña-Guillén
og tv-journalisten
Jesper Sørensen:
Foredraget
”Det glemte eksperiment”.
I 1938 medvirkede den danske stat
for første og eneste gang aktivt til
at arrangere en masseudvandring
for danskere. I alt 48 danske familier rejste sammen til Venezuela, som
inviterede danske landmandsfamilier til at emigrere og dyrke jorden.

Mandag den 28. januar
kl. 19.30 – 21.30
Foredrag ved Valgmenighedspræst
i Lemvig Hans Nørkjær
Titlen på foredraget er:
”For hjertet er livet enkelt...”
- troldsplinter og trosglimt hos
forfatter Karl Ove Knausgård

Mandag den 11. februar
kl.19.30 -22.00
Afstemningsmøde i Multihuset,
Simmersted.
Se side 15

Mandag den 18. februar 2019
kl. 19.30 -21.30
Tove Udsholt, Gilleleje, som fortæller
over emnet: ”Jødeflugten fra nazisterne for 75 år siden”
Tove Udsholt var et af de 136 jødiske børn, der blev gemt hos en plejefamilie under Anden Verdenskrig. Men
hendes mor betalte en høj pris for sit
valg – den højeste!

Mandag den 25. februar
kl. 19.30-21.30
Først kørte Flemming E. Jørgensen
til Nordkap, vendte motorcyklen
og kørte hele vejen ned gennem
Europa til det sydligste punkt i
Afrika.
Mød frem til foredraget og hør
en spændende historie om turen.
KIRKEBLADET · 38. ÅRGANG · NR. 1
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KYNDELMISSE MED SOLISTER I VOJENS OG JEGERUP KIRKE

Søndag den 3. februar fejrer vi kyndelmisse i
Vojens kirke kl. 16.00 og Jegerup kirke kl. 19.00
Kyndelmisse er en fordanskning af det
latinske candalarum misa, der betyder
lysenes messe. Det er en katolsk højtid,
som man vedblev med at fejre i Danmark til længe efter både reformationen
og Struense havde afskaffet dagen som
fridag i 1770.
Kyndelmisse falder 40 dage efter
Jesu fødsel og er dagen, hvor han frem18
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stilles i templet. Samtidig er det også
dagen for Marias renselse og altså den
dag, hvor hun igen kunne komme i synagogen.
I Bibelen kan man læse, hvordan
en ældre mand ved Jesu fremstilling
i templet taler om Jesus som et lys til
åbenbaring for hedninge. Dette lys fejrer
vi ved Kyndelmisse, og gudstjenesten

vil derfor være præget af alle mulige
forskellige former for lys.
Gudstjenesten laves i samarbejde
med fløjtelærer, Karina Hørlykke og
hendes fløjtepiger fra musikskolen.
I Jegerup vil der være mulighed for
en forfriskning i tårnrummet efter gudstjenesten.

VOJENS - JEGERUP - MAUGSTRUP

FOLKEKORET
Folkekoret deltager 1. og 2. søndag i advent, hvor vi synger med på fællessalmer og optræder med det, vi har øvet på.
Alle er velkomne.

LUCIAGUDSTJENESTE OG HYGGE I FORSAMLINGSHUSET

Søndag den 9. december laver
kirken og JUIF (Jegerup Ungdomsog Idrætsforening) sammen
en festdag for alle i sognet.
Kl. 16.30 indbyder Jegerup Kirke
til årets luciagudstjeneste. Sammen
med kirkens Børnekor og Folkekoret byder vi adventen og den kommende jul velkommen med dejlig
sang og musik. Det hele slutter med
det smukke luciaoptog.
Efter den festlige gudstjeneste
går vi over i forsamlingshuset, hvor
der er hygge for alle. Juletræet bliver tændt, og der er slikposer til børnene.
Følg med på kirken hjemmesiden
for tilmelding og pris.
KIRKEBLADET · 38. ÅRGANG · NR. 1
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Lucia-optog
med en grankvist

Torsdag den 6. december
inviterer Tove og Irene til en hyggelig eftermiddag. Vi
begynder kl. 15.00 i Toves juleværksted i kirkens graverbygning, hvor børnene laver juledekorationer, som skal
pynte til gudstjenesten i Jegerup kirke 2. søndag i advent
kl. 16.30. Efter gudstjenesten får børnene deres egen dekoration med hjem.
Når vi er færdige med at arbejde i værkstedet, går vi
over i kirken og får varm kakao med skumfiduser. Her
øver vi lucia-sangen og prøver lucia-kjolerne. Dagen
slutter kl. 17.00, og alle børn er velkomne.
Hvis der er nogen, der gerne vil lave dekorationer,
men ikke har lyst til at gå i Lucia optoget, er de også
meget velkomne.
Der er tilmelding til Irene på mail:
larsenogjakobsen@gmail.com
senest tirsdag den 4. december.
Det er gratis at deltage

20
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FASTELAVNSGUDSTJENESTE
Søndag den 3. marts er det fastelavn,
og det fejrer vi kl. 13.30 i Jegerup Kirke
ved at indbyde udklædte børn i alle aldre
til børnegudstjeneste.

Til gudstjenesten er børn, der blev døbt for 5 år siden,
særligt indbudt sammen med deres familie, og vi glæder os til at fejre dem.
Efter gudstjenesten går vi over i forsamlingshuset,
hvor JUIF indbyder børnene til at slå katten af tønden.
Her kåres dronninger og konger, og fastelavnsboller
i alverdens farver serveres sammen med en sodavand
og kaffe. Tilmelding til tøndeslagning sker til Idrætsforeningen JUIF. Følg med på kirkens hjemmeside.

KIRKEBLADET · 38. ÅRGANG · NR. 1
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MATADOR I ORD OG TONER

Sæt allerede nu kryds i kalenderen
torsdag den 7. marts kl. 19.00
Her lukker Jegerup Kirke sine døre op
til en festlig aften i den kendte tv-series
tegn.
Der er Helle og Dynes Skovkjær, som
på en levende og nærværende måde synger og spiller de kendte sange fra Matador bundet sammen af små fortællinger
og fællessang. Der er pause undervejs,
hvor der serveres en forfriskning i tårnrummet.
Pris 50 kroner som betales ved indgangen. Der kan betales kontant eller
med MobilePay.

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 problomerne.
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

STUDIEGRUPPEN
Har du lyst til at læse bøger, diskutere,
være sammen med andre mennesker og
lære noget om kristendommen og kirken, er studiegruppen måske noget for
dig. Alle er i hvert fald velkomne, og
der kræves ingen forudsætninger for at
deltage.
Vi mødes kl. 14.00 i Jegerup Præstegård og gennemgår det anførte tekststykke, og undervejs får vi kaffe og kage. Vi
plejer at have det rigtig hyggeligt, får
nogle gode diskussioner og slutter altid
et halvårsforløb af med at spise sammen.
Vi går i december igang med at læse
”Brorson - sjælens digter” af Bente og
Torben Bramming, som enten skal købes i boghandlen eller lånes på biblioteket.
22
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Det er gratis at deltage, og skal du
have hjælp til kørsel, skal du sige til.
Tirsdag den 4. dec. kl. 17.00 - 20.00
Jegerup Præstegård
side 8 - 80 Indledning, Randerup, Ribe
og København samt Løgumkloster (bog
om Brorson). Fællesspisning kl. 18.00.
Bemærk tilmelding af hensyn til maden.
Pris 100 kroner.
Tirsdag den 5. febr. kl. 14.00 - 16.00
Jegerup Præstegård
Side 82 -159 Tilbage til Randerup, Tønder og Til Ribe som stiftsprovst (bog om
Brorson)
Sognepræst Lone Marie Lundsgaard
loml@km.dk / 74 54 11 11

VOJENS - JEGERUP - MAUGSTRUP

PRAKTISKE OPLYSNINGER

KIRKEBIL

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Dåb

Kirkebil til gudstjenester i de 3 kirke i
tresognspastoratet skal bestilles senest 1
time før gudstjenest ved

Vojens Menighedsråd

Aftale om dåb træffes med kirkekontoret i god tid før den ønskede dato.
Der skal opgive 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.
Ægteskabsattest skal udfyldes på BORGER.DK tidligst 4 måneder før vielsen.
Borgerservice udfærdiger en prøvelsesattest til vielsesstedet.
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. 2 - 2019) omdeles uge 8 - 2019.
Har du ikke modtaget bladet, kan du
hentes det 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 7. januar 2019.

HJEMMESIDER
Her er kirkerne hjemmesider:
www.vojenskirke.dk
www.jegerupkirke.dk
www.maugstrup.dk/kirke

LØRDAGSDÅB
Lørdagsdåb er som navnet siger en
dåbsgudstjeneste, som ligger en lørdag.
I efteråret tilbydes der lørdagsdåb lørdag
den 2. marts kl. 11.00 ved sognepræst
Lone Marie Lundsgaard.
Lørdagsdåb i tresognspastoratet foregår i Jegerup kirke og varer ca. 30 minutter. Ønskes der lørdagsdåb, skal man
henvende sig på kirkekontoret.

Der er offentlige menighedsrådsmøder i
Vojens Menighedsråd:
Onsdag d. 23. januar 2019
kl. 14.00
Onsdag d. 27. februar 2019
kl. 14.00
Onsdag d. 27. marts 2019
kl. 14.00
Onsdag d. 24. april 2019
kl. 14.00
Onsdag d. 22. maj 2019
kl. 14.00
Alle møder holdes i Vojens Sognegård
Østerled 4, Vojens
Vojens Menighedsråd

Jegerup Menighedsråd
Jegerup Sogns offentlige menighedsrådsmøder afholdes i Jegerup Præstegård:
Tirsdag den 8. januar 2019 kl. 16.30
Tirsdag den 12. februar 2019 kl. 16.30
Tirsdag den 12. marts 2019
kl. 16.30
Jegerup Menighedsråd

Maugstrup Menighedsråd
Der afholdes menighedsrådsmøder i
Maugstrup Sogn:
Torsdag d. 17. januar 2019
kl. 18.30
Torsdag d. 21. februar 2019 kl. 18.30
Torsdag d. 21. marts 2019
kl. 18.30
Møderne afholdes i konfirmandstuen,
Maugstrup præstegård.
Maugstrup Menighedsråd
KIRKEBLADET · 38. ÅRGANG · NR. 1

23

VOJENS - JEGERUP - MAUGSTRUP

Kirkekontoret
Kordegn Gunvor Steensbeck Hansen, Østerled 4, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 11 04 og e-mail: GSH@KM.DK - Åbent, hverdage kl. 9-12.30 og torsdag tillige kl. 16-17.30.
Præster i tresognspastoratet
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
Kirkegårdsleder:
Annelise Borch
Østerled 2, 6500 Vojens, Tlf.: 74 59 14 51
Mail: vojenskirkegaard@c.dk
Kirkesanger:
Kontakt kirkekontoret tlf. 74 54 11 04
Menighedsrådsformand:
Finn Lykkeskov
Syrenvej 17, 6500 Vojens, Tlf.: 29 62 48 59
Mail: flyk@haderslev.dk
Kasserer:
Britta Skovgaard-Simonsen
Østre Parkvej 32, 6500 Vojens, Tlf.: 25 73 30 77
Mail: BrittaSimonsenBS@gmail.com
Kirkeværge:
Preben Holmberg
Vestergade 22 B, 6500 Vojens. Tlf. 24 44 40 55
Mail: prho@haderslev.dk
Regnskabsfører:
Gunvor Steensbeck Hansen
Landgangen 7, 2. th., 6100 Haderslev
Tlf.: 74 54 26 72
Mail: gsh@km.dk

JEGERUP SOGN

MAUGSTRUP SOGN

Graver og kirketjener:
Tove Laursen
Kirketoften 7 B, Jegerup, 6500 Vojens
Tlf.: 23 80 34 94
Mail: tol@km.dk

Graver og kirketjener:
Ole Toft Sørensen
Borgvej 1 a, 6500 Vojens,
Tlf.: 74 50 63 92, Mobil: 52 24 21 68
Mail: gravermaugstrup@bbsyd.dk

Menighedsrådsformand:
Birte (Bibs) Stark
Østerengvej 4, Jegerup, 6500 Vojens
Tlf.: 74 54 03 00
Mail: bibsstark@bbsyd.dk

Kirkesanger:
Chresten Friis
Simmerstedvej 221, 6100 Haderslev
Tlf.: 21 42 61 01, Mail: chrestenfriis@gmail.com

Kirkeværge:
Ejner Jensen
Kærager 3, Jegerup, 6500 Vojens
Tlf.: 74 54 00 34
Mail: stiejn@bbsyd.dk
Kasserer og regnskabsfører:
Susann Athena Schmidt
Runebakken 58, 6500 Vojens
Tlf.: 21 74 05 55
Mail: runebakken58@live.dk

Redaktionsudvalg: Lone Marie Lundsgaard, Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard, Preben Holmberg,
Ragnhild Stab-Nielsen, Ulla Toft.
Ansvarshavende: Menighedsrådene i Vojens, Jegerup, Maugstrup.
Layout, opsætning og tryk: Nustrup Tryk - Deadline for næste nummer er mandag den 7. januar 2019.

Menighedsrådsformand:
Ulla Toft
Simmerstedholm 5, 6500 Vojens,
Tlf.: 74 50 63 04, Mail: uto@bbsyd.dk
Kirkeværge:
Svend Erik Hansen
Simmersted Byvej 24, 6500 Vojens,
Tlf.: 22 48 62 08
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

