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PRÆSTEKLUMMEN
ved sognepræst, Ditte Freiesleben
Nu er vinteren ved at være
omme, og jeg er godt i gang
som præst i tre pastoratet.
I løbet af de seneste tre
måneder har jeg siddet og
glædet mig hver gang, jeg
skulle lave en ny mappe på
min computer og kalde den
noget med ”Vojens”: Kalender for Vojens; Gudstjenester i Vojens; Aktiviteter
Foto: Gunvald Mouritsen
i Vojens…
For nu hører jeg igen til et sted. I Vojens. Efter ti år med
vikariater og deltidsstillinger er jeg endelig landet.
Det første sted, jeg hørte til, var på Vestlolland. I hedningeland, hvis man skal tro stednavnene, i hvert fald. Jeg boede
i Thors Rige. Ikke så langt fra Odins Vig. I et landskab, der
var fuld af spor fra istiden og de mennesker, der havde beboet
landskabet i tusindvis af år. Jeg tog meget på opdagelse i naturen til fods og til hest. For det var dengang børn stadig måtte
færdes frit, når bare de var hjemme til spisetid.
Jeg voksede op på en gård med tre yngre søskende. Vi var
glade for musik og skuespil. Vi sang Beatles, når vi vaskede op.
Som sekstenårig blev jeg kirkesanger i den lokale kirke i
Horslunde. Den tanke slog bare ned i mig en dag; at jeg gerne
ville bruge mere tid på at synge. Og jeg ville også gerne tjene
lidt lommepenge. Så jeg ringede bare til præsten, og sagde,
at jeg gerne ville være kirkesanger; om de mon kunne bruge
mig? Og så stod de netop og manglede en! Jeg blev vel egentligt overrasket over, at det gik så nemt. Det var selvfølgelig
Gud, der havde sørget for, at det kom til at passe sådan, men
det gættede jeg først mange år senere.
Først troede jeg, at jeg kendte de fleste salmer, for vi sang
morgensang på skolen, men til den første gudstjeneste kendte
jeg ikke en eneste! Så tog jeg min båndoptager og cyklede ned
til Reventlowparken, til den gamle kristendomslærer Larsen.

Han gennemgik salmerne med mig. Jeg fandt ud af, at ”støv”
betød menneske og ”jordklimpen” betød hjertet og mange andre nyttige ting for at forstå salmerne. Bagefter spillede han
salmerne ind for mig, og så kunne jeg øve mig hele weekenden til om søndagen. Jeg lånte min mors sorte dragt med lang
nederdel og bluse. Kort tid efter fik jeg bevilget tusind kroner
til tøj. Jeg gætter på, at min mors sorte dragt forekom menighedsrådet at være lidt ”damet ” til en sekstenårig.
I Horslunde blev der ansat en ny, ung præst. Hun havde
lange røde negle og en meterhøj stabel ”Vouge” og ”English
gardenstyles” -blade. Det fandt jeg ud af, da jeg besøgte hende
for at spørge om min pony måtte bo i præstegårdens stald.
Det inspirerede mig meget, at en præst også kunne være
ung, smart og livlig. Jeg elskede at høre hende fortælle om,
hvordan tingene foregik på Jesu tid, og hun forklarede evangelierne, så også jeg kunne forstå dem. Det ville jeg gerne være
klogere på. Og nu er jeg jo blevet præst.
Men ellers havde hun ikke meget tid til mig. Hun ledte nemlig efter en mand. På en tur til studietur til Kina, kørte hun
i rickshaw med en af de andre deltagere, Niels. Hun fortalte
ham om sit problem: ”Jeg søger en mand.” Tilbage i Danmark
fandt Niels hende en mand. Og så skyldte hun jo ham en kone.
Gennem de næste ti år introducerede hun ham for diverse lollandske landmandsdøtre, men ingen faldt i hans smag. Til sidst
var der ikke flere ugifte unge kvinder tilbage i hendes bekendtskabskreds, foruden mig selvfølgelig. Og jeg faldt heldigvis
i hans smag. Og så var det regnskab jo gjort op. Er det ikke
morsomt, hvordan én person kan have spillet så stor en rolle i,
hvilken retning en persons liv tager?
Så flyttede jeg til Jylland, til Taps, hvor Niels har sin gård.
Sammen har vi fået Claes (14) og Johanne (12) I en del år
gik jeg hjemme mens jeg gjorde mit studie færdigt og passede mand og børn. Jeg har vikarieret de sidste ti år i Kolding,
Haderslev og Åbenrå provstier. Men nu er jeg altså blevet fast
præst i tre pastoratet. Og her bliver jeg, så længe I vil have
mig!
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GUDSTJENESTELISTE
Marts
Lørdag den 2. marts
Jegerup
11.00
LML
Lørdagsdåb

Tirsdag den 2. april
Vojens
09.30
LML
Børnegudstjeneste

Søndag den 3. marts
Fastelavn
Vojens
10.30
DLF
Familiegudstjeneste
Jegerup
13.30
LML
Maugstrup 09.00
DLF

Søndag den 7. april
Mariæ bebudelsesdag
Vojens
10.30
LML
Jegerup
11.00
DLF
Maugstrup 09.30
DLF

Tirsdag den 5. marts
Vojens
09.30
LML
Børnegudstjeneste
Søndag den 10. marts
1. s. i fasten
Vojens
10.30
DLF
Kirkekaffe
Jegerup
11.00
NBC
Maugstrup 09.30
NBC
Søndag den 17. marts
2. s. i. fasten
Vojens
10.30
LML
Jegerup
09.30
NBC
Maugstrup 11.00
NBC
Søndag den 24. marts
3. s. i. fasten
Vojens
10.30
NBC
Jegerup
10.30
LML
Maugstrup ingen
Søndag den 31. marts
Midfaste
Vojens
10.30
DLF
Jegerup
09.00
DLF
Maugstrup 11.00
NBC
4
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Søndag den 14. april
Palmesøndag
Vojens
10.30
DLF
Børnegudstjeneste/mini-k
Jegerup
09.30
LML
Maugstrup 11.00
NBC
Torsdag den 18. april
Skærtorsdag
Vojens
16.30
DLF
Spisning i sognegården
Jegerup
10.30
LML
Maugstrup 17.00
NBC
Spisning i præstegården
Fredag den 19. april
Langfredag
Vojens
10.30
DLF
Jegerup
11.00
LML
Maugstrup 09.30
NBC

Søndag den 21. april
Påskedag
Vojens
10.30
DLF
Jegerup
10.30
LML
Maugstrup 10.30
NBC
Mandag den 22. april
2. Påskedag
Vojens
ingen
Jegerup
ingen
Maugstrup ingen		
Fællesgudstjeneste i Domkirken
Søndag den 28. april
1. s. e. påske
Vojens
10.00
LML
Konfirmation specialkonf.
Jegerup
10.30
NBC
Maugstrup ingen
		

DLF = Ditte Louise la Cour Freiesleben
LML = Lone Marie Lundsggard
NBC = Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard

BREGNBJERGLUNDEN
Der er den første og tredje torsdag i måneden gudstjeneste med 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

Formandens velkomsttale ved indsættelsen
af vor nye kirkebogsførende præst i tresognspastoratet,
Ditte Freisleben, den 2. december 2018.

Maj
Søndag den 5. maj
2. s. e. påske
Vojens
10.30
Kirkekaffe
Jegerup
09.00
Maugstrup 11.00
Tirsdag den 7. maj
Vojens
09.30
Børnegudstjeneste
Søndag den 12. maj
3. s. e. påske
Vojens
10.30
Jegerup
11.00
Maugstrup 09.30
Fredag den 17. maj
Bededag
Vojens
09.00
Konfirmation
Jegerup
11.00
Konfirmation
Søndag den 19. maj
4. s. e. påske
Vojens
10.30
Jegerup
ingen
Maugstrup 10.00
Konfirmation
Søndag den 26. maj
5. s. e. påske
Vojens
10.30
Jegerup
10.00
Teltgudstjeneste
Maugstrup ingen

FORMANDENS ORD

DLF
DLF
NBC
LML

NBC
LML
LML

LML
LML

DLF
NBC

DLF
LML

Torsdag den 30. maj
Kristi Himmelfartsdag
Vojens
10.00
DLF
Konfirmation

Kære Ditte
Allerførst vil jeg sige dig tak for en god
og fin prædiken – jeg syntes, at du gjorde det rigtig fint – vi ved jo alle sammen,
hvor stort et pres, du må have følt, der
var på dig i dag, hvor du er blevet indsat
som præst i tresognspastoratet Vojens –
Jegerup og Maugstrup.
Du og jeg har jo haft et par samtaler
før dagen i dag – det første, før du overhovedet havde søgt – nemlig da du udviste interesse for et stillingsopslag som
kirkebogsførende præst, som vi havde
opslået her i tresognspastoratet – du ville
gerne se faciliteterne i de tre pastorater.
Jeg syntes vi til det første møde havde
en rigtig god og positiv snak – og du kan
ikke have følt mødet helt afskrækkende
– for du søgte efterfølgende stillingen –
og det er vi glade for i dag.
Vi kunne så i går se - syntes jeg – en
rigtig fin omtale af dig i Jydske Vestkysten – her udtaler du bl.a., at det var godt
du ikke blev operasanger – det kan jeg jo
ikke hverken be- eller afkræfte – idet jeg
aldrig har hørt dig synge opera – men
noget andet jeg hæftede mig ved, var, at
du gerne ville en del af sognets liv – dette bl.a. ved at handle i byen og du ville
også se nogle ishockey kampe – jeg ved
ikke om du her ”fedter” for Formanden
– men der tog du kegler.
Jeg er også glad for at du vil – og jeg

Foto: Gunvald Mouritsen

citerer ”gerne sænke kirkens dørtærskel
og åbne den for så mange som muligt.
Kirkens liv er andet end gudstjenesten”
– det er godt tænkt.
Afslutningsvis kære Ditte - så glæder
vi os alle sammen rigtig meget til det
fremadrettede samarbejde.
Til allersidst – vil jeg gerne takke de
tre menighedsråd for samarbejdet i.f.b.
med hele ansættelses proceduren – en
særlig tak til de to Formænd Bibs og
Ulla og vor Domprovst Torben Hjul Andersen – tak for det.
Finn Lykkeskov
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ÅRETS KONFIRMANDER
Vojens Sogn

Jegerup Sogn

Konfirmanderved Ditte Freiesleben
Kristi Himmelfartsdag
torsdag d. 30. maj
kl. 10.00 i Vojens kirke

Konfirmation ved
Lone Marie Lundsgaard
Bededag, fredag den 17. maj
kl. 09.00 i Vojens Kirke og
kl. 11.00 i Jegerup Kirke

Konfirmation ved
Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard
Søndag d. 19. maj
kl. 10.00 i Maugstrup Kirke:

Andreas Schmidt Andersen
Søren Stengaard Andersen
Freja Juul Bjørnsen
Nicolaj Bryhl
Annabell Risgaard Clausen
Lærke Amalie Thaysen Overgaard
Danielsen
Mathilde Emilie Holm Gade
Julie Nørregård Jacobsen
Oscar Hou-Jensen
Magnus Tofthøj Iversen
Mathias Binou Jensen
Nicklas Martin Jepsen
Jonas Korsgaard Marcussen
Mathias Markussen
Clara Walbaum Nielsen
Daniel Stadsvold Olesen
Lukas Rantzau Paust
Julie Bækhøj Rasmussen
Sabine Jespersen Ravn
Noah Alexander Skov
Mikkel Steffensen
Line Thomsen
Valdemar Sixten Kramer Thomsen
Jonas Bak Vetter

Isabel Schack Adamsen
Mads Bjerremand
Julie Schütt Hartvig Hansen
Amy Amalie Helleberg Hansen
Caroline Steen Hansen
Maja Katborg
Maja Michelle Kildegaard Kristjansen
Noah Fey Lagoni
Milan Callejas Skovrup Lange
Mathias Laustsen Larsen
Celina Lidsmoes Lauridsen
Malou Lindholt
Hjalte Bækhøj Petersen
Marie Petersen
Michelle Heinsvig Villadsen
Kristine Westphal
Mads Østergaard

Emma Braae
Agné Ciurinskiene
Laura Føns Diemer
Lærke Eder
Freja Fuglsang Hansen
Laura Nielsen Hansen
Benedicte Jensen
Kaya Matthiesen
Mathilde Skjærris Bruun Rasmussen
Mathilde Rahr Thomsen
Oliver Christensen
Anders Sylvester Gustafsen
Victor Emil Hankelbjerg Hammer
Simon Ravnholt Kremmling
William Christian Vad Larsen
Tobias Valdemar Madsen
Oscar Rosenkilde-Hansen Schröter
Noah Daniel Dirksen
Mikkel Hausnap Stark

Vojens Kirke
Konfirmation ved
Lone Marie Lundsgaard
Konfirmander fra O-klassen på
Lagoniskolen konfirmeres
Søndag den 28. april
kl. 10.30 Vojens Kirke
Jakob Plüger Beck
Jonas Wolff Hansen

6

Maugstrup Sogn

KIRKEBLADET · 38. ÅRGANG · NR. 2

VOJENS - JEGERUP - MAUGSTRUP

Så skal foråret synges ind!
Sangaftener onsdage 6. marts, 3. april og 8. maj
kl. 19.00 Vojens sognegård
Igennem tre onsdage vil vi synge foråret ind med
salmer og folkehøjskolesange.
Har du en salme eller sang, som du synes, vi skal
synge eller lære og som måske ikke står i højskolesangbogen eller salmebogen, så kontakt sognepræst Ditte Freiesleben, så vi kan kopiere sangen
og finde noder.
Der vil være et lille oplæg hver gang om en salmeeller sangdigter.
Der vil være kaffe, kage og masser af vand til de
slidte stemmer.
Hvert arrangement koster 25,- kr.
Der er ingen tilmelding.
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STAFETTEN
Af Birte Aagaard Stark

Jeg hedder Birte Aagaard Stark - men er
helt fra jeg var en lille pige blevet kaldt
Bibs.
Jeg er formand for Jegerup menighedsråd valgt den 18. november 2008.
Jeg er født og opvokset i Sommersted, hvor jeg også gik i skole indtil 5.
klasse, herefter kom jeg på Haderslev
Realskole - det var dengang, man skulle
til en optagelsesprøve for at komme ind
på skolen.
Efter afsluttende eksamen på Realskolen arbejdede jeg nogle måneder i
køkkenet på Sommersted Ungdomsskole. Det var skønne, lærerige måneder,
og der var en super dygtig kokkepige på
skolen, som var rigtig god til at lærer fra
sig, og så var skolen fyldt med ungdom.
En dejlig tid.
Herefter søgte jeg en elevplads som
kontorassistent hos LM Caravans International i Lunderskov, som jeg fik. Det
blev en spændende og udfordrende elev8
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tid, hvor jeg fik brug for de sprog, jeg
havde haft på Realskolen.
Til et julebal i 1965 mødte jeg min
mand, Anker. Vi blev gift i 1967 og
bosatte os i Jegerup, og i 2017 holdt vi
guldbryllup – det er ikke til at forstå,
hvor tiden bliver af.
Vi har tre drenge: Hans Henrik, der
bor med sin kone og to børn i Vojens;
Allan, der bor i Berlin, og Frank, der bor
med sin kone og to børn i Haderslev. Det
er en dejlig flok, som betyder alt for os.
Jeg var hjemmegående, mens børnene var små, og det var en dejlig tid, men
jeg ville gerne ud og bruge min uddannelse, så jeg søgte job hos det, der dengang hed SID Vojens. Jeg blev ansat og
arbejdede der i de næste mange år, indtil
jeg gik på efterløn. Jeg var utrolig glad
for mit arbejde i SID, og jeg havde gode
kolleger og gode arbejdsforhold.
Efter årene på arbejdsmarkedet skulle
jeg finde andet at beskæftige mig med,
og i 2004 blev jeg spurgt, om jeg ville
stille op til menighedsrådsvalget. Det
var en ny udfordring, men jeg sagde ja
og blev valgt som næstformand, og da
vores formand flyttede til et andet sogn i
2008, blev jeg valgt som formand.
Det var lidt en ”ny verden” jeg kom
ind i med mange nye regler og paragraffer at sætte
sig ind i - spændende men også tidskrævende. Vi er et tresognspastorat Vojens, Jegerup og Maugstrup, så der var
heldigvis gode og kompetente rådsmedlemmer i sognene, som jeg kunne spørge

til råds, og det var en stor hjælp. Som
formand bruger jeg mange timer på menighedsrådsarbejde, men vores gamle
kirke og det personale, der arbejder der,
gør det til en spændende udfordring.
Jeg deltager også gerne i alt det lokale her i Jegerup. Vi går til senioridræt
hele efterår- og vintersæsonen, og om
sommeren har jeg ”mine stavgangspiger”, som jeg ynder at kalde dem. Vi
mødes hver onsdag til en rask travetur
efterfulgt af kaffe og ind i mellem kage.
Det er dejligt samvær.
Vi nyder også tid sammen med familien, og tager i sommerhus sammen og
rejser ind imellem til spændende steder.
Det betyder meget for os.
Som sagt kom jeg til Jegerup i 1967,
og jeg har været glad for hver eneste dag
lige siden.
Jeg giver med glæde stafetten videre
til Borghild Magna Borg Larholm, Vojens Menighedsråd.
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Foredrag i Vojens Sognegård
Torsdag 21. marts kl. 10
AT STILLE DEN GAMLE KRUKKE
Om ikoner, malerie og en altertavle

Billedkunstner
Gitte Buch, Langeland
En indføring i udvalgte motiver fra Østkirkens hellige billeder - og en
personlig beretning om mødet med mystikken og bibelen i billeder.
Med masser af billedeksempler vil Gitte Buch fortælle om ikonernes
indflydelse på hendes liv og maleri.
Særligt fokus vil der være på den udfordrende og ydmyge proces med
at fremstille en altertavle til Tryggelev kirke på Langeland.
Se mere på www.gittebuch.dk
Efter Foredraget serveres der 3 snitter som sædvanligt
Husk! Tilmelding senest fredag d. 15. marts
Klokken 12 på tlf.: 7454 1104 eller som mail til gsh@km.dk
Pris kr. 50,- inkl. Frokost - Drikkevarer kan købes.
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Rytmisk musik
i Maugstrup Kirke
torsdag d. 28. marts kl 19.00

ØSTENVIND er en ny fynsk trio der består af rutinerede musikere:
Ulrik Horsmark, der spiller guitar og synger.
På bas og guitar Anders Lundgaard og Søren Christensen.
Østenvind tager publikum med på en rejse sammen med de største ikoner:
Beatles, Prince, Doors, Lou Reed, Clapton, Springsteen, Santana, John
Mayer, hvor numrene får nyt liv i nye arrangementer.
Desuden vil der være en del selvkomponerede numre og andre danske
kunstnere.

10
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HØJSKOLEFORMIDDAG
FÆLLESSPISNINGI JEGERUP
MED PÅSKELAM
PRÆSTEGÅRD
Skærtorsdagsgudstjeneste med efterfølgende fællesspisning d. 18. april kl. 16.30
Vojens kirke/Vojens sognegård.
Skærtorsdag fejres som altid i kirken med
både gudstjeneste og nadver. Og efter gudstjenesten indbydes alle igen i år til fællesspisning i sognegården.
Vi skal have påskelam med kartofler og salat, og bagefter skal vi synge og hygge os i
skumringen.
Af hensyn til indkøb og borddækning beder
vi om tilmelding til kirkekontoret senest
torsdag d. 11. april på tlf: 74 54 11 04 eller
på mail: gsh@km.dk.
Pris for mad og drikke er 50,- kr.
Børn følger gratis med voksne.

PÅSKEDAG MED
DEJLIG MUSIK
HØJSKOLEFORMIDDAG
I JEGERUP
PRÆSTEGÅRD
Søndag d. 21. april kl. 10.30 Vojens kirke
Kristus er opstanden! Det skal fejres med højmesse og noget af al den dejlige musik, som er
skrevet til Påsken af de store komponister. På
denne dag vil vi synge påsken store salmer og
lytte til solomusik.
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BABYSALMESANG I VOJENS SOGNEGÅRD

Babysalmesang begynder igen fra
tirsdag den 15. januar til den tirsdag
26. marts fra klokken 10.30 til 11.30
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 eller
tlf til Irene på 74 59 12 27

BØRNEKORET

Nu er Lucia gudstjenesten i Jegerup
godt nok veloverstået, men julen varer lige
til påske og børnekoret øver stadig
på Lagoniskolen hver tirsdag fra 13.45 til 14.30
nærmere info hos Irene på mail.
larsenogjakobsen@gmail.com
eller tlf 74 59 12 27

MUSIKALSK LEGESTUE

Undskyld vi roder, der er musikalsk
legestue i Vojens sognegård, Østerled 4
Tirsdag den 29. januar, Tirsdag den 26. februar
Og tirsdag den 26 marts fra klokken 9.30 til 10.30
Vi synger, danser til høj musik, fanger sæbebobler
og leger helt vildt. Alle er velkomne.
Det er gratis at deltage med tilmeld jer gerne på mail
larsenogjakobsen@gmail.com eller
på tlf til Irene 74 59 12 27
12
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B ørn esi d er

BØRNEGUDSTJENESTE OG MINIKONFIRMANDAFSLUTNING
Palmesøndag d. 14. april kl. 10.30 Vojens kirke.
Kom og vær med når minikonfirmanderne holder
afslutningsgudstjeneste i Vojens kirke.
En gudstjeneste for børn og deres familier.
Efter gudstjenesten finder vi påskeæg i kirkeskoven.

BØRNEGUDSTJENESTERNE
Tirsdage den 5. marts, 2. april og 5. maj kl. 09.30 holder vi børnegudstjeneste 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.
Efter gudstjenesterne i Vojens Kirke inviteres børnene over i sognegården til en lille, sund forfriskning.
KIRKEBLADET · 38. ÅRGANG · NR. 2
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2. PÅSKEDAG
I HADERSLEV DOMKIRKE
KL. 14.00
Igen i år fejrer alle sognene i provstiet
fælles gudstjeneste 2. påskedag
kl. 14.00 i Domkirken.

14
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Mathias Grip Folktet

giver koncert i Vojens Kirke torsdag den 9. maj
Han optræder med et lille tre mands orkester, som spiller
guitarer, mandolin, banjo, og minibas.
Orkestret har musikalske rødder i amerikansk og nordisk
folkemusik. Repertoiret er en god portion af faderens
Erik Grips klassikere, gamle folkeviser, helt nye popmelodier samt ny skrevne rootssange. Kort sagt en festlig og
stemningsfuld koncert med noget for enhver smag.
Desuden medvirker Michael Staun og Ole Elmose.
Der er fri entre til koncerten, som begynder kl. 19.00

KIRKEBLADET · 38. ÅRGANG · NR. 2
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GOSPELKONCERT I VOJENS KIRKE
Lørdag den 16. marts skal vi for 9. år i træk
have gospelworkshop for
tresognspastoratets konfirmander
Konfirmanderne mødes i Vojens Sognegård kl. 14.00
med Henrik Engelbrekt Refshauge og hans kone
Christine, og sammen bruger de eftermiddagen til at
øve både gamle og moderne gospelsange.
Om aftenen kl. 19.00 indbydes alle til et brag af en
koncert, når alle konfirmanderne sammen med instruktørerne og en håndfuld musikere viser os, hvad
de har lavet i løbet af eftermiddagen.
Kirken plejer at være fyldt til bristepunktet denne aften, så kom i god tid og fortæl allerede nu familien
om arrangementet, så de kan sætte kryds i kalenderen.
Koncerten er gratis, og alle er velkomne!

FILMMATINÉ OG CAFE
Torsdag d. 23. maj kl 10.00-13.00 i Vojens sognegård
Vi skal se en film om et ægteskab, hvor den ene ægtefælle er syg, og
den anden forelsker sig på ny. Filmen har bla. Ghita Nørby i hovedrollen
Den blev nomineret til menighedsrådenes Gabrielpris i 2016. Filmen stiller skarpt på etiske og sociale dilemmaer, som: Hvad skylder
man et andet menneske? Kan man elske flere på en gang? Hvem kan
stille sig til dommer over et andet menneskes liv? osv.
Når vi har set filmen, spiser vi frokost (tre snitter) og diskuterer
emner som etik, ægteskab, menneskeværd, troskab, værdighed, og
hvad vi nu ellers bliver inspireret til af filmen.
Filmen tager 95 minutter, så vi tager en lille pause undervejs.
Arrangementet koster 50,- kr. og der er tilmelding senest mandag
d. 20. maj kl. 12.00 på tlf: 74 54 11 04 eller mail: gsh@km.dk
16
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GRUNDLOVSMØDE

Fælles grundlovsmøde i Maugstrup
Onsdag den 5. juni 2019 kl. 14.00
Vi begynder med flaghejsning og en kort gudstjeneste
i Maugstrup kirke kl. 14.00.
Bagefter er der kaffebord i præstegårdshaven.
Pris for kaffe og kage (Kringle og rabarberkage) kr. 40,- Børn gratis.
Kl. 15.00 Grundlovstale ved tidligere biskop Karsten Nissen,
og årets unge taler er Anne Sofie Jørgensen fra Jegerup Sogn.
Vojens koret medvirker.
Alle hjertelig velkommen
Dagen arrangeres i et samarbejde
mellem tresognspastoratets menighedsråd
i Vojens - Jegerup - Maugstrup.

KIRKEBLADET · 38. ÅRGANG · NR. 2
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ANDAGT OG ORIENTERINGSMØDE
I år inviteres konfirmander, søskende og forældre til en
lille andagt i Maugstrup Kirke d. 6. marts kl. 18.30.
Konfirmanderne vil hjælpe til ved andagten og efterfølgende vil vi gå ned i konfirmandstuen, hvor der vil være
lidt at spise, før vi begynder på vores orienteringsmøde
om den kommende konfirmation.

SKÆRTORSDAGSGUDSTJENESTE
Skærtorsdagsgudstjeneste i Maugstrup Kirke den 18. april
kl. 17.00 ved sognepræst Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard.
Efter gudstjenesten samles vi i konfirmandstuen, hvor der serveres påskelam.
Menighedsrådet er vært ved middagen, som koster 30,- kr. Af
hensyn til maden er tilmelding nødvendig.
Kontakt senest torsdag den 11. april sognepræst Niels Bjørn
Christensen-Dalsgaard.
Helst pr. e-mail
nbc@km.dk ellers på tlf: 74 50 63 27
Alle er velkommen.
Maugstrup Menighedsråd

GULDKONFIRMATION
I år indbyder Maugstrup Kirke konfirmander fra årgang 1969 til
at komme Palmesøndag og fejre deres jubilæum. Livets veje
kan have ført mange forskellige steder hen - og derfor er det
som regel også spændende for guldkonfirmander at mødes igen.
Gudstjenesten finder sted kl. 11.00 i Maugstrup Kirke.

18
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MAUGSTRUP SOGNEUDFLUGT TIRSDAG DEN 28. MAJ

Vi starter kl. 9 fra Maugstrup Kirkeplads.
Turen går i år til Fyn, hvor vi blandt andet
skal se Hørvævs- og Skodamuseet på Krengerup. Derudover vil der være frokost, samt
kaffe og kage.
Det endelige program er endnu ikke færdigt, men kommer i Maugstrup Tidende.
Turen koster 300,- kr.
Tilmelding seneste d. 14. maj
Johanne Friis tlf. 28 83 38 76
Eller
Niels Dalsgaard: 74 50 63 27

MATADOR I ORD OG TONER I JEGERUP KIRKE

Torsdag den 7. marts kl. 19.00
indbyder vi til en festlig aften i kirken
DR´s berømte og elskede tv-serie fra
70´erne er omdrejningspunktet, når
Helle og Dynes Skovkjær på en levende og nærværende måde fortæller,
synger og spiller de kendte sange fra
Matador.
Der er pause undervejs, hvor der serveres en forfriskning i kirkens tårnrum.
Pris 50,- kroner, som betales ved
indgangen. Der kan betales kontant
eller med MobilePay.
Alle er velkomne til en festlig aften i kirken!
KIRKEBLADET · 38. ÅRGANG · NR. 2
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PÅSKEN I JEGERUP KIRKE

SOGNEUDFLUGT I JEGERUP SOGN

Palmesøndag kl. 09.30 deltager vores børnekor traditionen
tro i gudstjenesten, men der er både prædiken og altergang ved
gudstjenesten.
Skærtorsdag kl. 10.30 holder vi almindelig gudstjeneste. Den
slutter dog med, at vi tager alt væk fra alteret og slukker alt lys
i kirken for på den måde at understrege, at Jesus bliver taget
til fange om natten.
Langfredag kl. 11.00 kommer vi derfor ind i en tom og mørk
kirke og skal lytte til ordene om alt det, som Jesus skulle igennem, inden han til sidst blev slået ihjel på korset.
Den største dag i kirkeåret er Påskedag. Her vil kirken kl.
10.30 i modsætning til de andre dage være flot pyntet for at
markere, at det er en festdag: døden er overvundet. Kristus er
opstået!!
Velkommen til påsken i Jegerup Kirke!

Torsdag den 23. maj tager Jegerup Sogn på sogneudflugt
Turen går i år til Cathrinesminde Teglværk ved Iller Strand,
hvor vi skal på opdagelse i teglindustrien, der prægede egnen
gennem mere end 200 år. Vi skal blandt andet se de karakteristiske tørrelader med røde tage, ringovnen fra 1892, teglværksmaskineriet og de genskabte arbejderboliger, der fortæller om livet i det lille teglværkssamfund.
Frokosten indtages på ”Den gamle Kro” i Gråsten, inden
vi skal videre på kirkebesøg i lokalområdet. Turen sluttes af
med kaffe og kage på Christian Panbos private kunstmuseum
i Aabenraa.
Turen begynder kl. 08.45 på parkeringspladsen ved Jegerup
kirke, hvor vi samles inden afgangen kl. 09.00. Vi forventes
hjemme igen kl. 16.30. Pris for turen samt forplejning 200 kroner pr. person.
Tilmelding skal ske telefonisk til kirkekontoret på tlf. 74
54 11 04 senest onsdag den 1. maj efter princippet ”først til
mølle”. Torsdag den 2. maj kan man hente sin billet enten på
kirkekontoret mellem 09.00 og 12.00 eller i Jegerup Præstegård mellem 16.00 og 16.30. Der betales ved afhentning af
billet kontant eller på mobile pay.
Vel mødt til en skøn tur!
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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 et tekststykke, som vi har læst hjemmefra.
Bagefter 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.
I studiegruppen er vi igang med vores salmedigtere og har tidligere læst om Grundtvig. Lige nu er
vi igang med Brorson og bogen ”Brorson - sjælens
digter” af Bente og Torben Bramming, som enten
skal købes eller lånes på biblioteket.
Vi mødes
Tirsdag den 5. marts kl. 14.00 - 16.00
i Jegerup Præstegård
Tirsdag den 2. april kl. 14.00 - 16.00
i Jegerup Præstegård
Tirsdag den 2. maj kl. 17.00 – 20.00
i Jegerup Præstegård
med fællesspisning kl. 18.00
Bemærk tilmelding af hensyn til maden.
Skal du have hjælp til kørsel fra f.eks. Vojens, så
sig til.
Vel mødt!
Sognepræst Lone Marie Lundsgaard
loml@km.dk / 74 54 11 11

KIRKEBLADET · 38. ÅRGANG · NR. 2
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TELTGUDSTJENESTE I JEGERUP
Traditionen tro holder Jegerup igen i år
sommerfest i maj. Under byens sommerfest rykker kirken ud af sine 1000 år
gamle rammer og hen på sportspladsen,
hvor der bliver fejret gudstjeneste i teltet.

I år ligger gudstjenesten søndag den 26.
maj kl. 10.00.
Programmet for sommerfesten kommer
til at ligge på www.jegerup.dk.
Alle er velkomne

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
PILGRIMME OG HÆRVEJSVANDRERE
Sæsonen for pilgrimsvandring og hærvejsvandring
begynder her i foråret, og
derfor åbner Jegerup Kirke i begyndelsen af april
traditionen tro dørene til
kirken i dagtimerne. I våbenhuset er der sat kaffe/
the og småkager frem til
de trætte vandrere, og inde
i kirken er der mulighed
for både stilhed og lystænding i vores lysglobe. Vi
byder alle velkommen!

22

KIRKEBLADET · 38. ÅRGANG · NR. 2

Åbningstid: 20.00 - 02.00

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. 3 - 2019) omdeles uge 20 - 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 25. marts 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.
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. 20. marts
kl. 14.00
Onsdag d. 24. april
kl. 14.00
Onsdag d. 15. maj
kl. 16.30
Mødes afholdes på
Nefgårdvej 19, 6070 Christiansfeldt
Onsdag d. 19. juni
kl. 14.00
Onsdag d. 21. august
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 12. marts
kl. 16.30
Tirsdag den 9. april
kl. 16.30
Tirsdag den 14. maj
kl. 16.30
Tirsdag den 11. juni
kl. 16.30
Jegerup Menighedsråd

Maugstrup Menighedsråd
Der afholdes menighedsrådsmøder i
Maugstrup Sogn:
Torsdag d. 21. marts
kl. 18.30
Torsdag d. 25. april
kl. 18.30
Torsdag d. 23. maj
kl. 18.30
Torsdag d. 20. juni
kl. 18.30
Møderne afholdes i konfirmandstuen,
Maugstrup præstegård.
Maugstrup Menighedsråd
KIRKEBLADET · 38. ÅRGANG · NR. 2
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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
Ditte Louise la Cour Freiesleben, kontor: Østerled 4, 6500 Vojens.
Tlf. 61 30 24 24 og e-mail: DIF@KM.DK - 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
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,
Ditte Louise la Cour Freiesleben, 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 25. marts 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

