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FORSIDEBILLEDE
Efteråret er på vej, dermed også høsten af årets frugt.
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PRÆSTEKLUMMEN
Af sognepræst Eva Holm Riis.

Tak for alt
Søndag den 15. juli holdt jeg min sidste gudstjeneste i
Maugstrup og Vojens kirker. I Jegerup var min sidste d. 8. juli.
Efter gudstjenesten i Vojens havde medlemmer af Vojens menighedsråd arrangeret en afskedsreception for mig. Tusind tak
til jer i menighedsrådet, der havde taget jer tid til dette store
stykke arbejde med afholdelse af en dejlig reception. Dertil
er jeg dybt taknemlig overfor kirkepersonale og kirkegængere
fra hele tresognspastoratet, der tog sig tid til at sige farvel til
mig både ved denne reception eller på andre måder. Tusind tak
også for de taler, der blev holdt denne søndag. Jeg var overvældet og glad for de mange gode ord.
Jeg selv holdt en tale med omtrent følgende ordlyd:
Ja, sagen er jo, at jeg har fået et nyt embede i Føvling/Stenderup pastorat nord for Kongeåen i min sidste gudstjeneste,
som faldt 7. s. e. trin. var første læsning fra Prædikerens bog
kap.3, der begynder således: “Alting har en tid, for alt, hvad
der sker under himlen er der et tidspunkt”. Og sådan kan det
også forholde sig med et godt embede, man har haft. For mig
her i Vojens/Jegerup/Maugstrup pastorat, hvor jeg har været
ansat siden oktober 2007.
Jeg er vemodig over at skulle rejse herfra, men også meget
spændt på de nye udfordringer, der venter mig. Jeg er vemodig, fordi jeg her har mødt så mange gode folk ved begravelser
og ved dåb, bryllupper og ved almindelige gudstjenester og
ved arrangementer i sognegården i Vojens.
I pastoratet er der tre forskellige men alle meget engagerede menigheder. I pastoratet er der en forholdsvis god kirkegang
og en fin interesse fra folk, hvad enten man vil kirken meget
eller lidt. I Vojens og omegn er der højt til loftet, venlighed og
positivitet over for kirken, det gælder f.eks. for Lagoniskolen
og for Vojens gymnastik og idrætsefterskole, og det har jeg sat
stor pris på.
Jeg ved, at jeg, når jeg kommer til at se tilbage på min tid i

Vojens/Jegerup/Maugstrup vil være fuld af taknemlighed over,
hvordan jeg blev behandlet, for det har været godt. Godt behandlet af den faste menighed, dem, der kommer tit, men også
dem, der kun var i kirken en sjælden gang. Men godt behandlet blev jeg også af personalet ved kirkerne, mine præstekolleger og af menighedsrådene, både dem, der i sin tid ansatte mig,
og de menighedsråd, der sidder her nu. Jeg er dybt taknemlig
over for jer alle for et samarbejde med hjælpsomhed, lydhørhed, hygge, munterhed og venlighed.
Når man bliver præst for første gang, og første gang for mig
var ikke her, men i et vikariat i København, aflægger man et
præsteløfte. I dette lover man, at man skal “beflitte sig på at
forkynde Guds ord rent og purt” og “forvalte de hellige sakramenter efter Kristi indstiftelse”, “bekæmpe lærdomme, som
strider mod folkekirkens trosbekendelse….arbejde for ungdommens kristelige oplysning og vejledning”, ja sågar “foregå
menigheden med et godt eksempel”.
Der har i menighederne i pastoratet her altid været et glimrende forståelse af, at det var alt dette, der var det centrale i
præstens arbejde, og ikke alle mulige udenoms-ting. Derfor
har det været godt og ligetil at være præst her, og min afløser
vil få et rigtig godt embede, hvor man ikke bliver i tvivl om,
hvad forventningerne til ham eller hende er. - Jeg ville give
kommende ansøgere min varmeste anbefaling.
Derfor tak, tak for alt, må Guds nåde og velsignelse lyse
over menighederne i Vojens, Jegerup og Maugstrup sogne!
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TAK FOR DE 11 ÅR I TRESOGNSPASTORATET

Kære Eva
Jeg vil gerne starte med at sige, at der findes gode dage og der
findes mindre gode dage.
Du har søgt nye udfordringer - og det er du lykkedes med
- du har nemlig fået et nyt job - du skal være præst i Føvling/
Stenderup Pastoratet - et job jeg håber og tror på, du vil blive
glad for.
Det at man søger og får et nyt job, må høre til de gode dage
- og det var bl.a. det, jeg mente med gode dage.
Når jeg så samtidig siger, at der også findes mindre gode
dage skyldes det, at jeg idag, skal sige farvel til dig som præst
her i Vojens/tresognspastoratet - det er for mig en af de mindre
gode dag.
Du har været præst i Vojens Sogn / tresognspastoratet i ca.
11 år - jeg tør godt her sige - til alles tilfredshed.
Jeg er jo forholdsvis ny i menighedsråds sammenhæng som
Formand - men den oplevelse, jeg har haft af dig er, at du er
utrolig loyal - du er ligefrem - du er åben og du er ærlig (hvilket præster vel generelt er).
De samtaler du og jeg har haft med hinanden har klart været
præget af ovennævnte udsagn - og du har været utrolig hjælpsom i forhold til mig som ny Formand - det vil jeg gerne sige
dig tak for.
Du er om nogen også et menneske, som sætter sin familie
meget højt - du omtaler altid din familie i positive vendinger og du gør det gerne - det har jeg stor respekt for.
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Jeg har spurgt en i menigheden - hvis jeg nu siger Eva Holm
Riis - hvad siger du så
Vedkommende svarede prompte :
“Hun er præst - utrolig sødt menneske, god til at tale med
mennesker i sorg, stille, rolig, forstående og empatisk.
Nem at tale med.
I det hele taget en person der har valgt “rette hylde”.
Bisatte iøvrigt min mor i 2011”.
Et sådant udsagn syntes jeg siger alt.
Det er sådan kære Eva, som jeg tror menigheden har opfattet dig generelt - og det er jo stærkt og godt.
Afslutningsvis vil jeg sige dig tak for din altid oprigtige
måde at være på.
Finn Lykkeskov
Formand for Menighedsrådet i Vojens

VOJENS - JEGERUP - MAUGSTRUP

GUDSTJENESTELISTE
September
Søndag den 2. sept.
14.s.e.t.
Vojens 10.30 NBC
Jegerup ingen
Maugstrup 09.00 NBC
Søndag den 9. sept.
15.s.e.t.
Vojens 10.30 LML
Jegerup 16.00 LML
Høstgudstjeneste + kaffe. Se side 6.
Maugstrup ingen
Søndag den 16. sept.
16.s.e.t.
Vojens 10.30 NBC
Høstgudstjeneste. Se side 6.
Jegerup 16.00 LML
Familiegudstjeneste. Se side 15.
Maugstrup 09.00 NBC
Søndag den 23. sept.
17.s.e.t.
Vojens 16.00 LML
Musikgudstjeneste. Se side 11.
Jegerup 10.30 LML
Maugstrup 10.30 NBC
Høstgudstjeneste. Se side 6.
Søndag den 30. sept.
18.s.e.t.
Vojens 10.30 NBC
Jegerup 09.00 NBC
Maugstrup ingen

Oktober
Søndag den 7. okt.
19.s.e.t.
Vojens 19.00 LML
Ungdomsgudstjeneste. Se side 8.
Jegerup 11.00 NBC
Maugstrup 09.30 NBC
Musikgudstjeneste. Se side 16.
Søndag den 14. okt.
20.s.e.t.
Vojens 10.30 LML
Jegerup 16.00 LML
Lægmandsgudstjeneste + kaffe. Se side 15.
Maugstrup ingen
Søndag den 21. okt.
21. s.e.t.
Vojens 10.30 LML
Jegerup ingen
Maugstrup 09.00 LML

November
Lørdag den 3. nov.
Jegerup 11.00 LML
Lørdagsdåb. Se side 19.
Søndag den 4. nov.
Alle Helgens dag. Se side 12.
Vojens 16.00 LML, NBC
Jegerup 19.00 LML
Maugstrup 10.30 NBC
Søndag den 11. nov.
24.s.e.t.
Vojens 10.00 NN
1. Verdenskrig. Se side 14.
Jegerup 11.00 LML
1. Verdenskrig. Se side 14.
Maugstrup 10.00 NBC
1. Verdenskrig. Se side 14.
Søndag den 18. nov.
25.s.e.t.
Vojens 10.30 NBC
Jegerup 09.00 NBC
Maugstrup ingen

Søndag den 28. okt.
22.s.e.t.
Vojens 10.30 NN
Jegerup 09.00 NN
Maugstrup Ingen
LML = Lone Marie Lundsggard
NBC = Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard
NN = Vikar

Søndag den 25. nov.
Sidste s. i kirkeåret
Vojens 10.30 NN
Jegerup ingen
Maugstrup 09.00 NN

BREGNBJERGLUNDEN
Der er den første 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.
KIRKEBLADET · 37. ÅRGANG · NR. 3
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Høstgudstjenester
Vojens Kirke
Vojens Kirke fejrer
Høstgudstjeneste
Søndag d. 16. September
Kl. 10.30
Kirken vil igen i år være smukt
pyntet og vi fejrer høstgudstjenesten med at synge nogle af vores
smukke høstsalmer.
Efter høstgudstjenesten er der
Kirkefrokost i Sognegården.
Kirkefrokosten koster 25,00 Kr.
(børn under konfirmandalderen
gratis)
Husk tilmelding senest
Onsdag d. 12. September
Kirkekontoret 74 54 11 04
eller gsh@km.dk
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Jegerup Kirke

Maugstrup Kirke

Jegerup Kirke fejrer
høstgudstjeneste
søndag den 9. september
kl. 16.00

Søndag den 23. september
kl. 10.30

Kirken vil være flot pyntet
ligesom de andre år, og de gamle,
smukke høstsalmer vil blive
sunget i vores 1000 år gamle
kirke.
Efter høstgudstjenesten er der en
forfriskning i tårnrummet.
Alle er velkommen.

Kirken vil være smukt pyntet
med årets afgrøder og blomster.
Traditionen tro synges de smukke
gamle høstsalmer.
Høstofferet går dette år til
Sognearbejde Maugstrup sogn.
Eftergudstjenesten er der gullachsuppe i konfirmandstuen, og
formand for Maugstrup
menighedsråd aflægger beretning
for året der er gået.
Alle er velkommen
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MINDEORD
Det var med stor sorg – vi
modtog meddelelsen om,
at vores meget aktive og
afholdte Kasserer og Kirkeværge, Knud Peter Levinsens, pludselige død.
Knud Peter var om nogen, involveret
i det lokale kirkelige arbejde – ved Vojens kirke – her var han med, til at gøre
en forskel – og han lagde rigtig mange
timer i en lang række praktiske opga-

ver – som f.eks. redaktør af kirkebladet,
kasserer, kirkeværge m.v..
Knud Peter var en stor støtte og inspirator for alle, som han arbejdede sammen med.
Knud Peter var utrolig loyal over
for egne holdninger – men ikke mindst
også, over for kollegaer/venner/ mv som
han var sammen med – det var en egenskab som vi var mange, der satte stor
pris på!

Vi har mistet en rigtig god ven og
kammerat og en helt igennem loyal
samarbejdspartner – en samarbejspartner, som vi kommer til at savne utroligt
meget!
Æret været Knud Peters’ minde!
Finn Lykkeskov
Formand for Menighedsrådet i Vojens

STAFETTEN

Jeg hedder Marianne Nissen. Jeg er sognemedhjælper ved Vojens Kirke, er født
og opvokset i Haderslev. Som 20 årig
mødte jeg min mand – Henning fra Vojens. Det blev her vi fandt vores fælles
hjem. I år kan vi fejre 30 års bryllupsdag.

Vi har fået 2 dejlige børn – Michelle på
28 år, som er folkeskolelærer. Mads er
25 år og revisor trainee.
Jeg har været ansat i Vojens Sognegård
siden 2006. Først som rengøringsassistent i den ”gamle sognegård” og siden
hen som sognemedhjælper i den nye
sognegård.
Jeg står for indkøb, rengøring, afholdelse af arrangementer, hjælper med
minikonfirmander og meget andet. Jeg
kalder egentlig bare mig selv for ”blæksprutten”, idet jeg er her og der og alle
vegne. Jeg træder til hvor der er brug
for mig. Jeg synes jeg har et rigtig godt
samarbejde med vores kordegn – Gunvor, vore 3 præster, organister, menighedsråd og ansatte ved kirkegården.
Om det er et stort arrangement, et plaster
på en finger eller et trøstende ord eller
anden hjælp – så er jeg klar.
Jeg holder meget af mit arbejde. Det er
fleksibelt og giver mig udfordringer. Jeg

holder også meget af at snakke med folk
der kommer i Sognegården. Det kan
være om alt mellem himmel og jord,
I min fritid elsker jeg at være sammen
med min familie. Vi hygger os og tager
på ture. Vi kan også rigtig godt lide at
rejse og har efterhånden været mange
steder – bl.a. Cypern, Rhodos, Gran
Canaria, Tenerife og Tyrkiet blot for at
nævne nogle. Vi holder også meget af
Nordjylland. Det er utrolig smukt med
et ganske særligt lys.
Jeg elsker at power-walke, se gode film
og så læser jeg rigtig meget – lige fra
krimier til selvbiografier.
Jeg føler, at min fornemste opgave er, at
kirke og sognegård altid fremstår ren og
pæn og at alle synes det er rart at komme
hos os.
Jeg vil give stafetten videre til graver og
kirketjener i Jegerup sogn – Tove Laursen.
KIRKEBLADET · 37. ÅRGANG · NR. 3
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BABYSALMESANG

B ørnesi d er

BØRNEGUDSTJENESTER

for dagplejemødre, vuggestuer, børnehaver og forældre på barsel

Babysalmesang starter efterårs sæsonen i Vojens sognegård tirsdag den 11.
september fra kl. 10.30 til 11.30.
Vi synger, hygger, leger og slutter
med at smøre stemmerne med kaffe og
kage. Det er gratis at deltage, men tilmeld gerne på mail larsenogjakobsen@
gmail.com eller på tlf 74 59 12 27.
Hilsen Irene

MUSIKALSK LEGESTUE

Vojens Kirke inviterer de mindste til en kort børnegudstjeneste kl. 09.30
tirsdag den 4. september
tirsdag den 9. oktober
tirsdag den 13. november
tirsdag den 4. december
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. Prædikenen foregår på gulvet blandt børnene, og kirkerotten Magnus kommer med
sin to fætre.

Det er sognepræst Lone Marie Lundsgaard, som står for gudstjenesterne i
samarbejde med organist Irene Larsen.
Efter gudstjenesterne inviteres børnene over i sognegården til boller og saftevand.

UNGDOMSGUDSTJENESTE

Søndag den 7. oktober kl. 19.00
holder vi ungdomsgudstjeneste i Vojens Kirke

For de lidt større børn har vi musikalsk
legestue. Det er for alle dagplejere,
hjemmegående, eller dem der bare har
en fridag sammen med deres børn. Vi
synger, danser til høj musik, fanger
sæbebobler og leger helt vildt i Vojens
sognegård, Østerled 4, følgende datoer
fra kl. 9.30 til 10.30: 11. september,
2. oktober og 6. november. Det er gratis at deltage, men tilmeld gerne på mail.
larsenogjakobsen@gmail.com.
8
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Gudstjenesten er med rytmisk musik og prædiken på gulvet. Vojens Pigekor og
spejderne deltager, og der vil være altergang med druesaft og et stort brød, som
vi deler. Prædikant er sognepræst Lone Marie Lundsgaard.
En time inden gudstjenesten begynder, inviterer vi til fællesspisning i sognegården. Vi plejer at få spaghetti og kødsovs, som vist alle kan lide at spise.
Når vi har spist sammen, går vi over i kirken og holder gudstjeneste. Det
tager ca. en time og plejer at være både festligt og højtideligt, samtidig med at
man måske for første gang oplever kirkerummet lyde af rytmisk musik.

Store og små – alle er velkommen!
Vi beder om tilmelding senest onsdag den 3. oktober til kirkekontoret af hensyn
til indkøb af mad og borddækning.
Pris for maden er 25 kroner pr. person.
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HØJSKOLEFORMIDDAG I VOJENS SOGNEGÅRD

Efteråret byder på
højskoleformiddag i Vojens Sognegård
torsdag den 25. oktober klokken 10.00

Foredrag med

Mads Rykind
med efterfølgende frokost

Mads Rykind vil fortælle om 1.Verdenskrig og dens betydning for Sønderjylland.
Den store Krig, som 1. Verdenskrig
kaldes i Sønderjylland, har sat sig afgørende spor i sønderjydernes bevidsthed.
30.000 mænd blev sendt til fronten for
at kæmpe en krig, der ikke var deres, og
5000 af dem kom aldrig tilbage. Overalt
på de sønderjyske kirkegårde er der rejst
mindesten herfor, og ikke én eneste familie i dette grænseland forblev uberørt
af krigens gru.
Danmark mistede i 1864 Hertugdømmet Slesvig, og dermed fulgte sønderjyderne Tyskland ind i 1. Verdenskrig.

Håbet var genforeningen med Danmark,
men prisen var enorm. Familiefædre
og unge mænd forlod hverdagen hjemme på gårdene og i byerne for at drage
i krig. Tilbage blev kvinderne, der nu
måtte klare sig alene. Breve blev sendt
i tusindvis mellem de forskellige frontafsnit og hjemmene og herigennem har
vi fået en enestående indsigt i, hvordan
ganske almindelige mennesker oplevede
krigsårene; elendigheden i skyttegravene, håbet, kærligheden og den uendelige
smerte, når efterretninger om en ægtemands ellers søns død ved fronten nåede
frem.
I hundredåret for 1. Verdenskrigs

afslutning fortæller Mads Rykind-Eriksen, forstander for Rødding Højskole og
cand.mag. i historie og filosofi, om et
vigtigt kapitel i Danmarks historie.
Efter foredraget serveres der 3 snitter
som sædvanligt
HUSK! Tilmelding senest fredag den
19.oktober kl.12 på tlf.: 74 54 11 04 eller
som mail til gsh@km.dk

Pris kr. 50,- inkl. Frokost
Drikkevarer kan købes
KIRKEBLADET · 37. ÅRGANG · NR. 3
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MUSIKGUDSTJENESTE

KONFIRMATIONSBILLEDER 2018

Søndag den 23. september kl. 16.00
fejrer vi musikgudstjeneste i Vojens
Kirke. Det er vores konservatorieuddannede organist Irene Larsen, som sidder
ved kirkens orgel, og prædikant er sognepræst Lone Marie Lundsgaard. Der er
ingen altergang.
Alle er velkommen.

KIRKEFROKOST I VOJENS
Vojens Kirke inviterer til kirkefrokost
i Vojens Sognegård

Vojens Kirke fredag den 10. maj

Søndag den 16. september
efter gudstjenesten spiser vi sammen,
får os en god snak og synger fra højskolesangbogen.
Kom og vær med til et par hyggelige
timer .
Kirkefrokosten koster 25, - kroner.
Børn under konfirmationsalderen er
gratis
HUSK: Tilmelding senest
onsdag den 12. september til
kirkekontoret 74 54 11 04 eller
gsh@km.dk
Alle er velkommen
Vojens Menighedsråd
10
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Vojens Kirke søndag den 10. maj
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KONFIRMATIONSBILLEDER 2018

Vojens Kirke søndag den 15. april

Vojens Kirke Store Bededag den 27. april

Maugstrup Kirke søndag den 29. april.

Jegerup Kirke Store Bededag den 27. april
KIRKEBLADET · 37. ÅRGANG · NR. 3
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ALLE HELGENS DAG
Vojens Kirke

Maugstrup Kirke

Jegerup Kirke

Vojens kirke

Maugstrup kirke

Jegerup kirke

Søndag den 4. november kl. 16.00
Her mindes vi dem, som er gået bort
i løbet af året.
Det sker ved, at præsterne ved Vojens
Kirke læser navnene højt på dem, der
er begravet eller bisat fra Vojens Kirke
siden sidste Alle Helgens Dag.

Alle er velkommen

Søndag den 4. november kl. 10.30
gudstjeneste ved sognepræst
Niels Christensen-Dalsgaard.
Her mindes vi dem, som er gået bort
i løbet af året.
Det sker ved, at navnene bliver læst højt
i gudstjenesten på dem, der er begravet
eller bisat fra Maugstrup kirke siden sidste Alle Helgens Dag.
Alle er velkommen

Søndag den 4. november kl. 19.00
mindes vi alle dem, som er gået bort i
løbet af året. Det er derfor en dag, hvor
vi skal have lov at sørge, mindes og tænke tilbage.
I Jegerup Kirke holdes der traditionen tro en anderledes aftengudstjeneste
med mulighed for at tænde levende lys.
Vi skal synge salmer og lytte til bibelens
trøstende ord. Men vi skal også lytte til
tonerne fra saxofonen, som denne aften
spilles af Michael Olesen, der er uddannet saxofonist fra Vestjysk Musikkonservatorium i Esbjerg i 1997 og har en
diplomuddannelse fra Rytmisk Musikkonservatorium i København.
Alle, der i det forgangne år er bisat
eller begravet fra Jegerup Kirke, vil
blive nævnt og tændt lys for, og der vil
være mulighed for at bede sognepræsten
nævne navnet på et familiemedlem, som
er død i løbet af året men ikke begravet/
bisat fra Jegerup Kirke.
Alle er velkomne
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COHEN-KONCERT I JEGERUP KIRKE

Torsdag den 8. november kl. 19.00 er der Cohen-koncert i Jegerup Kirke
Sognepræst Carsten Marvig fra Storring/Stjær sogne skrev om premierekoncerten:
De gjorde det igen!
Karsten Holm og Cohen-trioen fyldte
ikke bare Storring kirke til bristepunktet
og lidt til, men de fyldte også os tilhørere med en bevægende musikalsk fortolkning af Leonard Cohen, der rev os alle
med. Uha, det var godt!
De spillede mange af de udødelige
numre, som Cohen skabte, så de gik i

kroppen på en, som havde det været
mesteren selv; og mellem numrene fortalte de fire musikere anekdoter om og
af Cohen med den finurlige humor, som
Cohen på særlig poetisk måde mestrede
så godt.
Karsten Holm og-trio har med ”Cash i
kirken” og nu også med ”Cohen i kirken” skabt et koncept, der holder. Fuld
af musikalsk kvalitet der samtidigt har
noget på hjerte! Tak. –

tager fat på en række af Leonard Cohens største sange og sætter dem ind i en
ramme af mesterens poesi og historie.
Leonard har ordet i ”Cohen i kirken”.
Sangene kittes sammen af Cohen´s egne
citater og digte. Anekdoter og fortællinger om manden og hans liv bliver der
også plads til.
Pris 100 kroner som betales ved indgangen. Der kan betales med mobilepay
eller kontant.

Koncertfortællingen ”Cohen i kirken”

Alle er velkomne!
KIRKEBLADET · 37. ÅRGANG · NR. 3
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Mindegudstjeneste
Vojens Kirke

Jegerup Kirke

Maugstrup Kirke

Mindegudstjeneste 100 årsdagen
For de faldne og savnede

Mindegudstjeneste for
afslutningen på 1. Verdenskrig

100 årsdagen for våbenhvilen for
1. verdenskrigs afslutning

Søndag d. 11. nov. kl. 10.00

søndag den 11. nov. kl. 11.00

Søndag den 11. nov. kl. 10

Kransenedlæggelse ved mindesten,
nær Kirkens P-Plads Østergade,
over faldende under 1. verdenskrig.
Kl. 11.00 efter gudstjenesten ringes
der med kirkeklokken ved Vojens
kirke, som i alle kirker i landet.
Der vil efter højtideligheden blive serveret kaffe, vin, læskedrik i
Kirkens Våbenhus.

mødes vi foran døren til Jegerup
Kirke og går samlet hen til mindesmærket for 1. Verdens Krig, hvor vi
vil lægge en krans. Over hele landet ringer klokkerne fra kl. 11.00,
og det gør de selvfølgelig også fra
Jegerup Kirke. Efter kransenedlægningen går vi ind i kirken og fejrer
gudstjeneste kl. 11.15 blandt andet
med de salmer, som var forbudt under tysk herredømme.
Når gudstjenesten er færdig, går
vi over i forsamlingshuset, hvor Lokalhistorisk Forening sammen med
menighedsrådet inviterer til frokost,
en times foredrag ved Kim Bjerringgaard og ikke mindst sønderjysk kagebord.
Arrangementet koster 75 kroner,
og der er tilmelding til kirkekontoret Østerled 4 eller på telefon 74 54
11 04 senest 2. november. Billetterne kan efterfølgende hentes den 5.
november på kirkekontoret mellem
09.00 – 12.00 eller i Jegerup hos Lokalhistorisk Forening på den gamle
skole samme dag kl. 19.00 - 21.00.
Alle er velkomne!

Alle er velkomne!
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Gudstjeneste ved Sognepræst
Niels B. Christensen-Dalsgaard
Hjemmeværn Haderslev Nord deltager med fane og fanevagt under gudstjenesten og kransenedlæggelse.
Kransen nedlægges af Kaj Skov
ved Mindesten over sognets faldne.
Hvorefter Trompetist Karl Johan
Berkwill spiller ”Larst Post”. Der
afsluttes ved mindestenen med ”Altid frejdig når du går”.
Kl.11.00 ringe kirkeklokkerne i
alle landet kirker, hvilket også sker
ved Maugstrup kirke.
Herefter er der samling i præstegårdens konfirmandstue, hvor museumsinspektør Lennart Madsen
vil fortælle om våbenhvilen i 1918.
Umiddelbar derefter serveres der
frokost til alle.
Alle er velkommen
Maugstrup menighedsråd

VOJENS - JEGERUP - MAUGSTRUP

FAMILIEGUDSTJENESTE

LÆGMANDSGUDSTJENESTE

Søndag den 16. september kl. 16.00
fejrer vi familiegudstjeneste i Jegerup Kirke. Konfirmanderne
har denne dag haft lang undervisningsdag fra 09.00 – 15.30, og
kl. 16.00 slutter vi af i kirken med en familiegudstjeneste, hvor
alle er velkomne. Der er prædiken fra gulvet, og gudstjenesten
er uden altergang.

FÆLLESSANG
Onsdag den 24. oktober kl. 14.00

Morten Bangsgaard
medlem af Etisk Råd
Søndag den 14. oktober kl. 16.00 kommer Morten Bangsgaard til Jegerup Kirke og prædiker, når vi holder lægmandsgudstjeneste.
Morten er medlem af Etisk Råd, 47 år og bosiddende i
KBH, og så har han en lang karriere bag sig som generalsekretær for politiske organisationer og direktør i IT-branchen.
Morten mistede sin hustru for 7 år siden og begyndte efterfølgende at studere teologi ved Københavns Universitet. Han er
optaget af etiske problemstillinger vedr. livets afslutning og
spændingsfeltet mellem mennesket og teknologi.
Vi glæder os til at byde ham velkommen og ikke mindst
lytte til ham på prædikestolen.
Efter gudstjenesten serveres der kaffe i tårnrummet.
Alle er velkomne!

fylder vi præstegården i Jegerup med fællessang. Tre fra sognet har på forhånd valgt nogle sange, som de vil fortælle om,
og bagefter synger vi dem. Der er pause undervejs, hvor der
serveres kaffe og kage.

Alle er velkomne
KIRKEBLADET · 37. ÅRGANG · NR. 3
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SOGNEJAGT

MUSIKGUDSTJENESTE
Søndag den 7. oktober 2018 kl. 9.30
i Maugstrup kirke

Maugstrup menighedsråd afholder sognejagt i samarbejde med Maugstrup- og
Simmersted Jagtforening.
Lørdag den 8. december 2018 kl. 10.00
Vi mødes ved Simmersted Friskole.
Der jages først i Sønderskoven i Simmersted, derefter i Præsteskovsplantagen
på Kestrupvej. Der serveres grillpølser
og drikkevarer i plantagen.

Martin Luther i Bach-spejlet i Maugstrup
Kirke søndag den 7. oktober kl. 9.30
Musikken kan noget særligt. Uden
ord taler den et sprog, som henvender
sig til alle og kan forstås af alle.
Men når man både har Ordet og Musikken, opstår der noget særligt.
Martin Luthers ord, tanker og grundprincipper bliver fortolket og uddybet af
J.S. Bachs toner. Og selvfølgelig skal vi
også synge nogle salmer.
Sognepræst Niels Dalgaard
Organist Julia Takakova

Arrangementet er gratis
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.

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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SOGNEAFTEN I KONFIRMANDSTUEN
I MAUGSTRUP PRÆSTEGÅRD

Torsdag d. 8. november 2018 kl. 19.30 – 21.30
og
Torsdag d. 22. november 2018 kl. 19.30 – 21.30
I den indlagte pause, serveres kaffe med kage.
Alle er velkommen
Nærmere info følger på Maugstrup Tidende www.maugstruptidende.dk
Maugstrup menighedsråd og
sognepræst Niels Christensen-Dalsgaard

VOJENS - JEGERUP - MAUGSTRUP

NYT FRA MAUGSTRUP MENIGHEDSRÅD

Efter et år med voldsom regn, har kirkens jorde på Haderslevvej, været plaget
af store oversvømmelser.
Dette har medført store gener for
dyrkning af afgrøder på et stort område.
Arealet på i alt 15 ha. er bortforpagtet.
Menighedsrådet har konstateret at store
dele af dræningen var defekte.
Hvilket har medført, at en større inve-

stering, på dræningsarbejde i sommeren
2018, var nødvendig.
Den sidste gennemgribende dræning
er foretaget i 1960´erne.
Der er nu lagt ny hovedledning i visse
dele af arealet, samt tilhørende stikledninger, og desuden nedsat to nye brønde.
Samtidig er fjernet en del krat og pil
vækst, hvis rodnet var årsag til at dræn-

Maugstrup menighedsråd besluttede i
2017 at opsætte hegn ved Præstegårdens
voldgrav. Efter oprensningen er voldgravens vandstand forhøjet, og for at bibeholde størst mulig sikkerhed, var dette
et nødvendt tiltag.

Hen over denne sommer er hegnet
opsat, hvilket giver et smukt op parklignede indtryk, men først og fremmest er
området nu godt sikret.

rørene måtte gennemspules og delvis
fornys. Ved udbedring af dræningen vil
der igen blive mulighed for anvendelse
af arealet til agerjord.
Maugstrup menighedsråd

Maugstrup menighedsråd
KIRKEBLADET · 37. ÅRGANG · NR. 3
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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 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 er i gang med at læse ”Grundtvig”
af Anders Holm og skal hen på efteråret
igang med ”Brorson - sjælens digter” af
Bente og Torben Bramming – begge bøger skal enten købes i boghandlen eller
lånes på biblioteket.
Det er gratis at deltage, og skal du
have hjælp til kørsel, så sig til.
Tirsdag d. 4. sept. kl. 19.00 - 21.00
tager vi ud til Skrydstrup Pigens Grav,
hvor Claus Ipsen fra Midgaard Vikingecenter tager imod os. Han vil fortælle om
projektet med vikingecentret, Asa-troen
18
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og byde på mjød. Besøget ligger i forlængelse af studiegruppens læsning om
Grundtvigs interesse for den nordiske
mytologi.
Hvis det regner, mødes vi i præstegården. Der serveres kaffe og kage – enten
i det fri eller i præstegården.
Tirsdag d. 2. okt. kl. 14.00 - 16.00
Jegerup Præstegård, side 125 - 140 Danskeren (bog om Grundtvig)
Tirsdag den 6. november kl. 14.00 16.00 Jegerup Præstegård, side 141 158 Grundtvigs virkningshistorie (bog
om Grundtvig)
Tirsdag d. 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.
Sognepræst Lone Marie Lundsgaard
loml@km.dk / 74541111

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

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 til før den ønskede dato.
Ægteskabsattest skal udfyldes på BORGER.DK tidligst 4 mpneder 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.

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.: 51 95 07 72.

TAXA tlf. 70 10 75 00

MANGLER KIRKEBLADET
Det næste nummer af Kirkebladet
(nr. 4 - 2018) omdeles uge 47 - 2018.
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 22. oktober 2018

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 3. november 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. 26. september kl. 14.00
Onsdag d. 24. oktober. Kl. 14.00
Onsdag d. 21. november. 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 11. september kl. 16.30
Tirsdag den 9. oktober kl. 16.30
Tirsdag den 13. november kl. 16.30
Jegerup Menighedsråd

Maugstrup Menighedsråd
Der afholdes menighedsrådsmøder i
Maugstrup Sogn:
Torsdag den 20.september kl. 18.30
Torsdag den 25.oktober kl. 18.30
Torsdag den 15. november kl. 18.30
Møderne afholdes i konfirmandstuen,
Maugstrup præstegård.
Maugstrup Menighedsråd
KIRKEBLADET · 37. ÅRGANG · NR. 3
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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
Lone Marie Lundsgaard, Bålhøjvej 1, Jegerup, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 11 11 og e-mail: LOML@KM.DK - Mandag fri.
Niels Bjarn 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

MAUGSTRUP SOGN

Kirkegårdsleder:
Annelise Borch
Østerled 2, 6500 Vojens
Tlf.: 74 59 14 51
Mail: vojenskirkegaard@c.dk

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

Kirkesanger:
Kontakt kirkekontoret tlf. 74 54 11 04

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

Menighedsrådsformand:
Finn Lykkeskov
Syrenvej 17, 6500 Vojens
Tlf.: 29 62 48 59
Mail: flyk@haderslev.dk
Kasserer:
Britta Simonsen
Østre Parkvej 32, 6500 Vojens
Tlf.: 25 73 30 77
Mail: BrittaSimonsenBS@gmail.com
Kirkeværge: Der henvises til Kirkekontoret
Regnskabsfører:
Gunvor Steensbeck Hansen
Landgangen 7, 2. th., 6100 Haderslev
Tlf.: 74 54 26 72
Mail: gsh@km.dk

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-Dalsggard, Preben Holmberg,
Ragnhild Stab-Nielsen, Ulla Toft.
Ansvarshavende: Menighedsrådene i Vojens, Jegerup, Maugstrup. Layout og opsætning: Nustrup Tryk
Tryk: Zeuner Grafisk a/s - Deadline for næste nummer er mandag den 22. oktober 2018

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.: 74 50 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

