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PRÆSTEKLUMMEN
ved sognepræst, Ditte Freiesleben

Nu er foråret på vej
og konfirmationerne nærmer sig med hastige skridt
hun lidt genert, men i dag er hun den første til at svare: ”Det
helt specielle ved min konfirmation er, at vi holder den på en
restaurant, der ligger i gågaden i Odense. Vi har valgt at holde
den der, fordi min familie kommer både fra Jylland og Sjælland, og så har vi fundet et sted midt i mellem.”
Det med at have familie, der kommer langvejs fra, kender
Jonas også til. Han er holdets tænksomme dreng, der er dygtig
til at svare på spørgsmål om de mere filosofiske emner. ”Mine
gæster kommer også langvejs fra, så vi bliver ikke så mange
i kirken; kun mine forældre og min søster og mig. Jeg glæder
mig til, når de andre gæster kommer senere, og vi alle er samlet.”
Julie er en frisk og energisk pige med masser af kommentarer i undervisningen. ”Jeg skal holde min konfirmation på Årø
Vingård. Der er så flot. Det bliver megahyggeligt, og så kender
jeg ikke så mange, der har holdt deres konfirmation derovre.”

Jeg trak derfor et par af året konfirmander til side for at blive
klogere på, hvad de gør sig af tanker om deres konfirmation.
Hvad tror I, der bliver helt særligt ved jeres konfirmation?
Mathilde er den søde og sporty pige på holdet. Som regel er

Der er jo en masse praktiske ting, der skal ordnes op til en
konfirmation. Jeres forældre laver sikkert det meste, men
er der ellers nogen, der har lavet noget særligt som forberedelse til jeres fest, og har I selv nogle opgaver, I skal løse?
Clara er holdets humørbombe og god til det sociale: ”Min
bedstemor har lavet nogle ganske særlige glashjerter, som skal
være bordkort. Det gør mig glad.” (se foto på side 4)
Julie: ”Jeg har selv lavet mine indbydelser.”
Clara: ”Ja, det har jeg også og selv skrevet navn og sendt
dem.”
Mathilde: ”Jeg har lavet mine på nettet. ”
Jonas: ”Jeg har selv været på nettet at finde vores mad og
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vores dessert. Vi bestiller samme sted som mormor og bedstefar. Noget af maden laver vi også selv.”
Hvordan tror I at det bliver i kirken?
Clara: ”Akavet når man skal stå foran alle de andre oppe ved
alteret. Men det bliver fedt, når man kommer ud og skal have
taget billeder sammen med sine venner og får roser osv.”
Julie: ”Sjovt nok når vi skal gå op gennem kirken, men også
mærkeligt. Det er jo endelig blevet vores tur.”
Jonas: ”Jeg glæder mig til, at vi skal op og sige nogle ord.
Mit konfirmandord.”
Hvad betyder særligt meget for jer på jeres store dag?
Julie: ”At min kusine bager nogle særlige svanevandbakkelser.
En gang var det min farfar, der gjorde det til sine børnebørns
konfirmation, men nu er han død, og så vil min kusine overtage den tradition.”
Clara: ”At vi skal holde det derhjemme. Det gjorde min søster også, så det vil jeg også gerne. Det er dejligt afslappet og
nemt. Vi kører hjem i min mors bil, som vi har klistret flag på.”
Jonas: ”Det eneste, der betyder meget for mig er, at hele
familien kommer.”
Og det er alle konfirmanderne enige om; ”Det vigtigste er,
at man er sammen og fejrer med dem, man holder af.”

Kommer snart

Teologi for voksne

Det Gamle Testamentes historie, geografi og teologi
og litteratur. Ved sognepræsterne Ditte Freiesleben
og Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard.
Torsdage i september, oktober og november
kl. 9.00- 10.30 i Vojens sognegård.
Til foråret gennemgår vi Det Nye Testamente.
Læs mere i næste kirkeblad
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GUDSTJENESTELISTE
Juni
Søndag den 2. juni - 6. s. e. påske
Vojens
10.30
NBC
Jegerup
09.00
NBC
Maugstrup
ingen
Onsdag den 5. juni - Grundlovsdag
Maugstrup
14.00
DLF
Grundlovsmøde
Lørdag den 8. juni
Jegerup
11.00
Lørdagsdåb

LML

Søndag den 9. juni - Pinsedag
Vojens
10.30
DLF
Jegerup
10.30
LML
Maugstrup
09.00
NBC
Teltgudstjeneste
Mandag den 10. juni - 2. pinsedag
Vojens
ingen
Jegerup
ingen
Maugstrup
ingen
Haderslev
11.00
LML
Fællesgudstjeneste
Søndag den 16. juni
Trinitatis søndag
Vojens
10.30
Jegerup
11.00
Maugstrup
09.30

LML
NBC
NBC

Søndag den 23. juni - 1. s. e. trin.
Vojens
18.00
DLF
Sankt Hans
Jegerup
19.00
LML
Sankt Hans
Maugstrup
19.30
NBC
Sankt Hans
Søndag den 30. juni
2. s. e. trin.
Vojens
10.30
DLF
Kirkekaffe
Jegerup
ingen
Maugstrup
09.00
DLF
		

Juli

		
Søndag den 7. juli
3. s. e. trin.
Vojens
10.30
LML
Jegerup
09.00
LML
Maugstrup
ingen
Søndag den 14. juli
4. s. e. trin.
Vojens
10.30
Jegerup
ingen
Maugstrup
09.00
Søndag den 21. juli
5. s. e. trin.
Vojens
10.30
Jegerup
09.00
Maugstrup
ingen
Søndag den 28. juli
6. s. e. trin.
Vojens
10.30
Jegerup
ingen
Maugstrup
09.00

DLF
DLF

LML
LML

NBC
NBC

August
Søndag den 4. august
7. s. e. trin.
Vojens
10.30
Jegerup
09.00
Maugstrup
ingen

NBC
NBC

Søndag den 11. august
8. s. e. trin.
Vojens
10.30
Jegerup
ingen
Maugstrup
09.00

DLF

Torsdag den 15. aug.
Jegerup
19.00
Konfirmandgudstjeneste

LML

Søndag den 18 august
9. s. e. trin.
Vojens
10.30
Jegerup
14.00
Friluftsgudstjeneste
Maugstrup
09.00

NBC
LML

Lørdag den 24. august
Jegerup
11.00
Lørdagsdåb

LML

Søndag den 25. august
10. s. e. trin.
Vojens
10.30
Kirkekaffe
Jegerup
11.00
Maugstrup
09.30

DLF

NBC

DLF
LML
LML

DLF = Ditte Louise la Cour Freiesleben
LML = Lone Marie Lundsggard
NBC = Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard
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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 ved sognepræst Ditte Freiesleben.
Bagefter er der kaffebord i præstegårdshaven.
Pris for kaffe og rabarberkage er 40,00 kr. – for børn er det dog gratis
kl. 15: Grundlovstaler ved tidligere biskop Karsten Nissen,
og årets unge taler Anne Sofie Jørgensen fra Jegerup Sogn.
Vojens Koret medvirker
Alle hjertelig velkommen
Dagen arrangeres i et samarbejde
mellem tresognspastoratets menighedsråd
i Vojens - Jegerup - Maugstrup.

6

KIRKEBLADET · 38. ÅRGANG · NR. 3

VOJENS - JEGERUP - MAUGSTRUP

Friluftsgudstjeneste
mandag d. 10. juni
kl. 11.00
i bispehaven
I år holdes 2. pinsedagsgudstjenesten
i biskoppens smukke have, som ligger
lige ned til dammen - bag bispegården
på Ribelandevej 37 i Haderslev. Det er
biskop Marianne Christiansen, der vil
være prædikant ved gudstjenesten, og
musikken står en kvintet fra SMUK for
sammen med Haderslev Lærerkor.
Der bliver sat bænke op i haven,
men det kan også være en god ide at
tage et tæppe med, da der ikke vil være
siddepladser til alle. Der vil være mulighed for at købe kaffe og kage, is,
vand m.m. efter gudstjenesten, og man
er også velkommen til at medbringe
madkurv og spise sin frokost i haven.
2. Pinsedag ligger i år d. 10. juni og
gudstjenesten begynder kl. 11.00. Der
er begrænset parkering ved bispegården, og derfor henviser arrangørerne
til byens omkringliggende parkeringspladser.
KIRKEBLADET · 38. ÅRGANG · NR. 3
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STAFETTEN
Af Borghild Magna Borg Larholm

Jeg hedder Borghild Magna Borg Larholm. Jeg sidder i Vojens Menighedsråd.
Jeg kom ind i Menighedsrådet, først som
suppleant den 28.marts 2007 og sidenhen stemt ind ved Menighedsrådsvalget
i 2008.
Jeg har i mange år siddet som næstformand samt i Aktivitets- og Kirkegårdsudvalget. Nu er jeg menig medlem
og er fortsat i Kirkegårdsudvalget samt
formand for Aktivitetsudvalget.
Jeg sidder derudover i Den Sønderjyske Forening af Menighedsråd og i
DSUK (Danske Sømands- og Udlandskirker).
Jeg er født og opvokset i Haderslev.
Jeg er opvokset i et kærligt og kristent
hjem. Vi var fire søskende med fire års
mellemrum mellem hver af os. Jeg var
den yngste. Mine forældre var meget
gæstfrie, og når min far gik tur med vores schæferhund Lucky, så kunne det tit
ske, at der kom en blaffer med hjem og
fik et måltid mad og eventuel en overnatning. Der har været forskellige natio8
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naliteter, og min mor, som var en dygtig
kogekone, sørgede altid for, at de ikke
gik sultne derfra. Min far var ud over sit
job på Stadsingeniørens kontor de sidste
mange år ansat som kirkesanger i Hertug Hans kirken. I min fars fritid var han
engageret KFUM spejder, hvor han var
divisionschef i mange år. Derudover,
var min far aktiv i bestyrelsen for Ysmen, og jeg har flere gange været med
nede i Flensborg, når der var møder.
Jeg gik på Hertug Hans Skolen, hvor
jeg afsluttede 3. real i 1976. Medens jeg
gik i skole, havde jeg fritidsjob. Først
ved Pølse Marie i Haderslev, Marie var/
er et ikon for mange i Haderslev, hendes
pølsevogn blev besøgt af bl.a. mange
soldater fra Haderslev Kaserne.
I 1973 fortsatte jeg i en Grillforretning på Sydhavnsvej ved Linda og Jens.
Da grillforretningen blev lukket fulgte
jeg med Linda og Jens i deres Brugskunstforretning, som lå på Jomfrustien i
Haderslev, lige over for tidligere Swing
Inn. Der var jeg indtil 14 dage før jeg
fødte min første søn.
Efter folkeskolen gik jeg tre år på
Haderslev Handelsskolen og arbejdede
efter skolen ved DSB i kiosk- og cafeteriet.
I 1976 blev jeg gift i Haderslev Domkirke, og vi flyttede til den tidligere Vojens Kommune. Jeg fik tre børn med min
første mand.
I starten af 1980 gik jeg på Forskningshøjskolen i et halvt år, hvor jeg
ved siden af, arbejdede som vikar på

Alkoholambulatoriet. Efter højskoleopholdet, valgte jeg, at jeg ville uddanne
mig som Socialpædagog. Først startede
jeg som pædagogmedhjælper på Bøgely, som var et kombineret Fritidshjem og
børnehave.
I september 1984 startede jeg uddannelsen som Socialpædagog og blev
i 1987 færdig med uddannelsen på Haderslev Statsseminarium sommeren
1987. 1. juli startede jeg i fast stilling på
en døgninstitution. Fra 2005-2008 tog
jeg ved siden af mit arbejde, den treårige
diplomuddannelse i Ledelse og Pædagogisk udviklingsarbejde
Efter et år i Vojens, startede jeg med,
at involvere mig i foreningsarbejdet i
Vojens. Jeg har i mange år hjulpet VBI
(Vojens- bold og Idrætsforening) ved
Høtten, lige fra den lå nede ved Vojens
hallerne til det kom ned på Høttepladsen i byen. Da VBI startede med banko
i Haderslev, var jeg med fra start til VBI
stoppede med aktiviteten. Det var en
spændende og sjov tid, og os hjælpere
på Leifs hold, holder stadig sammen en
gang årligt, privat hos hinanden og er
med til hinandens runde fødselsdage.
Da børnene var små gik de til spejder ved de Grønne spejder, KFUM og
K, hvor jeg har været formand i fem år
I februar 1984 lærte jeg min nuværende mand, Poul, at kende. Vi flyttede
sammen i februar 1988. I 1992 fik vi vores fælles barn Asger. Vi blev gift i 1999.
Da vores børn gik på Povlsbjergskolen kom jeg ind i skolebestyrelsen, hvor
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STAFETTEN
jeg sad indtil den yngste var færdig med
folkeskolen.
I 1996 tog Rie Andersen initiativ til at
starte en lokalforening op for Kræftens
Bekæmpelse i Vojens. Rie var formand
og jeg blev valgt ind i bestyrelsen, hvor
jeg i mange år, sad som næstformand og
områdeleder for Kræftens Bekæmpelse
indsamling Øst.
Den 1. februar startede jeg ved Haderslev Kommune i Nørregade 41, hvor
jeg blev fastansat den 1.marts 2007. Den
1.august 2008 flyttede vi ned på det nyopførte Jobcenter, hvor jeg arbejder som

administrativ medarbejder i Arbejdsmarked Administration.
Jeg har i mange år været aktivt partimæssig. Jeg har i 10 år været formand i
et Oplysningsforbund.
Derudover er jeg, på nuværende tidspunkt, med i Repræsentantskabet for
Syd Energi og TV Syd og sidder som
Domsmand.
Vores børn er i dag voksne. Hans Jørgen der bor i Tistrup sammen med sin
kone Jannie og deres seks sammenbragte børn, Thor i København, Bitten på
Mallorca, som har Anna sammen med

hendes mand Johan og Asger som bor
i København sammen med sin kæreste
Mette. Asger og Mette, er lige nu ude på
deres livs rejse i et år. De har været hele
vejen igennem Sydamerika og de har
valgt, at de sidste fem måneder, at opholde sig i New Zealand. Vi har et stærkt
familiesammenhold og er sammen, så tit
tiden tillader det. Vi kan godt lide at rejse, og de sidste par år, har det været fast
ferie på Mallorca for at besøge familien.
Jeg giver Stafetten videre til formand
for Maugstrup menighedsråd Ulla Toft.

SOGNEUDFLUGT Vojens - KEND DIN KOMMUNE
Torsdag den 29. August 2019
Årets udflugt bliver en guidet tur
med en spændende fortæller.
Vi begynder kl. 9.00 Vojens Kirkeplads
klokken 12.00 finder vi et godt spisested.
Samme gode menu som vi plejer.
Turen fortsætter til vi finder et
godt sted til kaffe og lagkage.
Hjemkomst ca. 16.45 Vojens Kirkeplads
Pris kr. 200,00 incl. 1 genstand til middagen.
Først til mølle princippet (50 pladser)
Tilmelding senest fredag d. 14 juni
Kirkekontoret tlf. 7454 1104 - mellem 9.30-14.00
Billetter afhentes mandag d. 5. august
kan man mellem 9.30-14.00
Vi glæder os til at være sammen med jer
Vojens Menighedsråd

KIRKEBLADET · 38. ÅRGANG · NR. 3
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Uhyggelig litteraturformiddag
Torsdag d. 20. juni kl. 10.00 - 13.00
Få inspiration til sommerens boglæsning,
når pensioneret gymnasielærer Karin Fristed kommer og fortæller om de to store
engelske krimiforfattere Agatha Christie og
Dorothy Sayers. Disse to Grand Ladies har
begge levet spændende og omtumlede tilværelser og været utrolig flittige og vidtfavnende i deres skrivevirksomhed.
Gennem en årrække har Karin Fristed
holdt foredrag om den engelske litteratur
store navne; Dickens, Shakespeare
og Jane Austen, og foredragene ledsages altid af musik fra forfatterens
tid.
Det foredrag ledsages også af
klassisk musik fra mellemkrigstidens
England fremført af sognepræst Ditte
Freiesleben og akkompagnatør Joakim
Heramb Christensen.
Efter foredraget serveres tre lækre
snitter, hvortil man kan købe vand og
øl til en god pris.
Tilmelding hos Gunvor Hansen
på GSH@km.dk eller 75 54 11 04
senest mandag d. 17. juni.
Arrangementet koster
kr.
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SANKT HANS AFTEN
Vojens Kirke

Jegerup Kirke

Maugstrup Kirke

Sankt Hans aften for hele familien
i Vojens sognegård søndag d. 23.
juni.
Kl. 18.00 Vi begynder i kirken
med Sankt Hans fortælling for hele
familien.
Kl. 18.30 Derefter går vi i sognegården, hvor vi griller pølser til alle.
Øl og vand kan købes.
Sækkeløb og andre stafetter for
børn og barnlige sjæle.
Kl. 19.30 Vi synger Sankt Hans
sangen og tænder bålet.

Sankt Hans falder i år på en søndag,
og derfor har menighedsrådet besluttet at flytte formiddagsgudstjenesten til kl. 19.00.
Det bliver en kort gudstjeneste
uden nadver, og bagefter går vi ud
til søen, så vi er klar, når der tændes
bål kl. 20.00.
JUIF står traditionen tro for pølser og drikkevarer, som kan købes
til en overkommelig pris.

Menighedsrådet, Landsbyforeningen og Simmersted og Omegns
Idrætsforening inviterer til Sankt
Hans aften i kirken og præstegårdshaven.
Søndag d. 23. juni 2019
Program:
kl.19.30: Kom og vær med til
en lidt anderledes gudstjeneste i
Maugstrup Kirke, hvor lektor Katrine Christensen-Dalsgaard vil prædike som lægmandsprædikant. Derudover vil vi sammen synge nogle
af vores smukke salmer, der hører
sig til om sommeren.
Efter gudstjenesten vil landsbyforeningen stå for kagebord med kaffe
og te. Desuden vil der også være
mulighed for at købe grillpølser, øl
og vand.
Så der er ingen grund til at have
spist hjemmefra.
Er vejret med os, bliver det i præstegårdshaven, og ellers trækker vi ind
i den lune konfirmandstue.
Uanset vejr vil vi dog kl. 21:30 tænde bålet i haven.
Derudover vil vi lytte til båltalen,
som i år holdes af sognepræst Niels
Dalsgaard og synge midsommervisen af Holger Drachmann.
Aller er naturligvis velkomne

KIRKEBLADET · 38. ÅRGANG · NR. 3
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B ørnesi d er
BØRNEGUDSTJENESTER

For dagplejemødre, vuggestuer, børnehaver og forældre på barsel
Vojens Kirke inviterer de mindste til en kort børnegudstjeneste kl. 09.30
tirsdag den 3. september, 1. oktober, 5. november og 3. 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 sine to fætre.
Det er sognepræst Lone Marie Lundsgaard, som står for gudstjenesterne.
Efter gudstjenesterne inviteres børnene over i sognegården til boller og saftevand.

KRYDS I KALENDEREN

Sæt allerede nu kryds i kalenderen
søndag den 29. september kl. 15.00 – 20.00,
hvor børn i alle aldre bydes indenfor i Jegerup kirke
til skattejagt, græskar-udhulning, børnegudstjeneste
og fællesspisning.

12
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BABYSALMESANG I VOJENS SOGNEGÅRD

VOJENS PIGEKOR

Holger Fælles sanger og Irene inviterer på en ny sæson
babysalmesang fra den 10. september til 26. november.
Vi synger salmer og sange, og hygger
med kaffe og kage.

Det er gratis at deltage
men tilmeld gerne på mail
larsenogjakobsen@gmail.com
eller ring til Irene på tlf 74 59 12 27
Det er hver tirsdag fra kl. 10.30 til 11.30

Der er et kirkekor ved Vojens Kirke. Det består af 16 dygtige
piger, som øver sig hver uge. Om søndagen støtter de menighedens salmesang med sine friske stemmer. De øver især på
salmerne, da de udgør en meget vigtig del af gudstjenesten.
Koret kan opleves de fleste søndage i Vojens Kirke, hvor vi
har en højmesse kl.10.30. På billedet her ses nogle af korpiger
efter korprøven i Vojens Kirke.

MUSIKALSK LEGESTUE
Vi holder musikalsl legestue i Vojens sognegård, Østerled 4.
Syng med Strudsen Holger Fælles Sanger, dans til høj musik,
fang sæbebobler og tag rundt på the pink Cadillac.
Det er i efteråret:
Torsdag 26. September kl. 9.30-10.30
Torsdag 31. Oktober kl. 9.30-10.30
Torsdag 28. November kl. 9.30-10.30
Det er gratis at deltage, men der er tilmelding til
Irene på mail: larsenogjakobsen@gmail.com
KIRKEBLADET · 38. ÅRGANG · NR. 3
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Jeanette Bonde Trio

gæster Vojens Kirke

torsdag den 19. september
Jeanette Bondes krystal klare stemme fører publikum
igennem et alsidigt repertoire af salmer, gospelballader,
pop og egne tekster og sange.
Udover Jeanette Bonde som forsanger, består gruppen
af Maren Frost på cello, og Allan Nielsen på percussion.
Koncerten begynder kl. 19.00 og der er fri entre

Swing it
Koncert i Vojens kirke
med Mikael Børresen på klarinet
og Irene Larsen på orgel

tirsdag den 8. oktober kl. 19.00
Vi spiller klassisk musik,
krydret med swing musik.

Kom og hør wild cat blues, summertime,
musik af Bach og meget mere.
Der er fri entre til koncerten
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STUDIEGRUPPEN
Studiegruppen holder en velfortjent
pause i sommerperioden men sæt allerede nu kryds i kalenderen ved tirsdag
den 3. september kl. 14.00. Der begynder vi nemlig igen på en ny sæson.
Vi skal i gang med den tredje af vores
store salmedigtere ”Thomas Kingo – barok, enevælde og kristendom” af Erik A.
Nielsen. Bogen skal enten købes i boghandlen eller lånes på biblioteket.
I næste kirkeblad kommer der mere
information om mødedatoer for efteråret
og læseprogram, ligesom der i kirkernes
våbenhuse kommer til at ligge programmer fra midt i august.
Studiegruppen er åben for alle, der er
glade for at læse og diskutere! Spørgsmål vedr. studiegruppen kan rettes til
sognepræst Lone Marie Lundsgaard.

GUDSTJENESTE OG ORIENTERINGSMØDE
FOR JEGERUP SOGNS KONFIRMANDER
Torsdag den 15. august kl. 19.00 –
21.00 byder sognepræst Lone Marie
Lundsgaard sine nye konfirmander og
konfirmandforældre velkommen ved
gudstjenesten i Jegerup kirke kl.
19.00 og på et efterfølgende orienteringsmøde i Vojens sognegård.

Alle indskrevne konfirmander har før
sommerferien modtaget et brev om arrangementet, men er der spørgsmål, kan
man kontakte Lone Marie Lundsgaard.

FRILUFTSGUDSTJENESTE I JEGERUP
Søndag den 18. august kl. 14.00 holder vi friluftsgudstjeneste i Jegerup ude
”ved søen”. Gudstjenesten bliver lidt
anderledes, idet vi denne dag synger fra
højskolesangbogen. Vores gamle Højskolesangbog indeholder et væld af sange, som priser Gud og Guds skaberværk,
og derfor bruger vi anledningen i det fri
til at prise Gud med andre sange, end vi
normalt gør inde i kirken.
Sognepræst Lone Marie Lundsgaard
prædiker, Hanne Steen spiller trompet,
og efter gudstjenesten serveres der kaffe
og kage af menighedsrådet. Henrik Jessen stiller telt med borde og stole op, så
selv om det måtte regne på dagen, gennemfører vi gudstjenesten.
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HØJSÆSON FOR HÆRVEJSVANDRERE OG PILGRIMME
Pilgrimssæsonen er begyndt i Jegerup
Kirke. Hærvejsvandrere og pilgrimme
begyndte allerede i marts at besøge Jegerup Kirke. Sidste år havde kirken mellem
300 – 400 besøgende, og igen i år forsøger
vi fra kirkens side at tage godt imod alle,
som gerne vil besøge vores gamle kirke.
Vi har derfor på ny sat ta-selv-bord op i
våbenhuset, hvor man kan lave sig en kop
kaffe og få en af præstens hjemmebagte
småkager.
Man kan også få stemplet sit pilgrimspas og skrive i vores gæstebog eller
tænde et lys i vores lysglobe. Vi glæder
os hver gang et menneske finder vej til
vores smukke, gamle kirke og byder alle
velkommen!
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TELTGUDSTJENESTE

Pinsedag er der teltgudstjeneste
på Simmersted Sportsplads kl. 9
I forbindelse med den årlige sommerfest, der holdes af Simmersted og Omegns Idrætsforening, er der traditionen tro
gudstjeneste i teltet på Sportspladsen. Kom og vær med til at
synge nogle af vores flotte pinsesalmer og få dig en kop kaffe
og nogle rundstykker efter gudstjenesten.

Nyt projekt ved Maugstrup Kirke
Ved det årlige syn er konstanteret revner i kirketårnet og
gabende hanebåndssamlinger.
Maugstrup menighedsråd har i samarbejde med kirkekyndig arkitekt iværksat de nødvendige tiltag for udbedring af
såvel tårnets murværk samt de gabende hanebånd på kirkeloftet.
Revne i tårnet:
Tårnet er opført senere end det forhøjede skib, muret i munkesten og direkte på skibets skrå markstensgavl. Dette er
naturligvis ikke en særligt optimal og stabil base for en tung
tårnmur.
Det viser sig da også, at muren er skredet på markstensunderlaget, med to tydelige lodrette revner i munkestensmurværket, til følge på hver side af markstensgavlens afkortede spids.
Gabende hanebåndssamlinger:
Det oprindelige romanske skib bliv i gotisk tid, og inden
koret blev opført, forhøjet og fik ved den lejlighed det nuværende smukke tagværk. Desværre har hanebånd, især
på de vestligste spær ved tårnet bevæget sig bort fra deres
samlinger med spærhovederne. Andre står med knækkede
nagler.

Da skaderne er sket især når tårnet,og den nordligste revne i
tårnets østmur forløber ned i kirkerummet, er det nærliggende
at sammenkæde de to skader.
Argumentet skulle i så fald være, at tårnets østmur, som er
sammenbygget med skibet, har presset skibets facade ud og
trukket spærhovederne med, uden at hånebåndene har kunnet
følge med. Da et hanebånds mission primært er at skulle optage trykkræfter, er det ikke optimalt at de ikke har kontakt til
spærhovedet.
De kirkelige myndigheder har godkendt projektet, som
igangsættes i løbet af 2019. Arbejdet vil ikke påvirke gudstjenesterne –samt andre kirkelige handlinger i Maugstrup kirke.
Maugstrup menighedsråd.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

Her er kirkerne hjemmesider:

Dåb

Vielse

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.

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.

Lørdagsdåb

Begravelse/bisættelse

Lørdagsdåb er som navnet siger en
dåbsgudstjeneste, som ligger en lørdag.
I løbet af sommeren og efteråret tilbydes
der lørdagsdåb
lørdag den 8. juni
lørdag den 24. august
lørdag den 2. november
ved sognepræst Lone Marie Lundsgaard.
Lørdagsdåb i tresognspastoratet foregår i Jegerup Kirke kl. 11.00 og varer ca.
30 minutter. Ønskes der lørdagsdåb, skal
man henvende sig på kirkekontoret.

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.

Der er offentlige menighedsrådsmøder i
Vojens Menighedsråd:
Onsdag d. 26. juni
kl. 14.00
Onsdag d. 28. august
kl. 14.00
Onsdag d. 25. september
kl. 14.00
Alle møder holdes i Vojens Sognegård
Østerled 4, Vojens
Vojens Menighedsråd

KIRKEBIL

Jegerup Menighedsråd

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

Jegerup Sogns offentlige menighedsrådsmøder afholdes i Jegerup Præstegård:
Tirsdag den 18. juni
kl. 18.00
Tirsdag den 13. august
kl. 16.30
Tirsdag den 10. september
kl. 16.30
Jegerup Menighedsråd

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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TAXA tlf. 70 10 75 00

www.vojenskirke.dk
www.jegerupkirke.dk
www.maugstrup.dk/kirke

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Vojens Menighedsråd

MANGLER KIRKEBLADET

Maugstrup Menighedsråd

Det næste nummer af Kirkebladet
(nr. 4 - 2019) omdeles uge 33 - 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 17. juni 2019.

Der afholdes menighedsrådsmøder i
Maugstrup Sogn:
Torsdag d. 20. juni
kl. 18.30
Torsdag d. 15. august
kl. 18.30
Torsdag d. 19. september
kl. 18.30
Møderne afholdes i konfirmandstuen,
Maugstrup præstegård.
Maugstrup Menighedsråd

VOJENS - JEGERUP - MAUGSTRUP
Kirkekontoret
Kordegn Gunvor Steensbeck Hansen · Østerled 4 · 6500 Vojens
Tlf. 74 54 11 04 · Mail: GSH@KM.DK · Åbent, hverdage kl. 9-12.30 · torsdag tillige kl. 16-17.30.
Præster i tresognspastoratet
Ditte Louise la Cour Freiesleben · kontor: Østerled 4, 6500 Vojens
Tlf. 61 30 24 24 · Mail: DIF@KM.DK · Mandag fri.
Lone Marie Lundsgaard · Bålhøjvej 1, Jegerup, 6500 Vojens
Tlf. 74 54 11 11 · Mail: LOML@KM.DK · Mandag fri.
Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard · Borgvej 3, Maugstrup, 6500 Vojens
Tlf. 74 50 63 27 · Mail: NBC@KM.DK · Mandag fri.
Organister i tresognspastoratet
Irene Larsen · Kirketoften 1, Jegerup, 6500 Vojens · Tlf.: 74 59 12 27 · Mail: larsenogjakobsen@gmail.com
Julia Tabakova · Tlf.: 28 92 89 92 · Mail: org.vojens@gmail.com

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

Menighedsrådsformand:
Ulla Toft
Simmerstedholm 5, 6500 Vojens
Tlf.: 74 50 63 04
Mail: uto@bbsyd.dk

Kasserer og regnskabsfører:
Susann Athena Schmidt
Runebakken 58, 6500 Vojens
Tlf.: 21 74 05 55
Mail: runebakken58@live.dk

Kirkeværge:
Svend Erik Hansen
Simmersted Byvej 24, 6500 Vojens
Tlf.: 22 48 62 08
Mail: svenderiklhansen@hotmail.com

Redaktionsudvalg: Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard, Lone Marie Lundsgaard,
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 17. juni 2019.

Kasserer:
Hanne Juhl Nissen
Simmerstedbyvej 11, Simmersted, 6500 Vojens
Tlf.: 74 50 61 04
Mail: hannenissen@simmersted.dk
Regnskabsfører:
Else Marie Birk
Hammelev Bygade 1C., 6500 Vojens
Tlf. 74 50 73 80
Mail: embirk@mail.tele.dk
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AKTIVITET I SOGNENE

VOJENS SOGN

JEGERUP SOGN

kl. 10.30 - 11.30

Gudstjeneste
Søndag den 2. juni

kl. 9.00

Fælles grundlovsmøde
Onsdag den 5. juni

kl. 14.00

Gudstjeneste
Søndag den 2. juni

kl. 10.30

Lørdagsdåb
Lørdag den 8. juni

kl. 11.00

Teltgudstjeneste
Søndag den 9. juni

kl. 9.00

Gudstjeneste
Søndag den 9. juni

kl. 10.30

Gudstjeneste
Søndag den 9. juni

kl. 10.30

Gudstjeneste
Søndag den 16. juni

kl. 9.30

Gudstjeneste
Søndag den 16. juni

kl. 10.30

Gudstjeneste
Søndag den 16. juni

kl. 11.00

Sankt Hans aften
Søndag den 23. juni

kl. 19.30

Uhyggelig litteraturformiddag
Torsdag d. 20. juni kl. 10.00 - 13.00

Sankt Hans aften
Søndag den 23. juni

kl. 19.00

Gudstjeneste
Søndag den 30. juni

kl. 9.00

Sankt Hans aften
Søndag den 23. juni

kl. 18.00

Gudstjeneste
Søndag den 7. juli

kl. 9.00

Gudstjeneste
Søndag den 14. juli

kl. 9.00

Gudstjeneste
Søndag den 30. juni

kl. 10.30

Gudstjeneste
Søndag den 21. juli

kl. 9.00

Gudstjeneste
Søndag den 28. juli

kl. 9.00

Gudstjeneste
Søndag den 7. juli

kl. 10.30

Gudstjeneste
Søndag den 4. august

kl. 9.00

Gudstjeneste
Søndag den 11. august

kl. 9.00

Gudstjeneste
Søndag den 14. juli

kl. 10.30

Gudstjeneste
Søndag den 18 august

kl. 9.00

Gudstjeneste
Søndag den 21. juli

kl. 10.30

kl. 14.00

Gudstjeneste
Søndag den 25. august

kl. 9.30

Gudstjeneste
Søndag den 28. juli

Friluftsgudstjeneste
Søndag den 18. august

kl. 10.30

Gudstjeneste
Søndag den 4. august

Lørdagsdåb
Lørdag den 24. august

kl. 11.00

kl. 10.30

Gudstjeneste
Søndag den 11. august

Gudstjeneste
Søndag den 25. august

kl. 11.00

kl. 10.30

Gudstjeneste
Søndag den 18 august

kl. 10.30

Gudstjeneste
Søndag den 25. august

kl. 10.30

Babysalmesang
Hver torsdag

Sogneudflugt - Kend din kommune
Torsdag den 29. august
kl. 9.00
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Gudstjeneste og orienteringsmøde
for sognet konfirmander
Torsdag 15. august
kl. 19.00

