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MENNESKELIV OG KRISTENTRO

Kristina Jensen

Menneskeliv og kristentro
Da jeg for et år siden blev spurgt af
sognepræst Lykke Wester, om jeg ikke kunne skrive en klumme til kirkebladet, var jeg forbeholden. Først
udbad jeg mig betænkningstid og
tænkte en del over, hvordan mit almindelige daglige kristenliv egentlig
var.
Godt gift med min landmand Johannes, vores 4 børn, vores landbrug, vores ansatte, familien i øvrigt
og livet i lokalsamfundet i Simmersted - Maugstrup. Det endte med, at
jeg sagde nej tak, da jeg ikke syntes,
jeg havde tid til at fordybe mig i det,
i en lille ”skriveproces” op til jul.
I sommer oplevede jeg det, man i
den spirituelle terminologi kalder et
”Wake up call”, og jeg skal love for, at
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jeg vågnede op og fik sat en masse
tanker og processer i gang!
Der skete det, at jeg mødte en
gammel ven, hvor jeg efterfølgende
tænkte, at vedkommende havde fundet dét, jeg manglede og søgte (uden
præcis at vide, hvad det var). Vennen udstrålede upersonlig kærlighed, umiddelbar accept af andre, var
meget bevidst nærværende, hvilede i
sig selv og havde en speciel ro over
sig.
Efterfølgende begyndte jeg at lede
i litteratur, på biblioteket og på nettet, og når jeg læste, skete der det
forunderlige, at tårerne trillede ned
ad kinderne på mig. Det var glædestårer, som om jeg havde en iboende
erindring om det læste! Jeg tænkte,
at det var fantastisk, at der var nogen, der havde skrevet det, jeg havde tænkt, men ikke turdet sige højt.
Den første bog, jeg læste, ændrede
mit livs- og verdenssyn. Jeg kunne
mærke, at det, jeg læste, var rigtigt.
Som en australsk forfatter har sagt:
If it makes sense to you, it´s sense, if
it makes no sense, it´s nonsense.
Oversat til dansk: “Hvis det giver mening for dig, er det fornuft, hvis det
ikke giver mening, er det vrøvl”. Den
nye viden gjorde mig glad og tryg og
gav mig endnu større lyst til livet.
Lyst til at udforske og finde den, jeg
er.
Gennem forskellige påvirkninger

fra vores miljø har vi alle lært at indgå i bestemte handlings-, følelses- og
tankemønstre, som styrer vores liv.
Jeg begyndte at arbejde med at frigøre mig fra den ”gamle form” og blive mere mig selv som den, jeg oprindeligt blev født til at være. Jeg
glæder mig over den større frihedsfølelse og selvudfoldelse, jeg allerede
har opnået, og ser frem til endnu
større harmoni, indre ro og mere dynamik i mit liv. Jeg har mærket en
upersonlig kraft, der er der for at
hjælpe mig på min udviklingsvej, når
jeg vil. Bibelens citater giver så meget mere mening, og der er en kraft
til at hjælpe os alle. Når vi søger,
finder vi, når vi beder, får vi, og når
vi banker på, lukkes der op for os!
Min favoritlærer på sygeplejeskolen sagde ofte, at: ”Den, der arbejder
mest, lærer mest. Arbejdet skal gerne være lystbetonet, da man så også
får mest ud af det”. Den nye viden
giver mig mere nysgerrighed, end jeg
nogensinde tidligere har oplevet. Jeg
tænker, at hvis jeg læser denne el.
hin bog i løbet af den næste uge,
hvad ved jeg så efterfølgende mere
om denne – for mig – nye, fantastiske verden?
Der er så meget mere at lære,
mærke og opleve! Alt har et kærligt
formål: at blive ét med Gud. Man kan
tale om ”det behagelige gode og det
ubehagelige gode”. Kriser kan se ulø-
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HILSEN FRA SOGNEPRÆST EVA HOLM RIIS
selige ud, men på sigt ændrer de os i
en positiv retning. Vi går alle i livets
skole for at lære at leve sundt, blive
glade og sprede glæde. Vi anerkender, at alt i naturen går i kredsløb,
men ser ikke vores egen deltagelse i
livets kredsløb.
Præstens prædiken i kirken giver
også en ændret, større og dybere
personlig mening for mig. Mit nye,
ændrede verdensbillede har givet
mig et større billede at placere min
tro i. Mine oplevelser har udvidet
min tro til en større dimension og
gjort min kristentro mere levende og
brugbar.
Kristina Jensen

i den rigtige ende af kirken og deltage i gudstjenesterne.
Johannes Gjesing

Præsentation af
præstens vikar

Barselsorlov
Eva Holm Riis
I skrivende stund er der endnu intet
sket. Men når bladet her udkommer,
skulle der gerne være ankommet
endnu et barn i præstegården. I den
forbindelse har jeg fået bevilget barsel til efter påske. Det er straks en
anden og mere kompliceret sag, om
jeg også får bevilget tid på sofaen det ved kun Gitte. Ansøgningen har
jeg lagt på køkkenbordet, men det
ser sandt at sige ikke alt for lyst ud
med også at få sofa-tid bevilget.
I mit fravær bliver Eva Holm Riis
ansat. Mange gange velkommen hertil. Jeg glæder mig meget til at sidde

I perioden 23. januar til 10. april
2007 skal jeg, Eva Holm Riis, være
sognets præst i Vojens, mens Johannes Gjesing har orlov. Det er ikke
første gang, jeg træder ind i en anden præsts embede for en tid. Inden
for det sidste års tid har jeg været vikar i Vilstrup, i Halk - Grarup og i Øsby på Haderslev Næs samt Aarø. Nu
glæder jeg mig til at få en lidt kortere
afstand mellem hjem og arbejde. Jeg
bor nemlig i Bevtoft med min mand,
der er præst her, og vores tre drenge
på 6, 5 og 3 år.

Min første søndagsgudstjeneste,
som er en højmesse, bliver d. 28. januar. Her skal der prædikes over en
tekst fra Matthæusevangeliet, der
indeholder følgende ord: ”Dette er
min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!” Ordene er
de eneste, der ifølge evangelierne
udgår direkte fra Gud i den historie
fra Mattæusevangeliet, man har givet
overskriften ”Forklarelsen på bjerget”.
”Hør ham!”, siger Han om sin elskede søn, Jesus Kristus. Og det er
jo det, det handler om, når vi går i
kirke, at høre ham, Jesus, der blev
Guds røst på jorden. Når jeg i præsteembedets medfør sætter mig til at
forfatte de ord, der skal lyde i kirken
ved næste gudstjeneste eller ved
næste kirkelige handling, skal jeg altid være mig disse ord ”Hør ham” bevidst. Det skal ikke være mine personlige meninger om dette og hint,
der lyder fra prædikestolen. Derfor
er der også altid en bestemt tekst fra
Det nye Testamente at prædike over.
Og i min udlægning af denne tekst er
det hver gang min bestræbelse, at
man deri vil høre ham og ikke mig.
Det vil naturligvis ikke altid lykkes,
men det er for mig som for enhver
præst hensigten. Med den for øje går
jeg ind i embedet som vikarpræst i
Vojens.
Eva Holm Riis
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SKIBE OG SYMBOLER
Andre symboler kan man knap få øje
på.
I den gamle kirke i Øsby vil man
f.eks. i hvælvingerne kunne se en
masse små djævle, der sidder på potte, alt imens de rækker tunge! Se,
det er jo ikke pænt gjort. Men symbolet er tydeligt – lige uden for kirkens trygge mure venter Fanden på
dig. ”Så hør du hellere godt efter, lille ven”, synes budskabet at være.
Hvad med Vojens Kirke? Dan
Browns ”Da Vinci Mysteriet” har jo
gjort det moderne at finde skjulte
symboler overalt! Har kirken i Vojens
også skjulte budskaber og symboler
gemt i sig? Bygningen er jo end ikke
Djævelen på potte og mand
over bord
Ethvert kirkerum er fyldt med symboler, ligesom kirkerummet også er
et symbol i sig selv. Rummet kaldes
jo ”skibet”, og det vender oftest i retningen øst-vest. Menigheden sidder
altså i et skib og kigger mod øst, hvor
solen som bekendt står op. I Bibelen
kan man læse, at Kristus også kaldes
for lyset. Således kan kirkerummets
symbolik afkodes: kirken er et skib,
der med menigheden som passager
har kurs mod Frelseren, Jesus Kristus.
De gamle bygmestre af vore landsbykirker var eksperter i at jonglere
rundt med symboler. Nogle er nemme at få øje på og finde mening i.
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100 år gammel, og der findes ikke
mørke kroge, hvor man kan finde
skjulte symboler – og dog.
Vinduerne mod nord er præget af
smukke glasmosaikker, lavet af billedkunstneren J. Th. Skovgaard. En
af mosaikkerne viser Jesu dåb. Johannes Døberen står til højre, og Jesus ligger på knæ til venstre på mosaikken. I dagslys vil man mellem de
to personer kunne se to lysende
pletter. Umiddelbart ser det ud til, at
mosaikken måske er gået lidt i stykker der. Men står man et par bænke
væk og ser skråt op på mosaikken,
tegner der sig ganske svagt omridset
af et ansigt set lidt fra siden – de to
prikker er lysende øjne, og man kan
også se noget mørkt pandehår – og
er der ikke også et par horn?
Det fortælles i Bibelen, at umiddelbart efter at Jesus blev døbt, blev
han af Ånden ført ud i Ørkenen for
at fristes af Djævelen. Er det Satan,
der står i baggrunden og kigger på
Jesu dåb? Eller står han uden for kirken i kulde og storm og kigger vrissent ind på den lovsyngende menighed? De døbte sidder jo trygt inde i
skibet – det skib, der til stadighed
sejler mod øst med den sejrende
Kristus som kaptajn. Men Satan er
røget over bord og glor nu en sidste
gang ind i skibet, inden han går til
bunds i det store, sorte hav.
Johannes Gjesing
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PÅSKEBLOMST, HVAD VIL DU HER?
Fra julerose til påskeblomst
Et af de sikreste forårstegn er påskeliljen, der skyder op af jorden eller
udbydes til salg i bundter i diverse
forretninger. Påskeliljen er i vore dage blevet hvermandseje, alle holder
af den og tager den ind, for at den
med sin gule farve kan friske stuerne
op i den sene vinter og det tidlige
forår.
Efter sigende var den knap så vellidt for et par hundrede år siden. Fine folk regnede den ikke. Den voksede jo af sig selv i landsbyhaver og
vejkanter, skulle ikke dyrkes og plejes.
Det var p.g.a. påskeliljens dårlige
ry, at Grundtvig kunne anvende den
som billede i sin berømte påskesalme, ”Påskeblomst, hvad vil du her?”,
som han skrev i 1817.
Salmen begynder som et retorisk
spørgsmål, der kan sætte ham i gang
med at forklare, hvilken betydning
påskebudskabet har, forkyndelsen
af, at Kristus er opstanden.
Grundtvig var, da han skrev salmen, en ensom sjæl midt i den københavnske læserverden, ensom
blandt digter- og præstekolleger, fordi han holdt fast ved det, mange af
dem opfattede som en gammeldags
kristendom. Den kristne forkyndelse
var i de kredse stærkt farvet af rationalismen, hvilket betød, at kun dét i
evangeliet, som kunne forklares med

menneskets fornuft, blev taget alvorligt, og Grundtvig anklagede præsterne for at tro, at de kunne løse tilværelsens gåde ved den klare forstand og derved undlade at forkynde
troen.
Midt i dette opgør skrev han salmen om påskeblomsten. Og påskeblomsten er i første omgang et billede på ham selv, (”bondeblomst fra
landsbyhave”, som man nedladende
omtalte særlinge i hovedstaden),
ham, der naivt forkynder det ringeagtede evangelium, den gamle kristendom.
Men salmen handler også om evangeliets vilkår i verden. Evangeliet,
som til alle tider er en forargelse for
jøder og en dårskab for grækere,
som Paulus formulerer det i sit første brev til menigheden i Korinth.
Det evangelium, der forkynder, at
den korsfæstede Kristus er opstanden.
Tages dette evangelium alvorligt
og tros, bliver betydningen af, hvad
vi ellers hører om Jesus, en ganske
bestemt. Jesu forkyndelse, hans gode og underfulde gerninger, hans lidelse og korsfæstelse er bestemt af
opstandelsen.
Med opstandelsen vises det os
nemlig, at Jesus ikke blot var et heroisk menneske, som døde i en sandheds tjeneste, ikke blot var et menneske, vi skal se op til og identificere

os med, ikke blot et menneske, vi
kan lide med og ynkes over eller beundre. Med opstandelsen påskemorgen vises det os, at Jesus ikke blot
var et ganske særligt menneske, men
at vi i ham har mødt Gud og hans vilje. At han er Guds søn, sand Gud,
sandt menneske, som det hedder i
vor kirkes bekendelsesskrifter.
”Påskeblomst, hvad vil du her?”
skildrer kristendommens forargelige
og umondæne, men lysende og livskraftige karakter og viderefører julens forkyndelse ved hjælp af en anden blomst, ”Den yndigste rose”,
som nok er finere af natur, men ikke
er at finde de fine steder: ”ak, søger
de ydmyge steder”, som det hedder i
Brorsons salme, her skal den findes.
Rosen og påskeliljen er i salmerne
på hver sin måde billedet på Jesus
Kristus, Guds søn, den korsfæstede
og opstandne.
Eva Holm Riis
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GUDSTJENESTELISTE

Februar

6

Marts

April

Søndag d. 4. februar
Septuagesima
Matt. 20,1-16

Søndag d. 4. marts
2. søndag i fasten
Matt. 15,21-28

Søndag d. 1. april
Palmesøndag
Matt. 21,1- 9

Vojens kl. 10: Riis, kirkefrok.
Jegerup kl. 10: Nedergaard
Maugstrup - kl. 19: Nedergaard

Vojens kl. 10: Riis
Jegerup kl. 10: Nedergaard
Maugstrup - kl. 19: Nedergaard

Vojens -

Søndag d. 11. februar
Seksagesima
Mark. 4,1- 20

Søndag d. 11. marts
3. søndag i fasten
Luk. 11,14-28

Torsdag d. 5. april
Skærtorsdag
Matt. 26,17-30

Vojens kl. 10: Nedergaard
Jegerup kl. 19: Wester
Maugstrup - kl. 10: Wester

Vojens kl. 10: Nedergaard
Jegerup kl. 10: Riis
Maugstrup - kl. 10: Wester

Vojens kl. 10: Riis
Jegerup kl. 10: Nedergaard
Maugstrup - kl. 16.30: Wester,
musikgudstjeneste

Søndag d. 18. februar
Fastelavn
Matt. 3,13-17

Søndag d. 18. marts
Midfaste
Joh. 6,1-15

Fredag d. 6. april
Langfredag
Matt. 27,31-56 el. Mark. 15,20-39

Vojens kl. 10: Nedergaard
Jegerup kl. 19: Wester
Maugstrup - kl. 10: Wester

Vojens kl. 10: Riis
Jegerup kl. 10: Wester
Maugstrup - kl. 19: Riis

Vojens kl. 10: Riis, liturgisk
Jegerup kl. 10: Wester, litugisk
Maugstrup - kl. 19.30: Wester,
korandagt

Søndag d. 25. februar
1. søndag i fasten
Matt. 4,1-11

Søndag d. 25. marts
Mariæ bebudelsesdag
Luk. 1,26-38

Søndag d. 8. april
Påskedag
Mark. 16,1-8

Vojens kl. 10: Wester
Jegerup kl. 10: Nedergaard
Maugstrup - kl. 10: Riis

Vojens kl. 10: Wester
Jegerup kl. 19: Wester
Maugstrup - kl. 10: Nedergaard

Vojens kl. 10: Riis
Jegerup kl. 10: Nedergaard
Maugstrup - kl. 10: Wester
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kl. 10: Riis,
børnegudstjeneste
Jegerup kl. 10: Nedergaard
Maugstrup - kl. 10: Wester
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GUDSTJENESTELISTE, M.V.

April

Maj 2007

Mandag d. 9. april
Anden Påskedag
Luk. 24,13-35

Fredag d. 4. maj
Bededag
Matt. 3,1-10

Vojens kl. 10: Nedergaard
Jegerup kl. 19: Nedergaard
Maugstrup - ingen gudstjeneste

Vojens - kl. 09: Konf. v/ Wester
Vojens - kl. 11: Konf. v/ Nedergaard
Jegerup - kl. 9: Konf. v/ Nedergaard
Maugstrup - ingen gudstjeneste

Søndag d. 15. april
1. søndag efter påske
Joh. 20,19-31

Søndag d. 6. maj
4. søndag efter påske
Joh. 16,5-15

Vojens kl. 10: Gjesing
Jegerup kl. 10: Nedergaard
Maugstrup - kl. 09: Gjesing

Vojens kl. 10: Nedergaard
Jegerup kl. 19: Nedergaard
Maugstrup - kl. 10: Konf. Wester

Søndag d. 22. april
2. søndag efter påske
Joh. 10,11-16
Vojens kl. 10: Nedergaard
Jegerup kl. 19: Gjesing
Maugstrup - kl. 10: Gjesing

Søndag d. 29. april
3. søndag efter påske
Joh. 16,16-22
Vojens kl. 10: Wester
Jegerup kl. 10: Gjesing
Maugstrup - kl. 09: Wester

Børnegudstjeneste i Vojens
Kirke Palmesøndag d. 1. april kl. 10

Palmesøndag er der en stor børnegudstjeneste i Vojens. Alle, store
som små, er velkomne. Efter gudstjenesten vil menighedsrådet være
vært ved en børnevenlig spise i
præstegården, hvor sodavand helt
sikkert også indgår.

Onsdag d. 7. feb. kl. 19.30
Bibelkreds hos Chr. Toft,
Hans Gramsgade 33,1.
Lørdag d. 24. feb. kl. 15 - 23
Lørdagstræf på Sommersted Efterskole. Aktiviteter for børn, juniorer,
teenagers og voksne.
Kreativt seminar ved Helle Noer
SP. M. Svendsen Kølkær taler.
Onsdag d. 28. feb. kl 19.30
Sudankreds hos Gerda Skovgaard,
Odinsvej 128 A.
Onsdag d. 7. marts kl. 19.30
Bibelkreds hos Herdis Hansen,
Ndr. Ringvej 7.
Mandag d. 12. marts kl. 19.30
Vintermøde og Generalforsamling
hos C. og G. Due Pedersen,
O. Jerstalvej 221, Galsted.
Landssekr. B. Ingemann Jensen taler.
Onsdag d. 28. marts kl. 19.30
Sudankreds hos Kirsten Jensen,
Vestervang 6.
Onsdag d. 11. april kl. 19.30
Bibelkreds hos Ruth Rossen,
Tranevej 11.
Onsdag d. 25. april kl. 19.30
Sudankreds hos Inger Pedersen,
Gyvelvej 4.
Onsdag d. 2. maj kl. 19.30
Bibelkreds hos Villy Andersen,
Østergade 4.
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NYT FRA VOJENS SOGN - www.vojenskirke.dk

Højskoleformiddage
Igen i dette forår kan aktivitetsudvalget indbyde til tre spændende
formiddage. Alle er velkomne.
Onsdag d. 21. feb.:
Museumsinspektør Bendt Gammeltoft Hansen vil denne dag tale over
emnet ”Jerusalems sidste skomager og 13 til bords”.
Onsdag d. 28. marts:
Vi får besøg af lektor Benny Grey
Schuster, Løgumkloster, der vil give
os en teologisk tolkning ud fra
Shakespeares tragedie ”Hamlet”
med titlen: ”Hamlet og Jesus”.
Torsdag d. 29. marts kl. 19.00
er der igen filmaften i Vojens Præstegård. Som optakt til påsken vil filmen ”The Passion of the Christ” fra
2004 blive vist på stort lærred. Filmen, der handler om Jesu lidelse og
død Langfredag, er allerede en klassiker, man ikke bør snyde sig selv
for. Det er en meget barsk og rå film,
men samtidig også en smuk film, der
stiller spørgsmålet: Kender vi Jesus,
som den lidende frelser, der døde for
vores skyld?
Der vil være et oplæg ved sognepræst Eva Holm Riis, og efterfølgende vil filmen blive drøftet.
Der er fri entré. Tilmelding ikke nødvendig.
Der gøres opmærksom på, at filmen
absolut ikke er for børn.
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BØRNEKLUB B EN
er for alle børn fra 6-13 år
i Vojens og omegn
Vi mødes i kirken den sidste lørdag i
måneden kl.10-12. Vi har et spændende program med både humor og
kirke.
Hvis du sender en e-mail til:
Organist@lene-jan.dk
vil du få dit eget personlige brev tilsendt, hver gang vi skal mødes.
Vi mødes
d. 24. februar
og 31. marts
Lene Jørgensen
74 54 29 99

Onsdag d. 25. april:
Programmedarbejder i Danmarks
Radio Anders Laugesen tager os på
en jordomrejse under temaet:
”Kirkens Verden”.
Alle foredrag starter kl. 10.30 i konfirmandstuen - Østerled 4.
Tilmelding nødvendig på
tlf. 74 54 37 04
el. på E-mail: gsh@km.dk
Pris inkl. frokost og kaffe eller te
kr. 50.00
Øl og vand kan købes.
En mere udførlig beskrivelse af de
tre foredrag kan rekvireres ved:
Frank Graven-Nielsen
tlf. 74 59 06 01
E-mail: frank@graven-nielsen.com

Fra kirkeloftet 3. søndag i advent.
Foto: Johannes Gjesing

Rettelse
I sidste kirkeblad blev kirkesangeren
i Maugstrups alder fejlagtigt oplyst
til at være 67 år.
Chresten Friis er kun 57 år, undskyld.
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NYT FRA VOJENS SOGN - www.vojenskirke.dk & JEGERUP SOGN
Søndag d. 11. feb. kl. 16.00
entré 50 kr.
Det bliver en gospel oplevelse ud
over det sædvanlige, når orkestret
Praise, med Anete Riis i forgrunden,
gæster kirken. Der vil være numre af
nyere dato, samt de mere kendte
som ”Amazing Grace” og ”He’s got
The Whole World in his Hands”. Alle
arrangementerne er lavet af Praise
og understøtter teksternes budskab
om glæde, håb og kærlighed.
Torsdag d. 22. feb. kl. 19.30
Fløjte-elever fra Esbjerg Musikkonservatorium kommer og giver koncert i kirken. Kirkerum er ideelt til at
underbygge fløjtens klang. Derfor
kan vi se frem til en meget smuk og
lys koncert midt i februars mørke.
Der er fri entré.
Mandag d. 26. marts kl. 19.00
kommer en stryger-kvartet fra MGK
og giver koncert i kirken. På MGK
går elever, der skal begynde på konservatoriet. For Vojens by har det
stor kulturel betydning, at MGK ligger her. Og vi er glade for det fine
samarbejde, der er mellem kirken og
MGK. Alle, der møder op, kan se
frem til en flot koncert op mod påske. Der er fri entré.

Vojens Præstegård
Torsdag d. 15. marts kl. 19.30
Cand.phil.
Liselotte Wiemer,
København
Fra Astrid Lindgrens univers
Gud, barnet og kærligheden
I anledning af 100-året for Astrid
Lindgrens fødsel tager vi en flyvetur
tilbage til barndommens Vimmerby i
begyndelsen af 1900- tallet og følger
herfra Astrid Lindgrens liv og forfatterskab frem til hendes død i 2002.
Et liv badet i lys, men også præget af
mørke.
Med udgangspunkt i Brødrene Løvehjerte vil vi herefter undersøge,
hvordan Astrid Lindgren som ingen
anden kan nærme sig det mest intense i et barns liv, det mest himmelske og det mest sørgelige, fordi hun
altid tager sit udgangspunkt i 3 søjler: barnet, kærligheden og troen.
Kærligheden til livet, legen og naturen. Troen på, at alt er muligt, hvis
man følger sit hjerte og tør handle
efter det! Og sidst, men ikke mindst:
barnet, der har selve nøglen til livet!
Mest for voksne. Men ellers er
eneste forudsætning en nysgerrighed efter at vide mere om dette
forunderlige forfatterskab i nordisk litteratur.

Jegerup Forsamlingshus
Tirsdag d. 20. feb. kl. 19.30
kommer radiovært, journalist og forfatter Nis Boesdal til Jegerup Forsamlingshus. Hans tema er:
Bibelens gode historier,
hvor han ud fra dette vil holde sit
foredrag. Han er en meget spændende foredragsholder, så vi håber på
stort fremmøde.

Jegerup Præstegård
Søndag d. 11. marts
har vi efter gudstjenesten kl. 10 kirkefrokost i præstegården.
Alle er velkomne.
Prisen er kr. 25.00 + drikkevarer

Forsidefoto: Povlsbjerg Skoles
luciaoptog på Vojens kirkeloft
3. søndag i advent.
Foto: Asger Bjerregaard Lauritsen
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NYT FRA MAUGSTRUP SOGN - www.maugstrup.dk/kirken
Forandringer i gudstjenestens
liturgi i Maugstrup Kirke

Forandringer
Når du kommer i Maugstrup Kirke
næste gang, kan det være, du vil opleve gudstjenesten en smule forandret. Det skyldes, at et liturgiudvalg
under menighedsrådet har arbejdet
med gudstjenesten og ændret liturgien på tre punkter:
• Ind- og udgangsbønnen er nu en
mere mundret udgave på nutidsdansk af Holger Lissner.
• Vi synger Trosbekendelsen - før
sagde vi den.
• Efter den apostolske velsignelse,
som lyder fra prædikestolen efter prædikenen, synger vi nu
”Morgenstund har guld i mund”
DDS 752, vers 4.
Vi håber, at ændringerne vil blive
godt modtaget og bidrage til at gøre
gudstjenesten givende og vedkommende for dig.
Menighedsråd
og sognepræst

Menighedsrådsmøder
Maugstrup menighedsråd holder møde den tredje torsdag i hver måned:
15. februar
15. marts
19. april

10
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Meditative korandagter i
Maugstrup Kirke

Meditative korandagter
Der er i dag blandt mange mennesker en religiøs søgen og længsel. En
længsel efter den fred og glæde, som
troen kan åbne for, og et ønske om
at finde frem til Gud og hvile i ham.
Jeg har et ønske om, at folkekirken
skal imødekomme denne længsel, og
jeg håber, at nogen vil dele dette
med mig. Derfor vil der i Maugstrup
Kirke være korandagter tirsdag aften
i lige uger fra 1. februar til Langfredag 2007.
Maugstrup Kirke har et - i forhold
til kirkens størrelse - usædvanligt
stort korrum, der vidner om fordums
tiders storhed. Dette korrum vil danne rammen om en anderledes form
for gudstjeneste. Man mærker en anden form for nærhed, end hvis man
sidder på kirkebænkene. Andagterne, som vil vare ca. 1/2 time, tager
udgangspunkt i skriftsteder fra Bibelen og helt korte oplæg i tilknytning
dertil. Der vil være Fadervor, velsignelse og rum for stilhed til bøn og
eftertanke for den enkelte.
Lykke Wester
Andagter i Maugstrup Kirke
tirsdage kl. 19.30:
6. februar - 20. februar
6. marts - 20. marts
samt Langfredag 6. april kl. 19.30

Skærtorsdag kl. 16.30
i Maugstrup Kirke

Vi fejrer nadverens indstiftelse med
en musikgudstjeneste:
Påskens tema i ord og toner
Medvirkende: solister: Gitte og Solveig Fries, Nr. Løgum. Pianist: Knud
Andersen.
Liturg: Lykke Wester. Efter gudstjenesten er der fællesspisning i konfirmandstuen, hvor alle medbringer
en ret til det fælles bord.

Konfirmation d. 6. maj kl. 10.00
i Maugstrup Kirke

Carolina Rabæk Schmidt,
Ringgade 36
Søren Sternkopf Juhler,
Mellemhave 2
Mikkel Krab, Haderslevvej 3
Thore Mørk Iversen,
Simmersted Byvej 19
Johnny Ry, Vadebrovej 12
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ADRESSELISTE

Kirkekontoret
Kordegn Gunvor Steensbeck Hansen, Østergade 13,1. 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 37 04 og e-mail GSH@KM.DK Åbent, hverdage kl. 9-12.30 og torsdag tillige kl. 16-17.30.

Præster
Konst. sognepræst Eva Holm Riis, Krügersvej 36, 6541 Bevtoft (23.jan. - 10.april)
Tlf. 74 51 42 22 og e-mail KNKR@KM.DK, hjemmeside: www.vojenskirke.dk
Ole Nedergaard, Bålhøjvej 1, Jegerup, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 06 94 e-mail ole_nede@post6.tele.dk Hjemmeside: http://home6.inet.tele.dk/ole_nede
Træffes bedst tirsdag og torsdag kl. 18-19, samt onsdag, fredag og lørdag kl. 12-13. Mandag fri.
Lykke Fugl Wester, Borgvej 3, Maugstrup, 6500 Vojens
Tlf. 74 50 63 27 og e-mail LFW@KM.DK Træffes bedst tirsdag til lørdag kl. 12-13. Mandag fri.

VOJENS SOGN

JEGERUP SOGN

MAUGSTRUP SOGN

Organist:
Irene Larsen, Kirketoften 1, Jegerup
6500 Vojens, tlf. 74 59 12 27

Organist:
Marie Petersen, Thorsvej 32,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 12 48

Organist:
Karen Engsig-Karup, Engvej 9,
6094 Hejls, tlf. 75 57 45 23

Kirkesanger:
Vakant

Graver og kirkesanger:
Søren Lagoni, Stenvænget 3,
6560 Sommersted, tlf. 74 54 36 68 på
kirkegården onsdag kl. 12-13
(privat 74 50 46 99)

Kirkesanger:
Chresten Friis, Simmerstedholm 3,
Simmersted, 6500 Vojens,
e-mail: cff.sg@dlgnet.dk

Kirkegårdsleder:
Claus Schøtt, Dyssebakken 35,
6500 Vojens, tlf. 74 59 14 51,
e-mail: vojenskirkegaard@c.dk
Menighedsrådsformand:
Ingelise Vilsen, Præstegårdsvej 18,
6500 Vojens, tlf.: 74 54 31 28
Kirkeværge:
Knud Peter Levinsen, Vestergade 54,
6500 Vojens, tlf. 74 54 28 37
Kasserer:
Gunvor Steensbeck Hansen, Tranevej 10,
6500 Vojens, tlf. 74 54 26 72

Menighedsrådsformand:
Ejner Iversen, Fyrremejsevej 3, 6500 Vojens,
tlf: 74 54 39 39 og e-mail: ae@renrik.dk
Kirkeværge:
Bent Steen, Østerager 1, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 25 61
Kasserer:
Margit Krag, Bygaden 39, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 30 39 og
e-mail markra@post1.dknet.dk

Graver:
Ole Toft Sørensen, Borgvej 1 a,
6500 Vojens, tlf. 74 50 63 92
Menighedsrådsformand:
Ulla Toft, Simmerstedholm 5,
6500 Vojens, tlf. 74 50 63 04,
e-mail: gravermaugstrup@mail.dk
Kirkeværge: Svend Erik Hansen,
Simmersted Byvej 24, 6500 Vojens,
tlf.: 74 50 62 08
Kasserer: Jonna Boye, Øster Skovvej 1B,
6500 Vojens, tlf. 74 50 63 17
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KIRKEDAGE 2007
Velkommen til Danske Kirkedage i Haderslev den 17. - 20. maj
Protektor: Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Kære aktive i menigheder, menighedsråd, foreninger med videre!
Den kristne kirke kommer til udtryk i mangfoldige former og farver. I Danmark er Danske Kirkedage det forum, som
favner bredest, og hvor alle kristne kirker har mulighed for at mødes. Haderslev åbner op for årets største fokusering
på kirke og kristendom i Danmark!
Det bliver en kæmpeoplevelse!
En ganske særlig måde at opleve Kirkedagene på er at være med til at få det hele til at fungere! Vi er et lokaludvalg,
som frivilligt har påtaget os at koordinere den praktiske gennemførelse af programmet. Og det kan vi selvsagt ikke gøre alene – vi får brug for ”mange hænder” til at hjælpe os med alt muligt: Opstilling og klargøring umiddelbart før – oprydning bagefter – hjælp ved bespisning, servering og afrydning – vagter og tilsyn undervejs – og en hel masse mere.
Opgaverne vil blive præciserede, når Kirkedagene nærmer sig.
Hvis du vil give et nap med
er der flere muligheder: Du kan enten tilbyde din hjælp i et særligt tidsrum før, under og efter Kirkedagene – eller du
kan tilbyde din hjælp ved særlige opgaver. Send en mail på tlindved@webspeed.dk eller ring på 7452 3278, så kan vi
aftale nærmere. Selv nogle få timers hjælp er værdifulde!
Du kan deltage i noget af programmet samtidig med din hjælp!
Hvis du vil hjælpe os, tilbyder vi dig til gengæld en rabat på deltagelse i Kirkedagsprogrammet. To timers hjælp en af
dagene giver adgang til programmet den dag for halv pris. Tolv timers hjælp i løbet af Kirkedagene giver adgang til hele programmet for halv pris. Men du kan naturligvis også hjælpe uden at deltage i særlige programpunkter, og alligevel
vil du komme til at opleve den helt særlige stemning. Vi håber, at du vil tage imod invitationen til at være med!
På lokaludvalgets vegne:
Thorkil Lindved
Drosselvej 6, 6100 Haderslev, Tlf. 7452 3278
Mail: tlindved@webspeed.dk

På kirkedagskomiteens vegne:
Kirsten Münster
Sekretær for Kirkedagene
SE: www.danskekirkedage.dk

Redaktionsudvalg: Johannes Gjesing, Lykke Wester, Ole Nedergaard, Jens Nørregaard,
Ulla Toft, Merete Kjeldsen , Frank Graven-Nielsen (konst. ansvarshavende)
Deadline for næste nummer er mandag d. 2. april

