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MENNESKELIV OG KRISTENTRO

Menneskeliv og kristentro
af Niels Wester.
Kære Gud, hjælp mig!
I mit barndomshjem var kristendom
ikke meget på dagsordenen, men der
var én ting, min mor var vedholdende
med, og det var aftenbønnen, som var
et fast ritual.
Den lød sådan her:
			
Nu lukker sig mit øje,
Gud Fader i det høje,
i varetægt mig tag!
Fra synd og sorg og fare
din engel mig bevare,
som ledet har min fod i dag!
Da jeg var to år gammel døde min
ældste bror, Jørn, som på det tidspunkt
var ti år. Efter hans død talte min mor
sjældent om ham, dengang satte man
ikke ord på sin sorg. Men det blev til
mange ture på kirkegården - mindst
en gang om ugen, og jeg har tilbragt
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mange timer der, mens hun ordnede
gravstedet. Det var vigtigt for hende
med den aftenbøn. Jeg tror, min mor
i den fandt trøst og kræfter til at lade
livet gå videre og til at tage sig af alle
os andre – seks børn fik hun efter Jørn.
Som voksen begyndte jeg at springe
faldskærm. Dengang blev man først
uddannet på rund skærm, og da jeg
skulle have mit første spring i en
firkantet skærm, som har betydelig
bedre flyveegenskaber, fik jeg mit
første reservetræk. Jeg hang på det, vi
faldskærmspringere kalder ”en bæ”
– dvs. i en ualmindelig dårlig situation,
for hvor ville jeg lande? Jeg havde
kun begrænset mulighed for at styre.
Neden under mig var der et virvar
af hangarer og parkerede fly, så jeg
bad: ”Kære Gud, hjælp mig! Så jeg
ikke lander oven i en hangar eller en
flyver!”
Den oplevelse gjorde mig ikke mere
troende, end jeg var, men den tro, som
altid havde ligget i mig, kom frem i

lyset. Selve oplevelsen med at hænge
under skærmen, husker jeg ganske
tydeligt i dag. Ligesom jeg husker, at
jeg bad til Gud i stedet for at tænke
konstruktivt omkring vindretning og
faldhastighed.
Det er nok overflødigt at sige, at jeg
kom ned i god behold. Jeg landede på
jorden mellem to slanke fyrretræer,
mens min kalot hang som en paddehat i
træerne over mit hoved.
Oplevelsen var en form for pejlemærke. Det næste pejlemærke var, at jeg
mødte Lykke. Vi blev gift og fik to børn.
Fra da af blev kirke og kristendom mere
nærværende i mit liv. Det blev vigtigt
for os at søge ind i kristne fællesskaber.
Vi kom i kirken med vores børn, vi tog
på familielejr i sommerferien, og vi
kom med i en bibelkreds. Nu var det
mig, der ved sengetid sang: ”Nu lukker
sig mit øje” for børnene.
Kristendommen er stille og roligt blevet en grundlæggende del af vores liv.
For mig har det været som en dør, der
åbnede sig og førte meget godt med sig.
Et fællesskab om noget – nemlig troen
på Kristus – som jeg kan leve mit liv på.
Faktaboks:
Niels Wester er værktøjsmager og
arbejder som maskinarbejder på VMP
i Vojens. Han er gift med Lykke Wester, han har fem børn i alderen 14-36
og fire børnebørn. Han har sprunget
faldskærm i 30 år og har 1065 spring.
Han er født i Varde og har levet det
meste af sit liv i Randers. I dag bor
han i Maugstrup Præstegård og føler
sig godt hjemme i Sønderjylland.

PÅSKEN

Påskens mysterium
Når vi har dåb i Vojens Kirke sker
det af og til, at vi synger nr. 448, der
begynder sådan:
”Fyldt med glæde over livets under
med et nyfødt barn i vore hænder
kommer vi til dig, som gav os livet.
Fyldt af bæven foran ukendt fremtid
lægger vi vort barn i dine hænder.
Det, som sker i dåben, gør os trygge.
Fyldt af undren er vi i din nærhed.
Du, som bærer verdensrummets dybder,
venter på de små og tar imod os”.
Salmen taler om tre følelser, der knytter sig til det at bære et barn til dåben.
Glæde, bæven og undren. Det er alle
følelser, der fylder os, når vi får et barn.
Glæde, en ubeskrivelig glæde, den
største glæde, der findes. Frygt for en
ukendt fremtid, og undren, en undren,
der vel har grebet de fleste, der har
siddet med et lille barn og set på dets
fingre, dets tæer, de små ører. Selvom
vi kender den biologiske forklaring på
et barns skabelse, gribes vi alligevel af
undren over, at det er blevet til, og at
det blev lige netop dette barn og ikke et
andet. Et lille nyfødt barn er et af livets
dybe mysterier eller hemmeligheder, en
gåde, som vi må undres over.
Det var de samme følelser, glæde,
frygt og undren, der greb kvinderne, der
kom ud til Jesu grav og fandt den tom.
I påskeevangeliet af Markus står der, at
de blev bange, men Mattæus skriver i
sit, at de også blev glade: ”De skyndte

sig bort fra graven med frygt og stor
glæde”, står der. - Vi kan ikke andet
end formode, at de også var grebet af
undren over det, der var sket?
Det har man nemlig undret sig over
lige siden - både hos kristendommens
tilhængere og kristendommens modstandere.
Modstanderne har villet fjerne det
gådefulde helt med den forklaring, at
Jesu lig var blevet stjålet. I de skriftkloge jøders skriftlige overleveringer fra
den tid findes der flere formodninger
om, at Jesu lig var blevet stjålet af
hans tilhængere. Mattæus fortæller i sit
evangelium, at medlemmer af jødernes
øverste råd, altså Jesu dommere, gav
vagtmandskabet ved Jesu grav rigelige
penge for at sige, at disciplene havde
stjålet liget fra graven, mens de sov.
Ved at komme med denne ”naturlige”
forklaring på den tomme grav, har man
villet bringe påskeforkyndelsen til en
brat afslutning og sørge for, at historien
om Jesus snart ville blive historien om
en mand, hvis liv endte med korsfæstelsen.
Men det er ikke blot kristendommens fjender, der har forsøgt at fjerne
gåden. Det har man også indenfor
kirken. Her har motivet dog ikke været
at aflive kristendommen, men at holde
den i live ved at tilpasse den den menneskelige fornuft, så den ikke virkede
frastødende på oplyste mennesker og
skræmte dem bort fra kirken.
Da Grundtvig i 1817 skrev sin
berømte påskesalme ”Påskeblomst,
hvad vil du her?”, var det imod den

på den tid herskende kristendom, der
var præget af både rationalismen og
romantikken. Ratio betyder fornuft,
og det, den rationalistiske kristendom
ville, var at underordne kristendommen fornuften, således at alt det, der
var fornuftstridigt i kristendommen
blev bortforklaret eller gjort ugyldigt.
Opstandelsen og andre mirakuløse
hændelser fandt præsterne naturlige
forklaringer på, eller man fjernede dem
helt fra forkyndelsen.
Hos romantikerne gjorde man de
gådefulde hændelser i Det nye Testamente til billeder på noget i naturen.
Opstandelsen var således et billede på
naturen, der dør og skyder op igen.
Blade bliver til muld, kerner bliver til
korn, o.s.v.
Grundtvig var, da han skrev salmen,
ensom blandt digtere og præstekolleger, betragtet som bondeknold eller
bondeblomst, som det hedder i salmen,
fordi han mod alt dette holdt fast i, hvad
mange opfattede som en gammeldags
kristendom. Han holdt nemlig fast i, at
den tomme grav og opstandelsesbudskabet skal fastholdes som en gåde, et
mysterium. Det skal ikke bortforklares
med fornuftige forklaringer, ej heller
kaldes for et mytisk billede på noget,
der sker i naturen, og som vi derigennem kan forstå med vore tanker. For
ham var den tomme grav og opstandelsesbudskabet virkelighed, men en
virkelighed vi ikke har direkte adgang
til, og som derfor er en gåde, et mysterium, en hemmelighed.
Eva Holm Riis
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Tresognspastoratet

Meditative korandagter

Onsdag den 2. apr. kl. 19.30
Bibelkreds hos Ruth Rossen,
Tranevej 11.

Meditative korandagter i Maugstrup
Kirke.
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.
Som sognepræst er det vigtigt for mig,
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 påske.
Maugstrup kirke har et usædvanligt
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, når
man sidder i en kreds ved døbefonten.
Andagterne, som varer ca. ½ time,
tager udgangspunkt i skriftsteder fra
Bibelen. Der vil være Fadervor, velsignelse og rum for stilhed til bøn og
eftertanke for den enkelte.
Vi mødes kl. 19.30 i kirken:
5. februar
19. februar
4. marts
18. marts
Lykke Wester

4
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Mandag den 4. feb. kl. 19.30
Agerskov Missionshus
Kirsten Bjerrum Petersen, Abild
fortæller om "Stinne mæ æ Bivel".
Onsdag den 6. feb. kl. 19.30
Bibelkreds hos Christian Toft,
Hans Gramsgade 33.
Mandag den 18. feb. kl. 19.30
Vintermøde hos Gunnar Due Pedersen,
Over Jerstalvej 221, Galsted.
Generalsekretær Per Møller Henriksen
taler.
Onsdag den 27. feb. kl. 19.30
Sudankreds hos Kirsten Jensen,
Vestervang 6.
Onsdag den 3. mar. kl. 19.30
Møde i Strandelhjørn Missionshus.
Læge Chr. Mogensen, Rødekro taler
over emnet: "Etik ved livets afslutning".
Onsdag den 5. mar. kl. 19.30
Bibelkreds hos Villy Andersen,
Østergade 4.
Onsdag den 26. mar. kl. 19.30
Sudankreds hos Ruth Juhl,
Huginsvang 23.

Onsdag den 30. apr. kl. 19.30
Sudankreds hos Inger Pedersen,
Gyvelvej 4.
Onsdag den 7. maj kl. 19.30
Bibelkreds hos Herdis Hansen,
Ndr. Ringvej 7.
Onsdag den 28. maj kl. 19.30
Sudankreds hos Jette Beck, Høgevej 14.
Onsdag den 27. aug. kl. 19.30
Sudankreds hos Herdis Hansen,
Ndr. Ringvej 7.

Kirkebil
Kirkebil til gudstjenester i de 3 kirker i
tresognspastoratet skal bestilles senest 1
time før gudstjeneste ved

TAXA Tlf. 74 54 28 70
Kirkebladet
Det næste nummer af Kirkebladet
(nr. 2 - 2008) uddeles onsdag den 30.
april 2008, så har du ikke modtaget det
denne dag, så kontakt kirkekontoret.

Tresognspastoratet

Gospel i Vojens kirke

Program for højskoleformiddage i Vojens
Højskoleformiddage i Vojens Sognegård.
Foråret byder på to højskoleformiddage, hvoraf den ene strengt taget er en
eftermiddag.
Begge foredrag er i konfirmandstuen Østerled 4.
Tilmelding på tlf. 74 54 37 04 eller gsh@km.dk

Jakob Bonderup
Gospel i Vojens Kirke
onsdag den 6/2-2008 kl. 19.30
med Lillian Boutté & BurichL´Etienne New Orleans ensemble.
Vojens kirke danner denne aften rammen om en koncert i verdensklasse,
når Burich-L´Etienne New Orleans
ensemble gæster kirken sammen med
den populære Lillian Boutté.
Det internationalt sammensatte band,
giver på fineste vis, den svingende
amerikanske sangerinde med- og
modspil.
Lillian Boutté er født i jazzens hovedstad New Orleans, hvor hun også
studerede musik. Hun har indspillet
flere plader, og i november 1986
opnåede hun den store ære, officielt at
blive udnævnt til sin hjembys musikalske ambassadør - New Orleans Music
Ambassador - en titel ingen anden er
skænket siden Louis Armstrong. Hun
har siden turneret Europa tyndt, og
udbredt musikkens unikke stilarter for
det tryllebundne publikum.
Billetter á 120 kr. stykket kan købes
på kirkekontoret, tlf. 74 54 37 04.
Irene

Torsdag den 6. marts kl. 10.30: Jakob
Bonderup,
musiker og viceforstander på
Engelsholm Højskole.
I 2006 udkom den 18. udgave af
Højskolesangbogen. Jakob Bonderup
sad i redaktionsudvalget og vil denne
onsdag fortælle om dette og spille, og vi
skal synge fra den nye højskolesangbog.
I samarbejde med deltagernes sang vil
der således blive tegnet et billede af
Højskolesangbogen anno 2006.
Pris 50 kr. inkl. frokost.
Drikkevarer kan købes.

Flemming Kofod-Svendsen

Onsdag den 2. april kl. 13.00:
Flemming Kofod-Svendsen,
tidl. landsformand for Kristeligt
Folkeparti, MF og minister. Under
tsunamien i julen 2004 mistede
Flemming Kofod-Svendsen sin søn,
svigerdatter og deres to børn. I 2007
udkom hans bog ”Døden, sorgen,
håbet”. Flemming Kofod-Svendsens
foredrag vil med udgangspunkt i dette
personlige, smertelige tab handle om
det almenmenneskelige vilkår at leve
med tab, lidelse, sorg.
Bemærk tidspunktet, der er flyttet
til efter middag af hensyn til
foredragsholderen. Af pladshensyn
har vi desuden denne onsdag sløjfet
frokosten, men der serveres en kop
kaffe. Pris 20 kr. incl. kaffe.
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Gudstjenesteliste

Februar
Søndag d. 3. feb., Fastelavn.
Luk. 18, 31-43 "Helbredelsen af en
blind mand ved Jeriko".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup kl. 19.00: LFW

Søndag d. 9. mar., Mariæ bebudelses
dag.
Luk. 1, 46-55 "Marias lovsang".
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 10.30: ON
Maugstrup kl. 09.00: LFW

Mandag d. 24. mar., 2. Påskedag.
Johs. 20, 1-18 "Marie Magdalene og
Peter ved graven".
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 10.30: ON
Maugstrup: Ingen gudstjeneste

Søndag d. 10. feb., 1. s.i.f.
Luk. 22, 24-32 "Den største er den, der
tjener".
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 19.00: ON
Maugstrup kl. 10.30: ON

Søndag d. 16. mar., Palmesøndag.
Mark. 14, 3-9 "Salvningen i Betania"
eller Johs. 12, 1-16 "Salvningen i Betania og indtoget i Jerusalem
Vojens kl. 10.30: EHR, Familiegudstj.
Jegerup kl. 09.00: ON
Maugstrup kl. 10.30: LFW. Familiegudstj.

Søndag d. 30. mar., 1. s.e.p.
Johs. 21, 15-19 "Jesus og Simon
Peter".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 19.00: ON

Søndag d. 17. feb., 2. s.i.f.
Mark. 9, 14-29 Helbredelsen af den
demonbesatte dreng".
Vojens kl. 10.30: ON
Jegerup kl. 10.30: EHR
Maugstrup kl. 09.00: EHR
Søndag d. 24. feb., 3. s.i.f.
Johs. 8, 42-51 "Gud eller Djævelen til
Fader?".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: ON
Maugstrup kl. 19.00: LFW

Marts
Søndag d. 2. mar., Midfaste.
Johs. 6, 24-35(37) "Kravet om tegn Jesus som livets brød".
Vojens kl. 10.30: EHR, Kirkefrokost.
Jegerup kl. 09.00: ON
Maugstrup kl. 10.30 LFW
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Torsdag d. 20. mar., Skærtorsdag.
Johs. 13, 1-15 "Fodvaskningen".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: ON
Maugstrup kl. 19.00: LFW Musikgudstjeneste
Fredag d. 21. mar., Langfredag.
Luk. 23, 26-49 "Jesu korsfæstelse og
død".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 19.00: ON
Maugstrup kl. 10.30: ON
Søndag d. 23. mar., Påskedag.
Matt. 28, 1-8 "Jesu opstandelse".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: ON
Maugstrup kl. 10.30: LFW

April
Søndag d. 6. apr., 2. s.e.p.
Johs. 10, 22-30 "Jeg og Faderen, vi er
èt".
Vojens kl. 10.30: EHR, Kirkefrokost.
Jegerup kl. 10.30: ON, Kirkefrokost.
Maugstrup kl. 09.00: LFW
Søndag d. 13. apr., 3. s.e.p.
Johs. 14, 1-11 "Jeg er vejen, sandheden
og livet".
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup kl. 10.30: EHR
Fredag d. 18. apr., Bededag. Matt. 3,
7-14 "Bed, så skal der gives jer".
Vojens kl. 09.00: LFW, Konfirmation.
Vojens kl. 11.00: ON, Konfirmation.
Jegerup kl. 09.00: ON, Konfirmation.
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.

GUDSTJENESTELISTE

Søndag d. 20. apr., 4. s.e.p.
Johs. 8, 28-36 "Menneskesønnens ophøjelse".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: ON
Maugstrup kl. 09.00: EHR

Friluftsgudstjeneste i Gram Slotspark 2. pinsedag kl. 11.00

Søndag d. 27. apr., 5. s.e.p.
Johs. 17, 1-11 "Jesu ypperstepræstelige
bøn".
Vojens kl. 10.30: ON
Jegerup kl. 09.00: ON, Teltgudstj.
Maugstrup kl. 19.00: LFW

Maj
Torsdag d. 1. maj, Kristi himmelfarts
dag.
Luk. 24, 46-53 "Kristi himmelfart".
Vojens kl. 09.00: EHR, Konfirmation
Vojens kl. 11.00: EHR, Konfirmation.
Jegerup kl. 10.30: ON
Maugstrup kl. 09.00: ON
Søndag d. 4. maj, 6. s.e.p.
Johs. 17, 20-26 "Jesu bøn om de troendes enhed".
Vojens kl. 10.30: ON
Jegerup kl. 09.00: ON
Maugstrup kl. 10.00: LFW, Konfirmation.
EHR = Eva Holm Riis
ON = Ole Nedergaard
LFW = Lykke Fugl Wester

Stor fælles friluftsgudstjeneste for
alle sogne i Haderslev Domprovsti
2. pinsedag kl. 11.00 i Gram Slotspark
I et par år har sognene omkring Haderslev by fejret gudstjeneste 2. pinsedag
ved Slivsøen, og det har været en
kæmpe succes! Og den succes forsøges
i år overført til Gram Slotspark.
Tag madpakker med! For efterfølgende
vil der være mulighed for at spise sammen i den smukke slotspark.
Provstikomiteen for mission vil sælge
kaffe og kage til fordel for provstiets
missionsprojekt i Tanzania.

Desuden har slotsparret, Sanne og
Svend Brodersen lovet, at de vil sørge
for, at man kan komme og se nærmere
på de mange fantastiske ting, der sker
på Gram Slot for tiden.
Derudover er der byfest i Gram i
pinsen, nemlig pins' mærken. Så efter
gudstjenesten kan man også gå ned på
festpladsen, hvor der er boder og tivoli.
Dagen vil være for hele familien, og
vi håber, at rigtig mange vil være med.
Der er i hvert fald lagt op til en virkelig
god dag. I tilfælde af dårligt vejrlig vil
arrangementet blive flyttet inden døre.
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Nyt fra maugstrup sogn

Børneklubben ARKEN
Så sejler Børneklubben Arken ud igen
efter en kort juleferie.
Vi mødes i Maugstrup præstegård hver
torsdag kl. 15.15 indtil den 29. maj.
DU er velkommen, hvis du er 3 år til
4. klasse - også selvom du ikke kan
komme hver gang. Det er GRATIS!!!
Vi hører hver gang noget om Gud, vi
synger lidt sammen, vi spiser kage og
snakker en hel masse, og vi har hver
gang en aktivitet der passer til din
alder.
Har du lyst til at være med??
Så KOM!!! Vi glæder os til at se dig.
Kontaktperson: Miriam Vibjerg,
74568053 e-mail: vibjerg@info.dk

Påsken i Maugstrup Kirke
Palmesøndag:
Familiegudstjeneste kl. 10.30
Skærtorsdag:
Musikgudstjeneste kl. 19, kirkekaffe
Langfredag: Gudstjeneste kl. 10.30
Påskedag: Gudstjeneste kl. 10.30
Skærtorsdag i Maugstrup kirke
Påskebegivenheden i ord og toner
Cesar Frank: Panis Angelicus, Mozart:
Ave Verum, Händels Largo
Solist: Troels Pedersen, tenor
Ved orglet: Mona Thorsager
Liturg: Lykke Wester
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www.maugstrup.dk/kirken

Sanketræ
Maugstrup menighedsråd tilbyder
sanketræ ved selvskovning.
Pris: 150,00 kr. pr. rummeter.
Henvendelse til:
Svend E. L. Hansen
Tlf.: 74 50 62 08
Mob.: 22 48 62 08.

Menighedsrådsmøder
Afholdes i konfirmandstuen i
præstegården.
Torsdag den 21. feb. 2008 kl. 19.00
Torsdag den 13. marts 2008 kl. 19.00
Torsdag den 24. april 2008 kl. 19.00
Alle møder er offentlige.
Maugstrup menighedsråd
Ulla Toft

Figenbladet
Kig efter FIGENBLADET mellem
reklamerne!
FIGENBLADET er en folder, der
omdeles i Simmersted og Maugstrup,
når der skal ske noget i og omkring
Maugstrup kirke – eller når præst
og menighedsråd gerne vil i kontakt
med jer, der bor i sognet. FIGENBLADET skal ses som et supplement
til tre-sognspastoratets faste kirkeblad.
Har du forslag eller kommentarer til
Maugstrup kirkes liv og vækst, så send
det til sognepræsten, så det kan komme
i FIGENBLADET.
Redaktør: Lykke Wester
E-mail: LFW@km.dk

Konfirmander 2008
Konfirmander i Maugstrup sogn 2008:
Konfirmation i Maugstrup Kirke
4. maj kl. 10:
Anne Katrine Svejgaard Hansen,
Mejerivej 7, Kastvrå
Hans Kappel Skau,
Ringgade 28, Maugstrup
Henrik Rabæk Schmidt,
Ringgade 36, Maugstrup
Martin Skovsbøl Friis,
Simmersted Byvej 20, Simmersted
Nikolaj Aggesen,
Ringgade 25A, Maugstrup
Julie Grau, Harken 2, Simmersted
Louise Bach Hansen,
Simmerstedholm 6, Simmersted
Maja Kramer Amtoft,
Ringgade 25 B, Maugstrup
Mette Johanning,
Sommerstedvej 7, Simmersted
Sandra Lass Thomsen,
Harken 10, Simmersted
Konfirmation i Haderslev Domkirke
30. marts kl. 9:
Cecilie Gammelgaard Møller,
Simmersted Byvej 2, Simmersted
Feodora Fugl Wester,
Borgvej 3, Maugstrup

Ændret konfirmationsdato
Ændring af konfirmationsdato i Maugstrup. Efter opfordring fra forældre
har menighedsrådet besluttet at flytte
konfirmationsdatoen til søndag efter
Bededag. Fra 2010 kommer konfirmationerne til at ligge således: 2010 - 2.
maj, 2011 - 22. maj, 2012 - 6. maj.

Nyt fra Jegerup sogn

´Vild Hvede`
Torsdag den 21. februar kl. 19.30
har vi i Jegerup Kirke Èn aften med
Lyrikkens Trioler.
Aftenes program er inspireret af unge
lyrikere fra fyrrerne, som debuterede i
det litterære tidsskrift `Vild Hvede´.
Det endte ud i den berømte lille bog
Unge kunstneres forårsbog. Man vil
i aftenens løb møde digteren Morten
Nielsen - der døde som ung modstandsmand. Lære Halfdan Rasmussen at
kende fra en helt anden side. Man lytter
til Tove Ditlevsens kendte digte og Kaj
Munks fætter lyrikeren Nis Petersen.
Besættelsen lærte folk at læse poesi
og Nis Petersen blev lyrikeren frem for
alle andre - hans syn på de menneskelige muligheder, som han opfattede i
hele deres udstrækning.
Biblen og Shakespeare er hans
vigtigste klassikere. Hans livsførelse
var tragisk, men op fra den mørke bund
stiger der store farveeksplosioner.
For digteren Nis Petersen var troen
ikke kirkelig pænhed eller religiøs
velopdragenhed, men en lidenskab
og afmagt. Musikken og sangene der
bliver fremført er tænkt som en forlængelse af digtets udsagn og stemning.

http:/home6.inet.tele.dk/ole_nede

Optakt til påsken
Torsdag den 13. marts kl. 19.30
har vi i Jegerup Kirke

"Optakt til Påsken"
Det er en kirkekoncert (læsning, musik
og salmer), og det er vores nye organist
Mona Thorsager og
Ole Nedergaard der står for arrangementet.

Kirkefrokost
Søndag den 6. april
er der efter gudstjenesten kl. 10.30
kirkefrokost i præstegårdens konfirmandstue. Vi håber på et stort fremmøde, da vi her på en hyggelig og
afslappet måde lærer hinanden bedre at
kende i menigheden, og det synes vi i
menighedsrådet er meget vigtigt.
Menighedsrådet

Alle er velkommen

Sommerfest
Søndag den 27. april kl. 09.00
er der i forbindelse med Jegerup
Idrætsforening`s sommerfest, ligesom
sidste år, gudstjeneste i teltet på sportspladsen.
Det var en succes i 2007, man hyggede
sig over en kop kaffe eller andet,
medens man lyttede til præstens ord,
det var dejligt og en god oplevelse.
Derfor vil vi gerne fra menighedsrådets
side gøre det til en fast tradition.
Det er også i år Ole Nedergaard der
prædiker i teltet.

Menighedsrådsmøder
Jegerup Sogns offentlige menighedsrådsmøder afholdes i Jegerup
Præstegård:
Tirsdag den 12. feb. kl. 19.30
Tirsdag den 11. mar. kl. 19.30
Tirsdag den 8. apr. kl. 19.30

Kirkebilen
Kirkebil til gudstjenester i tresognspastoratet skal bestilles senest 1 time før
gudstjeneste ved
TAXA tlf. 74 54 28 70

Medvirkende:
Luiza Labouriau, violin
Troles Petersen, sang og klaver
Mona Thorsager, oplæser og klaver.
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Nyt fra vojens sogn

Børneklubben

Indsamling

Vojens Kirkes børneklub er startet på
en ny sæson.
Alle børn fra 0 - 5. klassetrin er meget
velkomne, og det er ikke en forudsætning, at man er kristen eller døbt,
man skal blot have lyst til, i fællesskab
med andre børn, at høre og lære om de
bibelske fortællinger og få et grundlæggende kendskab til, hvad kristendom er.
Vi mødes i kirken en tirsdag hver
måned kl. 14.00. Her vil vi hver gang
starte og slutte af med en sang, bede
Fadervor og høre og snakke om bibelens fortællinger. Når vi er færdige i
kirken går vi over i sognegården, hvor
vi hygger os på forskellig vis.

Folkekirkens Nødhjælps
husstandsindsamling i Vojens Sogn
søndag den 2. marts 2008 i tidsrummet
fra kl. 10.00 til kl. 13.00.

Mødedage: Tirsdag den 11. mar.
Tirsdag den 15. apr.
Tirsdag den 13. maj
Tirsdag den 10. juni.
Kontakt Lene Jørgensen,
tlf. 74 54 29 99

Går du i tredje klasse, kan du være
mini-konfirmand.

Kirkefrokoster i Vojens Sogn

Sidste gang er Palmesøndag, hvor der
vil være familiegudstjeneste i kirken
og efterfølgende lidt at spise i sognegården.

Der er kirkefrokost i Sognegården i
Vojens:
Søndag den 2. marts 2008.
Søndag den 6. april 2008.
Kirkefrokosten er i forlængelse af
gudstjenesten kl. 10.30.
Prisen for at deltage er kr. 15.00.
Alle er velkommen
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Filmaften

Indsamlingen er til støtte til sårbare
børn i Afrika, HIV/Aids.
Meld dig som indsamler til:
Indsamlingsleder
Ingelise Vilsen
Præstegårdsvej 18
6500 Vojens.
Tlf.: 74 54 31 28
E-mail: invi@privat.dk

Mini-konfirmander i Vojens

Vi begynder onsdag den 20. februar
kl. 13.00 i Vojens Kirke.
Og slutter ca. kl. 14.25.

Alle fra 3. klasse er velkomne, også
selvom man ikke er døbt.
Mød op. Det bliver sjovt. Ring til
kirkekontoret eller til Eva Holm Riis
for at høre mere. Der vil også komme
sedler ud i klasserne.
Irene og Eva

Onsdag den 20. februar kl. 19.00
er der filmaften i Vojens Sognegård.
Filmen, der vises, er Eric Tills film
”Luther” fra 2003, der handler
om reformationens fader Martin Luther.
Filmen beskriver en afgrænset tidsperiode i Martin Luthers liv: Fra den
skelsættende oplevelse med uvejret i
1505 til rigsdagen i Augsburg i 1530,
hvor den reformatoriske bevægelses
kristendomsforståelse udformes i Den
augsburgske Bekendelse, som er en af
vor kirkes bekendelser.
Der vil være et oplæg ved sognepræst
Eva Holm Riis, og efterfølgende vil filmen blive drøftet.
Der er fri entré.
Tilmelding ikke nødvendig.

Menighedsrådsmøder
Der er offentlige menighedsrådsmøder i
Vojens menighedsråd:
Onsdag den 27. feb. kl. 19.00.
Onsdag den 26. mar. kl. 19.00.
Onsdag den 23. apr. kl. 19.00

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
Eva Holm Riis (kirkebogsfører), kontor: Østerled 4, 6500 Vojens; privat: Krügersvej 36, 6541 Bevtoft.
Tlf. 74 54 11 04 / 74 82 11 01 og e-mail: EHR@km.dk.
Træffes bedst kl. 10-11. Mandag fri.
Ole Nedergaard, Bålhøjvej 1, Jegerup, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 06 94 og 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
Organist:
Irene Larsen, Kirketoften 1, Jegerup
6500 Vojens, tlf. 74 59 12 27
Kirkesanger:
Vakant
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
e-mail: invi@privat.dk
Kirkeværge:
Knud Peter Levinsen, Vestergade 54,
6500 Vojens, tlf. 74 54 28 37, e-mail: kpl@pc.dk
Kasserer:
Gunvor Steensbeck Hansen, Landgangen 7, 2. th.
6100 Haderslev, tlf. 74 54 26 72
e-mail: gsh@km.dk

Jegerup Sogn
Organist:
Mona Thorsager, p.t. Stavnagervej 28, Varming,
6760 Ribe, tlf. 86 12 00 86
e-mail: mona.thorsager@mail.dk
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)
Menighedsrådsformand:
Kirsten (Bibs) Stark, Østerengvej 4, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 03 00
e-mail: ankerstark@dbmail.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
e-mail mckrag@mail.dk

Maugstrup Sogn
Organist:
Se under Jegerup Sogn.
Kirkesanger:
Chresten Friis, Simmerstedvej 221,
6100 Haderslev, tlf. 74 50 61 01
e-mail: cff.sg@dlgnet.dk
Graver:
Ole Toft Sørensen, Borgvej 1 a,
6500 Vojens, tlf. 74 50 63 92
e-mail: gravermaugstrup@mail.dk
Menighedsrådsformand:
Ulla Toft, Simmerstedholm 5,
6500 Vojens, tlf. 74 50 63 04
e-mail: uto@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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SÅ OFTE SOM I GØR DETTE.....

Ovenstående viser indskriften på soklen for altertavlen i Jegerup kirke med
sine gotiske bogstaver.

Tilsvarende indskrifter (fra 1. Kor.)
findes i øvrigt både i på Vojens og
Magstrups altertavler.

Teksten lyder ”oversat” til mere læseligt dansk: Så ofte som I æde dette
brød og drikke denne kalk forkynder I
Herrens død indtil han kommer 1. Kor.
11. kap”.

(For min tolkning af det centrale motiv,
som man kun aner den nederste del af,
se hjemmesiden):
http://home6.inet.tele.dk/ole_nede/
#billede_af_kirkens_alter

Eller for nu at citere den nuværende bibeloversættelse fra 2006 1. Kor. 11,26:
”For hver gang I spiser dette brød og
drikker bægeret forkynder I Herrens
død, indtil han kommer”.

Normalt er teksten skjult af vores syvarmede lysestage og kan altså kun anes
af os præster når vi står foran alteret.
Teksten peger på altergangen/nadveren
som netop en i ord og med henvisning

til et tegn (vin og brød) gennemført
handling (sakramente) som vi holder,
fordi sådan siger Paulus (og ifølge ham
altså også Jesus) at vi skal gøre det.
Altergangen er også en forkyndelse af
Jesu død (og opstandelse) og skal som
en selvfølge gentages i kirkerne, når vi
holder gudstjeneste indtil han kommer
(igen) og det bliver advent for alvor/
gudsriget kommer.

Redaktionsudvalg: Eva Holm Riis, Lykke Wester, Ole Nedergaard, Jens Nørregaard, Ulla Toft, Alice D. Jahns.
Ansvarshavende og layout: Knud Peter Levinsen, Tlf. 74 54 28 37, mail: kpl@pc.dk
Tryk: P. J. Schmidt a/s - Deadline for næste nummer er mandag den 7. april 2008

Ole Nedergaard

