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menneskeliv og kristentro

Gunvor Steensbeck Hansen
Af kordegn
Gunvor Steensbeck Hansen.
Min farfar kom til Vojens i 1907 og
startede tømrer- og snedkerforretning i
Vestergade 38.
Da 1. verdenskrig brød ud i 1914 blev
min farfar indkaldt, og deltog i hele
krigen.
Han kæmpede først ved Østfronten
og senere ved Vestfronten og var med i
slagene ved Verdun.
I sommeren 2008 havde jeg den oplevelse at se slagmarkerne og skyttegravene, og når man ser, under hvilke
forhold soldaterne har levet og kæmpet,
er det uforståeligt, at nogen har kunnet
overleve.
Min farfar overlevede, men han kom
hjem med mèn fra giftgassen og fik
koldbrand. Han var en tid indlagt på
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Rigshospitalet, men døde i 1921. Han
døde fra kone og fire små børn, og man
kan ikke lade være med at tænke på,
hvordan min farmor havde kræfterne til
at komme videre med sit liv. Hun havde
jo mistet sin mand i en krig, som ikke
var deres, men hun kom videre og fik
alle fire børn godt i vej.
Da min far var blevet udlært som tømrer
overtog han sin fars tømrerforretning, og
jeg blev født i Vestergade 38, hvor jeg
havde en god og tryg opvækst.
I l969 blev jeg gift og flyttede til Tranevej og har således boet i Vojens i hele mit
liv indtil februar 2008, hvor jeg flyttede
til Haderslev.
Mine forældre blev gamle med hinanden, og det går man jo ud fra, at sådan
kommer det også til at gå for èn selv.
Men i januar 2006 blev min mand syg
fra det ene øjeblik til det andet og døde
kort tid efter.
Det var et forfærdeligt chok lige pludselig at stå alene, og når man kommer i
den situation, tror man aldrig, at man kan
få et godt liv igen. En så barsk hændelse
rokker også et stykke tid ved ens tro.
Men når man får hændelsen lidt på afstand, begynder man at kunne se mere
nuanceret på det og derved også at indse,
at døden måske ikke er det værste, når en
sådan alvorlig sygdom indtræffer, og der
ingen helbredelse er. Og som tiden går,
og med en god familie, gode venner og
kollegers hjælp, vender livslysten også
langsomt tilbage.

1. august 2000 blev jeg ansat som kordegn ved Vojens, Jegerup og Maugstrup
kirker.
Det er et arbejde, som jeg er utrolig
glad for. Her har jeg kontakt med mennesker både ved glade hændelser som
dåb, konfirmation og vielser, men også
ved alvorlige hændelser som dødsfald.
Så tænker jeg på, at der ligger en svær
tid forude for dem, som har mistet deres
kære.
Men jeg har lært, at man skal tro og
håbe på, at der er lys forude, og man igen
kan få et godt liv med mange gode minder i bagagen.
Godt nytår.

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

TAXA Tlf. 74 54 28 70
Mangler Kirkebladet

Det næste nummer af Kirkebladet
(nr. 2 - 2009) uddeles onsdag den 29.
april 2009, så har du ikke modtaget det
denne dag, så kontakt kirkekontoret.
Det kan hentes i våbenhuset i kirkerne.

Forsidebillede
Vinteren er over os, hvis vi da får nogen
vinter. Vintermotiv fra skoven.

vojens - jegerup - Maugstrup
ny inddeling i kirkebladet

Maugstrup Menighedsråd

Vi har i redaktionsudvalget igen besluttet at ændre lidt på selve inddelinger af
stoffet.
Det betyder bl.a. at den øverste bjælke
er ens på alle sider, så der på en side godt
kan være flere emner.
Formålet er yderligere at tydeliggøre
at alle arrangementer er for hele tresognspastoratet, uanset hvor det holdes.
kpl

Afholdes i konfirmandstuen:
Torsdag den 19. februar kl. 19.00.
Torsdag den 19. marts kl. 19.00.
Torsdag den 16. april kl. 19.00.
Alle møder er offentlige.
Maugstrup Menighedsråd
Ulla Toft

menighedsrådsmøder

Vojens Menighedsråd
Der er offentlige menighedsrådsmøder i
Vojens Menighedsråd:
Onsdag den 28. januar kl. 19.00.
Onsdag den 25. februar kl. 19.00.
Onsdag den 25. marts kl. 19.00.
Onsdag den 22. april kl. 19.00.
Onsdag den 27. maj kl. 19.00
Alle møder holdes i sognegården.

folkekoret i jegerup

Folkekoret begynder prøverne igen
søndag den 8. marts kl. 11.30 - 12.30 og
vi synger hver søndag til Palmesøndag,
hvor vi slutter denne sæson ved gudstjenesterne.
I Folkekoret er der ca. 30 sangere og er
der flere som har lyst til at synge med
er alle velkomne, der kræves ingen
forkundskaber, blot glæde ved at synge.
Vi øver i Jegerup kirke.
Mona

Vojens Menighedsråd

Jegerup Menighedsråd
Jegerup Sogns offentlige menighedsrådsmøder afholdes i Jegerup Præstegård:
Tirsdag den 10. februar kl. 19.30.
Tirsdag den 10. marts kl. 19.30.
Tirsdag den 14. april kl. 19.30.
Tirsdag den 12. maj kl. 19.30.
Jegerup Menighedsråd

Onsdag den 28. januar kl. 19.30
Sudankreds hos Hanne Tønder,
P. N. Lagonisvej 4.
Mandag den 2. februar kl. 19.30
Sognepræst Thue Raakjær Jensen, Varde
taler over emnet: "Præst i krig og fred".
hos De unges Hjem, Toftlund.
Onsdag den 4. februar kl. 19.30
Bibelkreds hos Kirsten Jensen,
Vestervang 6.

Onsdag den 25. februar kl. 19.30
Sudankreds hos Inger Pedersen,
Gyvelvej 4.
Mandag den 2. marts kl. 19.30
I Gram Menighedshus. Taler:
Chr. Meidahl, Løgstør. Emne: "Fra
plovfuren - gennem et langt liv i politik".
Onsdag den 4. marts kl. 19.30
Bibelkreds hos Villy Andersen,
Østergade 4.
Mandag den 9. marts kl. 19.30
Vintermøde hos Due Pedersen,
Over Jerstalvej 221, Galsted.
Taler: Ungdomskonsulent Torben Jensen.
Onsdag den 25. marts kl. 19.30
Sudankreds hos Kirsten Jensen,
Vestervang 6
Onsdag den 1. april kl. 19.30
Bibelkreds hos Andreas Pedersen,
Gyvelvej 4
Onsdag den 29. april kl. 19.30
Sudankreds hos Ruth Juhl,
Huginsvang 23.
Onsdag den 6. maj kl. 19.30
Bibelkreds hos Herdis Hansen,
Ndr. Ringvej 7.
Onsdag den 27. maj kl. 19.30
Sudankreds hos Jette Beck,
Høgevej 14.
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Gudstjenesteliste
Februar
Søndag den 1. februar, Sidste
s.e.h. 3 k.
Matt. 8, 23-27 ”Stormen på søen”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 19.00: AMJ
Maugstrup kl. 10.30: LFW
Kyndelmissegudstjeneste.
Fællesspisning m/konfirmander efter
gudstjenesten
Søndag den 8. februar, Septuagesima
Matt. 13, 24-30 ”Ukrudtet i hveden”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 10.30: EHR
Maugstrup kl. 09.00: EHR
Søndag den 15. februar, Seksagesima
Mark. 4, 1-20 ”Lignelsen om sædemanden - og dens udlægning”.
Vojens kl. 10.30: JJM
Jegerup kl. 16.00: KRH
Maugstrup kl. 19.00: PKN
Søndag den 22. februar, Fastelavn
Matt. 3, 13-17 ”Jesu bliver døbt af
Johannes”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: LFW
Maugstrup kl. 09.00: LFW
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Marts

April

Søndag den 1. marts, 1. s.i.f.
Matt. 4, 1-11 ”Jesu fristes af
Djævelen”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 10.30: LFW

Søndag den 5. april, Palmesøndag
Matt. 21, 1-9 ”Indtoget i Jerusalem”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.00: LFW
Maugstrup kl. 11.00: LFW
Folkekoret medvirker

Søndag den 8. marts, 2. s.i.f.
Matt. 15, 21-28 ”Den kanaanæiske
kvinde”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup: Ingen gudstjeneste.
Vi henviser til Maugstrup og Vojens
kirker.
Maugstrup kl. 09.00: EHR

Torsdag den 9. april, Skærtorsdag
Matt. 26, 17-30 ”Forræderen udpeges
og nadveren indstiftes”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 19.00: LFW
Musikgudstjeneste og kirkekaffe

Søndag den 15. marts, 3. s.i.f.
Luk. 11, 14-28 ”Uddrivelse ved
Beelzebul?”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 10.30: EHR
Maugstrup kl. 09.00: LFW
Søndag den 22. marts, Midfaste
Johs. 6, 1-15 ”De fem brød og de to
fisk”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Vi henviser til Jegerup og Vojens kirker.
Søndag den 29. marts, Mariæ
bebudelses dag
Luk. 1, 26-38 ”Marias bebudelse”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 19.00: LFW
Maugstrup kl. 10.30: LFW

Fredag den 10. april, Langfredag
Matt. 27, 31-56 ”Jesu korsfæstelse og
død”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: LFW
Maugstrup kl. 09.00: EHR
Søndag den 12. april, Påskedag
Mark. 16, 1-8 ”Englenes budskab; Han
er opstanden!”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 11.00: LFW
Maugstrup: kl. 10.00: LFW
Mandag den 13. april, 2. Påskedag
Luk. 24, 13-35 ”Vandringen til
Emmaus”.
Vi henviser til Haderslev Domprovstis fællesgudstjeneste i Haderslev
Domkirke kl. 14.00.
Se omtalen side 6.
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Søndag den 19. april, 1. s.e.p.
Johs. 20, 19-31 ”Tvivleren Thomas
kommer til tro”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 10.30: EHR
Maugstrup kl. 09.00: EHR
Søndag den 26. april, 2. s.e.p.
Johs. 10, 11-16 ”Jeg er den gode
hyrde”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup kl. 10.30: LFW

Maj
Søndag den 3. maj, 3. s.e.p.
Johs. 16, 16-22 ”En kort tid, så ser I
mig ikke længere”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 10.00: LFW,
Konfirmation
Fredag den 8. maj, St. Bededag
Matt. 3, 1-10 ”Johannes Døbers fremtræden”.
Vojens kl. 09.00: LFW, Konfirmation
Vojens kl. 11.00: KR, Konfirmation
Jegerup kl. 09.00: KR, Konfirmation
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Vi henviser til Jegerup og Vojens kirker.
EHR = Eva Holm Riis
LFW = Lykke Fugl Wester
AMJ = Annette Møller Jensen
JJM = Johannes Jehøj Madsen
KRH = Kaj Ross-Hansen
PKN = Peter Kiel Nielsen
KR = Knud Riis

Meditationsgudstjenester

Meditationsgudstjenester 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 meditationsgudstjenester tre tirsdage i februar og marts.
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. Gudstjenesten, 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:
24. februar
10. marts
24. marts
Lykke Wester

Konfirmander i Maugstrup
Sogn 2009
Konfirmation i Maugstrup Kirke
søndag den 3. maj kl. 10.00:
Andreas Boulund,
Mejerivej 7, Kastvrå
Asger Kappel Skau,
Ringgade 28, Maugstrup
Daniel Nissen,
Ringtvedvej 12B, Maugstrup
Sebastian Jan Duda,
Simmersted Byvej 16, Simmersted
Kasper Vangsgård Schmidt,
Ringgade 11, Maugstrup
Esben Kjær Schmidt,
Kastvråvej 9, Kastvrå
Domantas Globys,
Simmersted Byvej 10 st.tv., Simmersted
Jeppe Ravn Engelbrecht,
Mejerivej 11, Maugstrup
Lasse Plesner Gram,
Store Selskærvej 10, Sommersted
Sofie Minetti,
Vadebrovej 4A, Maugstrup
Konfirmation i Haderslev Domkirke
søndag den 19. april kl. 09.00:
Line Bering,
Vadebrovej 1, Maugstrup
Konfirmation i Sommersted Kirke
fredag den 8. maj kl. 10.00:
Kathrine Bolvig Aamand,
Ringtvedvej 8, Ringtved
Lykke Wester
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Kyndelmissegudstjeneste

Aftenhøjskole

Kyndelmissegudstjeneste i
Maugstrup Kirke
Søndag den 1. feb. kl. 10.30 er der
kyndelmissegudstjeneste i Maugstrup
Kirke.
Kyndelmisse fejres på den dag, som
efter gammel folketro er vinterens
koldeste: ”Kyndelmisse slår sin knude
overmåde hvas og hård”.
Helligdagen blev afskaffet i 1700-tallet, men dukker nu op igen som en lysgudstjeneste midt i vintermørket.
Kyndelmisse forkynder Jesus som lyset i verdens vintermørke.

Alle interesserede er velkommen til
at deltage i aftenhøjskolen i konfirmandstuen, Maugstrup præstegård

Børn og unge fra sognet medvirker ved
gudstjenesten.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning
for konfirmander.
Lykke Wester

Fællesgudstjeneste
Påskegudstjeneste i Domkirken.
Præsterne i Haderslev Domprovsti vil
2. påskedag i år samle menighederne
i Haderslev Domprovsti til en fælles
gudstjeneste i Haderslev Domkirke,
hvor biskop Niels Henrik Arendt
prædiker. Gudstjenesten er kl. 14.00.
Der er mulighed for kirkebil, dog bedes
man i dette tilfælde bestille den gennem
kordegn Gunvor Hansen inden onsdag
den 8. april kl. 12.00 på Tlf. 74543704.



KIRKEBLADET · 28. Årgang · nr. 1

Tilmelding ikke nødvendig.
Pris 25.00 pr. foredrag.

Mandag den 9. marts
Afslutning på vinterens aftenhøjskole.
Ved Mona Thorsager
Emne: Ukendt.
Menighedsrådet

Afstemningsmøde

Alle møder starter kl. 19.30 – og afslutning ca. 21.30.
Der er indlagt pause til medbragt kaffe/
te /kage.
Mandag den 2. februar
Foredrag v. Aage Gram, Vojens
Emne:
”Mellem borg og hytte…
om vore fattiggårde på landet.
Mandag den 16. februar
Foredrag v. Ruth Jessen,
Haslev - Sjælland
Emne:
”Silas, Bartholin, Hestekragen... og alle
de andre!”
Cecil Bødkers forfatterskab.
Litteraturaften.
Mandag den 23. februar
Foredrag v. Jørn Buch, Haderslev
Emne:
”Kampene ved Dybbøl i 1864”
Mandag den 2. marts
Foredrag v. Peter Kiel Nielsen,
Sommersted
Emne: ” Afghanistan”.

Kaj Ikast, Gram, fhv. minister
Mandag den 9. februar,
kl. 19.30 på Simmersted Skole.
Afstemningsmøde
Foredrag v. Kaj Ikast, Gram.
Emne:
”Dansk valgobservatør i fremmede
lande for EU og FN”.
Pris kr. 60.00 inkl. kaffebord.
Arrangør: Menighedsrådet og husholdningsforeningen.
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formiddagshøjskole
Foråret byder på to højskoleformiddage.
Begge foredrag er i sognegårdens
konfirmandstue, Østerled 4 i Vojens.
Tilmelding på tlf. 74 54 37 04
eller som e-mail til gsh@km.dk
Pris kr. 50 inkl. frokost.
Drikkevarer kan købes.

Kim Eriksen

Per Nielsen
Tirsdag den 17. marts kl. 10.30:
Ved historiker Per Nielsen

Men var der plads til disse fremmedartede samfundsborgere, eller var det
bedre at skubbe dem over til et andet
land?

Film

Emne: Fra slaveri til frihed.
Dansk Vestindien 1672-1917
Foredrag med billeder fra Dansk
Vestindien.

Jesus af Nazareth - 4 filmaftener

Onsdag den 18. februar kl. 10.30:
Ved Domprovst Kim Eriksen
Emne: "Luther og et evangelisk
luthersk syn på kristendommen"
Med udgangspunkt i en fortælling om
Luthers liv og om Reformationen skal
der fortælles om, hvad der er en evangelisk luthersk forståelse af kristendommen.
Hvor én af pointerne er, at det bliver
man aldrig færdig med at prøve at finde
ud af.
Med udgangspunkt i den historiske
skildring vil der i foredraget blive trukket linier op til aktuelle sager og udfordringer for Folkekirken.

Menighedsrådet ved den lutherske kirke
i Christiansted i 1913.
Danmark deltog som mange andre europæiske lande i jagten på fremmede
varer. Det startede i Indien, fortsatte på
Guldkysten i Afrika, og så kom Vestindien.
Alt sammen var i 1600-tallet, og synet
på mennesker var dengang et ganske
andet end i dag. Når der var slaveri i
Afrika, kunne afrikanere vel også være
slaver i de europæiske kolonier.
Siden ændrede europæerne opfattelse af retten til at være kristen og retten
til frihed. 40.000 mennesker i Dansk
Vestindien - slaver på plantagerne - blev
til frie danske statsborgere i 1848.

Her i foråret viser jeg Franco Zeffirellis episke mesterværk Jesus af Nazareth
over 4 gange. En film er naturligvis en
udvælgelse og tolkning, men denne film
er meget tro mod Det nye Testamentes
beretninger om Jesus - der vil blive inddraget i et lille oplæg inden hver filmforevisning.
Opdelingen af filmen i 4 dele skyldes
dens længde.
Mød op, hvis du gerne via en god film
vil have repeteret det, du ved om ham,
det handler om i kirken: Jesus af Nazareth – og måske lære mere og nyt.
Det foregår i Konfirmanstuen på
Østerled 4 (Sognegården) kl. 19.00, og
alle er velkomne.
Her er de 4 datoer for filmaftnerne
Torsdag den 26. februar
Torsdag den 5. marts
Torsdag den 12. marts
Torsdag den19. marts
Eva Holm Riis
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kirkekoncerter
"At sidde som organist i en kirke og
spille bramfrit til Guds ære, noget
større findes ikke”
Citat:Rued Langgaard,
1893-1952.

Rued Langgaard
Rued Langgaard blev født i København
den 28/7 1893. Hans forældre, pianisten
Emma Langgaard og pianist/komponist
Siegfried Langgaard, var strengt pietistiske, og deres specielle opfattelse af
dem selv kontra resten af verden kom
til at præge den unge Rueds personlighed hele livet. Han var en enestående
musikalsk begavelse, og sine første år
tilbragte han ved klaveret med at øve. I
modsætning til andre børn kom han aldrig i skole, men blev undervist alene i
hjemmet af sine forældre.
Allerede som teenager fremstod Rued
Langgaard som orgelvirtuos og symfoniker. 11 år gammel holdt han sin første
koncert i Marmor Kirken i København,
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men han blev ikke anerkendt i samtiden,
og kom i konflikt med det etablerede
musikliv.
Faktisk havde han utrolig svært ved
at finde et job. Ingen ville ansætte ham,
og han måtte nøjes med løse vikariater.
Først som 47-årig opnåede Rued Langgaard fast stilling som organist ved Ribe
Domkirke. Det var nok ikke ligefrem
ønskejobbet så langt fra København, og
han blev mere og mere bitter på livet.
I sit liv komponerede han mere end
400 værker, i alt 50 timers musik, og
hans enestående begavelse og fantastiske hukommelse gjorde, at han kunne
alle sine værker udenad. Han fokuserede
i sin musik på stil, stemninger, klang
og rum, mens traditionelle elementer,
som melodi og form, ikke interesserede
ham. Han udtalte i et interview: ”Kristus brugte selv lyriske lignelser. Derved
viste han, at poesien er en nødvendig
forudsætning for det religiøse liv. Orglet
er poesien i kirken.”
Rued Langgaards liv i Ribe var ikke
let. Der var mange skriverier, nærmest
skænderier i Vestkysten. Da Ribe havde
1000 års jubilæum, havde menighedsrådet engageret organist Finn Viderø, til at
holde koncert. Rued Langgaard var dybt
såret. Før koncerten pillede han sikringerne til orglet ud og truede Finn Viderø
med noget, der lignede en dolk. En ung
mand, der var sat til at beskytte Finn
Viderø, fik talt Rued Langgaard til rette,
og han gik slukøret derfra med ordene:
”Så må jeg vel lade ham spille, selv om
det er i min kirke.”
I dag er Rued Langgaards uforudsigeli-

ge og ukonventionelle musik anerkendt
og bliver spillet i både ind- og udland,
også i Vojens, Jegerup og Maugstrup.
Præludier i Vojens Kirke søndagene
den 1/2 og 8/2: præludium i E-Dur, og
Bryllupsmarsch.
Præludier i Jegerup/Maugstrup søndagene den 15/2 og 22/2: Begravet og
præludium i E-Dur.
Mona og Irene

Musik i Jegerup Kirke
Ved kirkekoncerten tirsdag den 17.
februar kl. 19.00 er det Irene Larsen
(organist i Vojens Kirke), der sidder ved
orglet.
Irene spiller musik af N. W. Gade, to af
hans tre berømte "Tonestykker".
De øvrige medvirkende er Grethe Boisen, Birgitte Sandholdt, Christina Dunker. De vil synge Benny Andersen bl.a.
"Liver" og "Lykken".
Vi skal også høre sange med musik af
Peter Heise og Matthison-Hansen.
Igen en dejlig oplevelse i vente.
Mona

Musik i Jegerup Kirke
Søndag den 8. marts kl. 19.00 er der
igen musik i Jegerup Kirke.
Det er "Händeltrioen", der denne aften
diverterer med kendte og elskede kompositioner af Händel. Det er 250 år siden
Händel døde, og i hele landet mindes
man den store komponist.
Vi skal bl.a. høre Ombra mai fu og
kendte arier fra Messias - og Lascia ch`io
pianga samt musik for violin og klaver.
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Medvirkende denne aften er Maria
Johannesen sang, Marta Kocon violin,
Mona Thorsager klaver/orgel.
Mona

fiasko

Folkekoret synger i Jegerup
Torsdag den 2. april kl. 19.00 synger
Folkekoret påsken ind med ord og
toner. Det bliver en aften med korsang
og fællessang samt hyggeligt samvær
over kaffen i tårnrummet efter
koncerten.
Folkekoret medvirker endvidere med
gudstjenesterne Palmesøndag i både
Jegerup og Maugstrup kirker.
Mona

Musik i Maugstrup Kirke
Ved "Lysgudstjenesten" søndag den 1.
februar i Maugstrup Kirke medvirker
børn fra sognet. Mange hørte børnene
synge Lucia i dec. og nu kan vi glæde os
til at høre dem igen.
Folkekoret fra Jegerup medvirker ved
gudstjenesten Palmesøndag. De synger
introitus og postl. og medvirker iøvrigt
til at gøre gudstjenesten ekstra festlig.
Traditionen tro er der musikgudstjeneste i Maugstrup Kirke Skærtorsdag kl.
19.00
Helle Marie Nygaard fra Århus medvirker. Helle synger sopran og vi kan
glæde os til at høre Helles smukke
stemme fylde kirkerummet med bl.a.
Bachs Geistliche Lieder.
Mona

Af Lykke Fugl Wester
Prædiken holdt til grundlovsgudstjenesten i Maugstrup 2008.
Da disciplene havde sunget lovsangen,
gik de ud til Oliebjerget. Og Jesus sagde
til dem: "I vil alle svigte, for der står
skrevet: 'Jeg vil slå hyrden ned, så fårene
spredes.' Men efter at jeg er opstået, går
jeg i forvejen for jer til Galilæa".
Peter sagde til ham: ”Om så alle andre
svigter, så gør jeg det ikke.” Men Jesus
sagde til ham: ”Sandelig siger jeg dig:
Allerede i nat - før hanen galer to gange vil du fornægte mig tre gange.” Men han
forsikrede endnu stærkere: ”Om jeg så
skal dø sammen med dig, vil jeg aldrig
fornægte dig.” Det samme sagde også
alle de andre (Mk. 14,26-31).
Amen.

Der er et ganske bestemt ord, der har optaget mig i den sidste tid, og det er ordet
fiasko. Det skyldes en ganske bestemt
bog, som jeg tilfældigvis fik stukket i
hånden. Bogen er stor og hvid, den ser
luksuriøs ud med monogram på forsiden
og guldskrift, og slår man op på den
første side, er der fed guldfolie. Det er
ganske enkelt en flot og lækker bog, og
dens udseende lægger op til et ganske
særligt indhold.
Bogen hedder ”Fiasko” - og handler
om fiasko - hele vejen igennem. Og når
man står med bogen i hånden, undrer
man sig over, at fiaskoen virkelig skal
pakkes så flot ind! Men det skal den, for
den er guld værd! På bagsidens appetitvækker fortælles der, at man, ved at læse
den, kan få del i 100 fiaskoer. Der står
også, at det er et spark bagi til dem, der
tror, at deres succes er mere interessant
end deres fiasko.
Så har vi gået og troet, at livet måltes
på succes, så har vi her chancen for at
sætte vores liv ind i et helt nyt målestoksforhold.
Men hvad er en fiasko?
Ja, det er i hvert fald noget, vi frygter,
noget vi helst vil undgå, men det er noget, vi alle har været ude for. Ser vi på
vores børn og børnebørn, ægtefælle,
søskende, ja, alle vi elsker og holder af,
så ønsker vi, at de skal få succes - masser
af succes, og det der hører til! Og fiaskoen - den er der ingen af os, der bryder
sig om, for den trækker nogen kedelige
skygger.
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Men lad os et øjeblik vende tanken på
hovedet! For succes fører os ikke nødvendigvis nogle nye steder hen, den
skriger bare på en gentagelse!
På italiensk betyder fiasko flaske – ordet blev brugt om den af glaspusteren
fejlagtigt frembragte flaske – sådan en
skævert.
Men der er også en historie om, at fiasko har noget at gøre med de tomme
vinflasker, som publikum kastede op på
scenen, når forestillingen ikke faldt i deres smag. Imens de råbte….fiasko!
I ideen om flasken er det porøse og det
skrøbelige.
Her på jorden er lykken og succesen
skrøbelig og skør. Den splintres let. Fiaskoen er det glas, der ligger på gulvet,
splintret og værdiløst. Og som vi bare
kan træde på og vende ryggen til. For
det er essensen af vores økonomiske
verdenssyn: i det omfang en begivenhed
eller en vare ikke er en succes – så er det
en fiasko!
I det omfang vores tilværelse og vores
personlige udvikling ikke er en succes
– så er det en fiasko!
Det er en farlig vej, vi betræder. Vi
risikerer at træde splintret glas op i vores
fødder – og tilmed skamme os over det
bagefter!
Slægt følger slægters gang, men kravet
om succes i livet er skærpet. Det er ikke
nok, at det ene slægtled følger det andet,
og det er godt i sig selv – nej, vi skal hele
tiden hæve os op over det foregående
slægtled. Som om vi hver især var historiens afslutning – det er en vildt anstrengende tanke, at vi ustandselig skal være
mere sublime end vore forældre – og
anstrengende bliver det for vore børn og
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børnebørn, at vi måske pålægger dem at
være mere sublime end os.
En af bidragyderne i fiaskobogen
siger:
”Fiasko er noget negativt, fordi vi har
den opfattelse af livet, at jeg lige nu er på
side A og skal til side B, så derfor iler jeg
over mod B – så sker der det, at jeg fanges af tilfældige snubletråde og træder på
en mortérgranat, der eksploderer, og jeg
sendes et helt andet sted hen”.
Dette er fiaskoen.
Vi sendes altså bort fra den linje, som
vi troede, var planen i vort liv: Kald det
karrierer, fremskridt eller succes. Fiaskoen er afslutningen, den er døden. En
konfirmandundervisningstime, der gik i
stumper og stykker, et fejlslagent kærlighedsforhold, en forkert takt i et ellers
fuldendt musikstykke – alle eksempler
på fiasko – fordi vi ville noget andet, vi
ville at det skulle gå godt – så vi kunne
sole os i succesen.
Men hvis vi kan løfte hovedet og se op
– tynget af skammen over fiaskoen – så
åbner den for en anden verden. Døre
lukkes i – men vinduer lukkes op.
I Bibelen er der masser af historier om
mennesker, der fejlede. Der er fortællingen om Kain og Abel. Hvad var det, der
skete med dem? De havde alle muligheder for at gøre verden mangfoldig og stige
i anseelse og værdighed - og hvad gjorde
de? Den ene blev brodermorder, den anden blev myrdet. Der blev sat et mærke
på Kain som tegn på, at hans liv er grundlagt på en fiasko.
Eller Peter. Hvordan går det for ham,

da han lover Jesus aldrig, aldrig i livet at
svigte? Hvilken fornemmelse af fiasko
sidder han ikke tilbage med, da alt er
spildt og tabt? Da Jesus er korsfæstet, og
han har skuffet ikke bare sin Herre og
mester - men også sig selv dybt. Hans
eget selvbillede er krakeleret, og han må
leve videre som en fiasko med skammen
– i hvert fald indtil Jesus opstår på tredjedagen.
I kristendommen møder vi tabernes
evangelium! Jesus var en fiasko – han
døde. Fik han et budskab igennem? Nej,
han døde af det! Han fik et budskab igennem ved at dø som en fiasko.
Tør vi med Jesus - acceptere fiaskoen
og se den som det, den er? Måske rummer den kimen til forandring! Vi hylder
fremskridtstænkningen, men lidelsen er
ofte forandringens motor. Vi er så bange
for den dom, der kommer af at fejle.
Men hvis vi ikke tør fejle, tør vi så overhovedet leve?
Hos Jesus møder vi den fulde accept af
vores fiasko. Han stiller ingen krav om
succes.
Kristendommen er ingen lovreligion,
vi skal ikke opfylde nogen kriterier for at
blive godkendt som mennesker. Vi skal
ganske enkelt prøve at få ind i vores hoveder, at vi er noget værd, længe før vi
er blevet en succes – og også selv om vi
aldrig bliver det.
Vi er mennesker, og vi er noget værd!
Ja, vi er mere end det, vi er elskede af
Gud, også når vi står lige midt i fiaskoen. Jesus ved det, for han har prøvet
det selv!
Amen.
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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 i tresognspastoratet
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:
Kontakt kirkekontoret
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, Varming Vesterby 5, 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:
Birte (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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Præsentation af de ny menighedsråd i tresognspastoratet

Me

1. B
2. M
3. A
4. A
5. B
6. E
7. A
8. E

Ste

1. C
2. S

Fo
val

Vojens Menighedsråd fra venstre: Knud Peter Levinsen, Borghild
Larholm, Helmuth Madsen, Signe Rasmussen, Erik Krogager, Ruth
Jespersen, Ingelise Vilsen. Lene Vangsgaard er ikke med på billedet.

Me

Maugstrup Menighedsråd fra venstre: Birgit
Kristensen, Nis Chr. Mikkelsen, Ulla Toft,
Svend Erik Hansen, Jonna Boye.
Ud over de folkevalgte menighedsrådsmedlemmer, består hvert menighedsråd
yderligere af 1. personalerepræsentant
samt tresognspastoratets 3. præster.
Jegerup Menighedsråd fra venstre:
Christian Olesen (Suppl.), Ejner Jensen,
Margit J. Krag (titter frem bagved),
Erik L. Jensen, Anne Marie K. Oksen,
Bent Steen, Birte Aa. Stark, Asta Iversen,
Annie G. Andersen.

Redaktionsudvalg: Eva Holm Riis, Lykke Wester, Ole Nedergaard, Anne Marie Kastberg Oksen, Birgit Kristensen.
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 onsdag den 1. april 2009
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