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SOGNEKLUMMEN

Ulla Toft
Tanker til tiden
Af Ulla Toft
Tiden, hvor bliver den af? – et nu, er kun
et nu i nuet!
Tiden er et underlig begreb, som
bruges konstant og dagligt i vort sprog.
Tiden skal bruges og forbruges fantastisk, tiden er uhåndgribelig - kan ikke
hverken sættes i gang, fastholdes eller
standses, - og alligevel er størstedelen af
livet opdelt af tiden.
Begreber som at leve i tidens trend,
at følge med tiden, at være tidsbevist og ikke mindst bruge tiden, ikke at have
tid, få tiden til at slå til eller få tiden til
at gå.
Vi møder til tiden, vi spiser til tiden,
ser fjernsynet til tiden. Vi værdisætter
arbejdstid, fritid og kvalitetstid. Effektivitet og indlæring udmåles i tid. Der
forlanges tog til tiden. Tid er penge!
Livet kan opleves som isflager af tid,
der flyder på et uendeligt hav, hvor man
springer fra den ene tidsflage til den anden.
Måske er flagen stabil og i balance,
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og giver en følelsen af tidløs lykke, for
derefter at opdage, at ved næste spring
landes der på en tidsflage, der gynger og
hvor kanterne knækker af, kold og usikker.
Da er det vigtigt at kunne manøvrere,
også selv om alt virker som pakis – og
udse sig en ny spændende og ubrugt
flage – som kan udforskes og indtages.
Måske der netop på denne flage blive
tid til glæde, fryd og ikke mindst tid til
eftertænksomhed.
Gennem tidligere generationer var
livsmønstret et ganske andet, opdelt
med, den i tidens, faste livsopgaver i
såvel arbejds- som familieliv. – Afvigelser fra normen ansås som aparte og
ufattelige. Der blev levet i tiden!
Vor generation har brug for tid,
kunne man bare få mere af den! – tiden
kan være vor modstander - vi er håbløst
bagud, for tiden løber. Tiden er til stadighed en brugbar og acceptabel undskyldning.
Vi har desværre ikke tid!
Vi skal jo nå at leve, medens tid er
- så der er ikke tid!
Tid til at møde vor næste, åben og interesseret.
Tid til at glæde andre end os selv.
Tid til at tænke større tanker.
Tid til at græde, og tid til at le.
Tid til at lytte, og tid til at tale.
Tid til at rydde op, og tid til at smide
væk.
Tid til at elske livet i fulde drag.
Tid til at se storhed i småting.
Tid til at finde egen identitet.
Tid til at acceptere at tiden går - og at
nuet er væk for bestandigt.

Tiden af Benny Andersen
Vi har tolv ure i huset
alligevel slår tiden ikke til
Man går ud i sit køkken
henter kakaomælk til sin spinkle søn
men når man vender tilbage
er han blevet for gammel til kakaomælk
kræver øl, piger, revolution
Man må udnytte tiden mens man har den
ens datter kommer hjem fra skole
går ud for at hinke
kommer ind lidt efter
og spør om man vil passe den lille
mens hun og manden går i teatret
og mens de er i teatret
rykker den lille med noget besvær op i 3. G.
Man må udnytte tiden mens man har den
Man fotograferer sin hidtil unge hustru med
blodrigt sigøjnertørklæde
og som baggrund et yppigt springvand
men næppe er billedet fremkaldt
før hun forkynder at det så småt
er hendes tur til at få folkepension
så sagte vågner enken i hende
Man vil gerne udnytte tiden
men den blir væk hele tiden
hvor bliver den af
har den nogensinde været der
har man brugt for megen tid
på at trække tiden ud
Man må udnytte tiden i tide
flakke om en tid uden tid og sted
og når tiden er inde
ringe hjem og høre
“De har kaldt 95 94 93 92?
Der er ingen abonnent på det nummer.”
Klik.
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KONFIRMANDER I MAUGSTRUP SOGN 2012
Konfirmantion i Haderslev Domkirke
søndag den 15. april kl. 11.00:
Anna Skovsbøl Friis
Simmersted Byvej 20, Simmersted
6500 Vojens.
Konfirmation i Maugstrup Kirke
søndag den 6. maj kl. 10.00:
Mathias Bolvig Aamand
Ringtvedvej 8
6500 Vojens.
Claus Berg
Harken 15, Simmersted
6500 Vojens.
Jacob Kjær Christensen
Storegade 69
6560 Sommersted.

FÆLLES GUDSTJENESTE

Ida Ravn Engelbrecht
Mejerivej 11, Maugstrup
6500 Vojens.
Nils Hoffmann
Simmersted Byvej 29
6500 Vojens.
Zenia Louise Jensen
Topmejsevej 20
6500 Vojens.
Lene Johanning
Sommerstedvej 7, Simmersted
6500 Vojens.
Jimmi Nissen Mathiesen
Storegade 23
6560 Sommersted.

KONFIRMATIONER I JEGERUP SOGN 2012

Haderslev Domkirke
Påskegudstjeneste i Domkirke.
Præsterne i Haderslev Domprovsti vil igen 2.
påskedag i år samle menighederne i Haderslev Domprovsti til en fælles gudstjeneste i
Haderslev Domkirke, hvor sognepræst Peter
Glistrup fra Bevtoft prædiker.
Gudstjenesten er mandag den 9. april kl.
14.00.
Der er mulighed for kirkebil, dog bedes man
i dette tilfælde bestille den gennem kordegn
Gunvor Hansen inden onsdag den 4. april
kl. 12.00 på Tlf. 74 54 11 04.

Konfirmationerne i Jegerup Sogn – for de børn, der før skolesammenlægningerne gik på Bregnbjergskolen - ligger igen i år Bededag - fredag den 4. maj:
FORSIDEBILLEDE
Jegerup Kirke kl. 09.00 LML
Et kobberstik af Jean-Léon Gérôme
Vojens Kirke kl. 09.00 LFW
"GOLGOTHA - consummatum est".
Vojens Kirke kl.11.00 LML
Kobberstikket er skænket til tidligere

sognepræst Johannes Jehøj Madsen, som
havde billedet til at hænge i præstegården
i mange år, og da giveren havde et ønske
om at billedet skulle hænge i kirkeligt regie, blev det hængende i den nuværende
sognegård, hvor det fortsat er.
KIRKEBLADET · 31. Årgang · Nr. 1
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Gudstjenesteliste
Marts
Søndag den 4. marts, 2. s.i.f.
Mark. 9, 14-29 "Helbredelsen af den
dæmonbesatte dreng".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 19.00: LFW
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Fredag den 9. marts.
Vojens kl. 16.00: LFW.
Musikgudstjeneste.
Søndag den 11. marts, 3. s.i.f.
Johs. 8, 42-51 "Gud eller Djævelen til
Fader?".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup kl. 10.30: LFW
Søndag den 18. marts, Midfaste.
Johs. 6, 24-35 (37) "Kravet om tegn Jesus som livets brød".
Vojens kl. 16.00: LML
Jegerup kl. 10.30: LML
Maugstrup kl. 09.00: LML
Søndag den 25. marts, Mariæ
bebudelses dag.
Luk. 1, 46-55 "Marias lovsang".
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 10.30: EHR

April
Søndag den 1. april, Palmesøndag.
Mark. 14, 3-9 "Salvningen i Betania"
eller Johs. 12, 1-16 "Salvningen i
Betania og indtoget i Jerusalem".
Vojens kl. 10.30: LFW. Kirkefrokost
Jegerup kl. 14.00: LML
Børnegudstjeneste
Maugstrup kl. 09.00: LFW
Torsdag den 5. april, Skærtorsdag.
Johs. 13, 1-15 "Fodvaskningen".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 16.00: EHR
Fredag den 6. april, Langfredag.
Luk. 23, 26-49 "Jesu korsfæstelse og
død".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 14.00: EHR
Maugstrup kl. 09.00: EHR
Søndag den 8. april, Påskedag.
Matt. 28, 1-8 "Jesu opstandelse".
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 09.30: LML
Maugstrup kl. 11.00: LML
Mandag den 9. april, 2. Påskedag.
Johs. 20, 1-18 "Marie Magdalene og
Peter ved graven".
Vi henviser til Haderslev Domprovstis
fællesgudstjeneste i Haderslev Domkirke kl. 14.00. Se omtale side 3.
Fredag den 13. april.
Vojens kl. 16.00: LFW.
Musikgudstjeneste. Se omtale side 9.
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Søndag den 15. april, 1. s.e.p.
Johs. 21, 15-19 "Jesus og Simon
Peter".
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Søndag den 22. april, 2. s.e.p.
Johs. 10, 22-30 "Jeg og Faderen, vi er
èt".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: LML
Maugstrup kl. 16.00: EHR
Søndag den 29. april, 3. s.e.p.
Johs. 14, 1-11 "Jeg er vejen, sandheden
og livet".
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup: Ingen gudstjeneste
Maugstrup kl. 09.00: LFW

Maj
Fredag den 4. maj, Bededag.
Matt. 3, 7-14 "Bed, så skal der gives
jer".
Vojens kl. 09.00: LFW. Konfirmation.
Vojens kl. 11.00: LML. Konfirmation.
Jegerup kl. 09.00: LML. Konfirmation.
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Søndag den 6. maj, 4. s.e.p.
Johs. 8, 28-36 "Menneskesønnens
ophøjelse".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup: Ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 10.00: LFW.
Konfirmation.
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Søndag den 13. maj, 5. s.e.p.
Johs. 17, 1-11 "Jesu ypperstepræstelige
bøn".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: LML.
Teltgudstjeneste.
Maugstrup kl. 16.00: LML
Torsdag den 17. maj, Kristi
himmelfartsdag.
Luk. 24, 46-53 "Kristi himmelfart".
Vojens kl. 09.00: EHR, Konfirmation.
Vojens kl. 11.00: EHR, Konfirmation.
Jegerup: Ingen gudstjeneste.
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Søndag den 20. maj, 6. s.e.p.
Johs. 17, 20-26 "Jesu bøn om de
troendes enhed".
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 19.00: LML
Maugstrup kl. 09.00: LFW
Søndag den 27. maj, Pinsedag.
Johs. 14, 15-21 "At elske og holde Jesu
bud".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: LML
Maugstrup kl. 10.30: LML
Mandag den 28. maj, 2. Pinsedag.
Johs. 6, 44-51 "Jeg er det levende
brød".
Der henvises til friluftsgudstjenesten
ved Fuglesøen i Vojens kl. 11.00.
Se omtale side 15.

Juni

BREGNBJERGLUNDEN

Søndag den 3. juni, Trinitatis
søndag.
Matt. 28, 16-28 "Dåbs- og missionsbefalingen".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Tirsdag den 5. juni, Grundlovsdag.
Maugstrup kl. 14.00: EHR, LFW og
LML. Se omtale side 16.
EHR = Eva Holm Riis
LFW = Lykke Fugl Wester
LML = Lone Marie Lundsgaard
PKN = Peter Kiel Nielsen
KRH = Kai Ross-Hansen
BC = Bjarne Christensen
CV = Carsten Vigsø
PHG = Peter Heine Glistrup

LØRDAGSDÅB
Der er mulighed for lørdagsdåb i
Jegerup Kirke på udvalgte lørdage
Kontakt kordegnen på tlf.: 74 54 11 04.
Eva Holm Riis
Lykke Fugl Wester
Lone Marie Lundsgaard

Gudstjenesterne foregår i gangen til
Bregnbjerglunden efter følgende plan:
Torsdag den 01. marts kl. 10.15: EHR
Torsdag den 08. marts kl. 10.15: PKN
Torsdag den 15. marts kl. 10.15: PHG
Torsdag den 22. marts kl. 10.30: LFW
Torsdag den 12. april kl. 10.15: BC
Torsdag den 19. april kl. 10.15: LML
Torsdag den 26. april kl. 10.15: CV
Torsdag den 03. maj kl. 10.15: EHR
Torsdag den 10. maj kl. 10.15: PKN
Torsdag den 24. maj kl. 10.15: PHG
Torsdag den 31. maj kl. 10.15: LFW
Torsdag den 14. juni kl. 10.15: BC
Torsdag den 21. juni kl. 10.15: LML
Torsdag den 28. juni kl. 10.15: CV

SOMMERSTED
Gudstjenesteliste for Sommersted
Plejehjem efter følgende plan:
Tirsdag den 06. marts kl. 10.15: PKN
Tirsdag den 13. marts kl. 10.15: PHG
Tirsdag den 20. marts kl. 10.15: LFW
Tirsdag den 03. april kl. 10.30: KRH
Tirsdag den 10. april kl. 10.15: BC
Tirsdag den 17. april kl. 10.15: LML
Tirsdag den 24. april kl. 10.15: CV
Tirsdag den 01. maj kl. 10.15: EHR
Tirsdag den 08. maj kl. 10.15: PKN
Tirsdag den 15. maj kl. 10.15: KRH
Tirsdag den 22. maj kl. 10.15: PHG
Tirsdag den 29. maj kl. 10.15: LFW
Tirsdag den 05. juni kl. 10.15:
v/kirkesanger og organist
Tirsdag den 12. juni kl. 10.15: BC Tirsdag den 19. juni kl. 10.15: LML
Tirsdag den 26. juni kl. 10.15: CV
KIRKEBLADET · 31. Årgang · Nr. 1
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Børnesider
Baby salmesang

Baby salmesang i Vojens Kirke hver
tirsdag frem til den 20. marts fra kl.
09.30 til 10.15.
Det er for børn fra 0-10 måneder og deres forældre.
Vi synger salmer og sange, det bedste vi
har lært, og udnytter den særlige akustik
i kirkerummet til at formidle fornøjelse,
leg og overraskelse for børnene.
Alle er velkomne, også bedsteforældre.
Det er gratis at deltage, men tilmelding
kan ske på mail: Larsenogjakobsen@
gmail.com eller tlf. 74 59 12 27.
Irene Larsen

Børnegudstjenester

Jegerup Præstegård

Fra Jesus på Slottet sidste år

Børnegudstjenester i Jegerup Kirke

Jesus på Slottet

Påskedrama den 1. april kl. 14.00

Fredag den 23. marts åbner Gram Slot
sine døre for provstiets tredjeklasser til
Jesus på Slottet.

Kirkens børne- og ungdomskor opfører
et nyskrevet påskedrama for os til palmesøndagsgudstjenesten.
Bagefter går vi over i præstegården
og får boller og kakao.
Alle er velkomne.
Lone Marie Lundsgaard

Hele formiddagen er Gram Slot omdannet til den bibelske verden, hvor blandt
andet sognepræsterne Eva Holm Riis
og Lone Marie Lundsgaard, skal spille
nogle af de bibelske figurer.
Alle tredjeklasser inviteres til slottet og
ind i den bibelske verden for at lære om
Jesus og Det Nye Testamente.
Det er anden gang, at projektet afholdes
i provstiet.
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KONKURrENCE

TILLYKKE

I sidste nummer af Kirkebladet havde vi
en konkurrence for børn, og den heldige
vinder blev:
Hannah D. R. Aldas (8 år) fra Vojens.
Vi ønsker Hannah tillykke med præmien, og tak til de mange der har indsendt løsningen.
Vi udlodder også i dette nummer af
Kirkebladet en præmie, som også denne
gang er "Bibelhistorier á la Sigurd".
Blandt alle børn og unge, der indsender den rigtige løsning på konkurrencen,
trækkes der lod om bogen "Bibelhistorier á la Sigurd".
Konkurrencens spørgsmål:

Hvad fejrer vi i påsken?
A. Jesu fødsel.
B. Jesu himmelfart.
C. Jesu opstandelse fra de døde.

Bibelhistorier á la Sigurd
I denne bog kan du gå på opdagelse i
Bibelens univers. I "Sigurd fortæller bibelhistorier" fortæller Sigurd Barrett 24
af sine yndlingshistorier, som kun han
kan: Uhøjtideligt, gribende og hylende
morsomt.
Her kan du læse om Babelstårnet, Jonas og hvalen, Noas Ark, De ti bud, julen, påsken, pinsen og andre spændende
højtider og fortællinger, der er rigt illustreret af Jeanette Brandt.
De helt små børn (3+) kan også være
med, for Sigurd fortæller historierne og
synger 24 helt nye sange sammen med
tøjdyret Snapper på de to dvd’er, der følger med bogen.

Sæt X ved det, du mener er den rigtige løsning. A:___ B:___ C:___
Indsedt af: Navn: _________________________________Alder: __
Adresse: _________________________________________
Indsendes eller afleveres til Kirkekontoret, Østerled 4, 6500 Vojens
senest fredag den 30. marts 2012.
Lodtrækningen foregår søndag den 1. april 2012 i.f.m.
kirkefrokosten, hvor alle er velkommen.
KIRKEBLADET · 31. Årgang · nr. 1
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FOLKEKIRKENS
NØDHJÆLP

sorggruppe

SOGNEINDSAMLING
Mad er en menneskeret
Søndag den 4. marts 2012 sender Vojens Sogn igen frivillige indsamlere på gaden for at støtte kampen mod sult ved Folkekirkens Nødhjælps årlige indsamling.
Sult er det mest ekstreme udtryk for fattigdom og et overgreb mod
menneskers grundlæggende ret til mad og liv. Nogle mennesker sulter,
fordi de rammes af naturkatastrofer eller lever på steder, der er følsomme for den mindste variation i vejret.
Nogle sulter, fordi andre krænker deres rettigheder og bevidst fratager
dem deres ejendom eller mulighed for at klare sig selv.
Folkekirkens Nødhjælp bekæmper årsagerne til sult med akut nødhjælp, langsigtet udviklingshjælp – og ved at arbejde for menneskers
ret til at leve i værdighed og uden sult – på både lokalt og internationalt
plan.
Meld dig som indsamler til:
Ingelise Vilsen
Tlf. 74 54 31 28
eller på mail til: invi@privat.dk
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Sorg- og livsmodsgruppe ved Vojens
Kirke
Sorg er en usynlig smerte. Det kan være
svært for andre mennesker at forstå,
hvordan man har det som efterladt efter
et dødsfald.
Derfor kan der være lindring og trøst i
at mødes og tale med andre, som har erfaringen af tab i nær erindring. En sorggruppe er en gruppe på 4-8 mennesker,
der mødes og deler det, der tynger efter
et dødsfald.
Gruppen mødes i Vojens Sognegård,
Østerled 4, to timer hver tredje uge. Som
regel i alt seks gange. Gruppen er åben
– dvs. man kan godt komme ind i gruppen, selv om de andre har mødtes nogen
gange.
Gruppen varetages af Lykke Wester,
sognepræst, og der lægges vægt på, at
sorggruppen er et trygt og omsorgsfuldt
rum, hvor vi støtter og lytter til hinanden.
Ring eller mail til Lykke Wester for
tilmelding og spørgsmål tlf.: 74 50 63 27
mail: LFW@km.dk
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KOncert i Maugstrup

MUSIKGUDSTJENESTE I VOJENS KIRKE

Jing og Finn Skovfoged med Irene
Larsen ved klaveret

MGK Haderslev i Vojens Kirke

Koncert i Maugstrup Kirke den
8. marts 2012 kl. 19.00
Denne aften skal vi høre fransk romantisk musik bl.a César Franck.
Koncerten bliver spillet af Jing og Finn
Skovfoged på tværfløjte – klarinet – og
sax og Irene Larsen indtager orgelbænken.
Irene Larsen akkompagnerer de to
medspillere – men vi hører også Irene
som solist.
Det bliver en flot aften i årets første
forårsmåned.
Mona Thorsager

Musikgudstjenester i Vojens Kirke
Velkommen til musikgudstjenesterne,
som vi ønsker, skal være et pusterum fra
hverdagen.
Gudstjenesterne tilrettelægges i samarbejde med Haderslev Kommunale
Musikskole/MGK.
Skiftende musikere fra musikskolen
spiller ved gudstjenesterne, som varer
ca. 40 min.
Ved gudstjenesterne, som altid rummer
salmer, Fadervor og velsignelse, spilles
både danske og udenlandske numre.

Der er mulighed for at ønske et stykke
musik, som bliver spillet ved den følgende musikgudstjeneste.
Kom og oplev kirkerummet være
rammen om unge, lokale musikeres
spilleglæde.
Der bliver serveret en forfriskning i
kirken.
Fredag den 9. marts 2012 kl. 16.00.
Rytmisk musik.
Fredag den 13. april 2012 kl. 16.00.
Klassisk musik.
Lykke Wester

KIRKEBLADET · 31. Årgang · Nr. 1
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Den Kinesiske Mur er ca. 2500 km lange og strækker sig fra Liaodongbugten til det vestlige Gansu; med alle sine forgreninger er
muren ca. 6350 km lang. Den nuværende stenmur er bygget under det sene Mingdynasti (1368-1644) som forsvar mod nordlige
rytterfolk. Foto: Jens Chr. Gjesing.
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Højskoleformiddag i vojens
Foråret byder på en højskoleformiddag i Vojens Sognegård, Østerled 4 i Vojens.
Tilmelding på tlf. 74 54 11 04 eller som e-mail til gsh@km.dk
Pris kr. 50,- inkl. frokost. Drikkevarer kan købes.

KINA - FORTID, NUTID, FREMTID

Det moderne Kina stormer frem på mange områder
KINA - fortid, nutid, fremtid.
på, at andre nationer og kulturer bliver
langt mere betydningsfulde.
Torsdag den 26. april kl. 10.30
Stærkest og mest indflydelsesrig både
kommer Borgmester Jens Christian
økonomisk, politisk og kulturelt står det
Gjesing og fortæller over emnet:
nye Kina.
"Kina - fortid, nutid, fremtid".
Jens Christian Gjesing har gennem de
sidste 20 år adskillige gange rejst rundt
Verden ændrer sig voldsomt i disse år. i Kina, og han vil i foredraget give sit
Efter at Europa og USA har domineret i bidrag til en dybere forståelse af, hvad
nogle århundreder, må vi nu indrette os Kina og kineserne står for.

Jens Christian Gjesing, borgmester
Foredraget vil være ledsaget af en
række af hans egne billeder fra den kinesiske hverdag.
Der vil blive god mulighed for at stille
spørgsmål og debattere.
Alle er velkomne.
HUSK! Tilmelding senest mandag den
23. april.
Eva Holm Riis
KIRKEBLADET · 31. Årgang · Nr. 1
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FOREDRAG I JEGERUP
Foredrag i Jegerup Præstegård
Torsdag den 1. marts kl. 19.30 kommer Bente Fredgaard, og holder foredrag
i Jegerup Præstegård.
Overskriften for aftenens tema er ”Feriebarn i Viborg - fra København over Th.
Langs til kirkesanger”.
Bente Fredgaard blev i sommeren
2010 pensioneret efter 44 år i folkeskolen.
Hun blev uddannet på seminariet, Th.
Langs, i Silkeborg og fik dengang papirer på at kunne forestå salmesangen i
kirken.
Men forud for seminarietiden lå en
opvækst i København, hvor forældrene i
ferierne valgte at sende hende til Jylland
som feriebarn.
Mødet med Jylland fik på alle måder
stor betydning for Bente Fredgaards liv,
og denne aften får vi et indblik i hendes
oplevelser.
Lone Marie Lundsgaard

kIRKEFROKOST I VOJENS
De næste kirkefrokoster i Vojens
Sognegård afholdes efter
gudstjenesten:
Søndag den 1. april kl. 10.30
Påskekirkefrokost
Tilmelding senest torsdag den 29.
marts.
Tilmelding til kirkekontoret på tlf.:
74 54 11 04.

Jegerup Kirke
Teltgudstjeneste i Jegerup:

Prisen for at deltage i kirkefrokosten er
kr. 25,00 pr. person, incl. kaffe/the.

Traditionen tro holder Jegerup igen i år
sommerfest i maj.
Under byens sommerfest rykker
kirken ud af sine 1000 år gamle rammer
og hen på sportspladsen, hvor der bliver
fejret gudstjeneste i teltet.

Børn gratis ifølge med voksne.
Alle er velkommen.
Vojens Menighedsråd

Tirsdag den 8. maj kl. 19.00 er der
sangaften i Vojens Sognegård ved organist Irene Larsen, kirkesanger Birgitte
Sandholdt og sognepræst Eva Holm
Riis.
Kom og syng med på årstidssange og
salmer.
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I år ligger gudstjenesten

søndag den 13. maj kl. 09.00
hvor sognepræst, Lone Marie Lundsgaard, prædiker.

SANGAFTEN
Sangaften for tid og evighed

TELTGUDSTJENESTE

Nu gælder det forår og sommer.
Der vil blive serveret kaffe og kage.
Alle er velkomne.

Irene Larsen,
Birgitte Sandholdt og
Eva Holm Riis

Programmet for sommerfesten kommer
til at ligge på www.jegerup.dk.
Alle er velkomne.

vojens - jegerup - Maugstrup

KAJ MUNK

Kaj Munk
Studiegruppe
Studiegruppen er åben for alle, og vi er
lige nu i gang med at læse Kaj Munks
skuespil ”Kærlighed”.
Har man ikke teksten, kan den fås i
kopi ved henvendelse på kirkekontoret,
Østerled 4 i Vojens.
Vi mødes i Jegerup Præstegård,
hvor der serveres kaffe, men brød bedes
man selv medbringe.
I foråret mødes vi på følgende datoer:
torsdag den 8. marts,
torsdag den 12. april og
torsdag den 10. maj.
Alle datoer kl. 19.30.
Alle er velkomne!
Lone Marie Lundsgaard

JESU SYV ORD PÅ KORSET

Joseph Haydn

Stryger kvartetten CoMa opfører ”Jesu syv ord på
korset” i Vojens Kirke skærtorsdag den 5. april kl. 19.00
Joseph Haydns meditationer over "Jesu
syv ord på korset" blev skrevet i 1786
til langfredags gudstjenesten i Cadiz i
Spanien.
De syv korsord, som bliver læst op af
sognepræst Eva Holm Riis, illustreres på
smukkeste vis i musikken, hvor de originale instrumenter virkelig kommer til deres ret, når de fx skildrer det voldsomme
jordskælv i slutningen af værket.
CoMa kvartetten består af 4 musikere fra
COpenhagen og MAlmø, som har gjort
det til deres levevej at spille klassisk
musik på originalinstrumenter.
De spiller på instrumenter, eller kopier heraf, fra Haydns tid, og er specialister
i det 18. århundredes spilleteknik.

Det betyder, at man kommer så tæt
som muligt på Haydns musikalske udtryks muligheder.
Den krævende 1. violin-stemme bliver
spillet af Fredrik From, der blandt andet
er koncertmester i barokensemblet Concerto Copenhagen.
De øvrige musikere er Julia Dagerfelt,
Rastko Roknic og Kjeld Steffensen.
Der er fri entre.
Alle er velkomne.

Irene Larsen

KIRKEBLADET · 31. Årgang · Nr. 1
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DSUK KREDS HADERSLEV
Stiftsårsmøde:
Danske Sømands- og Udlandskirker i
Haderslev Stift holder stiftsårsmøde onsdag den 14. marts kl. 19.00 i Gl. Haders-lev Sognegård.
Aftenen starter med foredrag ved biskop, Niels Henrik Arendt, som taler
over emnet ”Kan vi lære noget af kirkerne ude i verden?”.
Efter foredraget er der kaffebord og
lotteri med flotte gevinster.
Pris 30 kroner.
Aftenen slutter med en kort andagt
ved biskoppen.
Alle er velkommen.
Månedsmøder:
Danske Sømands- og Udlandskirker i
Haderslev Kreds inviterer alle inden for
i Gl. Haderslev Sognegård:

Tirsdag den 24. april 2012
”Hygge i præstegården og tilbageblik”
Sognepræst, Lone Marie Lundsgaard,
inviterer til en hyggelig eftermiddag i
Jegerup Præstegård, hvor vi gennemgår
vores økonomi, og i tilbageblik ser på
DSUK, og hvad vi har opnået igennem
det forgangne år. Der serveres ligesom
sidste år Sønderjysk brødtærte!
Tirsdag den 29. maj 2012
”Årets forårsudflugt”
Navnet GRAM er for de fleste danskere forbundet med køleskabe, og det
hænger sandsynligvis sammen med, at
den største del af de danske køleskabe
netop var af mærket GRAM.

Tirsdag den 27. marts 2012
”21 år i Sydslesvig”
Anna-Lise og Hans Kirkegaard boede
og arbejdede igennem 21 år i Sydslesvig
– hun som hjemmesygeplejerske og han
som lærer. Mens de boede i Sydslesvig
startede de en FDF-kreds, som de brugte
meget tid på. De kom til at lære mange at
kende, og opbyggede et stort kendskab
til egnen syd for grænsen. I dag bor de i
Haderslev, men hjertet banker stadig for
Sydslesvig.

Gammel GRAM kompressor udenfor
GRAM Arkiv og Museum i Vojens

GRAM Arkiv og Museum
14
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Fra at være et lille mekanisk værksted
i byen Vojens, voksede denne virksomhed sig op til at være en af de førende
inden for alt, hvad der havde med kulde
og frost at gøre.
I Vojens ligger GRAM Arkiv og
Museum. Denne dag åbnes dørene for
os, og vi mødes derfor på Danmarksgade
16 i Vojens og får en guidet rundvisning
i det, der tidligere var byens største arbejdsplads.
Bagefter drikker vi kaffe sammen på
museet.
Tilmelding til Lone Marie Lundsgaard senest den 15. maj 2012.
Pris: 60 kroner.

vojens - jegerup - Maugstrup

Pinsegudstjeneste 2012 ved fuglesøen i vojens

Pinsegudstjenesten 2. pinsedag mandag den 28. maj 2012 bliver afholdt ved Fuglesøen i Vojens.
Det er præsterne og medarbejdere i Vojens området, der står for planlægning og afvikling af denne fælles
gudstjeneste, der er fælles for hele provstiet.
Den endelige planlægning er ikke helt færdig, men der forventes medvirken af spejdere og kor m.fl.
Det endelige progran kommer på hjemmesiden: www.pinsegudstjeneste.dk
KIRKEBLADET · 31. Årgang · Nr. 1
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fælles grundlovsmøde i Maugstrup

hjertestarter

Tirsdag den 5. juni kl. 14.00
Vi begynder med flaghejsning og en kort gudstjeneste i
Maugstrup Kirke kl. 14.00 v/sognepræsterne Lykke
Wester, Eva Holm Riis og Lone Marie Lundsgaard.
Bagefter er der kaffebord i præstegårdshaven.
Pris for kaffe og kage kr. 30,00 - Børn gratis.
Kl. 15.00 Grundlovstaler ved henholdsvis "Ung taler" og
anden taler (hvem talerne bliver kommer i næste nr.).
Vojens Koret medvirker.
Dagen arrangeres i et samarbejde mellem tresognspastoratets menighedsråd i Vojens - Jegerup - Maugstrup.

Alle er hjertelig velkommen.

Hjertestarter i Vojens Kirke
Vi skrev i sidste Kirkeblad, at der nu er
ophængt en hjertestarter i våbenhuset i
Vojens Kirke.
Vi har nu flyttet hjertestarteren ind i
selve kirken, p.g.a. den hårde frost var
det ikke hensigtsmæssigt, at den var
ophængt i våbenhuset, hvor der ikke er
varme på.
Den hænger nu inde i varmen, på den
sidste bænk til højre.
Vi håber fortsat ikke, der bliver brug
for den, men det er en ekstra sikkerhed
for de mange, der kommer i kirken og nu
er den så flyttet ind i varmen.
Skulle der være andre, der i en nødsituation får brug for den, er de naturligvis
velkommen til at hente den, men det er
dog kun muligt i kirkens åbningstid.
Vojens Menighedsråd

Teltet i præstegårdshaven, hvor der er kaffe og æblekage samt underholdning
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mødelokaler i vojens sognegård

Vojens Sognegård
Regulativ for Vojens Sognegård
A: BENYTTELSE
1. Sognegårdens lokaler er beregnet til
brug for kirkens præster til konfirmandundervisning m.m. og til møder, studiekredse, kulturelle arrangementer og
lignende, som arrangeres af præsterne,
organist eller menighedsrådet.
2. Derudover kan lokalerne, i den udstrækning de er ledige, benyttes til andet
kirkeligt arbejde og sociale og kulturelle arrangementer af sognets øvrige
foreninger og organisationer. Det er en
forudsætning for anvendelse af sognegården, at arrangementet ikke strider
mod folkekirkeligt arbejde.

Tvivlsspørgsmål afgøres af menighedsrådet. Ansøgning sendes i så god
tid som muligt, dog højest med ½ års
varsel.

3. Overtrædelse af husordenen kan medføre, at der ikke senere gives tilladelse til
nyt lån af lokalerne.

3. Sognegården kan anvendes af provsti
og stift til møder og kurser.

4. Menighedsrådet har den endelige afgørelse af ethvert spørgsmål vedrørende
sognegårdens brug.

4. Sognegården kan ikke benyttes til receptioner, fester o.l.

C: BETALING FOR BRUG AF
LOKALER

B: OPSYN OG ADMINISTRATION

1. For brug af lokalerne, betales et vederlag som bidrager til husets drift og vedligeholdelse. Filterposer til kaffebrygning er til fri afbenyttelse.

1. Lokalereservering sker ved henvendelse til kordegnen på tlf. 74 54 11 04.
2. Ved ethvert arrangement skal der være
en leder, der er personligt ansvarlig over
for menighedsrådet.

2. For Sal 1, 2 og 3 betales der kr. 300
(pr. sal). For Sal 4 betales der kr. 150.

KIRKEBLADET · 31. Årgang · Nr. 1
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NYE BØRNETASKER

KIRKEBIL

MENIGHEDSRÅDSMØDER

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

Vojens Menighedsråd

TAXA Tlf. 70 10 75 00
MANGLER KIRKEBLADET

Jesper og Eva har været de flittige
skræddere
Børnetasker
Vojens Kirke har fået syet tasker til børn
hos det beskyttede værksted på Trekanten.
Poserne er til låns til børnene under
gudstjenester og kirkelige handlinger.

Det næste nummer af Kirkebladet (nr. 1
- 2012) uddeles onsdag den 29. februar
2012.
Har du ikke modtaget det denne dag,
så kontakt kirkekontoret.
Det kan også hentes i våbenhuset i
kirkerne.
Kirkebladet kan også hentes på hjemmesiden: www.vojenskirke.dk.
Deadline for stof til næste kirkeblad
er fredag den 27. april 2012.
kpl

hjemmesider
Her er kirkernes hjemmesider:
www.vojenskirke.dk
www.jegerup.dk/kirke
www.maugstrup.dk/kirke
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Alle møder holdes i Vojens Sognegård,
Østerled 4 i Vojens.
Vojens Menighedsråd

Jegerup Menighedsråd
Jegerup Sogns offentlige menighedsrådsmøder afholdes i Jegerup Præstegård:
Tirsdag den 13. marts kl. 19.00.
Tirsdag den 10. april kl. 19.00.
Tirsdag den 08. maj kl. 19.00.
Tirsdag den 12. juni kl. 19.00.
Jegerup Menighedsråd

Maugstrup Menighedsråd
Der afholdes menighedsrådsmøder i
Maugstrup hver den 3. torsdag i måneden kl. 19.00.
Møderne afholdes i konfirmandstuen i
Maugstrup Præstegård.

De indeholder lidt spændende tidsfordriv (malebog, farver, plysdyr m.v.)
Marianne Nissen

Der er offentlige menighedsrådsmøder i
Vojens Menighedsråd:
Onsdag den 28. marts kl. 19.00.
Onsdag den 25. april kl. 19.00.
Onsdag den 23. maj kl. 19.00.

Indre Missions møder arrangeres fra
gang til gang, så oplysning om de næste
møder kan indhentes ved:
Herdis Hansen, Ndr. Ringvej 7 i Vojens,
Tlf.: 74 54 27 72.

Se behandlingspunkter på:
www.Maugstrup.dk
Og klik videre til Maugstrup Kirke.
Maugstrup Menighedsråd

vojens - jegerup - Maugstrup
Kirkekontoret
Kordegn Gunvor Steensbeck Hansen, Østerled 4, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 11 04 og e-mail: GSH@KM.DK - Åbent, hverdage kl. 9-12.30 og torsdag tillige kl. 16-17.30.

Præster i tresognspastoratet
Eva Holm Riis (kirkebogsfører), kontor: Østerled 4, 6500 Vojens, Tlf. 74 54 11 04.
Privat: Lintrupvej 19, 6660 Lintrup, Tlf. 74 82 11 01 og e-mail: EHR@KM.dk.
Træffes bedst kl. 10-11. 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.
Lone Marie Lundsgaard, Bålhøjvej 1, Jegerup, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 11 11 og e-mail: LOML@KM.DK. Træffes tirsdag aften på www.cyberkirken.dk. Mandag fri.
Vojens Sogn

Jegerup Sogn

Organist:
Irene Larsen, Kirketoften 1, Jegerup
6500 Vojens, tlf. 74 59 12 27
e-mail: larsenogjakobsen@gmail.com

Organist:
Mona Thorsager, Varming Vesterby 5, Varming,
6760 Ribe, tlf. 51 37 35 05
e-mail: mona.thorsager@mail.dk

Kirkesanger:
Kontakt kirkekontoret tlf. 74 54 11 04

Graver og kirketjener:
Ib Mayoni Johansen, Over Jerstalvej 36,
6500 Vojens, tlf. 23 80 34 94
På kirkegården onsdag kl. 12-13
e-mail: je.kirke@gmail.com

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 og kasserer:
Knud Peter Levinsen, Vestergade 54,
6500 Vojens, tlf. 74 54 28 37, e-mail: kpl@pc.dk
Regnskabsfører:
Gunvor Steensbeck Hansen, Landgangen 7, 2. th.
6100 Haderslev, tlf. 74 54 26 72
e-mail: gsh@km.dk

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@bbsyd.dk
Menighedsrådsformand:
Ulla Toft, Simmerstedholm 5,
6500 Vojens, tlf. 74 50 63 04
e-mail: uto@bbsyd.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
e-mail: Boye@bbsyd.dk
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PÅSKEN
Påskeugens store drama
Af Eva Holm Riis
I påskeugen, i begivenhederne fra palmesøndag til påskesøndag, udspiller der sig
i kirken et drama, der er så stort, at ethvert
menneske med sit liv på den ene eller den anden måde kan identificere sig med det. Hvad
Jesus og personerne omkring ham, vennerne
som fjenderne, her erfarede, ligger tæt på,
hvad også vi mennesker kan erfare.
Dramaet begynder palmesøndag, hvor Jesus
drager ind i Jerusalem og modtages af glade
palmegrenssvingende mennesker, der hylder
Jesus som en konge. Her er han en stjerne, en
livsbekræftende figur, en x-faktor, som folk
jubler over og nærer stort håb til. Men hurtigt
ændrer det sig og den store nedtur begynder.
Skærtorsdag tager han afsked, før han skal
dø. Her kan alle være med, der har siddet
ved et dødsleje, sagt farvel til et menneske,
de var tæt på. Her skriver Jesus Testamente.
Han giver dem sig selv, sit legeme og sit blod
for at de kan leve videre. Hvad dette sidste
betyder, er dem dog ikke klart, for de har jo
endnu ikke erfaret, at han i bogstaveligste
forstand giver sit liv for dem, da han dør for
deres skyld på korset, langfredag.
- Langfredag – der gennemlever Jesus det,
som ethvert menneske gennemlever, dog
ikke nødvendigvis i så ekstrem grad. Om
natten i Getsemane Have overfaldes han af
tvivl og af angst, en af hans bedste venner
forråder ham, om morgenen fordømmes han,

han spottes og hånes og hans øvrige venner
viger tilbage fra ham, siger de ikke kender
ham. Her pines han og han dør.
Og han er uskyldig, han fortjener det ikke.
Hvem har ikke i en eller anden grad, eller i
en eller anden forstand været, hvor Jesus var
langfredag? I tvivlen og angsten, uskyldig
bebrejdet og dømt?
Påskelørdag er ond og grå med sine træge
timer. Her sidder hans nærmeste knuget af
sorg og fortvivlelse, - snart vil de gå til hans
grav, hvor de forventer, at de intet svar vil
finde, kun afslutningens iskolde realitet.
Det, som Jesu nærmeste sad tilbage med,
efter at han var død og borte, var det, som
mange, der har erfaret deres elskedes død,
sidder tilbage med. Følelsen af meningsløshed, af håbløshed og deraf modløshed:
Deres drømme og håb var gjort til skamme.
Deres angst og tvivl havde vist sig at være
begrundet. Nu måtte de bare vente på, at
tiden ville gå, tiden, der læger alle sår.
Ja, og med sorg og modløshed i sig gik kvinderne ud til graven påskemorgen, hvor de
fik det mest mærkelige budskab at vide. Et
budskab, der både skræmte og gjorde dem
glade. De fik at vide, at Jesus var opstanden,
og da det chokerende budskab havde bundfældet sig, begyndte langsomt forvandlingen
af det alt sammen, - forvandlingen af hele
Jesu liv, hele hans død, ja, forvandlingen af
ethvert menneskes hele liv og ethvert menneskes død.
Hvor fortegnet for livet før de kom til den
tomme grav, havde været, at det vist dybest
set var meningsløst alt sammen og på enhver måde, både moralsk og hvad angik Jesu
skæbne og deres egen (og at døden under alle

omstændigheder havde fået sidste ord, og at
det blot gælder om at overleve nu og fremover), der blev fortegnet nu det modsatte.
Budskabet om Jesu opstandelse kaster
helt ny mening over Jesu død og den kaster
helt ny mening over ethvert menneskes liv.
Der sker en forvandling. En forvandling fra
meningsløshed til mening, en forvandling,
som ikke kunne ske uden budskabet om Jesu
Kristi opstandelse. Grundtvig skriver om det
således i sin salme ”Påskeblomst, hvad vil du
her":
“Kan de døde ej opstå,
intet har vi at betyde,
visne må vi brat i vrå,
ingen have skal vi pryde,
glemmes skal vi under muld,
vil ej vokset underfuld,
smelte, støbes i det dunkle
og som lys på graven funkle”.
Vokset, der underfuldt smelter, og støbes på
ny i det dunkle og kommer til at funkle over
graven, er et billede af opstandelsen, Jesu
Kristi opstandelse, som vi har del i. Men vi
har ikke del i den, som noget vi selv har erfaret og kan identificere os med ligesom med
begivenhederne palmesøndag, skærtorsdag
og langfredag og påskelørdag. Opstandelsen
påskesøndag har vi del i, når vi fatter tro og
håb og kærlighed på baggrund af forkyndelsen af, at Kristus stod op af døde. Påskedramaet ender således godt, bedre end vi af
os selv ville have forventet.			
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