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MENNESKELIV OG KRISTENTRO

Stjernestunder
Mens jeg skriver dette, er der rigtig
mange mennesker, som oplever en
”stjernestund”. Det kan være i forbindelse med en fødsel, en barnedåb, en konfirmation eller et bryllup
eller bare et dejligt tidspunkt, hvor
nærhed, kærlighed og sammenhold
betyder meget. For mig er definitionen på en stjernestund, at man har
en oplevelse af noget, der er så rart
og oplevelsesrigt, at man næsten ikke kan sætte ord på det.
Det er vigtigt, at vi alle lærer at
samle på disse, da det er i sådanne
situationer, at livet virkelig får mening. Jeg vil her fortælle om et par af
de mange stjernestunder, som har
betydet virkelig meget for min familie og mig. Det var i 1994, min mand
og jeg var taget til landsstævne i
Svendborg. Et tilsvarende stævne
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som det, der afholdes i Haderslev i
slutningen af juni i år. Vi oplevede en
rigtig flot åbningsaften, hvor alle sejl
var sat til, og hvor det at stå blandt
45.000 andre gymnaster og idrætsfolk på et kæmpe stadion, det i sig
selv var en ”stjernestund”. Oplevelsen af at så mange mennesker
kun havde et fælles mål - nemlig at
være sammen, lave idræt og bare have det rart, ja det var fantastisk.
Dagen efter, da vi vågnede på campingpladsen, skulle jeg lige checke,
hvordan vores nye mobiltelefon virkede. I det samme ringede den, og
det var en sød dame fra Sønderjyllands Amt, som kunne fortælle os, at
vi havde fået en datter fra Colombia.
Glæde og gråd blev pludselig til et,
og det var bare så stort, at det er
svært at beskrive med ord. Tre uger
efter tog vi på vore livs første store
rejse til Colombia. Den næste rejse
foregik halvandet år efter, og det var
mindst lige så fantastisk. Jeg tror på,
at der findes en større mening i livet,
som vi ikke selv er herre over, og
hvor er det godt. Siden dengang har
min familie og jeg oplevet rigtig
mange stjernestunder. Ja, jeg forsøger faktisk at samle på dem, da det
er det, som virkelig giver livet mening.
Det koster ingenting, blot op-

mærksomhed, reflektionsevne og
taknemmelighed.
Skrevet af Jytte Rabæk
Schmidt,Maugstrup

Forside: Det ”nye ”alterbillede i
Vojens Kirke, fremstillet af minikonfirmander op til Palmesøndag
2006, samt et par billeder af de
kreative kunstnere fotograferet af
Johannes Gjesing.

Nu er det jo spændende, om kirkegængerne kan vænne sig til/genkende de gamle billeder.
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EN HILSEN FRA PRAKTIK-FÆRINGEN TIL ALLE JER I DET SØNDERJYSKE
ger os uden for vores hjemstavn, bliver vi ofte betragtet som et småtosset, eksotisk indslag. Og så har vi en
evne til næsten altid at kunne ”opfinde” en anledning til at mødes for
at drikke kaffe og spise kager.
I denne svære fodbold-tid, jeg er
selv AGF’er, kan jeg i det mindste
glæde mig over, at jeg også i næste
sæson får en undskyldning for atter
at besøge Danmarks smukkeste og
sydligste egn. Vi må stå sammen og
Jeg vil gerne benytte denne spalteplads til at takke alle dem, der tog så
vel imod mig, da jeg var i praktik i
uge 10 og 11 hos Gjesing. Overalt
mødte jeg varme og venlighed og ikke mindst kaffe og kage.
Se, kunne færinge lære at spille ishockey, og kunne sønderjyder lære
at danse kædedans, så ville vi jo være ens - vi taler jo anderledes end
resten af kongeriget; og når vi bevæ-

KONFIRMANDLØB

sørge for at følges ad op igen, hvor vi
rettelig hører hjemme, så jeg kan blive ved med at have denne undskyldning.
Jeg håber, hvis vore veje en dag atter skulle krydses, at kunne tilbagebetale jeres gæstfrihed ved at byde
jer på kaffe og kager.
Magnus Egholm
De bedste og varmeste hilsner fra
”den unge præst.”

Igen i år har der været afholdt konfirmandløb i februar måned. En oplevelse udover det sædvanlige for vores unge mennesker. Løbet foregår
om aftenen på skift fra Maugstrup
Kirke til Jegerup kirke. Konfirmanderne bliver delt ind i hold på 5-7
elever, som så skal bevæge sig fra
den ene kirke til den anden gennem
mørk skov og mose og undervejs løse
forskellige opgaver – det plejer at
være en god oplevelse, og også i år
har vi fået mange tak fra børnene –
især vil vi ansvarlige præster sige tak
til de mange (ca. 30 hjælpere), som
hvert år gør løbet muligt.

KIRKEBLADET · 25. ÅRGANG · NR. 2
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FLOT JUBILÆUM I KIRKEKORET
Hvis salmesangen i kirken lyder
ekstra flot, kan det skyldes, at vores
dygtige kirkekor medvirker. I koret
synger ca. 20 børn og unge. En af
dem er Charlotte Dunker, 14 år.
Charlotte har 5 års jubilæum i år.
Hun fortæller, at hun er meget glad
for at synge i koret, også selvom det
kan være hårdt at komme op til kl.
10 søndag morgen. ”Men hvis jeg ikke er kommet til tiden, så sender Irene (organisten) mig en SMS på telefonen – og så er det bare med at
komme op!”, fortæller Charlotte, som
kalder Irene ”super-god og til tider
lidt skrap.” Da Charlotte begyndte i

koret, gik hun i 3. kl. og var en af de
yngste. ”Nu er jeg en af de ældste”,
filosoferer hun – ”men glæden ved
musikken er den samme”. Derhjemme hører Charlotte helst pop. Men i
kirken er det Grundtvigs ”Sov sødt,
barnlille”, som hitter.
På Deres udsendtes spørgsmål:
”Vil De så være præst engang”, griner hun og svarer: ”Det er jeg bestemt ikke klog nok til. Men jeg håber, at jeg engang kan blive advokat
eller psykolog.” Et stort tillykke herfra.
På personalernes vegne
Johannes Gjesing

FAKTA:

Børn fra 3. kl. kan være med.
Børnene deltager ved gudstjenester.
Vi øver torsdag kl. 14.30 til 16.
Ring til organist Irene Larsen for at høre mere
eller se på vores hjemmeside.
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PINSEN – DEN STÅR PÅ FISK

En bekendt fortalte mig engang om sit nye arbejde. Han
var blevet ansat som IT-lærer
på en højskole. Efter en lang
ledighedsperiode havde han
endelig fået dette arbejde, som
han priste i høje toner: ”Det er
et dejligt sted, jeg har kolleger,
folk er venlige, og de viser, at
de er glade og har mod på livet. Hver dag er der morgensang med et kort oplæg om livet, døden og kærligheden.
Stedet har ånd!”
Jeg bad ham ikke om at uddybe det sidste, han sagde –
det med ånden - for jeg forstod udmærket, hvad han
mente.
Vi ved alle godt, hvad det betyder, når et landskab, en bygning eller et menneske har
ånd. Det har noget at gøre
med en stemning, der møder

en, noget med sanseindtryk
der bevæger ens tanker og berører ens følelser. Det er
uhåndgribeligt, alligevel står
det ganske tydeligt og klart for
os!
Men ånd kan have forskellige
kvaliteter. I kristendommen
tror vi på Helligånden, som ånden over alle ånder. Og vi fejrer den til Pinse – 50 dage efter påske – som en glædesfest
over, at Gud stadig er iblandt
os. Gud sendte os Helligånden,
efter at Jesus var opstået og
faret til himmels, og det er den
ånd vores kirke stadig bygger
på.
Men selv om Helligånden altså er her midt iblandt os, så jager vi den fortsat. Den dominerende moderne religiøsitet
er en jagt på det åndelige, og
der lukkes mange ånder ind i
den jagt.
Vi skal ikke lade os begejstre
for ingenting, og vi skal være
varsomme med, hvad vi kaster
vores kærlighed på. Gud har
derimod allerede kastet sin
kærlighed på os, og hans ånd
lever og virker i det fællesskab, vi finder med Gud og

med hinanden. Vel vidende at
vejen til danskernes hjerte går
gennem maven, lavede biskop
Jan Lindhardt sammen med
fiskeindustrien for nogle år siden et reklamefremstød for
pinsen. Han ville gerne lede
vores tanker hen på fisken,
fordi den er et oldkristent
symbol – endda ældre end korset. Det græske ord IXTYS,
som betyder fisk, er en forkortelse af Jesus Kristus Guds
Søn Frelser.
At Helligåndens gerning også
kan være noget så jordnært
som et velsmagende måltid
mad sammen med familie eller
venner er måske ikke den første tanke, vi får. Men kristendommen kendes på kvaliteten,
fisk er sundt, og Helligånden
virker. Jeg tror, det er sådan,
det hænger sammen.
Her kommer opskriften på
min pinsefisk:
Køb en passende mængde fisk,
brosme eller lange som begge
er torskefisk. De kommer med
op som bifangster, og derfor er
der god økologisk ræson i at
spise dem.
KIRKEBLADET · 25. ÅRGANG · NR. 2
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PINSEN – DEN STÅR PÅ FISK

Man kan også bruge sej.
Skær fisken i mindre stykker
og læg den i et ovnfast fad på
et leje af grøntsager. Tag hvad
huset formår: Gulerødder, porrer, løg, fennikel, squash,
rød/gul peber og lign., alt sammen revet eller skåret i små
stykker og svitset kort på panden i lidt olie. Fisken krydres
med salt og peber, og der lægges en smørklat på toppen. I
ovnen 20 min. ved 200 grader.
Lav citronsovs til. Det er en
af de gamle ”glemte” sovse,
men den behøver hverken være opbagt eller lieret med æg.
Svits et løg i smør, tilsæt en
god grøntsagsbouillion og lidt
fløde. Jævn sovsen og tilsæt
saft og skal af en økologisk citron. Smag til med lidt sukker,
salt og peber. Den fine smag i
citronsovsen klæder fisken.
Serveres med kartofler eller
ris.

Velbekomme
og glædelig pinse!
Lykke Wester
6
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Side 7

GUDSTJENESTELISTE

MAJ
PS. Ole Nedergaard er sygemeldt i tre måneder fra d. 8.
april, så se nøje efter i aviser for
prædikanter i de forskellige kirker. Der vil forekomme ændringer!

Søndag d 7. maj,
3. søndag e. påske
Johs. 14,1-11 "Jeg er vejen,
sandheden og livet".
Vojens kl. 10: Gjesing
Jegerup kl. 10: Nedergaard
Maugstrup kl. 10: Wester
(konfirmation)

Fredag d. 12. maj, Bededag
Matt. 7,7-14 "Bed, så skal der gives
jer.". (Dog frit tekstvalg til
konfirmation)
Vojens kl. 9: Wester (konf.)
Vojens kl. 11: Nedergaard (konf.)
Jegerup kl. 9: Nedergaard (konf.)
Maugstrup: Ingen gudstj.

Søndag d. 14. maj, 4. s. e. påske
Johs. 8,28-36 "Menneskesønnens
ophøjelse".
Vojens kl. 10: Nedergaard
Jegerup kl. 19: Nedergaard
Maugstrup kl. 9: Nedergaard

Søndag d. 21. maj, 5. s. e. påske
Johs. 17,1-11 "Jesu
ypperstepræstelige bøn"
Vojens kl. 10: Gjesing
Jegerup kl. 19: Gjesing
Maugstrup kl. 10: Wester

Torsdag d. 25. maj,
Kr. Himmelfart
Luk. 24,46-53 "Kristi himmelfart".
(Dog frit tekstvalg til
konfirmation)

JUNI
Søndag d. 4. juni, pinsedag
Johs. 14,15-21 "At elske og holde
Jesu bud".
Vojens kl. 10.00: Gjesing
Jegerup kl. 10.00: Nedergaard
Maugstrup kl. 10.00: Wester

Mandag d. 5. juni, 2. pinsedag
Johs. 6,44-51 "Jeg er det levende
brød".
Vojens kl. 10: Gjesing
Jegerup kl. 19: Gjesing
Maugstrup kl. 14: Wester
(grundslovdag se under Maugstrup)

Vojens kl. 9: Gjesing (konf.)
Vojens kl. 11: Gjesing (konf.)
Jegerup kl. 10: Nedergaard
Maugstrup kl. 9:Nedergaard

Søndag d. 11. juni, trinitatis
søndag
Matt. 28,16-28 "Dåbs- og
missionsbefalingen".

Søndag d. 28. maj, 6. s. e. påske
Johs. 17,20-26 "Jesu bøn om de
troendes enhed"

Vojens kl. 10: Nedergaard
Jegerup kl. 19: Nedergaard
Maugstrup kl. 14 på Simmersted:
Wester Sportsplads

Vojens kl. 10: Wester
Jegerup kl. 10: Nedergaard
Maugstrup kl. 10: Gjesing
KIRKEBLADET · 25. ÅRGANG · NR. 2
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GUDSTJENESTELISTE
Søndag d. 18. juni,
1. s. e. trinitatis
Luk. 12,13-21 "Den rige bonde".
Vojens kl. 10: Wester
Jegerup kl. 10: Gjesing
Maugstrup kl. 9: Gjesing

Søndag d. 25. juni,
2. s. e. trinitatis
Luk. 14,25-35 "Prisen for at følge
efter Jesus".
Vojens kl. 10: Gjesing
Jegerup kl. 19: Gjesing
Maugstrup kl. 10: Nedergaard

Søndag d. 9. juli,
4. s. e. trinitatis
Matt. 5,43-48
"Om fjendekærlighed".
Vojens kl. 10: Gjesing
Jegerup kl. 19: Wester
Maugstrup kl. 10: Wester

Søndag d. 16. juli,
5. s. e. trinitatis
Matt. 16,13-26 "Peters bekendelse
ved Cæsarea Filippi".
Vojens kl. 10: Wester
Jegerup kl. 9: Jehøj (bemærk tidspunktet!).
Maugstrup kl. 9: Wester

JULI
Søndag d. 2. juli,
3. s. e. trinitatis
Luk. 15,11-32 "Lignelsen om den
fortabte søn".
Vojens kl. 10: Gjesing
Jegerup kl. 10: Nedergaard
Maugstrup kl. 10: Wester
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Søndag d. 23. juli,
6. s. e. trinitatis
Matt. 19,16-26 "Den rige yngling".
Vojens kl. 10: Gjesing
Jegerup kl. 19: Wester
Maugstrup kl. 10: Wester

Søndag d. 30. juli,
7. s. e. trinitatis
Matt. 10,24-31 "Disciplen
og mesteren - to spurve for en
skilling".
Vojens kl. 10: Gjesing
Jegerup kl. 10: Nedergaard
Maugstrup kl. 9: Gjesing

AUGUST
Søndag d. 6. august,
8. s. e. trinitatis
Matt. 7,22-29 "Huset på sand og
klippegrund"
Vojens kl. 10: Gjesing
Jegerup kl. 19: Nedergaard
Maugstrup kl. 10: Nedergaard

Søndag d. 13. august,
9. s. e. trinitatis
Luk. 12,32-48 "Om at have sin
skat i himlen".
Vojens kl. 10: Nedergaard
Jegerup kl. 19: Nedergaard
Maugstrup kl. 9: Nedergaard
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Side 9

VOJENS

www.vojenskirke.dk

Vojens Kirkes årlige udflugt for
pensionister
I år går turen til Tönning og videre til Frederiksstad, hvor min gode ven, Victor Greve, vil
fortælle om sit virke som dansk præst i Sydslesvig.
Turen løber af stablen onsdag d. 21. juni kl.
8.00 v. Vojens Kirke, hjemkomst ca. kl. 19.
Pris 100 kr.
Husk pas og tag godt vejr med godt vejr!
Tilmelding til Gunvor Hansen på 74 54 37
04 senest 12. juni. Der er 40 pladser i alt.
Margit Tagesen og Johs. Gjesing

Fyraftensgudstjenester
i Vojens Kirke
Som noget nyt vil der tre fredage
være ”fyraftens-gudstjeneste” i Vojens Kirke. Gudstjenesten vil være
en kort andagt med musik, sang og
en læsning. Andagterne vil blive
gennemført sammen med Musikskolen og MGK-elever.
Andagterne ligger:
Fredag d. 5. maj
Fredag d. 19. maj
Fredag d. 1. juni
- alle dage klokken 16.30.
Kom godt i gang med weekenden –
mød op til andagt!
Irene, Pernille og Johannes

KIRKEBLADET · 25. ÅRGANG · NR. 2
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MAUGSTRUP
Har du en yndlingssalme?
Måske har du en salme, som du særligt godt kan lide, og som du savner
at synge. Hvis det er tilfældet,
så har du nu muligheden for at ønske at få den sunget
i gudstjenesten, næste gang du
kommer i Maugstrup Kirke
Så skriv dit ønske på en seddel) og
læg den i kirkebøssen. Når vi
planlægger salmevalget til de kommende gudstjenester, vil vi inddrage
de ønskede salmer.
Kirkesanger, organist
og sognepræst.
Venlig hilsen
Lykke

www.maugstrup.dk/kirken

Konfirmation 2006
Der er konfirmation i Maugstrup Kirke 7. maj kl. 10, og de seks, der skal
konfirmeres, er:
Morten Aggesen
Morten Baumgart
Dennis Uldall Jensen
Jesper Dahl Olsen
Stephanie Lass Thomsen
Pernille Wolff

Grundlovsfest
i Maugstrup præstegård
Mandag den 5. juni 2006
kl. 14
Vi begynder med flaghejsning og gudstjeneste
i Maugstrup kirke kl. 14.
Bagefter er der kaffebord i
præstegårdshaven.
Årets grundlovstalere er
forh. kulturminister og
medlem af folketinget for
Det Radikale venstre
Elsebeth Gerner-Nielsen
samt en ung, lokal taler.
Pris for kaffebord: 30 kr.
Alle er hjerteligt velkomne.
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Dagen arrangeres i et samarbejde
mellem tre-sognspastoratets
menighedsråd Vojens-JegerupMaugstrup
Friluftsgudstjeneste
Søndag den 11. juni 2006 kl. 14
Ved Simmersted og Omegns Idrætsforenings årlige sommerfest på
sportspladsen ved Simmersted Skole
holder vi friluftsgudtjeneste.
Efter gudstjenesten er der kaffebord i teltet.
Alle er hjerteligt velkomne.
Maugstrup Menighedsråd
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ADRESSELISTE

Kirkekontoret
Kordegn Gunvor Steensbeck Hansen, Østergade 13,1. 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 37 04 og e-mail GSH@KM.DK Åbent, hverdage kl. 9-12.30 og torsdag tillige kl. 16-18.

Præster
Johannes Gjesing, KBF, Østerled 4, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 11 04 og e-mail JGJ@KM.DK, hjemmeside: www.folkekirken.dk
Træffes bedst tirsdag til lørdag kl. 12-13. Torsdag tillige 17-18. Mandag fri.
Ole Nedergaard, Bålhøjvej 1, Jegerup, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 06 94 e-mail ole_nede@post6.tele.dk Hjemmeside: http://home6.inet.tele.dk/ole_nede
Træffes bedst tirsdag og torsdag kl. 18-19, samt onsdag, fredag og lørdag kl. 12-13. Mandag fri.
Lykke Fugl Wester, Borgvej 3, Maugstrup, 6500 Vojens
Tlf. 74 50 63 27 og e-mail LFW@KM.DK Træffes bedst tirsdag til lørdag kl. 12-13. Mandag fri.

VOJENS SOGN

JEGERUP SOGN

MAUGSTRUP SOGN

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

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

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

Kirkesanger:
Pernille Fjalland, Aarøsundvej 17,
6100 Haderslev, tlf. 75 91 42 82

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

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

Kirkegårdsleder:
Claus Schøtt, Dyssebakken 35, 6500 Vojens,
tlf. 74 59 14 51, e-mail:
vojenskirkegaard@c.dk
Menighedsrådsformand:
Helga Sørensen, Anne-Marie Vej 2,
6500 Vojens, tlf.: 74 54 21 44
Kirkeværge:
Knud Peter Levinsen, Vestergade 54,
6500 Vojens, til. 74 54 28 37
Kasserer:
Gunvor Steensbeck Hansen, Tranevej 10,
6500 Vojens, tlf. 74 54 26 72

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

Graver:
Ole Toft Sørensen, Simmersted Byvej 5,
6500 Vojens, tlf.: 74 50 63 09
Menighedsrådsformand:
Ulla Toft, Simmerstedholm 5, 6500 Vojens,
tlf. 74 50 63 04
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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GRÆNSER FOR SPOT – OG ET KORS FOR TANKEN

I alle kirker hænger der mindst ét krucifiks. Korsene har
mange fællestræk: tornekronen, naglerne i hænder og
fødder, såret i siden. Og oftest hælder Kristi hoved mod
hans højre side. Dog ikke i Vojens Kirke, hvor hans hoved
hælder mod venstre.
Et kors er et meget smukt og stærkt symbol. Mange
kors hænger således elegant om en piges hals. Og selvom
platte mænd måske godt kan se en sammenhæng, så
glemmer man nemt, at korset ret beset er et rædselsvækkende tortur- og henrettelsesinstrument.
Den Gud, vi tilbeder i den kristne kirke, blev hånet, fornedret, tortureret og slutteligt kylet op på et kors. Ethvert krucifiks er således en hån eller rettere en karikatur af Gud – i hvert fald den stærke, urørlige Gud. Men vi
kender kun Gud som den korsfæstede og forhånede men også som den opstandne.

Derfor er det en misforståelse, hvis vi tror, den kristne
Gud ikke kan tåle at blive forhånet af tåbelige T-shirts og
andet gøgl. Disse ting er blot dårlig og vulgær smag. Og
det er endnu mere forkert, hvis vi tror, vi skal beskytte
kristendommen mod spot. Den korsfæstede Jesus er jo
selv en karikatur på den stærke og urørlige Gud.
Der er noget smukt ved, at det ældste billede, der findes af Jesus, netop er en spottende graffiti. Billedet er
fundet i Rom og er fra omkr. år 200. Det forestiller Jesus
som et henrettet æsel. Nedenunder står der hånende:
”Alexamenos tilbeder sin Gud”. Graffitien var selvfølgelig
ment som en hån mod en kristen mand. Men vor trosfælle Alexamenos har sikkert blot trukket på skuldrene. For
den Gud, han kendte, gik jo netop ind i afmagten og døden og tog dem på sig for slutteligt at sejre over den største fjende, da han brød dødens magt påskemorgen. Hans
magt rystes hverken af spot, hån eller karikaturer.
Johannes Gjesing
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