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Johannes Gjesings afskedshilsen
lyder ved indgangen til ethvert
kristenliv ved dåben, således lød det
også, da jeg begyndte her i Vojens.

Afskedshilsen
Tak for gode år
Lad de små børn…
Allerede på min første
arbejdsdag her i pastoratet blev
jeg virkeligt spændt for. Hele tre
gange skulle jeg på prædikestolen,
nemlig i Maugstrup, Jegerup og
Vojens kirker. Jeg kan huske,
at jeg skulle prædike over det
kernested i Bibelen, hvor Jesus
siger: ”Lad de små børn komme
til mig, det må I ikke hindre
dem i, for Guds Rige er deres.
Sandelig siger jeg jer. Den, der
ikke modtager Guds Rige ligesom
et lille barn, kommer slet ikke ind
i det.”
Siden hen har jeg læst "børneevangeliet" mange gange. For i
Maugstrup, Jegerup og Vojens
sogne bliver der født rigtig mange
børn. Og ved enhver dåb bliver disse
Ord af Herrens egen mund læst
højt: ”Lad de små børn komme til
mig.” Så ligesom ”børneevangeliet”
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Kaldet
Det var med stor glæde, at jeg
tog mod kaldet i Vojens for at
prædike dette evangelium. Det er
jo Kristus selv, der har sat sin kirke
her på jorden, så det var med stor
ydmyghed, vi pakkede vores Citroën
BX i Halk og begav os mod Vojens.
Det har vi nu aldrig fortrudt. Og fra
første færd har Gitte og jeg følt os
meget velkommne i sognene. Overalt
er vi blevet taget godt og hjerteligt
imod, ligesom jeg i mit embede også
har været glad for at fungere som
sognepræst her.
Kirkerne
Maugstrup, Jegerup og Vojens har
tre vidt forskellige kirker. Hver kirke
har sine særegne skikke. Disse skikke er givet os af vore forfædre, og de
er med til at give hver kirke sit helt
eget særpræg. Det er altid spændende at komme til en kirke og lære
dens skikke at kende. Nogle skikke
kan måske umiddelbart virke pudsige eller lidt sære. Men som man
lærer dem at kende, fyldes de med
mening og indhold.
Livet i kirkerne
Det har altid glædet mig, når der
er dåb i kirken, og gudstjenesten
bliver krydret med lidt barnegråd.

Det er som om, at børnepludren og
evangeliet om Guds Rige til enhver,
som tror, passer godt sammen. For
når selv små børn, der intet kan
sige, alligevel kan tilhøre Guds Rige,
så står den voksne, der måske kun
kender til tvivlen og anfægtelsen, og
som hverken kan formulere sin tro
eller sin vantro, heller ikke uden for
Gud virkelighed. Og modsat, så står
den, der mener sig sikker i sin sag
og kan formulere sig flot, altid i fare
for at falde for fristelsen til at tro på
sig selv og alle sine fortræffeligheder
i stedet for at tro på Gud. Da er det
godt at komme Jesu Ord om de små
børn i hu.
Livet i sognene
Det er med stor taknemlighed, at vi
rejser fra Vojens. Der er så mange
gode ting at tænke tilbage på, at det
er umuligt at fremhæve noget frem
for andet. Og dog. Det er for mig et
under, at jeg ankom i en afdanket Citroën BX med en kæreste. Nu kører
jeg herfra i en Citroën Berlingo, der
er fyldt op med en hustru, to børn og
så selvfølgelig hunden Brorson – det
er da lidt af et mirakel. Vi har altid
følt en stor opbakning fra mennesker
i sognene, og vi har glædet os over
de mange besøg, vi har fået, både i
forbindelse med vore børns fødsler,
eller når der kom nogle tilfældigt
forbi. Vores bryllup står stadigt helt

Hilsen fra sognepræst
uvirkeligt for os, når vi tænker
tilbage på den fest, som blev givet
os af alle de mennesker, der kom
for at dele vores glæde. Det var en
fantastisk stor dag!
Menighedsrådene
Som præst i tre kirker følger der
også tre menighedsråd med. Det
er et stort og nødvendigt stykke
arbejde, medlemmerne i menighedsrådene lægger for dagen. Når
mennesker engagerer sig meget
i et så vigtigt stykke arbejde, kan
det ikke undgås, at bølgerne også
til tider kan gå højt. Det er der
ikke noget unaturligt i. Men et velfungerende demokrati er kendetegnet ved, at flertal og mindretal
sammen finder tålelige løsninger
for alle.
Tak for denne gang
Tre og et halvt år blev det til i Vojens. Jeg er sikker på, at tiden her
altid vil stå som noget helt særligt
og godt i vores erindring. Vi er blevet meget glade for Sønderjylland
og i særdeleshed for egnen her.
Derfor er vi glade for, at vi nu skal
bo i Gram tæt på de mennesker,
som vi holder af her på egnen. Tak
for gode år!
Gitte og Johannes

-

Menneskeliv og kristentro

Menneskeliv og kristen"Læn Dem tilbage og nyd livet"
af Merete Kjeldsen

Der er tidspunkter i et menneskes liv, hvor man stopper op og i
eftertænksomhed spørger sig selv:
hvad er meningen? Midt i meningsløsheden.
Jeg var for 10 år siden indblandet
i et trafikuheld. Vi kørte på motorvejen en sen aprilaften, og som
vejret i foråret er lunefuldt, kørte
jeg pludseligt ind i 10 cm snehagl
på vejen og mistede herredømmet
over bilen. Bilen blev totalsmadret,
jeg var højgravid, men der skete
ikke mit ufødte barn noget. Der
skete heller ikke noget med hverken min mand eller mig, det var
kun bilen.
Vi fik ringet til politi og redningstjenesten og tænkte begge: nogen
må have holdt hånden over os.

Men 10 min. efter så jeg i det
fjerne en bil komme i slinger, jeg
nærmest skreg til min mand: ”Nu
går det galt igen”. Det var en bil
med tre unge mennesker. To af
dem blev hårdt kvæstet, den tredie
unge mand døde 10 min., efter at
de forulykkede, mere eller mindre i

armene på os. Det var en meget kaotisk nat med redningsfolk og politi.
Senere var vi en tur på sygehuset
for at få kontrolleret, at der ikke var
sket noget med os og barnet. Vi var
selvsagt meget chokerede og havde
mest handlet den nat, uden at tænke
ret meget over, hvorfor det, der
skete, skete.
Da vi kom hjem og havde sundet
os, kom spørgsmålene, gang på gang
spurgte vi hinanden, hvorfor ikke
os? Hvorfor de andre? Hvorfor slap
vi fra uheldet med en ødelagt bil, når
det skulle gå så galt med de andre?
Hvorfor ikke mit ufødte barn? Der
var mange store spørgsmål i tiden
efter, om livet og meningsfuldheden
i, hvad vi havde oplevet. Vi talte med
venner og familie om oplevelserne
og fik dem bearbejdet på den måde.
Men stadig var det os ikke meningsfuldt. Først efter at jeg havde haft en
lang snak med vores præst om oplevelserne, var det som om, det ansvar,
jeg havde påtaget mig ved at være
den, der overlevede uden skrammer, og det, jeg ikke kunne finde
meningen med, blev taget fra mig.
Som præsten sagde: ”Overlad det
til Gud at tage de helt store beslutninger. Prøv at lære det, du kan, af
dine oplevelser, og brug det, du kan,
på positiv vis til at komme videre på
en bedre måde. Prøv at huske at på-
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menneskeliv 0g kristentro
skønne alt det gode i livet”.
Det er med tiden blevet til et motto, som jeg bruger, når det føles som
”kaos” i min verden eller andres, når
kontrollen forsvinder, hvad enten
det er de store eller små ting i livet.
Så er det, jeg prøver at tænke, læn
dig tilbage og nyd livet, nyd kaos,
nyd børnene, nyd forårssolen, prøv
at nyde det positive i øjeblikket.
Vid, at ikke alt kan kontrolleres og
styres. Det hele bliver lidt nemmere
at klare, hvis vi kan fokusere på det
positive og bruge det til at komme
videre med, og ikke det negative.
Merete Kjeldsen

-

Konfirmandløb

koldt og træls efter gåturen.
Forberedelserne strækker sig over
flere måneder. Vi skal have fat i en
masse hjælpere, som kan være menighedsrådsmedlemmer, forældre,
gamle spejdere og konfirmander. I år
var vi omkring fyrre – og en stor tak
til alle jer, som igen i år gjorde det
hele muligt!
Selve løbet begynder med en grum
fortælling i Maugstrup Kirke, som
skal forberede konfirmanderne på,
hvad de kan støde på derude i natten og mørket. (Historien er oprindeligt skrevet af Albin Kallenbach og
senere rettet til, og blev i år læst af
hans søn, Peter).

har haft en oplevelse af, at sammen
kan de klare meget mere, end de
troede.
Løbet er ikke et egentligt rollespil,
men nok noget, der ligner. Vi kan
ikke her røbe ret meget af, hvad der
egentlig sker, for ét element i det
hele er netop at de unge skal møde
og overvinde noget, de ikke kender.

Konfirmandløb
Traditionen med at gennemføre et
”konfirmandløb” er nu ved at være
slået fast. Løbet finder sted i februar
måned, helst ved nymånetid fordi da
er dey mørkest om aftenen og helst
stille og klart frostvejr med lidt sne
på jorden (det sidste bestemmer vi
desværre ikke helt. I år blev de unge
mennesker udsat for lidt regn, isslag
og kulde, men de fleste klarede sig
igennem løbet med godt humør og
uden at klage over, at det var vådt,
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Det kan dog godt afsløres, at flagermuslygter og støben af små kors
indgår i løbet – korsene kan ses på
loftsbjælkerne i Jegerup Kirke, og
der er efterhånden mange.
Erhard Jahns og Ole Nedergaard
I historien indgår præster, prælater, Maren i Kæret, en flok ældre og
unge mennesker foruden Den Gamle Enøjede, alskens uhyrer og væsner, som færdes i mørket udenfor
Løbet foregår ved, at konfirmanderne i mindre grupper med én lommelygte og uden mobiltelefon går fra
Maugstrup kirke over heden, skoven
og mosen til Jegerup Kirke og præstegård, hvor der sluttes af med lidt
at drikke og spise, inden forældrene
henter deres børn, som forhåbentlig

Foto fra konfirmandløbet:
Svend Møller

Forsidebillede
"Morgensol over Maugstrup Kirke"
foto: Villiam Wester

Kirkedage i Haderslev 17. - 20. maj

KIRKE OVER GRÆNSER
Kristendommen er grænseløs. Den
er det både rent faktisk – den findes
overalt. Og den er det på den måde,
at den hele tiden rækker ud over
menneskeskabte grænser.
Men kristendommen er også grænsesættende. I Danmark er den f.eks.
meget præget af dansk sprog og
kultur, og sådan gælder det overalt.
Grænser er nødvendige og må
respekteres. Alting flyder, hvis ikke
der gælder grænser, menneskeligt,
moralsk, folkeligt osv. Men grænser
må også sommetider overskrides
– hvis de bliver skadelige eller direkte
ødelæggende for det menneskelige
fællesskab. Gud selv har vist os
det ved at ”krydse grænsen” til det
menneskelige, for at vi ikke skulle
være overladt til os selv.
Der er rigtig god mening i, at
temaet for Danske Kirkedage 2007 i
Haderslev 17.- 20. maj hedder KIRKE

OVER GRÆNSER.
• For det første foregår de i
grænselandet, og vores særlige
forhold her bliver synlige ved
at både kirkerne for det tyske
mindretal nord for grænsen og det
danske mindretal syd for grænsen
er synlige i programmet.
• For det andet er der i dag et behov
for, at der bliver slået broer imellem
de forskellige kristendomsformer.
Vi kan lære af hinanden, f.eks. af de
mange kristne menigheder blandt
de nye danskere. I København går
der f.eks. lige så mange i kirke om
søndagen i disse menigheder som
der gør i folkekirken.
• For det tredje er det tydeligt, at
kirken også i disse år må ”ud over
kanten”, når det drejer sig om
samfundet. Også det vil fylde en del
på kirkedagene – hvor spiller kirken
sammen med og hvor går den op
imod tendenser i samfundet?
Kirkedagene er nu snart 40 år gamle.
Til at begynde med var det en kreds
af aktivistiske kristne, der mødtes til
dem. I dag er de blevet meget mere
bredt rettet ud imod menighederne
og det almindelige kirkemedlem. Vi
har nemlig alle sammen brug for det,
som kirkedagene er ramme om. Vi
har brug for muligheden for intense
samtaler om kirke, folk og samfund
–den samtale må vi simpelthen
have. Vi har brug for at lade os
inspirere af hinanden. Vi har brug
for mod til at se ud over os selv, ud
i virkeligheden og ud i fremtiden.

Vi har brug for et indholdsfyldt
pusterum, hvor vi oplades af fælles
sang, musik, gudstjenestefællesskab
og fordybelse.
Ja, vi har brug for kirkedagene
som et synligt udtryk for, at
kristendommen stadig rummer den
største udfordring til os overhovedet,
men også er en uudtømmelig kilde til
glæde og fest.
Se mere om kirkedagene på:
www.danskekirkedage.dk - og kom
til Haderslev og vær med.
Biskop Niels Henrik Arendt

Mitri Raheb
Mitri Raheb er palæstinenser og
præst ved den lutherske menighed
i Betlehem. Han er grundlæggeren
af Det Internationale Center, der
arbejder for demokrati, forståelse,
håb og fred i det konfliktramte
Israel/Palæstina. Mitri Raheb er fortaler for fred og forsoning mellem
folkeslagene og religioner-ne. Det
sidste skud på stammen er ønsket
om at etablere en højskole efter
dansk forbillede. I 2005 udkom hans
bog ”Betlehem under belejring” på
dansk på forlaget Unitas/Boedal.
Mitri Raheb kan opleves flere
gange i Grøn Portal på "Danske
Kirkedage" 17. 20. maj.
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Gudstjenesteliste

Maj
Fredag d. 4. maj, St. Bededag
Matt. 3,1-19
"Johannes Døbers fremtræden".
Vojens kl. 09: Wester, konf.
Vojens kl. 11: Nederg. konf.
Jegerup kl. 09: Nederg. konf.
Maugstrup - Ingen gudstjeneste
Søndag d. 6. maj, 4. s. e. påske
Johs. 16,5- 15
"Løftet om Talmandens komme".
Vojens kl. 10: Nedergaard
Jegerup kl. 19: Nedergaard
Maugstrup - kl. 10: Wester konf.
Søndag d. 13. maj, 5. s. e. påske
Johs. 16,23b-28
"Bønnen i Jesu navn".
Vojens kl. 10: Kim Eriksen
Jegerup kl. 9.30 Nederg. (teltg.)
Maugstrup - kl. 19: Kim Eriksen
Torsdag d. 17. maj, Kr. Himmelf.
Mark. 16,14-20, "Den opstandne
befaler at forkynde og døbe".
Vojens kl. 09: Gjesing
Vojens kl. 11: Gjesing/Nederg.
Jegerup kl. 10: Wester
Maugstrup - kl. 09: Wester
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Søndag d. 20. maj, 6. s. e. påske
Johs. 15,26-16,4
"Kommende forfølgelser
Vojens kl. 10: Nedergaard
Jegerup kl. 19: Wester
Maugstrup - kl. 10: Wester,guldkonf.

Søndag d. 17. juni, 2.s.e.t.
Luk. 14,16-24
"Lignelsen om det store festmåltid"
Vojens kl. 10: Wester
Jegerup kl. 10: Nedergaard
Maugstrup - kl. 09: Wester

Søndag d. 27. maj, Pinsedag
Johs. 14,22-31
"Talsmandens gerninger"
Vojens kl. 10: H. Wehner
Jegerup kl. 10: Nedergaard
Maugstrup - kl. 10: Wester

Søndag d. 24. juni, 3.s.e.t.
Luk. 15,1-10, "Lignelsen om de 99
får og den tabte drakme"
Vojens kl. 10: Kim Eriksen
Jegerup kl. 09: Wester
Maugstrup - kl. 10: Wester

Mandag d. 28. maj, 2. Pinsedag
Johs. 3,16-21, "Guds kærlighed og
dommen over verden"
Vojens kl. 10: Wester
Jegerup kl. 09: Wester
Maugstrup - Ingen gudstjeneste

Juni
Søndag d. 3. juni, Trinitatis
Johs. 3,1-15
"Jesus og Nikodemus"
Vojens kl. 10: Nedergaard
Jegerup kl. 19: Nedergaard
Maugstrup - kl. 09: Nedergaard
Søndag d. 10. juni, 1.s.e.t.
Luk. 16,19- 31
"Den rige mand og Lazarus"
Vojens kl. 10: Nederhaard
Jegerup kl. 19: Nedergaard
Maugstrup - kl. 14: Wester, Simmer
sted sportsplads.

Juli
Søndag d. 1. juli, 4.s.e.t.
Luk. 6,36-42
"Splinten og bjælkem i øjet"
Vojens kl. 10: Wester
Jegerup Ingen gudstjeneste
Maugstrup - kl. 09: Wester
Søndag d. 8. juli, 5.s.e.t.
Luk. 5,1-11
"Peters fiskedræt"
Vojens kl. 10: Jehøj Madsen
Jegerup kl. 09: Wester
Maugstrup - kl. 10: Wester
Søndag d. 15. juli, 6.s.e.t.
Matt. 5,30-26
"Om drab, vrede ogforsoning"
Vojens kl. 10: Wester
Jegerup kl. 10: Jehøj Madsen
Maugstrup - kl. 09: Wester

Gudstjenesteliste

-

Søndag d. 22. juli, 7.s.e.t.
Luk. 19,1-10, "Jesus møder overtolderen Zakæus"
Vojens kl. 10: Nedergaard
Jegerup kl. 19: Nedergaard
Maugstrup - kl. 10: Nedergaard
Søndag d. 29. juli, 8.s.e.t.
Matt. 7,15-21, "Advarslen mod de
falske profeter"
Vojens kl. 10: Nedergaard
Jegerup kl. 19: Nedergaard
Maugstrup - Ingen gudstjenest

Nyt fra Vojens sogn

www.vojenskirke.dk

Pensionistudflugt

Onsdag d. 2. maj kl. 19.30
Bibelkreds hos Villy Andersen,
Østergade 4.
Onsdag d. 30. maj. kl. 19.30
Sudankreds hos Jette Beck,
Høgevej 14.

Vojens Kirkes årlige udflugt er nu
fastsat til:

Onsdag d. 20. juni kl. 9.00
Turen går i år til Fredericiaområdet,
hvor vi begynder med at se Lyng
Kirke. Sognepræst Susanne Knudstorp vil fortælle os kirkens historie.
Som det fremgår af nedenstående
billede, er det et moderne seværdigt
byggeri.

August
Søndag d. 5. august, 9.s.e.t.
Luk. 19,41-48
"Jesu gråd over Jerusalem"
Vojens kl. 10: Jehøj Madsen
Jegerup - kl. 10: Nedergaard
Maugstrup - kl. 09: Nedergaard
Søndag d. 12. august, 10.s.e.t.
Luk. 19,41-48
"Jesu gråd over Jerusalem"
Vojens kl. 10: Kirsten Münster
Jegerup kl. 09: Wester
Maugstrup - kl. 10: Wester

B
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er for alle børn fra 6-13 år
i Vojens og omegn
Vi mødes i kirken den sidste lørdag
i måneden kl.10-12. Vi har et spændende program med både humor og
kirke.
23. juni er sidste gang inden sommerferien
Vi mødes
d. 23. juni
26. maj er aflyst.
Yderligere information fås ved
Lene Jørgensen
74 54 29 99

Efter besøget i Lyng, og , går turen
til Fredericia, hvor vi skal se Minibyen og Madsby Parken. Der bliver
måske også tid til et lille kig på byens
strøg bag voldene.
Middagsmad og eftermiddagskaffen
er også bestilt.
Husk paraplyen, hvis det ser ud til
regn.
Turen starter kl. 9.00 fra Vojens
Kirke, og prisen for deltagelse er:
kr. 100.00
Der er 40 pladser i alt.
Tilmelding nødvendig til:
Vojens Kirkekontor
tlf. 74 54 37 04
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Nyt fra jegerup sogn

Teltgudstjeneste
Søndag d. 13. maj kl. 9.30
I forbindelse med sommerfesten vil
vores præst Ole Nedergaard, som
noget nyt, holde gudstjeneste i teltet
på sportspladsen kl. 9.30.
Vi/kirken vil gerne være der, hvor
mennesker er - gudstjeneste behøver
ikke at være "låst" fast til kirken. Så
medens man lytter til præstens ord,
kan man nyde kaffen.

-

ET LILLE UHØJTIDELIGT ESSAY
Der bliver også tid til et kig på byen
på egen hånd.
Undervejs på hjemturen spiser vi
middag.
Der bliver et lille ophold ved grænsen,
hvor der vil være mulighed for at
handle.
Vi håber på en rigtig god tur.

Kirkekaffe
Søndag d. 20. maj
serverer vi kaffe i tårnrummet efter
gudstjenesten. Vi vil gerne udnytte
den mulighed, vi har fået, med det
nye rum i vores gamle kirke. Et rum,
som vi ikke vidste eksisterede, og en
mulighed, vi ikke havde før - alt sammen for at kunne tale med hinanden
efter gudstjenesten uden nødvendigvis at skulle stå udenfor - hvor det jo
altid blæser.

Ældreudflugt

.
Mandag d. 11. juni
I samarbejde med Torsdagsklubben går ældreudflugten i år til den
Frisiske ø Føhr, som ligger i Vadehavet.Vi kører over grænsen til Dagebøl, hvor vi går ombord på færgen,
der sejler os til byen Wyk på Føhr.
Efter medbragt frokost skal vi på en
knap 2 timers bustur på øen med
dansktalende guide. Efter denne
tur er der bestilt eftermiddagskaffe.
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Hvad siger koen? - muh!
I Bibelen kan man læse, at Adam i
paradiset fik til opgave at give de forskellige dyr navne (2. mos 2,19). Det
har været en stor opgave. For hvad
skulle han dog kalde dyret med den
lange hals? En ko, måske? Og hvad
med klovdyret, der var god til at give
mælk? Skulle han kalde det en giraf?
Eller var det måske bedre omvendt?
Nej, det må sandelig have været svært
både at finde på navne, men også bagefter at huske på alt det, han havde
navngivet.
Små børn tilegner sig også et sprog,
som de orienterer sig i verden med.
Hos vores lille pige, Karen, er spør-

gelysten stor. ”Hva´det, hva´det?”,
spørger hun utrætteligt. Sådan har
Adam sikkert også flakket forvirret
rundt i paradiset, mens han med vidt
opspilede øjne har spurgt sig selv:
”Hva´det dog for en?” For bedre at
kunne huske alle dyrenes navne, kan
det tænkes, at Adam har lavet huske-regler. Måske har han, som børn
også gør det, brugt dyrenes lyde.
Således har Adam måske svaret Gud,
når han kom for at høre, hvad Adam
kaldte koen, hesten og hunden: det
er muh-ko, det en pruh-hest, det en
vov-hund osv.
Men verden er kompleks! En dag
så Karen en gravemaskine, der var
ved at grave i jorden. ”Hva´det?”
spurgte hun sin alvidende mor. ”En
gravko”, svarede moderen, hvortil
Karen udbrød – ”MUH!”
Johannes Gjesing

Nyt fra maugstrup sogn www.maugstrup.dk/kirken

Udflugt
Tirsdags Klubbens & Menighedsrådets årlige udflugt d. 6. juni.
Afgang fra Simmersted kl. 11.00.
Derefter middag på fjordbåden "Helene". Via Årø til Årøsund, hvor turen
går videre med bus til Løjtland, hvor
Løjt Kirke besigtiges.
Eftermiddagskaffen indtages på restaurant Knappen.
Hjemkomst kl. ca. 18.30.
Tilmelding senest 29. maj til:
Inger Marie Johanning
tlf. 74 50 62 21
Alle er velkomne.

Friluftsgudstjeneste
Søndag d. 10. juni kl. 14.00
er der friluftsgudstjeneste ved Simmersted og Omegns årlige sommerfest på sportspladsen.
Efter gudstjenesten er Menighedsrådet vært ved en kop kaffe.
Alle er velkomne.

Forårskoncert
Tirsdag d. 15. maj kl. 19.00
er der forårskoncert i Maugstrup Kirke. Elever fra Haderslev Kommunale
Musikskole viser, hvad de har lært i
løbet af sæsonen. Vi glæder os til en
god oplevelse i kirkerummet.
Alle er velkomne.

Skt. Hans aften
Lørdag d. 23. juni kl. 20
Vi mødes på gårdspladsen, hvor vi
vil synge nogle af vore gode danske
sange. Der er kaffe til medbragt brød
og cykelringridning for børn.
Bål og båltale kl ca. 21.30.
Alle er velkomne.

Maugstrup Kirke
Det var med beklagelse, Maugstrup
menighedsråd modtog Karen Engsig- Karup’s opsigelse som organist
ved Maugstrup Kirke pr. 1. april. I 8
år har Karen spillet på orglet i Maugstrup kirke. Til hverdag og fest, gudstjenester, til glædelige og sørgelige
begivenheder. Altid vel forberedt og
professionelt.
Desuden har Karen medvirket musisk ved alle øvrige sognemøder
og har deltaget ved afvikling af
aftenhøjskolen - hvor hendes store
alsidige indsigt har henrykket og
fornøjet.
Karen Engsig – Karup har været et
godt og positivt aktiv ved Maugstrup
Kirke, hvilket vi takker for, og ønsker
held og lykke i alt, hvad fremtiden
må bringe.
Maugstrup menighedsråd
Ulla Toft.

Menighedsrådsmøder
Torsdag d. 24. maj 2007 kl. 19
offentligt budgetmøde.
Torsdag d. 21. juni 2007

Information fra Maugstrup menighedsråd
Maugstrup Kirke
Organiststillingen i Maugstrup er
for tiden vakant. Der arbejdes på
en løsning med fælles organist med
Jegerup Kirke.
Ved det lovpligtige besøg af Arbejds
tilsynet blev der påpeget, at den
manuelle ringning med kirkeklokken
ikke er optimalt hvilket har medført,
at menighedsrådet undersøger mulighederne vedrørende automatisk
ringning og kimning .
Maugstrup menighedsråd har anmodet om assistance fra Stiftets
klokkekonsulent.
Der er i løbet af den våde vinter
konstateret flere utætheder på
kirkens blytag. Blytækkerfirmaet
har beklaget og udbedret skaderne
- uden beregning.
Menighedsrådet har investeret i nye
lampetter til kirkens kor, orgelrum
og våbenhus. Resultatet er et fantastisk lys, der bl.a. fremhæver den
bevaringsværdige altertavle og koret.
Maugstrup menighedsråd:
Skovudvalget.
Der er indgået 5 årig lejekontakt
mellem menighedsådet og Maugstrup jagtforening og Simmersted
jagtforening på jagtlejen, henholsvis
i præstegårdsplantagen og præstegårdsskoven.
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Konfirmanddag og Grundlovsmøde i Maugstrup Konfirmanddag i Maugstrup

T

ilgivelse var temaet, da konfirmander fra Vojens, Jegerup og
Maugstrup fik en hel dags undervisning i Maugstrup Præstegård en
lørdag i marts.
Dagen sluttede med, at vi holdt
gudstjeneste i Maugstrup Kirke sammen med konfirmandforældrene. En
anderledes gudstjeneste, hvor konfirmanderne selv havde skrevet bønner, prædiken og malet altertavler,
og hvor de spillede og læste tekster.
Mange gode kræfter fra konfirmander og hjælpere forenedes i en god
oplevelse. En rigtig dejlig dag med
solskin, svævebane over voldgraven
og konfirmander i fuld sving.
Lykke Wester.
foto:Villiam Wester

Vojens- Jegerup- og Maugstrup Menighedsråd indbyder til

Grundlovsmøde i Maugstrup tirsdag den 5. juni kl.14.00
Kl. 14.00 Flaghejsning og
Gudstjeneste i Maugstrup Kirke
ved sognepræst Lykke Wester

Kl. ca. 15 Grundlovstaler ved:
Biskop Kresten Drejergaard, Odense
og "et ungt menneske"

Vojenskoret medvirker
Kaffebord med kringle og rabarberkage i telt i Præstegårdshaven kr. 30.00 - Børn gratis

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

Præster
Johannes Gjesing er fratrådt som sognepræst i tresognspastoratet Vojens, Jegerup og Maugstrup.
Indtil en ny præst indsættes, kontaktes Kirkekontoret eller sognepræsterne Ole Nedergaard og Lykke Wester.
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:
Vakant.

Kirkesanger:
Eva Marie Georgi, Sønderport 3 st. th.
6200 Aabenraa, tlf. 41 28 91 48

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, Simmerstedvej 221,
6500 Vojens, tlf. 74 50 61 01
e-mail: cff.sg@dlgnet.dk

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

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

Graver:
Ole Toft Sørensen, Borgvej 1 a,
6500 Vojens, tlf. 74 50 63 92
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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Kirkedage 2007
Velkommen til Danske Kirkedage i Haderslev den 17. - 20. maj
Protektor: Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte
I forbindelse med Kirkedagene tager Jegerup og Maugstrup sogne
onsdag d. 16. maj kl. ca. 15.00 imod en flok pilgrimsvandrere.
Alle er velkomne til at gå med på pilgrimsvandringen, som ledes af sogne- og pilgrimspræst Elisabeth Lidell.

En flok pilgrimsvandrere kommer
igennem Jegerup og Maugstrup
sogne på deres vandring til Danske
Kirkedage 2007. De ankommer
onsdag den 16. maj kl. ca. 15 til
Jegerup Kirke.
Der vil være rundvisning i kirken
ved Ole Nedergaard og pilgrimsgudstjeneste ved Lykke Wester.
Bagefter drikker vi kaffe i tårnrummet.
Alle er velkomne til at deltage i
både rundvisning, gudstjeneste og
kaffe.

Derefter går pilgrimmene videre til
Maugstrup sogn, hvor der samme aften altså onsdag d. 16. maj kl. 18.30
vil være fællesspisning og efterfølgende samvær i konfirmandstuen.
Også her er alle er velkomne.
Tilmelding til spisning
Lykke Wester 74 50 63 27.
Vi håber, at aftenen vil forme sig som
et folkeligt møde mellem pilgrimsvandrere og lokale folk fra sognene. Skovfoged Flemming Nissen

vil fortælle noget om den natur,
pilgrimmene skal gå igennem på
deres vej ind til Haderslev.
Har du et indslag, en sang, du gerne
vil have sunget, eller en fortælling
om, hvordan det har været eller er
at leve der, hvor du bor – så henvend dig til Lykke Wester.
Pilgrimsvandrerne overnatter i
Maugstrup og deltager i gudstjenesten Kristi himmelfartsdag kl. 9
i Maugstrup Kirke, før de sætter
kursen mod Kirkedagene i Haderslev.

Redaktionsudvalg: Johannes Gjesing, Lykke Wester, Ole Nedergaard, Jens Nørregaard, Ulla Toft, Alice Jahns ,
ansvarshavende: Frank Graven-Nielsen tlf. 7459 0601, mail: frank@graven-nielsen.com
Deadline for næste nummer er mandag d. 2. april

