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MENNESKELIV OG KRISTENTRO

Menneskeliv og kristentro
af Mona Thorsager
Da jeg blev spurgt, om jeg ville skrive
lidt til kirkebladet, fik jeg lyst til at fortælle om min vej til Sønderjylland.
Jeg er født, og opvokset på Stendalsgård i Vejrumbro. Et vistnok meget
almindeligt landbohjem, men hvor der
var højt til loftet - og tanken kunne
få lov at flyve - der var livsglæde og
megen sang og musik - danske sange
og salmer var næsten en lidenskab hos
min far.
Den første (jeg kan huske) han lærte
mig udenad, var et vers fra "Du som
går ud fra den levende Gud":
Skin over vang som en morgen med
sang
morgen i maj når det grønnes
lifligheds magt gøre dorskhed opvakt
så på Guds nåde der skønnes
tonerne dybe i gry og kvæld
røre selv hjertet så hårdt som fjeld.
Vi kørte søndagstur! hvor vi så kirker
- museer - historiske egne og lignende
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og min far fortalte danmarkshistorie.
I bilen sang vi fædrelandssange, jaja- lidt dannelse søndag eftermiddag er
jo ikke at foragte.
Jeg er ud af en gammel bondeslægt,
gårdrmænd, der var bosat i Vejrumbro,
og alle lidt til højre for Ludwig d. 14.
Det var ikke nogen tilfældighed, jeg
valgte musikken som levevej. Så langt
jeg husker tilbage, har det været en
fast beslutning for mig.
Det blev på trods af min far, som
syntes jeg kunne læse noget "ordentligt" og få en god uddannelse.
Efter hans formodning var musikere
lettere moralsk anløbne, det hjalp lidt
jeg blev organist, men helt godt var det
nu ikke!!
Jeg har 3 sønner, der alle er gift med
søde piger - og 5 børnebørn.
Jeg behøver vist ikke fortælle, at de
fylder mit hjerte med glæde.
Jeg har været ansat i folkekirken i
34 år. Ikke på fuld tid i begyndelsen,
så der underviste jeg på musikskole
og ungdomsskole i en del år. Jeg har
været tilknyttet forskellige musical
scener som kapelmester og det har
været utrolig sjovt.
For efterhånden mange år siden lærte
jeg Jens Okking at kende. Vi har lavet
meget sammen og jeg var med i "Klar
scene", da han kørte det!
Koncerterne, jeg laver med "Lyrikkens trioler" hvor vi blander kunstarterne, er født i denne periode.
Jeg har været med til at lave et stort
kirkedramatisk værk "oratorium i tidens rum" af og med Günter Mansdot-

ter, der er skuespiller, og i en periode
leder af "Filuren" i Århus.
Spillet mellem ord og musik har altid
optaget mig.
Ord og musik gør noget "ved hinanden". En salmetekst kan fortælle noget
forskelligt alt efter hvilken melodi den
synges på. Det er spændende at arbejde
med. Det er også det vanskelige.
Hver eneste søndag i gudstjenesten
skulle musikken gerne være en understøttelse af evangeliet - være med til at
formidle det pågældende udsagn.
Det er det spændende ved organist
jobbet - og det svære - for man bliver
aldrig "god nok", der er altid noget at
lære.
Det kan der skrives meget om!
Tak for den hjertelige modtagelse jeg
har fået, jeg er rigtig glad for at virke i
jeres sogne.
Jeg flytter ind i mit hus 1. maj, billedet er taget i haven i maj sidste år da jeg
købte det, det glæder jeg mig meget til.

Fra haven i maj sidste år.

Pinsen
Helligånden – vores livline til Gud

Helligånden afbilledes ofte som en due.
Her kommer den med tunger af ild.
Halvtreds dage efter påske fejrer vi
pinse. Årstiden er lys og grøn, og vi
nyder, at vi nu kan komme ud af vores
lejligheder og huse. Ud i lyset, i haven
og i skoven. Men pinsen er andet og
mere end en god grund til at holde fri.
Pinsen er en kirkelig glædesfest – festen
for Helligåndens komme. Det var
nemlig Helligånden, der fik mange til at
følge disciplene – den flok der blev den
første kristne menighed.

skulle sende sin Ånd, som han havde
lovet dem.
Og så skete der noget utroligt, der lød
en susen – måske lige som dengang
man hørte Guds vældige åndedrag,
før han skabte jorden og himmelrummet. Noget, der lignede ildtunger,
satte sig først på Jesu disciple, dernæst
på næsten 3000 andre mennesker i
Jerusalem. Uden helt at forstå, hvad
der skete, kunne de mærke det samme
stærke fællesskab, som da Jesus var
blandt dem. De kunne pludselig tale til
hinanden og til fremmede på hinandens
modersmål; og de blev så grebet af det,
der skete, at de lod sig døbe. Derfor
er pinsen også kirkens fødselsdag, for
den første menighed var nu en realitet
halvtreds dage efter påske. Endnu en
tid mødtes de i templet, men senere
begyndte de at bygge deres egne huse,
huse som vi i dag kalder for kirker.

I dag har vi Helligånden med os – både
i og uden for vores kirke. Vi kan kalde
Helligånden for vores livline til Gud.
Den befrugter os og gør os levende, og
at være levende er at kunne undre sig,
blive overrumplet og lykkelig. Guds
Ånd gør alting nyt, og derfor er verden
ikke bare til – nej, den bliver hele tiden
til. Derfor tør vi også vende tilbage til
hverdagen med nyt håb.
Erik A. Nielsen, Institut for Nordisk
Filologi, Kbh.
”Folk siger, de ikke gider gå i kirke,
fordi det er så kedeligt, fordi der ”ikke
sker noget”. Det kan godt være, det er
rigtigt, hvis både præsten og de selv er
blandt dem, der ikke tør lade sig befrugte af Helligånden. Det kristne evangelium fortæller den mest grusomme
og lyksalige historie, der nogen sinde er
kommet mennesket for øre.”
Lykke Wester

Før kristen tid fejrede jøderne også
pinse. Det var den store fejring af Sinajloven, der fik jøder fra nær og fjern
til at strømme til templet i Jerusalem.
Mens det skete samledes de, der havde
fulgt Jesus. De holdt nadver og gentog de ord, han havde sagt til dem den
sidste aften – de ventede på at Jesus

KIRKEBLADET · 27. Årgang · Nr. 2



Tresognspastoratet

Konfirmandløbet
TRADITIONEN MED KONFIRMANDLØB I FEBRUAR:
Forberedelserne til løbet i år begyndte
allerede i november sidste år:
Spejderne med hjælp fra ”Den grønne
Gruppe” i Jegerup rev vores gamle
spejderhytte ned og opførte en helt ny
bålhytte i lærketræ – den kan i øvrigt
frit benyttes af alle, som kan finde den
nær ved den gamle ”Badesø” i Jegerup
Østermose (bag Mejse og Ingrids ejendom: Volbrovej 22).

vi ikke gennemføre løbet, sådan som
vi plejer det – så også til dem skal der
lyde en stor tak; og ikke mindst til de
i år ”rigtigt sejge” konfirmander, som
trodsede et rigtigt elendigt vejr og tog
det hele med godt humør – og tror vi fik
en rigtig god oplevelse (selvom nogle
af hjælperne pga. vejret ikke kunne
nænne at drille/skræmme så meget, som
det tidligere er sket).
P.S. En stor tak til Erhard Jahns, som
indtil nu har fungeret som den egentlige
tovholder på konfirmandløbene.
Ole Nedergaard

Tak til ”Den grønne Gruppe” for den
gode arbejds-indsats!

Der blev delt invitationer ud og ud over
ca. 40 frivillige hjælpere meldte der
sig omkring 80 konfirmander til selve
dagen. Uden de mange hjælpere kan

4
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Der afholdes menighedsrådsvalg den
11. november 2008, dog under forudsætning af at der ikke bliver fredsvalg,
d.v.s. der kun opstiller en liste.
Orienteringsmøder holdes denne gang
på den samme dato for alle sogne i
tresognspastoratet, og datoen er fastsat
til tirsdag den 9. september 2008 kl.
19.00.
I Jegerup holdes det i præstegården, og
i Maugstrup oplyses stedet senere.
I Vojens holdes det i sognegården.

Onsdag den 28. maj kl. 19.30
Sudankreds hos Jette Beck, Høgevej 14.

Der er ændret i reglerne for beregningen af antallet af menighedsrådsmedlemmer i de enkelte menighedsråd,
så de nye menighedsråd får følgende
antal:
Vojens 8 (mod tidligere 10) (3.727)
Jegerup 8 (mod tidligere 9) (3.043)
Maugstrup 5 (mod tidligere 6) (517)
Tallet i ( ) et antallet af folkekirkemedlemmer pr. 1. januar 2008.

Onsdag den 27. august kl. 19.30
Sudankreds hos Herdis Hansen,
Ndr. Ringvej 7.

Vojens og Maugstrup har dog søgt
Haderslev Stift om at må øge antallet
med 1 i hvert menighedsråd.

Onsdag den 7. maj kl. 19.30
Bibelkreds hos Herdis Hansen,
Ndr. Ringvej 7.

Det blev januar og løbsbestyrelsen tog
arbejdstøjet på, skaffede hjælpere og
planlagde som sædvanligt arrangementet under præsternes ansvar.

Menighedsrådsvalg

Kirkebladet
Det næste nummer af Kirkebladet
(nr. 3 - 2008) uddeles onsdag den 30.
juli 2008, så har du ikke modtaget det
denne dag, så kontakt kirkekontoret.

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

TAXA Tlf. 74 54 28 70

Tresognspastoratet

Grundloven
Danmarks Riges Grundlov er i sin
nuværende form vedtaget den 5. juni
1953.
Men i sine hovedtræk går lovteksten
tilbage til den første grundlov der blev
vedtaget 5. juni 1849, da Den Grundlovgivende Rigsforsamling vedtog
loven som udtryk for landets overgang
fra enevælde til demokrati.
Grundloven er senere også blevet
revideret i 1866 og 1915.
Den havde oprindelig 100 paragraffer,
men er nu strammet sammen til 89. Af
disse er omkring 60 identiske med bestemmelser i den oprindelige junigrundlov, syv andre paragraffer står endnu
ordret fra lovrevisionen af 1866.
Grundloven har altså i imponerende
grad stået sin prøve som regulator for
statsstyrelsen i 159 år, og kan til næste
år fejre 160 års jubilæum.

Fælles grundlovsmøde i Maugstrup
Torsdag den 5. juni kl. 14.00

Vi begynder med flaghejsning og gudstjeneste i Maugstrup
kirke kl. 14.00.
Bagefter er der kaffebord i præstegårdshaven.
Pris for kaffebord kr. 30,00 - Børn gratis.
Årets grundlovstaler er Elisabeth Dons Chistensen,
biskop i Ribe siden 2003.
Årets unge taler er Rasmus Wiberg Nedergaard.
Vojens Koret medvirker.
Dagen arrangeres i et samarbejde mellem tresognspastoratets menighedsråd i Vojens - Jegerup - Maugstrup.

Alle er meget velkomne

Alle fotos er fra grundlovsmødet i 2007.
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Gudstjenesteliste

Maj



Torsdag den 1. maj, Kristi himmelfarts dag.
Luk. 24, 46-53 "Kristi himmelfart".
Vojens kl. 09.00: EHR, Konfirmation
Vojens kl. 11.00: EHR, Konfirmation.
Jegerup kl. 10.30: ON
Maugstrup kl. 09.00: ON

Søndag den 18. maj, Trinitatis søndag.
Matt. 28, 16-28 "Dåbs- og missionsbefalingen".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 10.30: ON

Søndag den 4. maj, 6. s.e.p.
Johs. 17, 20-26 "Jesu bøn om de troendes enhed".
Vojens kl. 10.30: ON
Jegerup kl. 09.00: ON
Maugstrup kl. 10.00: LFW, Konfirmation.

Søndag den 25. maj, 1. s.e.t.
Luk. 12, 13-21 "Den rige bonde".
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 19.00: LFW
Maugstrup kl. 09.00: EHR

Søndag den 11. maj, Pinsedag.
Johs. 14, 15-21 "At elske og holde Jesu
bud".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: ON
Maugstrup kl. 10.30: LFW

Søndag den 1. juni, 2. s.e.t.
Luk. 14, 25-35 "Prisen for at følge efter
Jesus".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: ON
Maugstrup kl. 10.30: LFW

Mandag den 12. maj, 2. Pinsedag.
Johs. 6, 44-51 "Jeg er det levende
brød".
Vojens: Ingen gudstjeneste. Der henvises til gudstjeneste i Jegerup og friluftsgudstjeneste i Gram, se side 7.
Jegerup kl. 10.30: ON
Maugstrup: Ingen gudstjeneste. Der
henvises til gudstjeneste i Jegerup og
friluftsgudstjeneste i Gram, se side 7.

Torsdag den 5. juni, Grundlovsdag.
Maugstrup kl. 14.00: LFW
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Juni

Søndag den 8. juni, 3. s.e.t.
Luk. 6, 11-32 "Lignelsen om den fortabte søn".
Vojens kl. 10.30: ON
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup kl. 10.30: LFW

Søndag den 15. juni, 4. s.e.t.
Matt. 5, 43-48 "Om fjendekærlighed".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: ON
Maugstrup kl. 14.00: LFW på Simmersted Sportsplads.
Søndag den 22. juni, 5. s.e.t.
Matt. 16, 13-26 "Peters bekendelse ved
Cæsarea Filippi".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 19.00: ON
Maugstrup kl. 09.00: ON
Søndag den 29. juni, 6. s.e.t.
Matt. 19, 16-26 "Den rige yngling".
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 10.30: EHR

Juli
Søndag den 6. juli, 7. s.e.t.
Matt. 10, 24-31 "Disciplen og mesteren
- to spurve for en skilling".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: ON
Maugstrup kl. 09.00: LFW
Søndag den 13. juli, 8. s.e.t.
Matt. 7, 22-29 "Huset på sand og klippegrund".
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup kl. 10.30: ON

GUDSTJENESTELISTE

Søndag den 20. juli, 9. s.e.t.
Luk. 12, 32-48 "Om at have sin skat i
himlen".
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 19.00: ON
Maugstrup kl. 09.00: LFW

Friluftsgudstjeneste i Gram Slotspark 2. pinsedag kl. 11.00

Søndag den 27. juli, 10. s.e.t.
Matt. 11, 16-24 "Børnene på torvet veråb over Israels byer".
Vojens kl. 10.30: ON
Jegerup kl. 16.00: ON
Maugstrup kl. 19.00: ON

August
Søndag den 3. august, 11. s.e.t.
Luk. 7, 36-50 "Kvinden i farisæerens
hus".
Vojens kl. 10.30: ON
Jegerup kl. 19.00: ON
Maugstrup kl. 16.00: ON
Søndag den 10. august, 12. s.e.t.
Matt. 12, 31-42 "Synden mod Helligånden og farisæernes tegnkrav".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 19.00: EHR

EHR = Eva Holm Riis
ON = Ole Nedergaard
LFW = Lykke Fugl Wester

Stort fælles friluftsgudstjeneste for alle
sogne i Haderslev Domprovsti mandag
den 12. maj, (2. pinsedag)
kl. 11.00 i Gram Slotspark.
Tag madpakker med! For efterfølgende vil der være mulighed for at spise
sammen i den smukke slotspark.
Provstikomiteen for mission vil sælge
kaffe og kage til fordel for provstiets
missionsprojekt i Tanzania.
Desuden har slotsparret Sanne og
Svend Brodersen lovet, at de vil sørge
for, at man kan komme og se nærmere
på de mange fantastiske ting, der sker
på Gram Slot for tiden.
Derudover er der byfest i Gram i
pinsen, nemlig pins' mærken. Så efter
gudstjenesten kan man også gå ned på
festpladsen, hvor der er boder og tivoli.
Dagen vil være for hele familien, og
vi håber, at rigtig mange vil være med.

Der er i hvert fald lagt op til en virkelig god dag.
I tilfælde af dårligt vejrlig vil arrangementet blive flyttet inden døre.

Bus fra Vojens Kirke
Der er mulighed for at komme med bus
til friluftsgudstjenesten i Gram Slotspark 2. pinsedag.
Afgang fra Vojens Kirke kl. 10.00,
og retur fra Gram kl. 14.30.
Bussen er GRATIS.
Husk evt. madpakke.
Tilmelding til Gunvor på kirkekontoret
tlf. 74 54 37 04 senest den 8. maj.
Vojens Menighedsråd
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Nyt fra maugstrup sogn

Friluftsgudstjeneste
Friluftsgudstjeneste i Simmersted
Søndag den 15. juni 2008 kl. 14.00 er
der friluftsgudstjeneste ved Simmersted og Omegns Idrætsforenings årlige
sommerfest på sportspladsen.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet
vært ved en kop kaffe.
Alle er hjerteligt velkomne.

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

www.maugstrup.dk/kirken

Sommerudflugt
Sommerudflugt til Cafe Ellegaard
onsdag den 16. juli 2008
Cafe Ellegaard ligger i Stursbøl og er
en gammel hærvejskro fra 1740. Den
gamle kostald er nu ombygget til spillested og har siden 1991 dannet rammen
om folkemusikarrangementer hver
onsdag aften i sommermånederne.
Før koncerterne er der spisning i
den ombyggede svinestald og på det
tidligere høloft.
Onsdag den 16. juli arrangerer vi en tur
derud for alle, der har lyst til at opleve
den særlige Cafe Ellegaard stemning.
Kl. 17.30 kører vi fra parkeringspladsen foran Maugstrup Kirke i private
biler. Der vil blive arrangeret samkørsel.
Kl. 18.00 spiser vi buffet, og
kl. 19.30 begynder musikarrangementet som denne aften er Højskoleaften
med Mette og Børge, Allan Ørslev og
en højskolegæst.
I pausen er der kaffe og kage.
Aftenen incl. mad, musik og kaffe
koster 260 kr. pr. person + drikkevarer.
Tilmelding senest tirsdag den 1. juli til
Lykke Wester tlf. 74506327.
Da jeg råder over et begrænset antal
billetter, opfordrer jeg til hurtig tilmelding.
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Udflugt
Menighedsrådet og tirsdagsklubben
Udflugt tirsdag den 10. juni 2008
Vi starter kl. 9.30 fra Simmersted skole
og kører med Flemming Nissen til det
naturskønne område omkring Silkeborg.
Tilmelding senest den 1. juni til:
Else tlf. 74 50 61 65
Inge Marie tlf. 74 50 62 21
Hans tlf. 74 50 62 04

Skt. Hans Aften
Kom til Skt. Hans bål i præstegårdshaven:
Mandag den 23. juni 2008.
Bål med båltale kl. ca. 21.30
Alle er velkomne.
Maugstrup Menighedsråd

Menighedsrådsmøder
Afholdes i konfirmandstuen i
præstegården.
Torsdag den 22. maj 2008 kl. 19.00
Torsdag den 19. juni 2008 kl. 19.00
Torsdag den 21. august 2008 kl. 19.00
Alle møder er offentlige.
Maugstrup Menighedsråd
Ulla Toft

Nyt fra Jegerup sogn

For hele familien
Lørdag den 17. maj,
vil vi - hvis der ellers er opbakning,
som noget nyt i Jegerup Menighedsråd
prøve at holde et udendørsarrangement
for hele familien i og omkring præstegården.
Vi regner med at begynde kl. 15.30.
Da det i år er "Sangens år" vil Mona
Thorsager, vores organist, indlede med
at spille nogle sommersange fra
Højskolesangbogen på klaveret. Det
skal være sange som både børn og voksne kender – det kan også være, at vi
finder på nogle af de gamle sanglege.

http:/home6.inet.tele.dk/ole_nede
Senere vil der blive mulighed for at
grille pølser, som man selv medbringer,
ligeledes skal man selv sørge for at
medbringe drikkevarer.
Vi finder nok ud af at låne et par store
grill i byen.
Menighedsrådet serverer salat, flutes,
dressing m.m. og til sidst kaffe.
Hvornår vi slutter, ja, det bestemmer de
fremmødte.
Hvis man i Jegerup synes det er en god
ide, kan man senest en uge før tilmelde
sig hos:
Annie Greis Andersen, tlf. 74 54 10 06
Bibs Stark, tlf. 74 54 03 00

Menighedsrådsmøder
Jegerup Sogns offentlige menighedsrådsmøder afholdes i Jegerup
Præstegård:
Tirsdag den 13. maj kl. 19.30
Tirsdag den 10. jun. kl. 19.30
Tirsdag den 12. aug. kl. 19.30

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

Tresognspastoratet

Konfirmanddag
En lørdag i april var 32 konfirmander
fra hele pastoratet samlet i Maugstrup
Præstegård. Formålet var sammen at
skabe en gudstjeneste, der ved dagens
afslutning kunne holdes for forældre
og søskende. Dagens tema var nadver,
og der blev flittigt skrevet bønner,
malet altertavler, skrevet prædiken,
spillet og sunget. Der blev også tid til
en svævebanetur over voldgraven i det
gode vejr. En god afslutning på årets
konfirmandundervisning. Tak til konfirmander og hjælpere.
Lykke Wester

Der males over temaet "nadver".

En tur i svævebanen over voldgraven.
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Nyt fra vojens sogn

Udflugt for pensionister
Den årlige udflugt for pensionister er
i år torsdag den 19. juni 2008
Program for turen:
Kl. 09.30 afgang fra Vojens Kirke.
Vi starter med at køre til Ribe Domkirke, hvor der er rundvisning.
Herefter kører vi til restaurant Kammerslusen.
Kl. 12.00 til 13.30 nyder vi en 2 retters
middag.
Efter middagen kører vi til Oldtidsparken ved Skærbæk, hvor der er
ophold til kl. 16.00. Når alle igen er i
bussen kører vi til Ballum Hus og drikker kaffe.
Vi er retur i Vojens kl. 18.15.
Prisen for at deltage er kr. 100,00 pr.
person.
Tilmelding senest tirsdag den 10. juni til
Kirkekontoret i Østergade 13,1 i Vojens
Tlf. 74 54 37 04.
Ingelise Vilsen

www.vojenskirke.dk

Et rygte
Der har i nogen tid verseret et rygte om,
at nogle præster ved Vojens Kirke (3sogns pastoratet) ikke ønsker fanevagt
ved begravelser/bisættelser, - det er
ikke rigtigt!

3 synger - og jeg spiller

Der har i mange år været tradition for,
at hvis pårørende til en afdød ønskede
fanevagt, blev dette ønske imødekommet.

I Vojens Kirke

Jeg vil i den forbindelse gøre opmærksom på cirkulære i Håndbog
for Menighedsråd om begravelser og
ligbrænding. Ifølge lovens §11 stk.1
fastlægges begravelsens forløb i øvrigt
af præsten efter forhandling med de
pårørende. Præsten er begravelsesmyndighed og drøfter sammen med de
pårørende, hvordan handlingen skal
forløbe, herunder også fanevagt. De
pårørendes ønsker bør så vidt muligt
imødekommes.
Ingelise Vilsen
Formand for Vojens Menighedsråd

Menighedsrådsmøder
Der er offentlige menighedsrådsmøder i
Vojens Menighedsråd:
Onsdag den 28. maj kl. 19.00.
Onsdag den 25. juni kl. 19.00.
Onsdag den 27. august kl. 19.00
Møderne holdes i Sognegården.
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Koncert
Sange af:
Peter Heise
Frederik Matthison-Hansen
Henrik Rung

søndag den 4. maj kl. 16.00

Der er fri entre, og alle er hjertelig
velkomne til denne koncert i romantikkens tegn.
Irene

Børneklubben
Alle børn fra 0. - 5. klassetrin er meget
velkomne, og det er ikke en forudsætning, at man er kristen eller døbt,
man skal blot have lyst til, i fællesskab
med andre børn, at høre og lære om de
bibelske fortællinger og få et grundlæggende kendskab til, hvad kristendom er.
Vi mødes i kirken en tirsdag hver
måned kl. 14.00. Her vil vi hver gang
starte og slutte af med en sang, bede
Fadervor og høre og snakke om bibelens fortællinger. Når vi er færdige i
kirken går vi over i sognegården, hvor
vi hygger os på forskellig vis.
Mødedage: Tirsdag den 13. maj
Tirsdag den 10. juni.
Kontakt Lene Jørgensen,
tlf. 74 54 29 99

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

Præster
Eva Holm Riis (kirkebogsfører), kontor: Østerled 4, 6500 Vojens; privat: Krügersvej 36, 6541 Bevtoft.
Tlf. 74 54 11 04 / 74 82 11 01 og e-mail: EHR@km.dk.
Træffes bedst kl. 10-11. Mandag fri.
Ole Nedergaard, Bålhøjvej 1, Jegerup, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 06 94 og e-mail: ole_nede@post6.tele.dk - Hjemmeside: http://home6.inet.tele.dk/ole_nede
Træffes bedst tirsdag og torsdag kl. 18-19, samt onsdag, fredag og lørdag kl. 12-13. Mandag fri.
Lykke Fugl Wester, Borgvej 3, Maugstrup, 6500 Vojens
Tlf. 74 50 63 27 og e-mail: LFW@KM.DK - Træffes bedst tirsdag til lørdag kl. 12-13. Mandag fri.
Vojens Sogn
Organist:
Irene Larsen, Kirketoften 1, Jegerup
6500 Vojens, tlf. 74 59 12 27
Kirkesanger:
Vakant
Kirkegårdsleder:
Claus Schøtt, Dyssebakken 35,
6500 Vojens, tlf. 74 59 14 51,
e-mail: vojenskirkegaard@c.dk
Menighedsrådsformand:
Ingelise Vilsen, Præstegårdsvej 18,
6500 Vojens, tlf. 74 54 31 28
e-mail: invi@privat.dk
Kirkeværge:
Knud Peter Levinsen, Vestergade 54,
6500 Vojens, tlf. 74 54 28 37, e-mail: kpl@pc.dk
Kasserer:
Gunvor Steensbeck Hansen, Landgangen 7, 2. th.
6100 Haderslev, tlf. 74 54 26 72
e-mail: gsh@km.dk

Jegerup Sogn
Organist:
Mona Thorsager, 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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Sommertid er bryllupstid
Når sommeren kommer, kommer
også alle bryllupperne.
Med få undtagelser vælger de fleste
at blive viet i sommertiden.
Fra januar til april var der i år i alt 4
vielser og indtil videre er der bestilt 12
bryllupper eller velsignelser i perioden
maj til september i Vojens Kirke.
Tidligere var bryllupperne fordelt
ud over det meste af året, fordi det var
vigtigt at blive gift før man fik børn, og
så blev der ikke altid skelet til årstiden.
Men i dag, hvor næsten alle brudefolk allerede har etableret sig med bolig
og i mange tilfælde også børn, vælger
de ofte at lægge bryllupsfesten i sommerperioden, fordi man gerne vil fejre
den dejlige begivenhed i den varme
årstid, hvor naturen omkring een er
grøn og fuld af andre farver.
Det, der sker ved et kirkeligt bryllup
er primært, at manden og kvinden, efter
nu offentligt at have sagt ja til at være
hinanden ægtefælle og leve med hinanden i medgang og modgang til døden
skiller dem ad, bliver forkyndt at være
ægtefolk både for Gud og mennesker.
Dette hænger sammen med, at et
bryllup er forkyndelsen af, at ægteskabet er en gudsvelsignet ordning.
Ethvert bryllup er i sig selv en velsignelse og derfor lyder der også en særlig
velsignelse over de to mennesker, som
har valgt at stå frem foran alteret i kirken og få deres ægteskab forkyndt for
Gud og mennesker.

Ægteskabet er en rest fra paradisets
have.
Adam og Eva blev ført sammen, for
at de to skulle blive ét kød, som det
hedder.
Men som bekendt endte tiden dér
med syndefaldet. Når menneskene siden ikke har kunnet finde ud af at leve i
ægteskabet, så er det ikke ægteskabets
skyld, men menneskenes skyld.
Ægteskabet vil således altid være en
velsignelse i sig selv, også selvom det
for bruden eller brudgommen eller dem
begge ikke er første gang, de indgår i
det.
Brudepar i Vojens Kirke

Brudepar med brudepiger på vej ud af
Jegerup Kirke
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