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MENNESKELIV OG KRISTENTRO
Kirken er et samlingsted

Fra 1913 til 1991 boede Anton Skøtt
i Ørsted ved Sommersted. Der drev
han et lille landbrug på sin fødegård.
”Det var et lille landbrug på 12 hektar jord, otte køer, en gris og lidt
høns. Men det var alligevel nok” fortæller Anton og fortsætter. ”I gamle
dage var Ørsted en livlig by med tre
købmænd, smed og mejeri og meget
andet. Der var også en lille skole
med fyrre elever og kun én lærer.
Alligevel blev flere af eleverne
læger. Også en biskop kommer fra
Ørsted, nemlig den tidligere biskop
over Københavns Stift, Hans Fuglsang-Damgaard. Men jeg blev bonde.
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Min kirke var Oksenvad Kirke. Der
er jeg både døbt, konfirmeret og viet. Og på kirkegården ligger min
hustru også begravet. Min hustru var
meget vant til at komme i kirke. Så
efter at vi blev gift, fik kirken en
endnu større betydning for mig.
Min hustru kendte jeg længe før, vi
blev gift. Hun kom nemlig fra nabogården.
Særligt prædikenen og salmerne holder jeg meget af. Især de gamle salmer, som vi lærte i skolen og til
præst, elsker jeg at synge. De nye
salmer bryder jeg mig ikke så meget
om. En salme skal så at sige helst
synge sig selv - den skal være kendt.
Sådan en som ”Nu vågne alle Guds
fugle små” holder jeg meget af. Ordene er smukke og melodien er glad.
Men også mange andre salmer står
mit hjerte nært.
Det er selvfølgelig rart, når der er
rigtig mange i kirke. Men kirkegangen har alle dage gået op og ned. Så
selvom kirkegangen til tider måske
kan dale lidt, er det vigtigt, at vi bevarer kirkerne og gudstjenesterne.”
Hvorfor er det vigtigt? ”Jeg tror det
er svært at være menneske, hvis ikke
der også er en kirke. Kirken er et

samlingssted. Og der skal være et
sted, hvor børnene kan blive døbt. I
kirken forkyndes det, at Gud står
med os, også når ulykkerne rammer
os, og det gør de. Og er Gud med os,
kan vi frimodigt synge: ”Ingen er så
tryg i fare som Guds lille barneskare.” Og den forkyndelse sætter os
fri både i liv og død.”
Ovenstående er et udpluk fra en
samtale mellem Anton Skøtt og Johs.
Gjesing d 7.7. 2006.
I 1991 flyttede Anton Skøtt ind i et
af husene på Povlsbjerg plejehjem,
hvor han stadig bor. Han er formand
for gudstjenesteudvalget. Dette sørger for, at der afholdes en lille andagt på hjemmet torsdage kl. 11.15 i
alle ulige uger. Alle er velkomne til
disse andagter.

Teologisk tanke
”Du vor Frelser og Forsoner, der
gav dig selv hen for at frelse alle.
Du som intet tager af Dit Eget,
men minder om hiint Kjerlighedsoffer, minder den troende
om at elske, som han er elsket,
og sin næste som sig selv.”
Søren Kierkegaard
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HILSEN FRA SOGNEPRÆST ANNA-LIS BOCK

I maj og juni har jeg vikarieret i Jegerup. Det har været en rigtig spændende tid, som jeg har været meget
glad for. Overalt er jeg blevet venligt
modtaget.
Fra den 15. –19. maj var jeg guide
på en ”Luther-tur”. Første ophold
var i Erfurt, hvor Luther opholdt sig
som munk fra 1503 og seks år frem.
Klosteret fungerer stadig og bebos
p.t. af otte damer fra en evangelisk
organisation. Klosteret fungerer også som et evangelisk kursuscenter
og som hotel. Klostergården og klosterhaven ser ud helt som på Luthers
tid. Det var helt fantastisk smukt.

Dagen efter gik turen mod Wittenberg. På slottet Wartburg opholdt
Luther sig i 1521 under dæknavnet
Junker Jørg, da han var blevet bandlyst og var forfulgt. Under sit ophold
oversatte han det ny testamente fra
græsk til tysk, en kæmpepræstation.
Mange valfarter stadig til det meget
smukke slot for at mærke ”Ånden”
fra Luther.
”Lutherhaus” i Wittenberg, hvor
Luther boede med sin familie, er
med sine 1800 m2 udstillingslokaler
det største museum om Luther. Luthers berømte prædikestol fra kirken
er placeret i den store ”Hörsal”, hvor
Luther holdt forelæsninger. Stadig
restaurerer de på huset, og der er
mange spændende udstillinger fra
hverdagslivet på Luthers tid.

Den næstsidste dag var vi på udflugt til den kønne lille by Torgau.
Her blev Slotskirken i 1544 indrettet
af Luther som den første protestantiske kirke, med orgel anbragt over
alteret og prædikestolen placeret
centralt i det meget smukke, lyse
kirkerum. Den kan siges at være reformationen udtrykt i arkitektur og
kunst.
Mange andre spændende ting så vi.
Det var en begivenhedsrig, interessant, spændende tur, som man kun
kan opfordre andre til at tage på.
Anna-Lis Bock

Vi så selvfølgelig også ”Schlosskirche” med den berømte ”tesedør”. I
den kirke blev der på Luthers tid afholdt forelæsninger, doktordisputatser, diskussioner, m.m.
I ”Schlosskirche” finder man i galleriet af fyrstelige våbenskjolde også
det danske. Det viser den stærke
forbindelse, der fra reformationens
første tid har været mellem den danske konge og Luther. Wittenberg er
en meget spændende historisk by.

I Mansfeld Byvåben klart man ser
Sankt Georgs kamp mod dragen,
Måske du også ser noget mere:
Martin Luthers kamp mod paven
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GUDSTJENESTELISTE

August
6. august, 8. søndag efter
trinitatis
Matt. 7,22-29
Vojens
kl. 10: Gjesing
Jegerup
kl. 19: Nedergaard
Maugstrup
kl. 10: Nedergaard
13. august, 9. søndag efter
trinitatis
Luk. 12,32-48 / Luk. 18,1-8
Vojens
kl. 10: Nedergaard
Jegerup
kl. 19: Nedergaard
Maugstrup
kl. 09: Nedergaard
20. august, 10. søndag efter
trinitatis
Matt. 11,16-24
Vojens
kl. 10: Nedergaard
Jegerup
kl. 19: Wester
Maugstrup
kl. 10: Wester
27. august, 11. søndag efter
trinitatis
Luk. 7,36-50
Vojens
kl. 10: Jehøj Madsen
Jegerup
kl. 10: Nedergaard
Maugstrup
kl. 10: Wester
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September
3. september, 12. søndag efter
trinitatis
Matt. 12,31-42
Vojens
kl. 10: Jehøj Madsen
Jegerup
kl. 10: Nedergaard
Høstgudstjeneste
Maugstrup
kl. 09: Nedergaard
10. september, 13. søndag efter
trinitatis
Matt. 20,20-28
Vojens
kl. 10: Wester
Jegerup
kl. 10: Nedergaard
Maugstrup
kl. 09: Nedergaard
17. september, 14. søndag efter
trinitatis
Joh. 5,1.15
Vojens
kl. 10: Nedergaard
Jegerup
kl. 19: Wester
Maugstrup
kl. 10: Wester
Høstgudstjeneste
24. September, 15. søndag efter
trinitatis
Luk. 10,38-42
Vojens
kl. 10: Gjesing
Høst & fam. gudstjeneste
Jegerup
kl. 10: Nedergaard
Maugstrup
kl. 10: Wester

Oktober
1. oktober, 16. søndag efter
trinitatis
Joh. 11,19-45
Vojens
kl. 10: Gjesing
Jegerup
kl. 10: Nedergaard
Maugstrup
kl. 10: Wester
8. oktober, 17. søndag efter
trinitatis
Mark. 2,14-22
Vojens
kl. 10: Wester
Kirkefrokost
Jegerup
kl. 10: Gjesing
Maugstrup
kl. 09: Gjesing
15. oktober, 18. søndag efter
trinitatis
Joh. 15,1-11
Vojens
kl. 10: Gjesing
Jegerup
kl. 10: Nedergaard
Maugstrup
kl. 10: Wester
22. oktober, 19. søndag efter
trinitatis
Joh. 1, 35-51
Vojens
kl. 10: Nedergaard
Jegerup
kl. 10: Gjesing
Maugstrup
kl. 09: Gjesing
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GUDSTJENESTELISTE M.M.
29. oktober, 20. søndag efter
trinitatis
Matt. 21,28-44
Vojens
kl. 10: Wester
Jegerup
kl. 19: Wester
Maugstrup
kl. 10: Nedergaard

November
5. november, Alle Helgens dag
Matt. 5,13-16
Vojens
kl. 10: Gjesing
Kirkekaffe
Jegerup
kl. 10: Nedergaard
Maugstrup
kl. 10: Wester

FYRAFTENS
GUDSTJENESTER
i Vojens Kirke
Også i efteråret vil der være
”fyraftensgudstjenester” i
Vojens Kirke.
Torsdag d. 21. september
Torsdag d. 28. september
Torsdag d. 5. oktober
alle dage kl. 16.30.
Gudstjenesten vil være en kort
andagt på 30 min. med et
musikalsk indslag. Mød op!

Døvegudstjeneste

Etta Cameron koncert

i Vojens Kirke
Søndag d. 5. november kl. 14 ved
sognepræst Karen Marie Dalgaard
Tikjøb. Efterfølgende er der kaffe i
præstegården.

Forklaringsgudstjeneste
Onsdag d. 20. september
kl. 19.30 i Vojens Kirke
Fællesgudstjeneste for alle konfirmander og deres forældre i Vojens,
Jegerup og Maugstrup. Det bliver en
gudstjeneste, hvor man på folkelig
vis vil blive indført i den danske
gudstjenestes gang.
Alle andre er også velkomne.
Præsterne

Teologisk tanke
Desmond Tutu,
biskop,
født 1931

”Vi er knyttet sammen af et skrøbeligt
net af gensidige afhængigsforhold, eller som vi siger på
de afrikanske sprog: et menneske er
et menneske i kraft af andre mennesker. At umenneskeliggøre andre
vil uværgerlig føre til umenneskeliggørelse af en selv.”

i Vojens Kirke
Søndag d. 1. oktober kl. 16 er der
koncert i Vojens Kirke med Etta Cameron. Koncerten er arrangeret af
Kræftens Bekæmpelse. Der tages
entré.

Forsidebillede
Grundlovsfest i Maugstrup
Igen i år holdt tresognspastoratet en
velbesøgt grundlovsfest i Maugstrup.
Vi begyndte med en fuld kirke til
gudstjenesten.
Sangere fra Vojens og Christiansfeld
musikskoler underholdt med solosang.
Eftermiddagens unge taler,Stine Silberbauer, Simmersted, delagtiggjorde os i sit syn på grundloven. Eftermiddagens anden taler var tidl. kulturminister og folketingsmedlem Elsebeth Gerner Nielsen, som leverede
en engageret og underholdende tale,
som alle kunne føle sig beriget af.
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DET SKER I MAUGSTRUP SOGN

Minikonfirmander
I august-september vil 3.-4. klasses
eleverne på Simmersted Skole få tilbudt minikonfirmandundervisning.
Umiddelbart efter skolestart får eleverne besked om dag og klokkeslæt.
Undervisningen afsluttes med høstgudstjenesten i Maugstrup Kirke 17.
sep. kl. 10.
Lykke Wester

Konfirmandindskrivning
Skal du konfirmeres næste år i
Maugstrup – så mød op!
Der er indskrivning til konfirmandforberedelse onsdag de 16. aug.
mellem kl. 16 og 18.
Husk at medbringe din dåbsattest.
Bemærk i øvrigt forklaringsgudstjenesten 20. sept., omtalt andet
sted i kirkebladet.
Lykke Wester

Høstgudstjeneste
Vi vil gerne skabe rammerne for, at
høstgudstjeneste og samværet bagefter bliver en dag, hvor unge og gamle, små og store fra hele sognet mødes. Vi synes, det er vigtigt at markere afslutningen på en forhåbentlig
god høst ved at samles om de kendte
høstsalmer og takke for, at vi har mere end det daglige brød. Samtidig har
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www.maugstrup.dk/kirken

vi brug for i fællesskab at ruste os til
det vintermørke, der venter forude.
Så kom og vær med til en god søndag i Maugstrup Kirke og præstegård!
Vi begynder med gudstjeneste kl. 10.
Børnene må meget gerne medbringe
høstens frugter eller grøntsager, som
de bærer ind ved gudstjenestens begyndelse.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning i konfirmandlokalet.
Pris: voksne 30 kr., børn gratis.
Når vi har spist, er der mulighed for
en svimlende svævebanetur over
voldgraven i præstegårdshaven eller
en mere rolig foldning af og flyvning
med papirflyvere – i den lidt mere
avancerede udgave.

Salme (halv) marathon
Vi taler tit om, at de nye salmer i salmebogen kan være svære at finde
fodslag med, når vi synger dem i
gudstjenesten. Derfor vil vi i den
kommende vintersæson bruge nogle
aftner på at blive mere dus med
dem. Måske ender vi med at blive lige så glade for dem, som vi er for de
gamle. Ind imellem vil vi hvile ørerne
ved at synge nogle af vore kendte
salmer – og ikke mindst drikke kaffe.
Første salmesangsaften er d.12.
okt. kl. 19.30 i konfirmandstuen.
Kirkebilen kører.

Invitationen gælder hele tresognspastoratet – altså også Vojens og Jegerup sogne.
Organist, kirkesanger
og sognepræst

Har du en yndlingssalme?
Du har stadig mulighed for at vælge
en eller flere salmer, som du særligt
godt kan lide, og som du savner at
synge i gudstjenesten.
Næste gang du kommer i Maugstrup
Kirke, så skriv dit ønske på en seddel
og læg den i kirkebøssen.
De salmer, der er ønsket og lagt i kirkebøssen, er indgået i salmevalget til
gudstjenesterne hen over sommeren.
Vi takker for jeres ønsker!
Organist, kirkesanger
og sognepræst

Menighedsrådsmøder
17. august
2006
kl. 19.00
21. september
2006
kl. 19.00
26. oktober
2006
kl. 19.00
16. november
2006
kl. 19.00
Alle møder er offentlige og afholdes i
konfirmandstuen.
Maugstrup
Menighedsråd
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Nyt fra Jegerup Sogn
3. sept. kl. 10 Høstgudstjeneste
med efterfølgende kirkefrokost i
præstegården.
Tirsdag d. 24. okt. kl. 19.30
Møde i præstegården, hvor Johannes
Gjesing vil causere over emnet: ”Tid
og sted .”
Kirkens nye orgel forventes indviet primo december.

Familie-høstgudstjeneste
& kirkefrokoster i Vojens
Søndag d. 24. sept. kl. 10 vil der
være familie-høstgudstjeneste i Vojens Kirke. Alle børn, der møder op,
vil bære ind af årets høst i et flot optog. Medbring evt. selv frugt – ellers
har vi ekstra til uddeling. Efter gudstjenesten vil der være en lille forfriskning i præstegården.
Irene og Johannes
Kirkefrokoster:
Søndag d. 8. okt.
Søndag d. 5. nov. er der kirkekaffe
efter Alle Helgen gudstjenesten
Søndag d. 3. dec.
Efter højmessen er menighedsrådet
vært ved en let frokost i konfirmandstuen. Alle er velkomne. Maden koster 15 kr. pr. pers. plus drikkevarer.

& VOJENS

Midtjysk Pigekor synger
Søndag d. 10. sept. kl. 19.30
i Vojens Kirke
Koret består af 15 piger i alderen 1528 år. De øver til daglig i Mariehøj
Kirke i Silkeborg og ledes af kirkens
organist Inger Budde Dusgård. Koret
synger både a cappella og med klaver, og desuden et stort repertoire
sammen med guitaristen Ole Dusgård.
Koncerten starter kl. 19.30, der er fri
entré, og
alle er velkomne.

Afsked
Den 1. juli måtte vi tage afsked
med vores kirkesanger Pernille
Fjalland og vores kaffedame Annelise Lauritzen. Det skal de nu
ingen tak have for. Men vi vil
gerne hermed takke jer for den
omhu, hvormed I har passet jeres arbejde. Vi ønsker jer al mulig lykke til i jeres fremtidige virke.
Personaler og menighedsråd
ved Vojens Kirke

www.vojenskirken.folkekirken.dk

Indre Missions Samfund

Onsdag d. 30. aug. kl. 19.30.
Sudankreds hos Inger Pedersen,
Gyvelvej 4.
Onsdag d. 6. sept. kl. 19.30.
Bibelkreds hos Villy Andersen,
Østergade 4.
Onsdag d. 27. sept. kl 19.30
Sudankreds hos Kirsten Jensen,
Vestervang 6.
Mandag d. 2. okt. 19.00.
Oktobermøde i Hertug Hans Kirke
i Haderslev. Sognepræst Holger
Haldrup, Lunderskov taler.
Torsdag d. 5. okt. kl. 19.30
fortsætter oktobermødet i Ansgar
med bibelforedrag ved Erik Baun,
Børkop.
Torsdag d. 12. okt. kl. 19.30.
KLF møde og generalforsamling
i præstegården.
Taler: Birgit Bramer.
Onsdag d. 25. okt. kl. 19.30.
Sudankreds hos Ruth Juhl,
Huginsvang 23.
Fredag d. 27. okt. kl. 19.30.
Soldatervennernes årsfest i
Skrydstrup Forsamlingsgård.
Taler: Ester Kofoed, Fredericia
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NYT FRA VOJENS SOGN

Filmaften

www.vojenskirke.folkekirken.dk

Højskoleformiddage
Igen i dette efterår kan aktivitetsudvalget indbyde til tre spændende
formiddage. Alle er velkomne.
Onsdag d. 27. sept.:
Chefredaktør Mette Bock, JydskeVestkysten, vil denne dag tale over
emnet
”Menneske og medmenneske”
Onsdag d. 25. okt.:
får vi besøg af domorganist ved Ribe
Domkirke, Birgitte Ebert, der vil tage os med på
”Et strejftog gennem dansk salmesang”.

Onsdag d. 11. okt. kl. 19.30
vil filmen ”Adams æbler” blive vist
på stort lærred i Vojens Præstegård.
Den bibelsatiriske film modtog i år
”Gabriel-prisen”, som uddeles af en
række kirkelige organisationer med
Landsforeningen for Menighedsråd i
spidsen.
Jeg vil komme med et kort oplæg,
hvorefter vi ser filmen. Menighedsrådet giver kaffen eller en øl/vand.
Alle er velkomne, og der er gratis
adgang. Der gøres opmærksom på,
at det ikke er en børnefilm.
Johannes Gjesing
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Onsdag d. 22. nov.:
Forfatter og højskoleforstander Bjarne Nielsen Brovst vil denne dag behandle emnet:
”Livsglæde og livsmod”
Alle foredrag starter kl. 10.30 i konfirmandstuen - Østerled 4.
Tilmelding nødvendig på
tlf. 74 54 37 04
el. på E-mail: gsh@km.dk
Pris inkl. frokost og kaffe eller te
kr. 50.00. Øl og vand kan købes.
En mere udførlig beskrivelse af de
tre foredrag kan rekvireres ved:
Frank Graven-Nielsen
tlf. 74 59 06 01, e-mail:
frank@graven-nielsen.com

Minikonfirmander
I ugen efter efterårsferien starter vi
på en ny sæson ”mini-konfirmand” i
Vojens Kirke. Tilbudet gælder for alle børn i 3. klasse på Povlsbjerg- og
Bregnbjergskolen. Der kommer sedler ud på skolerne primo oktober.
Irene & Johannes

BØRNEKLUB B EN
er for alle børn fra 6-13 år
i Vojens og omegn
Vi mødes den sidste lørdag i måneden i Vojens Præstegård kl.10-12. Vi
har et spændende program med både humor og kirke. Se mere på
www.vojenskirke.dk
Hvis du sender en e-mail til
JGJ@KM.DK med din adresse, vil du
få et brev tilsendt, hver gang der er
børneklub.
Vi mødes d. 27.8 - 30.9 - 28.10
Lene Jørgensen
74 54 29 99
Charlotte Taaning Grundholm,
74 53 50 98

Kirke & Medier
Torsdag den 2. nov. kl. 19.30
Møde i Vojens Præstegård
Finn Slumstrup, Danmarks Radio taler over emnet: Kirke og Medier
Alle er meget velkomne.
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OM ÆGTESKAB OG BRYLLUP
Hvor skal ægteskabet stå?
At være i en kirke før en vielse er en
ganske særlig fornemmelse. Kirken
summer af spænding. Kirketjeneren
har gjort alt klar, organisten venter
ved tangenterne, og oppe i koret sidder den nervøse, velfriserede gom og
ved ikke rigtigt, om han skal kigge på
altertavlen eller på de ankomne gæster. Så ofte stirrer han bare forvirret
ud i luften. Pludselig kimer klokken.
Hundredvis af små hurtige slag på
den kæmpemæssige kirkeklokke fortæller, at bruden er ankommet til kirken. Spændingen stiger, og gommen
sidder uroligt på sin stol, mens hans
adamsæble vibrerer nervøst i takt
med klokkens kimen. Endelig går
dørene op. Bruden kommer ind, orglet bruser, og alle rejser sig – sådan
kan et rigtigt bryllup begynde.
Et bryllup er fyldt med rodfæstede
traditioner. Og for mange er én af
disse at begynde festen i kirken. Men
faktisk er det noget forholdsvist nyt.
I helt gamle dage, før kristendommen kom til Danmark, var ægtepagten alene en ordning til sikring af
slægtens overlevelse. Derfor var det
naturligvis forældrene, der valgte en
partner til deres børn – de vidste jo

bedst. Og med håndslag og i vidners
påsyn blev der hjemme på gården
truffet aftale mellem de to familie.
Det var nogle mægtige handler, der
blev lavet. For sammen med ægtepagten blev der også handlet med
jord, ejendom og kvæg. Ægteskabet
havde derfor en stor betydning for
hele samfundet.

mange år småfrysende uden for kirkens lukkede døre, mens Maren
Kjæstine og Alfred gav hinanden
deres troskabs-ja.

Da Danmark omkr. år 1000 blev
kristnet, havde den katolske kirke
naturligvis en interesse i at få kontrol over disse brudehandler. Og som
tiden gik, blev det pateren og ikke
storbonden, der som en auktionarius
gav håndslag på, at så skulle den
handel være i orden. Og rammerne
flyttede sig fra gårdmandsstuen til
kirkens rum. Og over de næste 500
år vandt denne nye kirkelige ordning
langsomt indpas.

Brylluppet har således ændret sig fra
at være en handel hjemme på gården, der skulle sikre jord og børn, til
at være en højtidelig ceremoni, hvor
to mennesker i Guds hus tilkendegiver, at de har valgt at leve sammen.

Ved reformationen i 1530’erne blev
ægteskabsindgåelse imidlertid sendt
ud af kirken igen. Nok kaldte Luther
ægteskabet for en guddommelig ordning. Men selve indstiftelsen skulle
foregå uden for kirkedøren – det
kom ikke kirken ved, mente han.
Først derefter gik man ind i kirken
og holdt en lille gudstjeneste. Og sådan stod menigheden i mange,

Om det er det utidige danske vejr,
der gjorde det, ved jeg ikke. Men
efterhånden flyttede man hele højtideligheden ind i kirkerne igen.

Hvor skal ægteskabet så stå? Jamen,
det skal stå derhjemme, hvor det almindelige liv leves. Men det kan
samtidig indgås smukt og flot i kirken. Og da er det måske godt at
komme sig Luthers ord om bryllupper i hu: ”Tilberedelserne ved bryllup skal man ikke kritisere, når de
sker med måde, og omkostningerne
ikke bliver for store.”
Johannes Gjesing
Da vi skal vies d. 2. sept. kl 14, inviteres
alle hermed til bryllup i Vojens Kirke
og efterfølgende reception ved præstegården fra kl. 15-17. Alle er velkomne.
Gitte & Johannes
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For således elskede Gud
verden, at han gav sin enbårne
søn, for at enhver, som tror på
ham, ikke skal fortabes, men
have evigt liv.
Johs. 3,16 (den lille Bibel)
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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.vojenskirke.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:
Vakant

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, Simmerstedbyvej 5,
6500 Vojens, tlf. 74 50 63 92
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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KOR PÅ KAOTISK UDFLUGT
Kirkekoret har haft en lang og slidsom arbejdssæson.
Mange sange er blevet terpet, specielt én sang har bidt
sig fast, nemlig ”Time og dag og uge” med Anne Linnet.

Trætte vendte vi næsen hjemad. Men der var stadig 10
der sang: »time og dag og uge, dem har vi lov at bruge.«
Ved Taulov blev vi sat af, og turen fortsatte med bus.

I juni var vi på udflugt til Københavns Tivoli. Dagen før
havde der været en togulykke, så vores billetter var blevet annulleret. Derfor måtte vi stå op i toget. Selvom det
var træls, var vi 18, der sang: ”min tro er ikke en svada,
indviklet knudret og lang......”

Bussen kørte imidlertid kun til Kolding. Så derfor skulle
vi nu med tog til Lunderskov, og der skifte til toget mod
Vojens.

Vi ankom og Tivoli var sjov. Vi prøvede det hele. Og fra
det gyldne tårn lignede dem på jorden: ”..en prik på en
node.« Vi sluttede en vellykket dag i samlet flok foran
pantomime teatret med at se en ballet ledsaget af ægte
orkestermusik.

Vi steg af i Lunderskov. Men DSB havde nu aflyst toget
mod Vojens. Derfor skulle vi med bus. Men bussen var løbet tør for brændstof, fik vi fortalt. Uret nærmede sig
hastigt 00:00, da vi endelig drejede mod Vojens. Nu var
der kun to der sang: »stjerne og sol og måne, dem har vi
lov at låne«. Heldigvis opdagede hverken de
sovende/syngende børn eller de tålmodigt ventende forældre, at chaufføren heller ikke vidste, hvor Vojens Banegård lå - vi strøg lige forbi.
Koret begynder igen torsdag d. 17. 8 kl. 14.30 i
Vojens Præstegård. Alle børn fra 3. klasse og op
er velkomne. Ring til Irene, 74 59 12 27, for
yderligere oplysninger.
Pernille og Irene

Deadline for næste nummer er mandag den 2. oktober
Redaktionsudvalg: Johannes Gjesing, Frank Graven-Nielsen, Ulla Toft, Lykke, Jens Nørregaard,
Merete Kjeldsen og Ole Nedergaard

