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MENNESKELIV OG KRISTENTRO

Menneskeliv og kristentro
Af Eva Holm Riis
Jeg er vokset op i et præstehjem i Sønderjylland. Indtil mit 14. år boede vi i
Lintrup, hvor min far var sognepræst
og min mor sygeplejerske.
Min interesse for kristendom begynder allerede her. Ikke så meget gennem
kirkegang, da min forældre aldrig sagde, at vi skulle i kirke, men når mine
forældre var værter ved præstekonventer, hvor der blev diskuteret teologi, sad
jeg i et hjørne og lyttede med og fandt
det meget interessant.
Jeg har således fået teologi og kristendom ind med modermælken, men mest
som en intellektuel beskæftigelse. Det
personlige liv har i de omgivelser, jeg
er vokset op i, altid været omgærdet af
en vis blufærdighed. Vi var gode til at
diskutere teologi og kristendom og dertil politik og samfundsforhold, men det
var ikke i gængs forstand noget fromt
hjem, tværtimod var det meget frigjort.
Da jeg begyndte at læse teologi, var
det derfor også snarere en interesse for
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kristendom end en dyb religiøs følelse,
der fik mig til det. Og på det tidspunkt,
der har jeg sikkert været en af dem, der
kunne bekræfte folk, der måtte have den
fordom, at teologistuderende jo ikke tror
på Gud.
Da jeg efter endt teologistudium gik på
pastoralseminariet, besøgte vi pastoralseminariet i Lund i Sverige. Her var der
en ung svensk teolog, som spurgte mig,
hvornår jeg havde fået min åbenbaring,
hvornår jeg var blevet en personlig kristen, hvilken oplevelse, der havde bragt
mig til at tro på Jesus. Det havde jeg
svært ved at svare på, for jeg har ikke
haft en sådan oplevelse.
Men hvis jeg skal besvare spørgsmålet
om, hvad der har fået mig til at tro på
Den treenige Gud og ikke ligesom den
berygtede Thorkild Grosbøll synes, at
trosbekendelsen er det rene abrakadabra,
så er svaret: Års læsning og fordybelse.
For nylig blev der med professor i udviklingspsykologi Helmuth Nyborg i
spidsen lavet en undersøgelse, der viste,
at intelligenskvotienten blandt troende
mennesker er lavere end blandt ikke troende.
Nu vil jeg ikke komme ind på kvaliteten af de test, der bliver brugt ved sådanne undersøgelse. Men jeg vil tale ud fra
mig selv. Det er i høj grad resultat af en
intellektuel proces, at jeg i dag ligefremt
og med god samvittighed kan bekende,
at jeg tror på den Gud, vi bekender os
til gennem trosbekendelsen. Og det er i
høj grad troende mennesker af ikke ringe
intelligens, der har fået mig til det. Her
vil jeg nævne tre: Augustin, Luther og
C.S. Lewis.

- Augustin, som levede i det 3. og 4. århundrede, og som nåede at skrive et stort
forfatterskab. Noget af det sidste, han
skrev, var hans bekendelser, hvor han
fortæller om sin åndelige udvikling, der
ender i troen på Kristus som Guds søn.
Men undervejs gennemlever han stadier
som bl.a. rendyrket filosof og skeptiker.
I sine bekendelser fortæller han om de
vildfarelser, han gennemlever før han
bliver kristen, vildfarelser, der minder
meget om mange moderne vildfarelser,
hvilket gør hans bekendelsesskrift meget
interessant.
- Luther, hvis teologiske forfatterskab
er endnu større, og som var en enestående filolog, hvilket gjorde ham i stand
til at oversætte biblen fra græsk til tysk
på enestående kort tid.
- Litteraten C.S Lewis, som i sin ungdom var en hovmodig ateist, men som
ved studie og fordybelse i ikke mindst
klassisk teologi udviklede sig til en meget skarp og vittig kristen forfatter.
Jeg kunne også have nævnt nogle af
vore egne, Kierkegaard, Grundtvig og
H.C. Andersen f.eks., til at illustrere, at
dette med, at troende mennesker er mindre begavede, vist ikke holder helt.

Forsidebillede
Forsidebilledet er denne gang fra friluftsgudstjenesten i Gram Slotspark 2.
pinsedag 2008.
Der blev brugt dramatiske effekter som
ild i fortællingen fra bibelen og om de
nordiske guder.

Tresognspastoratet

Program for højskoleformiddage i Vojens
Efteråret byder på to højskoleformiddage.
Begge foredrag er i sognegårdens konfirmandstue, Østerled 4 i Vojens.
Tilmelding på tlf. 74 54 37 04 eller som e-mail til gsh@km.dk
Pris kr. 50 inkl. frokost. Drikkevarer kan købes.

Jørgen Kappel Hansen

Onsdag den 1. oktober kl. 10.30:
Jørgen Kappel Hansen,
feltpræst og sognepræst ved Sønder Starup Kirke.
Jørgen Kappel Hansen var sidste år
feltpræst i det sydlige Afghanistan og
fortæller denne højskoleformiddag om
sit arbejde blandt de udsendte danske
soldater i denne urohærgede del af Afghanistan, hvor soldaterne er i ildkamp
med Taleban, - og samtidig hjælper med
at opbygge landet.

Kirkebladet
Det næste nummer af Kirkebladet
(nr. 4 - 2008) uddeles onsdag den 30. oktober 2008, så har du ikke modtaget det
denne dag, så kontakt kirkekontoret. Det
kan osgå hentes i våbenhuset i Vojens
Kirke.

Mona Thorsager

Onsdag den 5. november kl. 10.30:
Mona Thorsager,
organist i Jegerup, Maugstrup og Vojens
Pastorat.
Denne formiddag vil være med musik,
sang, oplæsning og fortælling. Det handler om unge digtere i fyrrernes Danmark,
hvoraf nogle debuterede i det litterære
tidsskrift “Vild hvede”: Morten Nielsen,
der døde som ung modstandsmand, Halfdan Rasmussen og Tove Ditlevsen.
Efter frokosten bliver det med Nis
Petersen og Kaj Munk, som var fætre.
Besættelsen lærte folk at læse poesi. Ud
over Morten Nielsen, Halfdan Rasmussen, Tove Ditlevsen og Kaj Munk, som
er kendt for enhver, vil Nis Petersen blive
fremhævet, fordi han på det tidspunkt var
lyrikeren frem for alle. Biblen og Shakespeare var hans vigtigste klassikere.
For ham var troen ikke kirkelig pænhed
og religiøs velopdragenhed, men en lidenskab og afmagt.
Musikken og sangene, der bliver fremført, er tænkt som en forlængelse af digternes udsagn og stemming.

Studiekreds
Nogle præster i Haderslev Stift har for nyligt udgivet et lille hæfte med titlen ”Haderslevartiklerne”, det er tænkt som oplæg til eftertanke, debat eller studiekredse
i menighederne.
Hæftets titel henviser selvfølgelig til de
”oprindelige” Haderslevartikler fra 1528,
der er tænkt som en vejledning til især
landsbypræsterne om, hvordan de skulle
forholde sig til den nys indførte reformation – reformationen i Haderslev-Tørning Len var jo ca. ti år før den kom til i
kongeriget.
Men hæftet er også udtryk for, at hver
tid må forholde sig til (og formulere sig
i forhold til) traditionen: her kirkens bekendelser, som jo selvfølgeligt er farvet
og formet af og i den tid bekendelsen
og forkyndelsen hører til i. Den vigtigste
”lærde” lutherske bekendelse: Confessio
Augustana fra 1530, som artiklerne forholder sig til de vigtigste punkter i, er blot
én af de bekendelser, som folkekirkens
præster i vores forkyndelse er forpligtet
på, bedre kendt og mere udbredt er f.eks.
Luthers Lille Katekismus.
Vi vil i tresognspastoratet præsentere og
drøfte (i hvert fald nogle af) de tanker og
formuleringer, som er fremsat i ”de nye”
Haderslevartikler.
Det vil foregå i alle tre sogne og alle tre
præster vil medvirke og supplere hinanden – men det er også meningen, at andre
deltagere skal spørge og udtrykke sig.
Vi har afsat følgende steder og datoer,
alle møder finder sted i de enkelte konfirmandstuer og begynder kl. 19.30:
Torsdag den 18. september i Jegerup
(Ole Nedergaard indleder).
Torsdag den 9. oktober i Vojens (Eva
Holm Riis indleder).
Torsdag den 30. oktober i Maugstrup
(Lykke Wester indleder).
Vi håber på godt fremmøde og skal understrege, at til alle møderne er alle selvfølgelig velkomne.
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Gudstjenesteliste

August

Oktober

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 7. september, 16. s.e.t
Johs. 11, 19-45 ”Opvækkelsen af
Lazarus”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 10.30: ON
Maugstrup: Ingen gudstjeneste

Søndag den 5. oktober, 20. s.e.t.
Matt. 21, 28-44 ”De to sønner og
vingårdsejeren”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 19.00: ON
Maugstrup kl. 09.00: LFW

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

Søndag den 14. september, 17. s.e.t
Mark. 2, 14-22 ”Jesus spiser med
toldere og syndere”.
Vojens kl. 10.30: Johannes Jehøj
Madsen
Jegerup kl. 10.30: ON. Høstgudstjeneste
Maugstrup kl. 09.00: Johannes Jehøj
Madsen

Søndag den 12. oktober, 21. s.e.t.
Luk. 13, 1-9 ”Tårnet i Siloam og figentræet, der ikke bar frugt”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 10.30: LFW

Søndag den 17. august, 13. s.e.t.
Matt. 20, 20-28 ”Zebedæus-sønnernes
bøn - om at herske og tjene”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 19.00: Kaj Ross Hansen
Maugstrup kl. 09.00: EHR
Søndag den 24. august, 14. s.e.t.
Johs. 5, 1-15 ”Manden ved Betesdadammen”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup kl. 10.30: LFW
Søndag den 31. august, 15. s.e.t.
Luk. 10, 38-42 ”Martha og Maria”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: ON
Maugstrup: Ingen gudstjeneste



September
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Søndag den 21. september, 18. s.e.t.
Johs. 15, 1-11 ”Det sande vintræ”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: ON
Maugstrup kl. 10.30: LFW. Høstgudstjeneste
Søndag den 28. september, 19 s.e.t.
Johs. 1, 35-51 ”En række discipelkaldelser”.
Vojens kl. 10.30: EHR. Høstgudstjeneste
Jegerup kl. 10.30: ON
Maugstrup kl. 09.00: LFW

Søndag den 19. oktober, 22 s.e.t.
Matt. 18, 1-14 ”Den største i Himmeriget - advarsel mod forargelsen”.
Vojens kl. 10.30: ON
Jegerup kl. 19.00: ON
Maugstrup kl. 09.00: ON
Søndag den 26. oktober, 23. s.e.t.
Mark. 12, 38-44 ”Den fattige enkes
gave”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup kl. 19.00: LFW

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

GUDSTJENESTELISTE

November

Haderslev Kirkedage 2008

Søndag den 2. november, Alle helgens
dag
Matt. 5, 13-16 ”I er jordens salt”.
Vojens kl. 16.00: EHR, ON, LFW
Jegerup kl. 19.00: ON
Maugstrup kl. 10.30: LFW
Søndag den 9. november, 25. s.e.t.
Luk. 17, 20-33 ”Guds Riges og
Menneskesønnens komme”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: ON
Maugstrup kl. 19.00: ON. Mindegudstjeneste
Søndag den 16. november, 26. s.e.t.
Matt. 13, 44-52 ”Skatten i marken,
perlen og voddet”.
Vojens kl. 10.30: ON
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup kl. 10.30: LFW
Søndag den 23. november, Sidste
s.i.k.
Matt. 11, 25-30 ”Kom hid til mig…”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 10.30: EHR
Maugstrup kl. 09.00: EHR
Søndag den 30. november, 1. s.i.a.
Luk. 4, 16-30 ”Jesus i Nazaret
synagoge”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 19.00: ON
Maugstrup kl. 10.30: LFW

Kirkerne i Haderslev - folkekirken og
frikirkerne - går sammen om at sætte
fokus på det at være kirke i Haderslev.
Vi kalder det Haderslev Kirkedage, og
de finder sted lørdag-søndag 13-14. september her i 2008.
Kom og oplev byen og dens kirker! Se
hvor de andre bor, og hvad de laver. Få
smagsprøver på nutidens kirkeliv. Deltag i fællesskab på tværs af forskelle.
Hør kloge ord - lyt til god musik - sig
din mening i debatterne - kort sagt: En
kirkeoplevelse for alle, børn, unge og
voksne.
Alle er velkommen til at deltage lidt
eller meget i en sprudlende weekend!

Meditative andagter
Meditative andagter i Maugstrup
Kirke
I efteråret holdes der igen meditative andagter i Maugstrup kirkes korrum.
Jeg ved, at der blandt mennesker findes
en religiøs søgen og længsel. Det er den
længsel, jeg ønsker, at Folkekirken skal
imødekomme, og jeg håber, at nogen vil
dele dette med mig.
Andagterne, som varer ca. ½ time, tager udgangspunkt i skriftsteder fra Bibelen, der vil være Fadervor, velsignelse
og rum for stilhed til bøn og eftertanke
for den enkelte.
Vi mødes kl. 19.30 i kirken tirsdage i
lige uger fra 28. oktober.
Tirsdag den 28. oktober.
Tirsdag den 11. november.
Tirsdag den 25. november.
Tirsdag den 09. december.
Lykke Wester, sognepræst

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

TAXA Tlf. 74 54 28 70
Friluftsgudstjeneste 2009

Friluftsgudstjenesten 2. pinsedag i 2009
bliver afholdt på Tørning Mølle, og
forberedelserne er allerede i gang, så
det også denne gang kan blive en god
og spændene oplevelse.
Reserver derfor allerede nu dagen.
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KONFIRMANDBILLEDER 2008

Jegerup Kirke den 18. april 2008

Vojens Kirke den 18. april 2008 kl. 09.00



KIRKEBLADET · 27. Årgang · nr. 3

Vojens Kirke den 18. april 2008 kl. 11.00

KONFIRMANDBILLEDER 2008

Maugstrup Kirke den 4. maj 2008

Vojens Kirke den 1. maj 2008 kl. 09.00

Vojens Kirke den 1. maj 2008 kl. 11.00
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Nyt fra maugstrup sogn

Børneklubben ARKEN
Arken skal i skole!!!
Til august bliver børneklubben Arken 6
år, og så starter vi i skole.
Vi mødes fremover hver torsdag i Simmersted skoles børnehaveklasse fra kl.
13 - 14.
Første gang er d. 21. august, hvor vi
selvfølgelig holder fødselsdagsfest.
DU er velkommen, hvis du er 3 år til 1.
klasse - også selvom du ikke kan komme hver gang. Det er GRATIS!!!
Er du ældre kan vi henvise til en juniorklub eller teenklub i Sommersted.
Vi hører hver gang noget om Gud, vi
synger lidt sammen, vi spiser brød og
snakker en hel masse, og vi har hver
gang en hyggelig og sjov aktivitet.
Har du lyst til at være med??
Så KOM!!! Vi glæder os til at se dig.
Og vi vil gerne hente dig i Simmersteds
børnehave, hvis det er det nemmeste for
dig.
Kontaktperson: Miriam Vibjerg,
Tlf. 40 35 36 69,
e-mail: vibjerg@info.dk

I anledning af........
I anledning af min 50 års fødselsdag den
10. september 2008 er der eftermiddagskaffe i Maugstrup Præstegård på dagen
mellem kl. 14 og 17. Jeg glæder mig til
at se alle, der har lejlighed til at komme.
Vel mødt!
Lykke Wester
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www.maugstrup.dk/kirken

Orienteringsmøde
Hvad er fremtiden for Maugstrup
Kirke?
Den 9. september kl. 19.30 på Maugstrup
Kro holder vi – i lighed med mange andre sogne – orienteringsmøde forud for
menighedsrådsvalget den 11. november.
Den aften vil vi gerne sætte fokus på
fremtiden for Maugstrup Kirke – et sogn
med 517 folkekirkemedlemmer.
Hvad betyder de nye betænkninger, der
er kommet fra kirkeministeriet, for et lille sogn som Maugstrup? Det vil vi gerne
have belyst, så vi kan se menighedsrådsvalget og kirkens fremtid i øjnene.
Vi har derfor inviteret Erling Andersen,
lektor og tidl. sognepræst i Nr. Bjert, til
at komme og give os en orientering om,
hvordan fremtiden kommer til at se ud
for de små sogne.
Vi opfordrer alle, der bruger Maugstrup
Kirke - uanset om det er lidt eller meget
– til at møde op!
Menighedsråd og sognepræst

Maugstrup Kirke lukket
Nyt varmeanlæg i Maugstrup Kirke
Kirken skal have nyt varmeanlæg, derfor vil kirken være lukket følgende to
søndage: Søndag den 31. august og søndag den 7. september. Disse to søndage
henviser vi til Jegerup og Vojens kirker.
Arbejdet vil strække sig over flere
uger, kirken vil derfor bære præg af det
arbejde, der foregår. Vi håber ikke, det
vil være til gene for kirkegængerne.
Menighedsrådet

Høstgudstjeneste
Høstgudstjeneste søndag den 21.
september kl. 10.30
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. Vi har også brug for i fællesskab at ruste os til det vintermørke,
der venter forude.
Samtidig er gudstjenesten afslutning
for minikonfirmanderne.
Så kom og vær med til en god søndag i
Maugstrup Kirke og præstegård!
Vi begynder med gudstjeneste kl.
10.30. 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.
Menighedsråd og sognepræst

Menighedsrådsmøder
Afholdes i konfirmandstuen i
præstegården.
Torsdag den 21. august kl. 19.00
Torsdag den 18. september kl. 19.00
Torsdag den 16. oktober kl. 19.00
Alle møder er offentlige.
Maugstrup Menighedsråd
Ulla Toft

Nyt fra Jegerup sogn

Høstgudstjeneste
Søndag den 14. september kl. 10.30 er
der traditionen tro høstgudstjeneste i
Jegerup Kirke. Ole Nedergaard prædiker.
Efter gudstjenesten er der som sædvanligt kirkefrokost i præstegården,
hvor vi sammen nyder noget af det, der
er blevet høstet til os.

Menighedsrådsmøder
Jegerup Sogns offentlige menighedsrådsmøder, afholdes i Jegerup Præstegård:
Tirsdag den 19. august kl. 19.30
Mandag den 8. september kl. 19.30
Tirsdag den 14. oktober kl. 19.30

http:/home6.inet.tele.dk/ole_nede

Fyraftensgudstjenester
Vi vil i løbet af efteråret igen prøve noget nyt i Jegerup.
Efter aftale med organisten holder vi
over nogle torsdage kl. 16.30 en ganske
kort ”gudstjeneste”, som vil vare højst
en halv time. Det sker kirkens nye/gamle
tårnrum. Det er ”på vej hjem andagter"
for hele familien. Også børnene kan på
den måde lære deres kirke at kende ved
korte besøg og får en god oplevelse.
Det er ikke meningen, at det skal erstatte søndagens normale gudstjeneste/
højmesse – tvært imod.
Normalt vil vi indlede med et præludium, hvorefter vi synger en salme, jeg
vil læse en bibelsk tekst (eller finde på
noget helt andet), så synger vi endnu en
salme, hvorefter jeg vil bede en bøn og
lyse velsignelsen, det hele afsluttes så

med et postludium.
Foreløbigt har vi planlagt datoerne 18.
september, 2. oktober og 30. oktober.
NB. Første gang medvirker
VOJENSKORET så vi håber på at
kunne fylde tårnrummet helt op.

Foredrag
Torsdag den 23.oktober kl. 19.30 har
vi et spændende arrangement i Jegerup
Præstegård, da vil Stinne Jensen, Jegerup
fortælle om sine oplevelser i forbindelse
med en pilgrimsvandring, hun foretog
med Dora Aaling i sommeren 2007, hvor
de gik caminoen i Spanien (Santiago de
Compostela).
Det bliver uden tvivl meget interessant
at høre om, så vi håber mange møder
op.

Tresognspastoratet

Dobbelt koncert i Vojens

Dobbelt koncert i Vojens Kirke
søndag den 28. september kl. 14.00
med det ukrainske folkemusik ensemble

DYVOHRAY.
Koncerten begynder i Vojens Kirke
med et klassisk program og fortsætter i
præstegården, Østerled 4, hvor ensemblet spiller ukrainsk folkemusik.
Gruppen blev dannet i 1988 af brødrene
Jevhen og Vadym Chornokohkratenko.
De fem medlemmer er alle uddannet på
Tchaikovsky Statskonservatoriet i Kiev,
hovedstaden i Ukraine.
De skaber gennem deres spil en magisk
variation af folklore, klassisk og moderne musik, der udtrykker skønheden
og spiritualiteten i den ukrainske musik-

kultur.
I præstegården vil gruppen spille traditionel folkemusk tilsat elementer af
skæg og ballade, så smuk musik, dans
og skuespil forenes i deres optræden.
Alle musikerne spiller på forskellige
strenge-, blæse og percussioninstrumenter.
Koncerten er blevet til i samarbejde
med Mona Enemark fra Vojens.
Fri entre.
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Nyt fra vojens sogn

www.vojenskirke.dk

Konfirmandundervisning
Onsdag den 27. august kl. 19.30
Sudankreds hos Herdis Hansen,
Ndr. Ringvej 7.
Onsdag den 3. september kl. 19.30
Bibelkreds hos Kirsten Jensen,
Vestervang 6.
Onsdag den 24. september kl. 19.30
Sudankreds hos Gerda Schougaard,
Odinsvej 128A.
Onsdag den 1. oktober kl. 19.30
Bibelkreds hos Andreas Pedersen,
Gyvelvej 4.
Fredag den 31. oktober kl. 19.30
Skrydstrup Forsamlingsgård,
Soldatervennernes årsfest.
TALER: Bent Østergård, Herning.
Mandag den 3. november kl. 19.30
Møde i Agerskov Missionshus
EMNE: "Hverdagen på hospice"
TALER: Noomi Mortensen, Haderslev.
Onsdag den 5. november kl. 19.30
Bibelkreds hos Chr. Toft,
Hans Gramsgade 33.
Onsdag den 19. november kl. 19.30
Sudankredsens pakkefest i Præstegården.
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Konfirmandundervisning 2008/2009
Konfirmandundervisningen for 7.a og
7.b på Povlsbjergskolen begynder tirsdag den 9 og onsdag den 10. september
kl. 08.00.
Onsdag den 27. august kl. 19.00 er der
orienteringsmøde med de kommende
konfirmander og deres forældre i kirkens
konfirmandstue på Østerled 4, Vojens.
Her bedes man medbringe sin dåbsattest eller sit personnummer, hvis dåbsattesten er blevet væk.
Er man endnu ikke døbt, er man også
meget velkommen. Da vil vi i løbet af
det kommende år finde et tidspunkt for
en dåb.
Er man forhindret i at komme til orienteringsmødet kan dåbsattesten medbringes til de første undervisningstimer.
Eva Holm Riis, sognepræst.

Menighedsrådsmøder
Der er offentlige menighedsrådsmøder i
Vojens Menighedsråd:
Torsdag den 28. august kl. 19.00.
Onsdag den 24. september kl. 19.00.
Onsdag den 22. oktober kl. 19.00.

Kirkefrokost
Der indbydes til kirkefrokost i Vojens
Sognegård følgende søndage lige efter
gudstjenesten:
Søndag den 5. oktober
Søndag den 9. november
Søndag den 7. december
Pris kr. 15,00 pr. person.
Drikkevarer kan købes.

Børneklubben
Vi starter op igen efter sommerferien
tirsdag den 16. september
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 16. september
Tirsdag den 21. oktober
Tirsdag den 18. november
Tirsdag den 16. december
Kontakt Lene Jørgensen,
tlf. 74 54 29 99

Koncert i Vojens Kirke
Koncert i Vojens Kirke torsdag den
30. oktober kl. 19.30
med den dynamiske duo: Aurora.
Vojens kirke er specielt velegnet til
kammermusik, og rummet vil komme
til sin ret, når det bliver fyldt med de
sprøde toner fra klarinetten og orglet.
I spidsen for gruppen står Mikael Børresen fra Bremerhaven.
Fri entre.
Alle er velkommen.

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:
Kontakt kirkekontoret
Kirkegårdsleder:
Claus Schøtt, Dyssebakken 35,
6500 Vojens, tlf. 74 59 14 51,
e-mail: vojenskirkegaard@c.dk
Menighedsrådsformand:
Ingelise Vilsen, Vestergade 60,
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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MENIGHEDSRÅDSVALGET 2008
lemmer pr. 1. januar 2008.

Orienteringsmøde

I Vojens by går grænsen mellem Jegerup Sogn og Vojens Sogn ved Ribevej, så alle folkekirkemedlemmer
der bor nord for Ribevej (Billund
kvarteret) hører til Jegerup Sogn, og
da de er en del af tresognspastoratet,
kan der ikke løses sognebånd, dog
er der særlige regler ved flytning ind
i et af de to andre sogne, hvor retten til at udøve stemmeret m.v. kan
bevares.

Der skal i år afholdes menighedsrådsvalg den 11/11 2008.
I den forbindelse afholdes der i alle
tre sogne et orienteringsmøde den 9/9
2008.
Mødet i Vojens Sogn holdes i Sognegården, Østerled 4 i Vojens kl. 19.00.
Mødet i Jegerup Sogn holdes i Præstegården, Bålhøjvej 1 i Jegerup kl. 19.00.
Mødet i Maugstrup Sogn holdes på
Maugstrup Kro kl. 19.30 (Se omtale under "Nyt fra Maugstrup Sogn").
Den fælles dagsorden for alle orienteringsmøderne er mindst:
Aftenens program:
1. Velkomst
2. Menighedsrådets opgaver og
kompetance.
3. Redegørelse for menighedsrådets
arbejde siden sidste valg.
4. Redegørelse for kommende opgaver
for menighedsrådet.
5. Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget.
6. Afslutning.
Når mødet er afsluttet, er der mulighed
for, i forlængelse af orienteringsmødet,
at holde et opstillingsmøde med opstil-

ling af kandidater på en kandidatliste.
Det skal bemærkes, at der i så fald er
tale om to forskellige møder, idet opstillingsmødet ikke har noget af gøre med
det lovpligtige orienteringsmøde.
Selv om der bliver opstillet en kandidatliste, forhindrer det ikke, at der senere
kan blive indgivet andre kandidatlister.
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 folkekirkemed-

Der kommer en fælles annonce
for hele provstiet, om de nærmere
regler og om hvor kandidatlisten
kan fåes udleveret, og ikke mindst
hvor og ved hvem den kan indleveres, men der kan allerede nu hentes
en kandidatliste på Vojens Kirkes
hjemmeside: www.vojenskirke.dk
eller på kirkekontoret i Vojens.
Antallet af navne på en liste må
ikke overstige det antal personer,
der skal vælges med mere end 6.
En kandidatliste kan dog indeholde
færre navne end det antal, der skal
vælges – ét navn er nok.
Kandidatlister kan kun indleveres i
tidsrummet fra den 23. september
2008, kl. 19.00 til den 30. september 2008, kl. 19.00. Det betyder, at
kandidatlister er ugyldige, hvis de
indleveres uden for tidsrummet.

Redaktionsudvalg: Eva Holm Riis, Lykke Wester, Ole Nedergaard, Jens Nørregaard, Ulla Toft, Alice D. Jahns.
Ansvarshavende og layout: Knud Peter Levinsen, Tlf. 74 54 28 37, mail: kpl@pc.dk
Tryk: P. J. Schmidt a/s - Deadline for næste nummer er torsdag den 2. oktober 2008

