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Ole Nedergaards begravelse
Tale ved Ole Nedergaards begravelse fra
Jegerup Kirke fredag den 22. maj 2009
kl. 14.00
Af sognepræst Johannes Gjesing, Gram
I Johannes´ Åbenbaring står der:
”Dette siger den Hellige, den sanddru, han
som har Davidsnøglen, og som lukker op, så
ingen lukker i, og lukker i, så ingen lukker
op: Jeg kender dine gerninger. Jeg har lukket
en dør op for dig, som ingen kan lukke i, og
jeg ved, at du kun har svage kræfter og dog
har holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet
mit navn.” Johannes´ Åbenbaring kap. 3
Med Oles død har vi mistet et vidtfavnende
menneske og en markant sognepræst. Ole
var i ordets egentligste forstand en original.
Han var et menneske, der skilte sig ud fra
mængden, et af de mennesker, som det bliver sværere og sværere at finde plads til. Det
er ærgerligt!
Ole var en af de slags præster, som giver kirken bredde og relevans. I en kirke, der står
i konstant fare for at bukke under i sin egen
pænhed, er der brug for præster som Ole
- præster, der stikker ud og stritter, så det
hele ikke bliver alt for strømlinet. Ole var
bestemt ikke, som præster er flest. Han gik
ikke synderligt op i ydre formalier, præstekjole og kraver. Han brugte til gengæld sin
tid og sine kræfter på at skrive nogle gedigne
prædikener og på at forkynde den Gud, vi
kender som Kristi far. Den Gud går netop
ikke op i ydre klædedragt og facon, men tager derimod mod den svage, den afmægtige,
den vildfarne.
De sidste år løb Ole ind i det ene nederlag
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efter det andet. Noget af modgangen var Ole
måske selv skyld i, andet skyldtes tilfældighed, sygdom og generel svækkelse. Og til
sidst syntes det som om, at Ole selv valgte at
gå helt i hundene. Men om den Gud, vi kender i Kristus, ved vi jo også, at når vi synker
helt derned, hvor vi ikke magter at se os selv,
dér, hvor alt ramler om ørerne på os, og vi ser
os usle og små - dér er stadig Gud. Grundtvig
formulerer det i et vers, der oprindeligt hørte
med til den næste salme, vi skal synge:
"O, lad mig nedknæle så dybt i mit ler,
at Gud mig kun ser!"
Ole knælede dybt. Men Gud er også at finde
i det dybe og tunge. Selv døden gik Gud ind
i for aldrig at slippe os. Det er dybt tragisk,
at Ole nu er død. Men måske Ole nu var så
forpint af sygdom og nederlag, at han blot
ønskede at forsvinde bort i sit ler og vende
hjem til den Gud, der har sejret også ind i
dødens mørke rige.
Det er nemt at kaste dom over andres liv og
gøre sig klog på, hvordan man bør se ud eller leve sit liv. Sådan moraliseren ramte også
Ole. Det er der måske heller ikke noget at sige
til. For Ole var ikke, som folk er flest. Han
var på mange måder en nørd og en særling.
Men sådan var Ole! Han var et stolt menneske, der gjorde tingene på sin egen måde. Og
han lod sig ikke sådan rokke med af andres
bedrevidenhed.
Bag Oles egenrådighed gemte der sig imidlertid et meget følsomt og sårbart menneske.
Et menneske, der måske ikke syntes, at han
blev forstået eller i det hele taget hørt. Måske
han følte, at der ikke var plads til ham mere.
Ole holdt meget af at være præst, det var
hele hans identitet og hans stolthed. Derfor
ramte det Ole ekstra hårdt, da det stod klart,

at han måtte lægge præstekjolen. For hvad
skulle der så ske? Hvem var han så, hvis han
ikke var præst? Selvfølgelig var Ole meget
mere end sit kald som præst – det ved de, der
kendte ham. Men det havde Ole måske selv
svært ved at se.
Det lå ikke umiddelbart i kortene, at Ole
skulle være præst. Ole var præstesøn, og han
voksede op dels i præstegården i Branderup
og dels i Randers. Så Ole kendte udmærket
til præstelivet. Men Ole havde andre planer.
Han havde teknisk snilde, og han kom som
ung mand på landbrugsskole, og siden hen
pralede han gerne med, at han kunne skille
og reparere enhver kobling – hvis bare den
var fra før 1970.
Ole blev imidlertid ikke landmand. Efter
at have aftjent sin værnepligt som garder
begyndte Ole i slutningen af 70´erne trods
alle odds på det teologiske fakultet i Århus.
Dog ikke uden forbehold. For på en meget
”Ole-agtig”- måde gjorde han udtrykkeligt
opmærksom på, at han kun begyndte studiet,
for at det IKKE skulle ske, at han skulle blive
præst. Men det kom til at gå anderledes. Og
efter endt kandidateksamen blev Ole først
præst i Rind, inden han i 1988 blev kaldet her
i Jegerup.
Ole var et sammensat menneske, en modsætningens mand. På den ene side var han ganske uortodoks. Han brød sig ikke om systemer og faste rammer. Han kunne godt lide at
provokere. Ugen efter han var blevet gift med
Karen, anlagde han fuldskæg – vel vidende at
Karen ikke kunne lide skæg. I det hele taget
gik han ikke synderligt op i, hvordan han tog
sig ud. Ja, man må sige, at Ole i sit liv var diametralt modsat tidens tilbedelse af fremgang,
ungdom og sundhed. Ole havde stort skæg og
røg masser af Kings.
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På den anden side var Ole uhyre konservativ.
Han var et vanemenneske, der havde sine faste rutiner. Der var visse programmer i radioen, Ole altid skulle høre. Og når rådhusklokkerne ringede ved middagstid, kogte Ole æg,
hvilket har gjort, at familien ikke kan høre en
klokke, uden at de får duften af æg i næsen.
Han var præst på gammeldags vis. Han søgte
altid at hjælpe, hvis en kollega bad ham om
at tage en tjeneste. Før i tiden cyklede han
rundt for at se, hvordan det stod til ude på
markerne, så tidspunktet for høstgudstjenesten blev lagt korrekt. Han havde også en
uovertruffen evne til at huske folk, og hvordan de forskellige familier hang sammen. I
det hele taget var Jegerup Kirke for Ole den
eneste rigtige og Jegerup det eneste rigtige
sted at være. Han har været stærkt medvirkende til, at kirken har fået nyt orgel, og at
der er blevet anlagt en ny parkeringsplads.

skjule noget som helst. Han kunne tale med
alle, høj som lav. For mit eget vedkommende
har han været mig en uvurderlig hjælp og en
god skulder at støtte sig til i svære situationer.
Det var ikke let at komme tæt på Ole. Men
når han lukkede sig op, mødte man et medfølende, humoristisk og eftertænksomt menneske, der grundede dybt over livet.
Ole var glad for fritidslivet. Han holdt af at
campere rundt om i Danmark, Norge og Sverige. Han yndede også at bestige det ene fjeld
efter det andet og det i en grad, så den resterende familie syntes, at det var en plagsom
fornøjelse.

Før i tiden var han også med til at få spejdere
her til Jegerup, ligesom han var aktiv i oprettelsen af skolemuseet. I det hele taget havde
Ole det med at gå op i alle mulige ting, fotografering, blomsterbinding, guitarspil, eller han kunne diskutere våbenteknologi og
computere med Rasmus. I de sidste år var
det særligt sommerhuset ved Hjelsminde,
der fyldte ham med glæde.

I fortalte om en episode, som jeg synes fortæller meget om Ole. På en af jeres mange
rejser havde Ole bestemt, at I skulle til Nordkap. Det er jo en meget lang tur, men sådan
ville Ole det. Efter en lang og hård køretur,
sejltur og gåtur ankom familien til det sted,
hvor man kan se snart til verdens ende. Og
for en gangs skyld var Karen og ungerne imponerede! Men en manglede på jordklodens
top – nemlig Ole. Han stod i stedet for med
næsen mod jorden og var ved at fotografere
en lille ubetydelig blomst, der stod der på sin
stilk.

Ole gjorde ikke det store væsen ud af sig.
Han kunne overfladisk betragtet virke en
smule sky og indesluttet. Der er heller ingen
tvivl om, at Ole var et meget privat mennesker, der ikke lod ret mange være tæt på ham.
Det betød ikke, at Ole ikke interesserede sig
for andre, for det gjorde han. Ole var god til
at lytte, han var loyal, man kunne stole på
ham. Han plaprede ikke løs om sit eget liv
som så mange andre, men lod andre komme
til. På tomandshånd var han nem at fatte tillid til. For over for Ole behøvede man ikke at

Jeg synes, at der er noget meget smukt og noget næsten evangelisk over den historie. For
det er ingen kunst at se det smukke på høje
bjerge og i øst og vest. Det er heller ingen
kunst at hæve sig himmelhøjt over andre og
gøre sig klog på, hvordan det hele skal være.
Nej, kunsten er at se det smukke i det usle, der
er lige foran næsen for dig. En lille blomst på
toppen af verden. Eller måske det forhutlede
og sære menneske, der kommer dig i møde,
sådan som Gud også i Jesus Kristus har bøjet
sig over det faldne menneske.

Digteren Tom Kristensen har skrevet et lille
digt ”Græs” om dette at bøje sig og derved
finde det høje i det lave. Digtet indledes:
"Græsset er underligt højt for mig,
som ligger med Næsen mod Jord.
Bøjer jeg mig saa dybt som jeg kan,
vokser min Verden sig stor."
Men man forstår, at denne bevægelse ned i
det ydmyge og lave ikke er let. Det er smerteligt og mørkt at se sine visioner og drømme
og håb og ambitioner svinde – og dog bedyrer digtet, at der inderst i mørket skinner
et lys:
"Naar mit Vanvid er omme,
naar mine Drømme om Storhed er omme,
da vil jeg komme, da vil jeg komme,
da er jeg lille og lykkelig nok."
Med disse ord, og i vished om, at Ole nu har
fundet fred i Kristus, tager vi hermed afsked.
Guds fred være med ham, og Guds fred være
med os alle. Og til jer Anna og Rasmus og
Karen – Gud være hos jer i denne svære tid.
Han styrke jer i troen på en glædelig opstandelse på den yderste dag. Han skænke jer og
os alle troen, håbet og kærligheden.
Amen

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

TAXA Tlf. 74 54 28 70
Forsidebillede
Motiv fra pinsegudstjenesten på Tørning
Mølle. Se flere billeder på hjemmesiden:
www.pinsegudstjeneste.dk
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Gudstjenesteliste
August
Søndag den 2. august, 8. s.e.t.
Matt. 7, 15-21 ”Advarslen mod de
falske profeter”.
Vojens kl. 10.30: PL
Jegerup kl. 09.00: PL
Maugstrup: Vi henviser til Jegerup og
Vojens.
Søndag den 9. august, 9. s.e.t.
Luk. 16, 1-9 ”Lignelsen om den uærlige
forvalter”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 10.30: PL
Søndag den 16. august, 10. s.e.t.
Luk. 19, 41-48 ”Jesu gråd over
Jerusalem”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: PL
Maugstrup kl. 09.00: PL
Søndag den 23. august, 11. s.e.t.
Luk. 18, 9-14 ”Tolderen og farisæren”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 10.30: LFW
Søndag den 30. august, 12. s.e.t.
Mark. 7, 31-37 ”Effatha - helbredelsen
af en døvstum”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: LFW. Morgensangsgudstjeneste. Se omtale side 5.
Maugstrup kl. 10.30: LFW. Kirkefrokost.
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September
Søndag den 6. september, 13. s.e.t.
Luk. 10, 23-37 ”Lignelsen om den
barmhjertige samaritaner”.
Vojens kl. 10.30: EHR. Høstgudstjeneste med konfirmandindskrivning.
Jegerup kl. 10.30: LFW. Med
konfirmandindskrivning.
Maugstrup kl. 09.00: LFW
Søndag den 13. september, 14. s.e.t.
Luk. 17, 11-19 ”De ti spedalske”.
Vojens kl. 10.30: JJM
Jegerup kl. 10.30: LFW. Høstgudstjeneste
Maugstrup kl. 15.00: LFW. Musikgudstjeneste, Dansk Kammerkor medvirker.
Søndag den 20. september, 15. s.e.t.
Matt. 6, 24-34 ”Om bekymringer og at
tjene Gud og mammon”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 10.30: LFW. Høstgudstjeneste.
Søndag den 27. september, 16. s.e.t.
Luk. 7, 11-17 ”Opvækkelsen af enkens
søn fra Nain”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup: Vi henviser til Maugstrup og
Vojens.
Maugstrup kl. 19.00: BBP

Oktober
Søndag den 4. oktober, 17. s.e.t.
Luk. 14, 1-11 ”En helbredelse på en
sabbat”.
Vojens kl. 10.30: LFW

Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup kl. 10.30: EHR
Søndag den 11. oktober, 18. s.e.t.
Matt. 22, 34-46 ”Det største bud i loven
- Davids Søn”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00 : EHR
Maugstrup kl. 10.30: CdFL
Søndag den 18. oktober, 19. s.e.t.
Mark. 2, 1-12 ”Helbredelse af en lam
og tilgivelse af en synd”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 19.00: KE
Maugstrup kl. 09.00: LFW
Søndag den 25. oktober, 20. s.e.t.
Matt. 22, 1-14 ”Kongesønnens
bryllup”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 19.00: LFW

November
Søndag den 1. november, Alle
helgens dag.
Johs. 4, 46-53 ”Helbredelsen af den
kgl. embedsmands søn”.
Vojens kl. 16.00: EHR & LFW
Jegerup kl. 14.00: LFW
Maugstrup kl. 10.30: LFW
Søndag den 8. november, 22. s.e.t.
Matt. 18, 21-35 ”Lignelsen om den
hårdhjertede tjener”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 10.30: EHR
Maugstrup kl. 09.00: EHR
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Søndag den 15. november, 23. s.e.t.
Matt. 22, 15-22 ”Skattens mønt”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 10.30: LFW
Maugstrup kl. 19.00: LFW
Mindegudstjeneste
EHR = Eva Holm Riis
LFW = Lykke Fugl Wester
BBP = Benedikte Bock Pedersen
KE = Kim Eriksen
CdFL = Christian de Fine Licht
PL = Poul Larsen
JJM = Johannes Jehøj Madsen

Pilgrimsvandring

Høstgudstjeneste i Jegerup
Søndag den 13.september er der
høstgudstjeneste i Jegerup Kirke
kl. 10.30
I den forbindelse er der efterfølgende
kirkefrokost i præstegården.
Samme dag bliver vores nye flotte
parkeringsplads indviet.
Tidspunkt m.m. vil blive annonceret i
Budstikken senere.
Menighedsrådet

Høstgudstjeneste i Maugstrup

Pilgrimsvandring mellem Jegerup og
Maugstrup søndag den 30. august

Høstgudstjeneste i Maugstrup Kirke
søndag den 20. september kl. 10.30

Vi begynder med morgensang i Jegerup Kirke kl. 09.00, derefter begiver vi
os afsted på pilgrimsvandring ad den
smukkeste rute mod Maugstrup.
I Maugstrup Kirke holder vi pilgrimsgudstjeneste kl. 10.30. Bagefter er der
frokost i konfirmandstuen. Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegnende for den levende kirke.
Kom og vær med til at give ”evangeliet ben at gå på”!
Lykke Wester

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.
Menighedsrådet pynter kirken, og børnene må meget gerne medbringe høstens
frugter og grøntsager, som de bærer ind
ved gudstjenestens begyndelse.
Menighedsråd og sognepræst

Alle helgens dag 1. november

Afgang til pilgrimsvandring sidste år

Der er gudstjeneste i alle tre kirker (se
gudstjenestelisten).
I gudstjenesterne mindes vi dem, som
vi har mistet i det forgangne år - eller

som vi tidligere i livet har mistet.
Navnene vil blive læst om på alle, der
blev begravet eller bisat i sognenes kirker siden Alle helgens dag 2008.

Meditationsgudstjenester
Meditationsgudstjenester i
Maugstrup Kirke
I efteråret holdes der igen meditationsgudstjenester 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:
Tirsdag den 20. oktober.
Tirsdag den 3. november.
Tirsdag den 17. november.
Lykke Wester, sognepræst

Mangler Kirkebladet?
Det næste nummer af Kirkebladet
(nr. 4 - 2009) uddeles onsdag den 28. oktober 2009, så har du ikke modtaget det
denne dag, så kontakt kirkekontoret.
Det kan også hentes i våbenhuset i
kirkerne.
Kirkebladet kan også hentes på hjemmesiden: www.vojenskirke.dk
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KONfirmandbilleder 2009

Maugstrup Kirke den 3. maj 2009 kl. 10.00

Vojens Kirke den 8. maj 2009 kl. 09.00
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Vojens Kirke den 8. maj 2009 kl. 11.00
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KONfirmandbilleder 2009

Jegerup Kirke den 8. maj 2009 kl. 09.00

Vojens Kirke den 21. maj 2009 kl. 09.00

Vojens Kirke den 21. maj 2009 kl. 11.00
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MUSIK I KIRKERNE
Onsdag den 5. august kl. 19.30
Bibelkreds hos Ruth Rossen, Tranevej 11.
Lørdag den 29. og søndag den 30.
august
Mission Afrika: Årsmøde i Haderslev.
Onsdag den 2. september kl. 19.30
Bibelkreds hos Kirsten Jensen,
Vestervang 6.
Onsdag den 30. september kl. 19.30
Sudankreds hos Herdis Hansen,
Ndr. Ringvej 7.
Onsdag den 7. oktober kl. 19.30
Bibelkreds hos Gerda Schougaard,
Odinsvej 128 A.
Onsdag den 28. oktober kl. 19.30
Sudankreds hos Inger Pedersen,
Gyvelvej 4.
Fredag den 30. oktober kl. 19.30
Soldatervennernes årsfest, Skrydstrup
Forsamlingsgård. Taler: Bodil og Chr.
Nielsen, Nørre Nissum.
Mandag den 2. november kl. 19.30
De unges hjem i Toftlund.
Taler: Carsten Haugård Nielsen, Tyrstrup.
Emne: "Hvor er folkekirken på vej hen?"
Onsdag den 4. november kl. 19.30
Bibelkreds hos Herdis Hansen,
Ndr. Ringvej 7.
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Musikgudstjeneste

Koncert i Vojens Kirke
Koncert i Vojens Kirke torsdag den
6. august kl. 19.30
Et georgisk sang- og danseensemble optræder med kirkesang og folkloristiske
emner.
Ensemblet kommer fra kunst- og kulturcentret i Batuni. Ensemblets chefkoreograf er den berømte kunstner fra den
autonome republik Adjara, professor mr.
Teimuraz Bolkvadze, dansemestrene er
mr. Nugzar Mikadxe og mrs. Veranda
Baghdadshvili.
Ensemblets repertoire indeholder sange fra alle etniske regioner i Georgien.
Der er gratis entre.
På menighedsrådets vegne
Ingelise Vilsen

Haderslev Domkirke
Rundvisning i Haderslev Domkirke
tirsdag den 20. oktober
Lokalhistorisk forening og Jegerup menighedsråd inviterer på en aftentur til
Haderslev Domkirke, hvor en guide i en
times tid vil vise rundt og fortælle om
kirken og dens historie.
Der er afgang fra Jegerup skole kl.
19.00, hvor vi som sædvanlig fylder
billerne.
Som afslutning på aftenen vil vi drikke vores medbragte kaffe i Jegerup
Præstegaard.

Kammerkoret CANTABO
Musikgudstjeneste i Maugstrup Kirke
den 13. september kl. 15.00
Det er kammerkoret CANTABO, der
gæster Sønderjylland, og vi er så heldige, at de kommer til Maugstrup.
Kammerkoret synger Bach Gejstliche
Lieder, sunget på danske gendigtninger
af de originale tyske tekster af Brorson.
Sognepræst Lykke Wester læser tilsvarende tekster og forestår gudstjenesten.
Kammerkoret "CANTABO" er stiftet
i 1983 af organist ved Messiankirken i
Charlottenlund, Arne Bertelsen, som var
en af de store pionerer i dansk amatørsang. Cantabo er latin og betyder "jeg vil
synge".
Koret består af 20 sangere og dirigeres
af Peter Vinding Madsen, der er organist
i Lundtofte Kirke.
Foruden at være huskor i Lundtofte
Kirke giver kammerkoret CANTABO
årligt et antal kirkekoncerter i danske
kirker.
Mona Thorsager
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Kirkekoncert i Vojens

Det ukrainske folkemusikensemble
Dyvohray
Der er tre efterårskoncerter i Vojens
Kirke
Den første er søndag den 20. september
kl. 14.00 med det ukrainske folkemusikensemble: Dyvohray, som også gæstede
Vojens sidste år.
I år er det en smule anderledes, da koncerten udelukkende foregår i kirken.
Alligevel kan publikum glæde sig til en
oplevelse, hvor traditionel folkemusik
forenes med dans og skuespil, og en hel
del højt humør.
Alle musikerne spiller på forskellige
strenge-, blæse og percussioninstrumenter.
En festlig koncert for folk i alle aldre.
Fri entre.
Irene Larsen

Munter dag i Vojens Kirke
Den 11. oktober kl. 14.00 inviterer vi
hele familien til en munter dag i
Vojens Kirke
Det er den musikalske fortælling om
Tom Johans vidunderlige verden, skrevet af Mikael Børresen.
Den handler om den lille dreng Tom
Johan og alle hans kæledyr. Dagen før
Tom Johans fødselsdag, fortæller dyrene
om deres drømme og oplevelser, - og om
hvordan de løser hverdagens problemer.
Dyrene har hver deres musikalske
stemme, og jeg kan godt afsløre, at orglet spiller både elefant og løve, mens
Mikael Børrensen på sin klarinet spiller
blandt andet mus og teddy bjørn. Men
hvad ønsker Tom Johan sig i fødselsdagsgave? Kom selv og hør.
Fri entre.

Kirkekoncert i Vojens
Vi slutter koncertrækken i Vojens
Kirke i den tunge ende, nemlig den
25. oktober kl. 14.00 med tuba kvartetten: The Heavy Brass Guys.
De kommer fra Ungarn og er på koncertturne i Danmark.
Den usædvanlige kvartet spiller musik
af Henry Purcell, Georg Friedrich Händel og Duke Ellington, og består af:
Adamik Gábor, som underviser på
Bela Bartok konservatoriet og spiller i
statsoperaen. Török Józseff, som spiller
i symfoniorkestret i Kecskemét og Bohém Jazz Band. Vida Róbert som spiller
i symfoniorkestret i den ungarske radio,
og til sidst Jens Christian Clausen, en

The Heavy Brass Guys Tubaquartet
dansk tubaist bosiddende i Ungarn.
Han er en stor beundrer af landet og vil
undervejs fortælle om ungarsk musikliv
og tubaspil.
Fri entre.
Irene Larsen

Koncert i Jegerup Kirke
Torsdag den 24. september kl. 19.00
er der koncert med Jens Aage Helmig
og Mona Thorsager
Jens Aage Helmig læser digte af bl.a.
Sophus Claussen - Benny Andersen
m.fl. Også Kærlighedens Højsang får vi
at høre.
Jens Aage Helmig er kendt og afholdt
som præstevikar i vore sogne, og er en
erfaren oplæser. Han har tidligere lavet
mange af disse aftener, og har tillige læst
op i radioen.
Mona Thorsager lægger musik til teksterne - en musik, der lægger sig op af
teksternes udsagn og stemning, spillet
på henholdsvis klaver og orgel.
En stemningsfuld aften med stearinlys i
kirken.
Mona Thorsager
KIRKEBLADET · 28. Årgang · Nr. 3
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KONFIRMANDUNDERVISNING 2009/10
Povlsbjergskolen

Bregnbjergskolen

Vojens Menighedsråd

Konfirmandundervisning 2009/2010

Konfirmandundervisning 2009/2010

Konfirmandundervisningen for 7.a og
7.b på Povlsbjergskolen begynder tirsdag den 15. og onsdag den 16. september kl. 08.00.
Undervisningen finder sted i klasselokalet på Povlsbjergskolen. Dette forhold
skyldes, at kirkens konfirmandstue er
under ombygning og derfor ikke kan benyttes.
I forlængelse af Høstgudstjenesten
søndag den 6. september kl. 10.30 er
der orienteringsmøde med de kommende konfirmander og deres forældre i
kirken.
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.

Konfirmandundervisningen for 7.a og
7.b på Bregnbjergskolen begynder onsdag den 16. september kl. 13.00.
Undervisningen finder sted i konfirmandlokalet i Jegerup Præstegård, da
konfirmandstuen i Vojens er under ombygning og derfor ikke kan benyttes.
Der er indskrivning af alle konfirmander fra Bregnbjergskolen ved gudstjenesten i Jegerup Kirke søndag den 6.
september kl. 10.30.
Efter gudstjenesten er der orienteringsmøde for de kommende konfirmander og deres forældre i kirken.
Medbring kopi af dåbsattest.

Der er offentlige menighedsrådsmøder i
Vojens Menighedsråd:
Torsdag den 27. august kl. 19.00.
Onsdag den 23. september kl. 19.00.
Onsdag den 28. oktober kl. 19.00.
Onsdag den 25. november kl. 19.00.
Alle møder holdes på Kirkekontoret,
Østergade 13,1 i Vojens.

Med venlig hilsen
Eva Holm Riis, sognepræst

10

MENIGHEDSRÅDSMØDER

KIRKEBLADET · 28. Årgang · Nr. 3

Lykke Wester, sognepræst

Minikonfirmander
Minikonfirmandundervisning i
Maugstrup Sogn
3. og 4. klasserne på Simmersted Friskole tilbydes minikonfirmandundervisning umiddelbart efter sommerferien.
Der undervises følgende torsdage fra
kl.14-15.15 i Maugstrup Præstegård:
Torsdag den 27. august.
Torsdag den 3. september.
Torsdag den 10. september.
Torsdag den 17. september.
Vi slutter af ved høstgudstjenesten i
Maugstrup Kirke den 20. september kl.
10.30.
Lykke Wester

Vojens Menighedsråd

Jegerup Menighedsråd
Jegerup Sogns offentlige menighedsrådsmøder afholdes i Jegerup Præstegård:
Tirsdag den 11. august kl. 19.30.
Tirsdag den 08. september kl. 19.30.
Tirsdag den 13. oktober kl. 19.30.
Tirsdag den 10. november kl. 19.30.
Alle møder er offentlige.
Jegerup Menighedsråd

Maugstrup Menighedsråd
Afholder menighedsrådsmøder:
Torsdag den 20. august kl. 19.00.
Torsdag den 17. september kl. 19.00.
Torsdag den 22. oktober kl. 19.00.
Alle møder afholdes i konfirmandstuen
på Maugstrurp Præstegård.
Alle møder er offentlige.
Maugstrup Menighedsråd

vojens - jegerup - Maugstrup

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 i tresognspastoratet
Eva Holm Riis (kirkebogsfører), kontor: Østerled 4, 6500 Vojens; privat: Krügersvej 36, 6541 Bevtoft.
Tlf. 74 82 11 01 og e-mail: EHR@km.dk.
Træffes bedst kl. 10-11. 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

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

Organist:
Mona Thorsager, Varming Vesterby 5, Varming,
6760 Ribe, tlf. 86 12 00 86
e-mail: mona.thorsager@mail.dk

Kirkesanger:
Kontakt kirkekontoret tlf. 74 54 37 04

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)

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
Regnskabsfører:
Gunvor Steensbeck Hansen, Landgangen 7, 2. th.
6100 Haderslev, tlf. 74 54 26 72
e-mail: gsh@km.dk

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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af en dårlig ryg, som gav ham mange
smerter. Ole var også hård ved sig selv.
Ole var i 3-sognspastoratet en hjælpsom kollega, som aldrig sagde nej til en
arbejdsopgave, det være sig i sorg som
i glæde.

Nekrolog

Må du hvile i fred Ole – Æret være
Ole Nedergaards minde.
Nekrolog over Ole Nedergaard
Vores sognepræst igennem 21 år Ole
Nedergaard er død efter længere tids
sygdom.
Ole tiltrådte embedet som præst i
Jegerup Sogn i 1988. Ole Nedergaard
var præstesøn, hans far var sognepræst
i Randers.
For efterhånden 11 år siden blev 3sognspastoratet en realitet, og det blev
således 3 præster, der skulle arbejde
sammen omkring kirkelige handlinger i
henholdsvis Jegerup, Maugstrup og Vojens.
På den tid var Albin Kallenbach præst i
Maugstrup, og han blev foruden at være
en god kollega til Ole, en meget nær og
fortrolig ven.
Hans død var et stort tab og chok for
Ole, som han nok aldrig helt forvandt.
Ole prædikede ved hans begravelse – et
ønske fra Albin Kallenbach.
Ole var en meget privat person, dybt
tænkende og meget vidende, ikke mange
fik lov at komme tæt på Ole.
Vi ved, at Ole hen over en lang periode
havde det svært, ikke mindst på grund

Jegerup Menighedsråd

Ombygning af sognegård
Nyt sognehus i Vojens Sogn/by
Menighedsrådet i Vojens Sogn har i en
årrække haft et ønske om at udvide lokalepapaciteten i forbindelse med Vojens
Kirke og Sognegård.
Siden 1982 har der alene været ét lokale, konfirmandsalen, til rådighed.
Dette har absolut sat begrænsninger for
kirkelige aktiviteter m.m.
Da sognepræsten i 2007 fik dispensation fra sin bopælspligt i præstegården,
åbnede der sig en mulighed.
I samarbejde med arkitektfirmaet
+M Arkitekter A/S, Haderslev blev der
udfærdiget et ombygningsprojekt for
mødelokaler og præstegård, som efterfølgende blev godkendt af de kirkelige
myndigheder. Desuden har de kirkelige
myndigheder givet en økonomisk bevilling.
Projektet indeholder kontor til kordegnen (som pt er i lejede lokaler i Vojens)
og kontor til sognepræsten. Og noget

meget positivt, en udvidelse af mødelokaler. Efter ombygningen kan 3-4 møder
finde sted på samme tid.
Desuden bliver den nuværende konfirmandsal udvidet med en tilstødende sal,
så et større antal deltagere end hidtil kan
huses.
Byggeriet har været i indbudt licitation, og Vojensfirmaet Ryon Gregersen
er hovedentrepreprenør.
Byggeriet er gået i gang og rejsegildet
forudses sidst i august eller i september.
Menighedsrådet glæder sig til de nye
muligheder, og en del nye aktiviteter
kan påbegyndes 2010.
På menighedsrådets vegne
Ingelise Vilsen

Tilbygningen mod nord er i gang

Tilbygningen mod syd
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