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FORSIDEBILLEDE
"I Høst" 1885 maleri af L.A.Ring 1886 (1854 - 1933).
Maleriet ejes af Statens Museum for Kunst og kan ses der.
Landarbejderen er L.A.Rings bror, Ole Peter Andersen, og
det er ved hans gård i Tehusene ved Fakse på Sydsjælland, at
billedet er malet.
I mange af hans værker skildrede han jævne folk i hverdagssituationer, ofte i de sjællandske landsbysamfund, som han
gennem sin opvækst og senere bosættelser var nært knyttet til.
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HØSTGUDSTJENESTEN
Af Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard

G

udstjenester er i bund og grund
menneskets forsøg på at lovprise
Gud for det dejlige og glade budskab, at
livet ikke er meningsløst, og døden ikke
er hævet over livet.
De er en lovprisning og en taksigelse
af alt det gode, der er i livet, som vi dagligt må huske at minde hinanden om, så
vi ikke glemmer det.
I gamle dage kaldtes høstgudstjenesten
for en taksigelsesgudstjeneste, og det er
jo netop, hvad den mere end alt andet er;
for når vi kommer til høstgudstjeneste,
så er det med det formål endnu et år at
takke Gud for, at høsten er bragt sikkert
ind i laden.

at man levede på Guds nåde, for gav
han ikke vand og lys, eller lod han ikke
sæden spire frem - ja så var alt ens arbejde i marken forgæves, og det fortsatte liv
gjort usikkert.
I dag er det formodentlig få af os, der
ligger vågne om natten og spekulerer
over, hvordan høsten mon bliver, for
uanset hvor meget den måtte slå fejl, så
skal hylderne i Kvickly, Netto og Rema
nok blive fyldt med alle de varer, vi skal
bruge. At hylderne en dag skulle være
tomme på grund af en dårlig høst, falder
os end ikke ind.
Og skulle priserne stige en krone eller
to for et kilo hvedemel, så er det nok
heller ikke noget, der vil holde os vågne

af frygt for, om vi kommer til at lide sult
og nød.
Vores tilværelse er derfor langt mere
tryg, end den har været for mange tidligere generationer, men man kan godt frygte,
at der også følger noget andet med overfloden og rigdommen nemlig en beroliget
selvfølgelighed, der ikke føler nær den
samme trang til at takke og prise sig lykkelig for alt det, man er blevet givet.
Men derfor er det måske også langt
vigtigere, at vi netop med høstgudstjenesten minder hinanden om, at vi til stadighed på trods af vores trygge hverdag
lever på Guds nåde og har brug for hans
hjælp og bistand til at opretholde tilværelsen - og vi ikke glemmer at takke
for den overflod, vi har.

Skruer man tiden tilbage, så var høsten
afgørende for hele det kommende år; for
det var af den, at både mennesker og dyr
langt hen ad vejen skulle leve, helt indtil foråret kom.
Gik høsten til i regn eller tørke, så gik
man det nye år i møde med sult og nød.
Derfor havde man i gamle dage også
en meget større forståelse for, hvor skrøbeligt livet var - og hvor magtesløst
mennesket stod over for den vældige natur, som det nok kunne forsøge at dyrke,
men aldrig formåede at tæmme og styre
helt.
Man var sig derfor ganske bevidst,

En god høst betød brød på bordet det kommende år. Maleri af Fritz Syberg
(1862 - 1939). "I Høstens tid", 1887. Statens Museum for Kunst.
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Gudstjenesteliste
September
Søndag den 4. september, 15. s.e.t.
Luk. 10, 38-42 ”Martha og Maria”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.30: LML
Maugstrup kl. 11.00: LML
Søndag den 11. september, 16. s.e.t.
Johs. 11, 19-45 ”Opvækkelsen af
Lazarus”.
Vojens kl. 10.30: NBC
Jegerup kl. 11.00: EHR
Maugstrup kl. 09.30: EHR
Søndag den 18. september, 17. s.e.t.
Mark. 2, 14-22 ”Jesus spiser med
toldere og syndere”.
Vojens kl. 10.30: EHR.
Høstgudstjeneste. Se side 14.
Kirkefrokost. Se side 5.
Jegerup kl. 16.00: LML.
Høstgudstjeneste. Se side 14.
Maugstrup kl. 10.30: NBC.
Høstgudstjeneste. Se side 14.
Søndag den 25. september, 18. s.e.t.
Johs. 15, 1-11 ”Det sande vintræ”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 09.30: NBC
Maugstrup kl. 11.00: NBC
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Oktober
Søndag den 2. oktober, 19. s.e.t.
Johs. 1, 35-51 ”En række discipelkaldelser”.
Vojens kl. 10.30: NBC
Jegerup kl. 11.00: EHR
Maugstrup kl. 09.30: EHR
Onsdag den 5. oktober.
Vojens kl. 19.00: LML.
Familiegudstjeneste. Se side 8.
Søndag den 9. oktober, 20. s.e.t.
Matt. 21, 28-44 ”De to sønner og
vingårdsejeren”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 17.00: LML.
Ungdomsgudstjeneste. Se side 8.
Maugstrup kl. 09.00: EHR
Torsdag den 13. oktober.
Jegerup kl. 16.30: LML
Lægmandsgudstjeneste + borgerspisning. Se omtale side 15.
Søndag den 16. oktober, 21. s.e.t.
Luk. 13, 1-9 ”Tårnet i Siloam og figentræet, der ikke bar frugt”.
Vojens kl. 10.30: NBC
Jegerup ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 09.00: NBC
Søndag den 23. oktober, 22. s.e.t.
Matt. 18, 1-14 ”Den største i Himmeriget - advarsel mod forargelsen”.
Vojens kl. 10.30: NBC
Jegerup kl. 09.00: NBC
Maugstrup ingen gudstjeneste.

Søndag den 30. oktober, 23. s.e.t.
Matt. 5, 13-16 ”I er jordens salt”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.30: LML
Maugstrup kl. 11.00: LML

November
Søndag den 6. november,
Alle Helgens Dag.
Matt. 18, 1-14 ”Den største i Himmeriget - advarsel mod forargelsen”.
Vojens kl. 16.00: EHR, LML og NBC
Se side 16.
Jegerup kl. 19.00: LML. Se side 16.
Maugstrup kl. 10.30: NBC. Se side 16.
Lørdag den 12. november.
Jegerup kl. 09.00: LML
Jagtgudstjeneste. Se omtale side 18.
Søndag den 13. november, 25. s.e.t.
Luk. 17, 20-33 "Guds Riges og
Menneskesønnens komme".
Vojens kl. 16.00: LML.
Musikgudstjeneste. Se side 18.
Jegerup ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 14.00: NBC.
Mindegudstjeneste. Se side 5.
Søndag den 20. november. Sidste
s.i.k.
Matt. 11, 25-30 ”Kom hid til mig…”.
Vojens kl. 10.30: NBC
Jegerup kl. 11.00: EHR
Maugstrup kl. 09.30: EHR
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Søndag den 27. november, 1. s.i.a.
Matt. 21, 1-9 "Jesu indtog i Jerusalem"
Vojens kl. 10.30: EHR.
Julekirkefrokost. Se side 5.
Jegerup kl. 10.30: LML
Maugstrup kl. 10.30: NBC

mindegudstjeneste

EHR = Eva Holm Riis
LML = Lone Marie Lundsgaard
NBC = Niels Bjørn ChristensenDalsgaard

KIRKEFROKOSTer
I VOJEns

Mindestenen på Maugstrup Kirkegård
Mindegudstjeneste i Maugstrup
Kirke søndag den 13. november
kl. 14.00

Kirkefrokost i Vojens Sognegård:
Søndag den 18. september i.f.m. høstgudstjenesten kl. 10.30.
Søndag den 30. oktober efter gudstjenesten kl. 10.30.
Der holdes julekirkefrokost i Vojens
Sognegård søndag den 27. november
efter gudstjenesten kl. 10.30.
Kirkefrokosten koster kr. 25,00.
HUSK! Tilmelding til kirkekontoret
senest fredag kl. 12.00 tlf.: 74 54 11 04.
Vojens Menighedsråd

I år vil vi gerne markere 1. verdenskrigs
afslutning på en særlig måde.
Til mindegudstjenesten bliver der
opført et værk af den tjekkiske komponist
Janácek for venstrehåndsklaver og 11
blæsere.
Dette værk er skrevet til en pianist,
som har mistet sin højre hånd ved fronten
under 1. verdenskrig.
Musikken fortæller om heltemod og
ødelæggelse, frihed og død. Men efter
kampens rædsler spirer håbets spinkle
blomst på de døde ruiner.
Musikkens vigtigste besked er at
huske, hvad krigens altødelæggende
ånde kan gøre med menneskelivet.
Efter gudstjenesten er der kransenedlæggelse ved mindestenen for de
faldne på kirkegården.
Vi slutter med kaffebord i konfirmandstuen.

BREGNBJERGLUNDEN
Gudstjenesterne foregår kl. 10.30.
Den skærmede afdeling kl. 10.15.
Torsdage:
01. september
08. september
15. september
22. september
29. september
06. oktober
13. oktober
20. oktober
27. oktober
03. november
10. november
17. november
24. november
01. december
08. december
15. december
Man kan se hvilken præst, der har gudstjenesten på:
https://sites.google.com/site/
bregnbjerglundenogsommersted/
Alle er velkomne til disse gudstjenester.

LØRDAGSDÅB
Der er mulighed for lørdagsdåb i
Jegerup Kirke på udvalgte lørdage.
Kontakt kordegnen på tlf.: 74 54 11 04.
Eva Holm Riis
Lone Marie Lundsgaard
Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard
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Børnesider

Babysalmesang

Minikonfirmander i
tresognspastoratet

Tirsdag den 25. oktober kl. 14.30 –16.00
begynder vi med minikonfirmander for børn
i 3. klasse, der bor i Vojens, Jegerup og
Maugstrup Sogne.
Derefter er det hver tirsdag indtil den 6. december.
Her er de små til babysalmesang der beundrer bobler

Babysalmesang begynder igen
tirsdag den 6. september
kl. 10.00 i Vojens Sognegård
(minus uge 42)
Det er tirsdage fra kl. 10.00 til 11.00
i sognegården.

Vi mødes i Vojens Sognegård, og så får vi først lidt at spise, før vi
går i gang med at lave julemusical, høre bibelhistorie, male på glas
m.m. og vi skal én gang op i kirketårnet.
Søndag den 11. december afslutter vi med gudstjeneste i Vojens
Kirke kl. 14.00, hvor minikonfirmanderne opfører musicalen,
hvorpå der er juletræsfest i sognegården.
Vel mødt!

Irene Larsen, organist,
Marianne Nissen, medhjælper,
Lone Marie Lundsgaard, sognepræst og
Eva Holm Riis, sognepræst

Det er gratis at deltage, men tilmelding til Irene på mail:
larsenogjakobsen@gmail.com
eller tlf.: 74 59 12 27
Irene
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Vi skal én gang op i kirketårnet
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Drengen og trompeten

Henrik har glemt frk. Trut i toget på
vej til Vojens.
Hun bliver meget ked af det, men
heldigvis er der en kvik dreng der
hjælper hende.
Frk. Trut fortæller drengen, hvad en
trompet laver, og at hun skal spille sammen med instrumenternes dronning, som
ikke kan døje, når folk kommer for sent.

Kirkeorglet er nemlig verdens største
instrument, og derfor bliver hun kaldt
dronning.
Majestæten er så fornem, at hun
aldrig kommer ud og spiller for folk,
men måske er det fordi hun er stor, hun
kan jo ikke komme ud ad døren??
NÅR FRK TRUT AT KOMME
TIL KONCERTEN?

Få svaret onsdag den 28. september
kl. 10.00.
Alle børn og voksne er velkomne og
der er fri entre.
Medvirkende: Henrik Rønnow, trompet
Irene Larsen, orgel
Mona Thorsager, oplæser
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Spaghettigudstjeneste i Vojens Kirke
Onsdag den 5. oktober kl. 18.00 mødes vi i Vojens
Sognegård og spiser spaghetti og kødsovs, inden vi kl.
19.00 går over i kirken og fejrer familiegudstjeneste
Spejderne medvirker.
Af hensyn til maden beder vi om tilmelding til kirkekontoret senest fredag den
30. september på tlf. 74 54 11 04.
Spaghetti med kødsovs

Pris for maden er 50,- kroner pr. familie.

ungdomsgudstjeneste i
jegerup Kirke
Søndag den 9. oktober kl. 17.00 holder vi ungdomsgudstjeneste i
Jegerup Kirke
Vi synger moderne og rytmiske salmer,
som organist Julia Tabakova spiller på
klaveret, og sognepræst Lone Marie
Lundsgaard holder prædiken stående
på gulvet.

Pris for maden er 50,- kroner pr.
familie.

Jegerup Præstegård

Bagefter går vi over i præstegården og
spiser sammen.
Af hensyn til maden beder vi om tilmelding til kirkekontoret senest mandag
den 3. oktober på tlf. 74 54 11 04.
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Klassiske hits i Vojens Kirke

Kasper Hemmer Pihl på saxofon og Joost Schelling på harpe
Der står klassiske hits af bedste skuffe ment, men fik med sin brillante klang
Duoen kommer med et varieret og
på programmet, når Kasper Hemmer sin storhedstid i romantikkens symfo- spændende program tirsdag den 6.
Pihl på saxofon og Joost Schelling på niorkestre. Omtrent på samme tid blev september kl. 19.00.
harpe, gæster Vojens Kirke.
saxofonen opfundet, dens karriere beMåske en uventet kombination, men gyndte i militærorkestre, men den brød Der er fri entre og et glas vin i våbenhuset
de to har mere til fælles end som så.
for alvor igennem i populærmusikken efter koncerten.
Harpen er et meget gammelt instru- og jazzorkestre.
KIRKEBLADET · 35. Årgang · Nr. 3
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Festlig koncert i Vojens Sognegård

Det nyerhvervede flygel. De hvide tangenter er af elfenben, noget der er forbudt i dag

Vojens Menighedsråd har købt et ældre, men velholdt J. Larsen flygel til sognegården
Det skal fejres med et brag af en koncert.
Vi har sammensat et alsidigt program med
gæstesolister, solostykker og andre overraskelser.

10
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Så kom og vær med, når flygelet bliver indviet
onsdag den 14. september kl. 19.00.
Menighedsrådet byder på et glas vin efter
koncerten.
Hilsen Julia og Irene
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Folkekoret

STUDIEGRUPPEN

Studiegruppen – voksenundervisning i kristendom
Studiegruppen har holdt en velfortjent sommerferie og mødes nu
igen fra september.
Denne gang skal vi læse Martin Luthers "Troen og livet", og
eftersom den er udsolgt fra forlaget, kan den hentes i kopi på
kirkekontoret fra midten af august.

Det er efterår - det er tid til at synge!
Folkekoret starter i Jegerup Kirke
søndag den 25. september kl. 11.50.
Korprøverne varer ca. time.
Vi øver op til vores julekoncert.
Jeg glæder mig til igen at skabe musik
sammen med jer og fylde vores smukke
kirke med skønne toner.
Julia

Tirsdag den 6. september
kl. 14.00-16.00 Jegerup Præstegård.
Side 9-22 – Om den dobbelte retfærdighed

Onsdag den 16. november
kl. 17.00 Hammelev Sognegård.
5 præster fra Haderslev Domprovsti indgår i et panel, hvor de kort vil gøre rede
for vigtige sider af reformationen både
historisk og aktuelt.
Bagefter er der drøftelse. Enhver med
interesse i reformationen, uanset sogn, er
velkommen denne aften, hvor der også
vil være en spisepause med buffet til kr.
50,- pr. person.
Tilmelding til sognepræst Bjarne
Christensen 74 50 71 12 / bch@km.dk.

Tirsdag den 11. oktober
kl. 14.00-16.00 Jegerup Præstegård.
Side 23-39 - Om den kristnes forhold til
Mose lov

Bemærk: Tresognspastoratets præster,
Eva Holm Riis, Lone Marie Lundsgaard
og Niels Christensen-Dalsgaard, deltager
alle i panelet.

Der kræves ingen forudsætninger for at
være med i studiegruppen.
Alle er derfor velkomne.
Vi læser, diskuterer og drikker kaffe
sammen i en hyggelig atmosfære – brødet
til kaffen skal du dog selv medbringe.
Program kan hentes i kirkerne eller på
kirkekontoret.

Tirsdag den 6. december
kl. 17.00-20.00 Vojens Sognegård.
Vi taler om mødet i Hammelev Sognegård.
Fællesspisning kl. 18.00.

Jegerup Kirke

Martin Luther

Bemærk: Tilmelding, af hensyn til
maden, til Kirkekontoret senest fredag
den 2. december på tlf.: 74 54 11 04.
KIRKEBLADET · 35. Årgang · Nr. 3
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KONfirmandbilleder 2016

12

Vojens Kirke lørdag den 2. april kl. 10.00

Jegerup Kirke St. Bededag den 22. april kl. 11.00

Vojens Kirke St. Bededag den 22. april kl. 09.00

Maugstrup Kirke søndag den 24. april kl. 10.00

KIRKEBLADET · 35. Årgang · nr. 3
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KONfirmandbilleder 2016

menighedsrådsvalget 2016

Der er i år valg til menighedsrådene
Vi har i tresognapastoratet besluttet at holde orienterings- og
opstillingsmødet på samme dato og som også er den dato,
Landsforeningen af Menighedsråd anbefaler.

Vojens Kirke Kristi Himmelfartsdag den 5. maj kl. 09.00
Fotograf ved alle konfirmandbilleder: Vojens Foto.

Koncert i Vojens Kirke
En festlig koncert i Vojens Kirke
torsdag den 1. december kl. 19.00
Der er noget magisk over datoen - den 1. december vågner
børn forventningsfulde og skynder sig ud af sengen efter den
første kalendergave.
I år får vi alle en skøn gave - en festlig og stemningsfuld
julekoncert med to operasangere - Hanne Hohwü Houmøller,
sopran, og Erik Bekker Hansen, tenor.
De to sangere er til daglig engageret på Den Jyske Opera,
hvor de rejser landet rundt, men denne jul bringer de juleglæden
ud.
Så sæt kryds i kalenderen allerede nu!
Julia

Dagsordenen:
1. Velkomst.
2. Valg af dirigent.
3. Menighedsrådets opgaver og kompetencer.
4. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden
sidste menighedsrådsvalg.
5. Redegørelse for kommende opgaver for
menighedsrådet.
6. Redegørelse for reglerne for opstilling af kandidatlister og afvikling af valget.
Kaffepause.
7. Mulighed for opstilling af en eller flere kandidatlister.
8. Eventuelt.
Møderne afholdes tirsdag den 13. september kl. 19.00 på
følgende steder:
Vojens Sogn i Vojens Sognegård.
Jegerup Sogn i Jegerup Præstegård.
Maugstrup Sogn i Maugstrup Præstegård.
Bemærk at Billundkvarteret hører til Jegerup Sogn.
Yderligere information kan hentes på hjemmesiden:
VojensKirke.dk
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Høstgudstjenester
Vojens Kirke

Jegerup Kirke

Vojens Kirke fejrer
høstgudstjeneste

Maugstrup Kirke fejrer
høstgudstjeneste

Jegerup Kirke fejrer
høstgudstjeneste

søndag den 18. september
kl. 10.30.

søndag den 18. september
kl. 10.30.

søndag den 18. september
kl. 16.00.

Kirken vil være smukt pyntet og
vi fejrer høstgudstjenesten med
at synge nogle af vores kendte
høstsalmer.

Konfirmanderne deltager i den
traditionsrige gudstjeneste, hvor vi
skal synge de gamle, smukke høstsalmer, og hvor kirken vil være
flot pyntet med efterårets blomster
og kornneg.

Kirken vil være pyntet, og de
gamle, smukke høstsalmer vil
blive sunget i vores 1000 år gamle
kirke.

Efter høstgudstjenesten er der
kirkefrokost i sognegården.
Kirkefrokosten koster kr. 25,00.
HUSK! Tilmelding til
kirkekontoret tlf.: 74 54 11 04.
Alle er velkomne.

14

Maugstrup Kirke
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Bagefter går vi i konfirmandstuen
til hyggelig samvær, og hvor der
serveres gullaschsuppe.
Alle er velkomne.

Sognets konfirmander deltager
som afslutning på en lang og
spændende undervisningsdag.
Alle er velkomne.
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Koncert i Jegerup Kirke

LÆGMANDSGUDSTJENESTE

Dora Aalling
Trombrio + trompet

Koncert i Jegerup Kirke torsdag den 29. september kl. 19.00
TROMBRIO + TROMPET
Fire professionelle messingblæsere med
tre tromboner og en trompet - deraf
navnet.
Jack Lawrence, tjenestgørende ved Slesvigske Musikkorps, Elvin Primdal, pensioneret trombonespiller fra Sønderjyllands Symfoniorkester, Ole Frandsen og
Karl-Johan (Kalle) Berkwill, pensioneret fra Slesvigske Musikkorps.

De spiller musik, som for det meste er
arrangeret af Elvin Primdal specielt til
kvartetten.
Repertoiret er meget bredt: fra klassiske ting, sange af blandt andet Carl
Nielsen, Renæssancemusik, til mere populære ting, galopper, valsetemaer o.l.
Glæd jer til en dejlig aften med skønne
toner!
Efter koncerten er der kaffe i tårnrummet.
Julia

I Jegerup Kirke er det normalt præsten,
som står på prædikestolen
Torsdag den 13. oktober kl. 16.30
holder vi lægmandsgudstjeneste med
Dora Aalling på prædikestolen.
Bagefter går vi over i forsamlingshuset
til borgerspisning.
Husk! Tilmelding til borgerspisning.

Jegerup Forsamlingshus

KIRKEBLADET · 35. Årgang · Nr. 3
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alle helgens dag
MAUGSTRUP KIRKE

VOJENS KIRKE

JEGERUP KIRKE

Maugstrup Kirke

Vojens Kirke

Jegerup Kirke

Søndag den 6. november kl. 10.30
mindes vi dem, som er gået bort i løbet
af året.

Søndag den 6. november kl. 16.00
mindes vi alle dem, som er gået bort i
løbet af året.

Det sker ved, at navnene læses højt i
gudstjenesten på dem, der er begravet
eller bisat fra Maugstrup Kirke siden
sidste Alle Helgens Dag.

Det sker ved, at præsterne ved Vojens
Kirke læser navnene højt på dem, der
er begravet eller bisat fra Vojens Kirke
siden sidste Alle Helgens Dag.

Søndag den 6. november kl. 19.00
mindes vi alle dem, som er gået bort i
løbet af året.
Det er derfor en dag, hvor vi skal have
lov at sørge, mindes og tænke tilbage.

Alle er velkomne.

Alle er velkomne.

I Jegerup Kirke holdes der traditionen tro
en anderledes aftengudstjeneste med mulighed for at tænde levende lys.
Kirkerummet bliver fyldt af musik
fra orglet, men vi synger også salmer og
lytter til bibelens trøstende ord.
Alle, der i det forgangne år er bisat eller
begravet fra Jegerup Kirke, vil blive
nævnt og tændt lys for, og der vil være
mulighed for at bede sognepræsten
nævne navnet på et familiemedlem, som
er død i løbet af året, men ikke begravet/
bisat fra Jegerup Kirke.
Alle er velkomne.
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Filmmatiné og café

"Nøgle Hus Spejl"
Torsdag den 6. oktober
kl. 10.00 – 13.00 i Vojens Sognegård.
Filmfremvisning med
diskussion og frokost.

efterfølgende

Michael Noers film "Nøgle Hus Spejl"
var nomineret til Gabrielprisen i 2016.
Det er Landsforeningen af Menighedsråd, der i 2003 for første gang uddelte
denne årlige pris, og siden har flere og
flere kirkelige organisationer samlet sig
bag prisen.

Sven Wollter og Ghita Nørby
„Nøgle Hus Spejl“ er en film om 76-årige
Lily, der er flyttet på plejehjem sammen
med sin syge mand, Max.
Indimellem kommer den voksne datter
på besøg, men ellers går hverdagen med
at passe ægtemanden.
Alt forandres, da en svensk mand
flytter ind, som Lily bliver tiltrukket af.
Hun bliver konfronteret af familien og
de øvrige plejehjemsbeboere, der ikke
forstår den ældre kvindes valg.
Ghita Nørby spiller hovedrollen
som den viljestærke Lily i filmen, der
giver et virkelighedstro indblik i livet
på et plejehjem, men samtidig er det

en fortælling om vanskelig kærlighed
i tilværelsens sidste år. Sven Wollter,
som herhjemme er kendt fra rollerne i
Englegård og Bille Augusts "En sang for
Martin", spiller den svenske mand, og
Trine Pallesen er Lilys voksne datter.
Efteråret byder på filmmatiné og café
i Vojens Sognegård.
HUSK! Af hensyn til bestilling af mad
tilmelding senest onsdag den 5. oktober kl. 12.00 på tlf. 74 54 11 04 eller
som mail til gsh@km.dk
Pris kr. 50,- inkl. frokost.
Drikkevarer kan købes.
KIRKEBLADET · 35. Årgang · Nr. 3
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Jagtgudstjeneste

MUSIKGudstjeneste
i Vojens Kirke

Hertug Hans Blæserne

Tegning af Vojens Kirke

I Jegerup Kirke fejrer vi jagtgudstjeneste
lørdag den 12. november kl. 09.00.
Der vil både være jagtmusik og
jagtprædiken denne morgen i kirken.
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Søndag den 13. november kl.
16.00 holder vi musikgudstjeneste i Vojens Kirke.
Irene Larsen spiller på kirkens
orgel, og Lone Marie Lundsgaard er prædikant.
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Hans Eiler Wolf
Af Svend Erik Lauesgaard Hansen
Kirkeværge, Maugstrup Kirke
Hans Eiler Wolf blev født den 28.
juni 1777 i Vor Frue Sogn, Sokkelund
Herred.
Han blev den 14. juli 1808 gift med
Cathrine Elisabeth Groth og de fik 8
børn.
Hans Eiler Wolf var feltpræst fra år
1808 til 1811, præst i Ødis Sogn fra år
1811 til 1818 og blev derefter sognepræst
i Maugstrup og Jegerup Sogne fra år 1818
til 1844, hvor han døde i Maugstrup den
13. april 1844.
Hans gravsten er den ældste præstesten på Maugstrup Kirkegård.
Den ligger i kirkegårdens nordvestlige
hjørne sammen med andre degne- og
præstestene. Stenen er bevaringsværdig
og derfor lod Maugstrup Menighedsråd
den restaurere i år 2015, så den nu
fremstår i fin stand.
Tidligere sognepræst ved Maugstrup
Kirke Carsten Petersen (1911-1932)

Marmorpladen fra gravstenen

skriver i sin bog om Slesvigske præster,
følgende om Hans Eiler Wolf.
Direkte citat:
Han havde erhvervet sig ret mange
kundskaber og var litterært virksom, men
han var en rationalist af reneste vand.
Han var lidenskabeligt hengivet til
kortspil, og man fortæller endnu, at han
mange nætter igennem selv fra lørdag til
søndag har spillet på Vojensgaard.
I værtshuset her herskede dengang
også meget liv, dels var der en stærk
trafik af fremmede, dels gik byens folk
alt for hyppigt derhen.
En vinteraften var præsten der også,
da han gik ud kom han til fald over en
stjert og brækkede et ben. Et halvt år lå
han i sengen, men halt blev han til sin
dages ende.
Degnen tog ham under den ene arm,
i den anden hånd havde han en stok,
og således gik det til kirken og op på
prædikestolen. At bande var heller ikke
fremmed for ham.
En tid lang drev han selv hele præstegårdens jorder, har også bemerglet
en stor del deraf, men denne drift blev
meget for dyr for ham og han bortforpagtede senere den største del.
Han var ofte i pengeforlegenhed,
hvortil det selskabelige liv i præstegården
bidrog meget. Der var næsten altid besøg,
somme tider indtil 10-20 personer. Han
havde også en båd, hvormed han sejlede
på dammene i haven.
Af en velsignelse for det kristelige liv
i sognet, som skulle være udgået fra ham,
er der i det mindste nu ikke mere noget
spor at finde. Det må endnu bemærkes,
at han var en meget stor blomsterelsker,
den sidste penning kunne han give ud

til planter. De fleste sjældne planter i
præstegårdshaven er plantet af ham.
Han døde også mellem sine planter,
rørt af et slag.
Hver sætning i denne skildring kan
være sand, og dog er det ikke et helt
sandfærdig billede af Hans Eiler Wolf.
Han var måske mere skolemand end
præst, men det bør dog ikke forties,
hvad han har gjort for skolen og anden
folkeoplysning.
Et eget værk af nogen betydning fik
han vel ikke skrevet, men han har oversat
bøger, hvis sidetal i de enkelte bind går i
mange hundrede.
Han har vist også bestilt andet end, at
gæsterere og spille kort.
Ingen af hans eftermænd eller andre præster i omegnen, allermindst
krønikeskriveren selv, har ydet tilnærmelsesvis et sådant arbejde.
Som tegn på, hvor påskønnet hans
samvirken med skolens folk må have
været, kan anføres, at en af sognets
lærere, faderen til den kendte lærerslægt
Nojesen, lod en af sine sønner opkalde
efter præsten.
Hvad han fik plantet i sin have, var
heller ikke så ringe, at det ikke skulle
mindes med tak for efterslægten. Under
den store blodbøg, hvis krone søger sin
lige hvidt og bredt, er mange kristelige
møder blevet holdt, og hundreder af
glade mennesker vandret under de træer,
som Hans Ejler Wolf passede og hyggede om.
Mangen gang kunne vel det spørgsmål
stige op i et og andet hjerte: Hvad mon
efterslægten finder efter os til at glæde
sig ved?
Måske knap nok skyggen af et træ.
KIRKEBLADET · 35. Årgang · Nr. 3
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grundlovsmødet 2016

Mette Johanning, den unge taler
Tak for invitationen til at komme her i dag,
det er jeg meget glad for.
Lidt om mig selv: Jeg er født og
opvokset her i Simmersted, jeg er 21 år
og bor nu i Randers, hvor jeg læser til
ernæringsassistent.
Da jeg sagde ja til at holde denne tale, var
det med lidt svedige hænder, men jeg har taget
udfordringen op og under forberedelserne
kom der pludselig alt for mange emner på
banen.
Vores verden bliver mere og mere
globaliseret, og der er ikke længere så langt til
Asien, da forbindelsen er markant forbedret.
Dette moderne ord, globalisering, er grunden
til, at jeg denne grundlovsdag, hvor vi fejrer
den danske grundlov, vil begynde et helt
andet sted i verden.
Jeg vil fortælle en historie fra det virkelige
liv. Forstil dig situationen inden i dig selv,
i dit hoved.
På en bænk omkring et bord sidder en
mor, bedstemor med et spædbarn på skødet
og to andre børn på 6 og 10 år.
Børnenes far arbejder inde i byen. Denne
familie har et hjem på ca. 15 m2, der laves
mad ved et overdækket ildsted et par meter
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fra huset, og bag ved huset er et skur bygget
op omkring et hul i jorden.
Floden løber i deres baghave, og på den
anden side af huset er et vandfald, hvor rent
bjergvand løber ned ad bjergsiderne.
Den ældste dreng henter vand i en spand
fra vandfaldet, så alle kan få lidt at drikke.
Skal man vaskes eller i bad foregår dette også
i vandfaldet ved bjergsiderne eller i floden.
Børnene i dette hjem er taknemmelige,
hjælpsomme og glade – en fornøjelse at være
sammen med.
I de gode tider får de mad to gange om
dagen, noget grød kogt på ris og noget andet
ris med lidt grønt til. Et festmåltid er, når
der kan blive til lidt kyllingekød. – Dette er
langt fra den hverdag de fleste af jer kender
til, men jeg håber I kan danne et billede af
situationen.
Disse børn går ikke i skole, de lærer ikke
at læse og skrive. De vil derfor have svært
ved at finde arbejde, når de bliver ældre. Og
finder de noget, er det til en ringe løn.
De kår, som de vokser op under, fører de
selv videre. Deres forældre har ikke råd til at
betale for skolegang, sådan er situationen for
over halvdelen at børnene i landet.
De familier, der kan betale skolegangen,
sender deres børn i skole inde i byen. Mange
bor uden for byen og i bjergene, derfor må
børn fra allerede 6-8 år gå den lange vej ind
til byen og bo der ugen igennem.
De kommer altså kun hjem til forældrene i
weekenderne og må ellers klare sig på bedste
vis. De familier, der har råd til at give deres
børn skolegang, giver dem bedre mulighed
for at finde arbejde i fremtiden, og stiller
dem dermed økonomisk bedre, når de skal
ud i livet.
Men samtidig fratages de barnekår
allerede som 6-8 årig, da de her skal klare sig
selv ugen igennem og mange går et par timer
mellem hjem og skole.

Dette er virkelige vilkår, som jeg har
oplevet på tæt hånd på min rejse rundt i
Nepal.
Grundloven i Danmark sikrer, at alle børn i
den undervisningspligtige alder har ret til fri
undervisning i folkeskolen (§ 76).
Det betyder, at børn i Danmark, uanset
forældrenes økonomiske situation, kan få
undervisning og gå i skole. Det er en gave,
vi får gennem vores demokratiske samfund,
en gave vi skal huske at være taknemmelige
for.
Børn i Danmark lærer at læse og skrive,
og får givet fundament til at klarer basale ting
i hverdagen.
Samtidig får børnene mulighed for at
være barn og fratages ikke lige den trygge
afhængighed af deres forsørger. Det er rent
faktisk muligt at være barn på barnelige kår
og samtidig få undervisning og dannelse, så
man er godt udrustet til resten af livet.
Du går måske lige nu i den danske
folkeskole, du syntes matematik er noget bøvl
og læreren er dum. Men du har mulighed for
at lære at læse og skrive, du har mulighed for
en uddannelse og et lønnet job efterfølgende.
Samtidig har børn mulighed for at være
børn, de skal ikke sørge for sig selv fra 6-8
års alderen. – Det er en gave, som udspringer
af vores demokratiske system i Danmark.
Det må vi være taknemmelig for og ikke
tage det som en selvfølge.
Man kan spørge sig selv, om den almindelige dansker stadig kender ordet ”taknemmelig”? Taknemmelig for at det ikke er en
kamp at opfylde de basale livsbetingelser i
Danmark. Taknemmelighed for alle de ting
vi har tilgængelig.
Hvordan ville dit barn reagere, hvis du
kommer med en farveblyant? Ville det redde
resten af dagen og måske være den bedste
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dag i året? – Det tror jeg næppe, for en
simpel farveblyant er da ikke noget at blive
så begejstret over…
Jeg vil fortælle en anden historie, som
sætter taknemmelighed i et perspektiv: Vi er
nu i den nordlige del af Thailand.
Her har jeg vandret lidt i bjergene og her
ligger en lille og smuk landsby.
Her er ingen elektricitet, kun bålets
blussende, varme lys efter mørkets frembrud.
Dyr lever og går frit mellem mennesker og
har plads i den ene ende af huset eller under
huse som er hævet fra jorden.
I landsbyen taler de deres eget sprog,
så selvom min rejsemakker og jeg på
dette tidspunkt havde lært basale ord på
Thailandsk, kunne vi slet ikke tale med
børnene i landsbyen.
En dag besøgte vi landsbyens skole, hvor
der var ca. 25 børn i alle aldre og to lokale
mødre som undervisere.
Der er en skolestue, hvor der er mulighed
for at stå op eller sidde på gulvet.
Ud over det, som vi danskere forstår ved
ordet undervisning, lærer de også at dyrke
jorden, så, passe og høste alle former for
urter og afgrøder.
Hver elev har et lille stykke jord, som de
passer. De er alle klædt i en skoledragt, som
er lavet af en form for sækkelærred, en bluse
og et par bukser til drengene og en kjole til
pigerne.
Børnene sang for os og sagde remser de
havde lært, inden vi skulle lege med dem.
Vi medbragte små farveblyanter og balloner – aldrig har jeg set et barn blive så glad
for farveblyanter.
Vi tegnede med dem, foldede sjove ting af
papir, spillede bold og legede i gården med
børnene hele formiddagen.
Vi kunne ikke kommunikere overhovedet,
kun med tegnsprog og på almindelig
Thailandsk siger man tak på den her måde
(vis).

Det var vores udgangspunkt, og forestil dig
så lige at instruere en leg med en bold. Godt
nok er jeg erfaren gymnastiktræner og kan
normalt få de unge til at udføre det, jeg siger,
men dette var en lidt større udfordring…
Det er børnenes taknemmelighed og glæde
over de her farveblyanter, som de delte, ved
at tegne med en farve hver, jeg gerne vil
fremhæve.
Jeg syntes, at det sætter taknemmelighed
i et perspektiv, som er værd at stoppe op og
tænke over. Tænk på din egen hverdag, og
overvej de mange ting og forhold du får givet
og har mulighed for hver eneste dag, bare
fordi du bor i Danmark.
Det er vigtigt at stoppe op midt i
hverdagens stress og jag, og se på alt det vi
har, de gode forhold vi får givet i det danske
system.
Vi får så mange basale menneskelige
behov og goder givet af det danske politiske
system, vi mangler intet for at overleve og
for at videregive en god tilværelse til vores
børn.
Fokus bliver hurtigt lagt på alt det vi
mangler og alt det, som ikke fungerer, men
jeg vil gerne opfordre til, at se på alt det, vi
har i stedet for.
Det giver helt automatisk en mere positiv
indstilling til alle ting. – I må huske på, hvor
stor en gave det er at leve i Danmark.
Værdsæt vores sociale goder i samfundet
og sæt pris på, hvor fornemme vilkår vi lever
under her i Danmark.
Jeg vil gerne ønske alle, God grundlovsdag
og Tak fordi jeg måtte komme her i dag.

SOGNEJAGT

Maugstrup Menighedsråd afholder
sognejagt i samarbejde med Maugstrup og Simmersted jagtforening:

Lørdag den 10. december
kl. 10.00.
Jægerne mødes ved Simmersted Friskole.
Der jages først i Sønderskoven i Simmersted, derefter i Præsteplantagen på
Kestrupvej.
Der serveres grillpølser og drikkevarer i plantagen.
Arrangementet er gratis.
Alle sognets beboere, jægere samt jagtforeningens medlemmer er velkomne, og
vi håber mange møder op.
Her er en god mulighed for, at ikkejægere også kan få et indblik i, hvordan
en jagt foregår.
Og samtidig få en herlig naturoplevelse kombineret med en frisk travetur.
Med venlig hilsen
Jagtforeningerne og
Maugstrup Menighedsråd
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Ny hjemmeside for Jegerup Kirke

JULETRÆSFEST
Søndag den 11. december kl. 14.00
er der familiegudstjeneste i Vojens
Kirke
Efter gudstjenesten er der juletræsfest i
Vojens Sognegård, hvor det kan ske, at
julemanden (den ægte), kommer forbi
med sin sæk.
Mere herom i næste kirkeblad

SANKETRÆ
Forsiden af Jegerup Kirkes nye hjemmeside
Jegerup Kirke har fået ny hjemmeside og webmaster er sognepræst Lone Marie
Lundsgaard, der også har stået for opbygningen af hjemmesiden.
Adressen på hjemmesiden er: http://www.jegerupkirke.dk

NYTÅRSKONCERT

gospel workshop

Nytårskoncert i Vojens Kirke med
Vojens Brassband den 10. januar 2017
kl. 19.00. Mere i næste kirkeblad

Gospel workshop i Vojens Kirke lørdag
den 4. februar 2017 kl. 19.00 hvor alle
der går til konfirmationsforberedelse
synger gospel, som de har forberedt sig
på hele lørdagen.
Alle er velkommen.

JULEKONCERT MED
VOJENS KORET
Den traditionelle julekoncert i Vojens
Kirke med Vojens Koret bliver i år
onsdag den 7. december kl. 19.00.
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Maugstrup Menighedsråd tilbyder
sanketræ ved selvskovning.
Pris: Kr. 200,- pr. rummeter incl. moms.
Henvendelse til:
Skovudvalgsformand
Svend Erik Lauesgaard Hansen
Tlf.: 74 50 62 08
Mob.: 22 48 62 08

gudstjenester i tv
Danmarks Radios DRK sender hver
søndag gudstjeneste kl. 14.00.
Gudstjenesten bliver sendt fra forskellige kirker i Danmark med egne præster,
organister og menigheder.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

KIRKEBIL

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Dåb

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

Vojens Menighedsråd

Aftale om dåb træffes med kirkekontoret i god tid før den ønskede dato.
Der skal opgives navn og adresser
på 2 - 5 faddere, og afleveres en fødsels- og navneattest.
Der træffes derefter aftale med
præsten om en samtale.

Vielse
Aftale om vielse træffes med kirkekontoret i god tid før den ønskede
dato.
Prøvelsesattest skal indhentes på
borgmesterkontoret, dog tidligst 4
måneder før vielsen.
Der træffes derefter aftale med
præsten om en samtale.

Begravelse/bisættelse
Når begravelsens tidspunkt er fastsat, aftales forløbet, herunder salmer,
med præsten.
Alle medlemmer af folkekirken
har ret til at blive begravet/bisat fra
deres sognekirke.

Indre Missions møder arrangeres fra
gang til gang, så oplysning om de næste
møder kan indhentes ved:
Herdis Hansen, Ndr. Ringvej 7 i Vojens,
Tlf.: 51 95 07 72.

TAXA Tlf. 70 10 75 00

MANGLER KIRKEBLADET
Det næste nummer af Kirkebladet (nr. 4
- 2016) uddeles lørdag den 26. november
2016.
Har du ikke modtaget det denne dag,
så kontakt kirkekontoret.
Det kan også hentes i våbenhuset i
kirkerne eller på biblioteket i Vojens.
Kirkebladet kan også hentes på hjemmesiden: www.vojenskirke.dk.
Deadline for stof til næste kirkeblad er
mandag den 24. oktober 2016.

hjemmesider
Her er kirkernes hjemmesider:
www.vojenskirke.dk
www.jegerupkirke.dk
www.maugstrup.dk/kirke

Der er offentlige menighedsrådsmøder i
Vojens Menighedsråd:
Onsdag den 28. september kl. 14.00.
Onsdag den 26. oktober kl. 14.00.
Onsdag den 23. november kl. 14.00.
Onsdag den 25. januar 2017 kl. 14.00
Onsdag den 22. februar kl. 14.00.
Alle møder holdes i Vojens Sognegård,
Østerled 4 i Vojens.
Vojens Menighedsråd

Jegerup Menighedsråd
Jegerup Sogns offentlige menighedsrådsmøder afholdes i Jegerup Præstegård:
Tirsdag den 13. september kl. 16.30.
Tirsdag den 11. oktober kl. 16.30.
Tirsdag den 08. november kl. 16.30.
Tirsdag den 13. december kl. 16.30.
Jegerup Menighedsråd

Maugstrup Menighedsråd
En folkekirkelig samtaletjeneste i samarbejde med Kirkens Korshær.
Du kan tale om det, som du ønsker. En
samtale vil mange gange kunne løse op
for problemerne.
Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere
har tavshedspligt. Intet fortælles videre.
Alle kan henvende sig - og ingen spørger om navn, adresse eller cpr. nr..
Tlf.: 70 12 01 10.
Åbningstid: 20.00 - 02.00.

Der afholdes menighedsrådsmøder i
Maugstrup Sogn:
Torsdag den 15. september kl. 18.30.
Torsdag den 20. oktober kl. 18.30.
Torsdag den 17. november kl. 18.30.
Torsdag den 15. december kl. 18.30.
Møderne afholdes i konfirmandstuen i
Maugstrup Præstegård.
Se behandlingspunkter på:
www.Maugstrup.dk
Og klik videre til Maugstrup Kirke.
Maugstrup Menighedsråd
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Kirkekontoret
Kordegn Gunvor Steensbeck Hansen, Østerled 4, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 11 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, kontor: Østerled 4, 6500 Vojens, Tlf. 74 54 11 04.
Privat: Lintrupvej 19, 6660 Lintrup, Tlf. 74 82 11 01 og e-mail: EHR@KM.dk. Træffes bedst kl. 10-11. Mandag fri.
Lone Marie Lundsgaard (Kirkebogsfører), Bålhøjvej 1, Jegerup, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 11 11 og e-mail: LOML@KM.DK. Mandag fri.
Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard, Borgvej 3, Maugstrup, 6500 Vojens.
Tlf. 74 50 63 27 og e-mail: NBC@KM.DK. Mandag fri.
Organister i tresognspastoratet
Irene Larsen, Kirketoften 1, Jegerup, 6500 Vojens. Tlf.: 74 59 12 27 og e-mail: larsenogjakobsen@gmail.com
Julia Tabakova, Storegade 97 A, 2., 6100 Haderslev. Tlf.: 28 92 89 92 og e-mail: julia@juliatabakova.dk

vojens Sogn

Jegerup Sogn

Kirkesanger:
Kontakt kirkekontoret tlf. 74 54 11 04
Kirkegårdsleder:
Claus Schøtt,
Østerled 2, 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 og kasserer:
Knud Peter Levinsen, Vestergade 54,
6500 Vojens, tlf. 74 54 28 37,
e-mail: kpl@net.dialog.dk
Regnskabsfører:
Gunvor Steensbeck Hansen, Landgangen 7, 2. th.
6100 Haderslev, tlf. 74 54 26 72
e-mail: gsh@km.dk

Graver og kirketjener:
Tove Laursen, Kirketoften 7 B, Jegerup,
6500 Vojens. Tlf. 23 80 34 94
e-mail: je.kirke@gmail.com
Menighedsrådsformand:
Birte (Bibs) Stark, Østerengvej 4, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 03 00
e-mail: bibsstark@bbsyd.dk
Kirkeværge:
Ejner Jensen, Kærager 3, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 00 34
e-mail: stiejn@bbsyd.dk
Kasserer:
Annie Greis Andersen, Engkær 18, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 10 06
e-mail: pgaa@bbsyd.dk
Regnskabsfører:
Margit Krag, Bygaden 39, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 30 39
e-mail: mcjkrag@gmail.com

Maugstrup Sogn
Kirkesanger:
Chresten Friis, Simmerstedvej 221,
6100 Haderslev, tlf. 21 42 61 01
e-mail: chrestenfriis@gmail.com
Graver:
Ole Toft Sørensen, Borgvej 1 a, 6500 Vojens,
tlf. 74 50 63 92 , Mob.: 52 24 21 68
e-mail: gravermaugstrup@bbsyd.dk
Menighedsrådsformand:
Ulla Toft, Simmerstedholm 5, 6500 Vojens,
tlf. 74 50 63 04, e-mail: uto@bbsyd.dk
Kirkeværge:
Svend Erik Hansen, Simmersted Byvej 24,
6500 Vojens, tlf. 74 50 62 08
e-mail: svenderiklhansen@hotmail.com
Kasserer:
Hanne Juhl Nissen, Simmerstedbyvej 11,
Simmersted, 6500 Vojens, tlf. 74 50 61 04
e-mail: hannenissen@simmersted.dk
Regnskabsfører:
Else Marie Birk, Hammelev Bygade 1C.
6500 Vojens, tlf. 74 50 73 80
e-mail embirk@mail.tele.dk
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