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MENNESKELIV OG KRISTENTRO
NY KIRKESANGER
I MAUGSTRUP

I november 2005 blev jeg ansat i
Maugstrup Kirke, og da det jo er min
sognekirke, var forholdene ikke helt
fremmede. Jeg har altid godt kunnet
lide at synge, og da jeg så blev opfordret til at blive kirkesanger af vores menighedsrådsformand, så slog
jeg til.
Jeg var godt nok lidt spændt på,
om jeg i en alder af 67 år kunne lære
at blive kirkesanger, men er blevet
glad for det. Det er dejligt at kunne
få lov til at synge alle vore gode salmer søndag efter søndag. En salme,
der bliver sunget igen og igen, bliver
for mig bedre og bedre.
Jeg synes, at jeg er meget privilegeret, da vi har et rigtigt godt samarbejde personalet imellem ved vores
kirke.
F.eks. er jeg sammen med vores
organist Karen samt vores sognepræst Lykke Wester med til at planlægge salmerne, vi synger til søndagens gudstjenester.
Efter sommerferien begyndte jeg
på basisuddannelsen til kirkesanger i
Løgumkloster – et studie, der går
over to år. Jeg gå i skole hver anden
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onsdag. Der er undervisning i sang –
klaver – hørelære og stemmelægning/korsang og gudstjenestelære. I
klaverundervisning og sang modtager jeg soloundervisning, men til de
andre fag er vi fire deltagere på holdet.
Jeg har været på skolen nogle
gange og har fået meget ud af det.
Det er nogle ualmindeligt flinke lærere jeg har, og de har tålmodighed
med mig, der ikke har den store erfaring f.eks. i klaverspil.
Så jeg prøver at suge en masse ny
viden til mig og håber, at det må

komme vores menighed i Maugstrup
Kirke til gode.
Chresten F. Friis

Forsidefoto: Etta Cammeron satte liv
i Vojens kirke
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Side 3

NYT ORGEL I JEGERUP
KONSULENTENS TANKE
mindeligt lave tårnbue havde klangen meget svært ved at nå ud i selve
kirkerummet. Samtidig var orglet
(inklusiv et stort bælgeanlæg) særdeles pladskrævende.

Noget af det spændende ved et (rigtigt pibe)orgel er, at det er “unikt”
- det bygges og tilpasses til netop
det rum, det skal klinge i. Det gælder også den arkitektoniske side af
sagen - man taler helt konkret om
den “klangligt/arkitektoniske syntese”.
Orglet skal klinge, som det ser ud
- og omvendt. Ikke mindst i så henseende har Danmark fornemme traditioner; det er ikke mindst derigennem, at dansk orgelbygning siden
1930’erne har vundet international
berømmelse.

Orglets placering, indre opbygning
og ydre udformning skal alt sammen
være et synligt udtryk for, hvad der
teknisk, klangligt og visuelt er en
optimal og logisk sammenhængende
løsning. Til netop det brug på det
sted.
Det nye orgel i Jegerup har ikke
mindst på denne måde været en
spændende opgave.
Det hidtidige orgel fra 1890 var i
sig selv nok et kvalitetsinstrument.
Men det var sparsomt disponeret i
forhold til nutidige forventninger.
Og med placeringen bag den ual-

Det er en umulighed at forestille
sig det flyttet frem foran buen. Det
bedste var, om det kunne overføres
til en anden kirke, hvor pladsforholdene var mere passende. Og at bygge et nyt orgel, anbragt i selve kirkeskibet.
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Skulle det i overensstemmelse
med naturlige, nutidige krav have to
manualer og pedal, var det vigtigt selv med blot 11 stemmer - at undgå, at det ikke kom til at virke for
stort og dominerende i rummet. Skibets nordvestre hjørne måtte være
det rigtige sted, og for at begrænse
orgelhusets dybde og bredde mest
muligt, besluttedes det at bygge i
højden. Pibeværket blev anbragt i to
etager med piberne tilhørende det
underste klaviatur nederst, og øverste klaviaturs piber i “overetagen”.
Store piber tilhørende dette værk
(Principal 8’) danner facaden delvis
skjult bag et originalt gitterværk. Bagerst mod nord er Pedalets store
Subbas-piber placeret.

Side 4

Orgelhusets grundplan er kvadratisk, og sidernes bredde afgøres logisk og naturligt af de pladskrav,
spillebordets klaviaturer stiller. Orglet har facade både mod syd og øst af flere grunde: Dels arkitektoniske da man træder ind i kirkerummet fra
våbenhuset, bør en “død” sidevæg i
orgelhuset undgås - og dels akustiske: At orglet således klinger både
mod syd og øst, befordrer en ubesværet “sterofonisk” klangspredning
og - fylde. Og hvis klangen også skal
kunne nå det nu frilagte tårnrum,
kan orglet ikke blot klinge i retning
øst. Det vil have særlig betydning i
forbindelse med f.eks. akkompagnement af et kor i tårnrummet.
Bl.a. for at tage højde for den situation er spillebordet anbragt på orgelhusets sydside; organisten har på

den måde frit udsyn til både højre og
venstre. Orgelblæseren er anbragt i
en “grav” i gulvet, og orglet “stjæler”
således nogle bænke nederst i kirken. Men der er så til gengæld vundet så rigeligt med andre pladser i
forbindelse med tårnrummet.

Således er nogle af de væsentlige
tanker bag den klangligt/arkitektoniske syntese” i Jegerup.
Svend Prip, domorganist
i Haderslev
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Side 5

MEDDELELSER MAUGSTRUP

Mindegudstjeneste
Mindegudstjeneste for afslutningen
på 1. verdenskrig d. 12. november
kl. 19
Efter gudstjenesten er der kransenedlæggelse ved mindestenen på
kirkegården. Vi slutter med kaffe i
konfirmandstuen.
Menighedsrådet.

Salme (halv)maraton
Vi fortsætter vores salme(halv)maraton, denne gang med julens nye og
gamle salmer som tema. Vi taler tit
om, at de nye salmer i salmebogen,
kan være svære at finde fodslag
med, når vi synger dem i gudstjenesten. Derfor bruger vi her i vinter
nogle aftener på at blive mere dus
med dem. Måske ender vi med at
blive lige så glade for dem, som vi er
for de gamle. Imellem salmerne vil vi
drikke kaffe.
Næste salmesangsaften er
d. 22. nov. kl. 19.30 i konfirmandstuen. Kirkebilen kører.
Invitationen gælder hele tresognspastoratet – altså også Vojens og
Jegerup sogne.
Organist, kirkesanger
og sognepræst.

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

GÅ i kirke 1. nytårsdag
Trænger du til frisk luft oven på julens strabadser, så gå en tur til kirke
1. nytårsdag. Kl. 14.30 serverer vi
kaffe med hjemmebag i konfirmandstuen. Her har vi lejlighed til at
snakke, synge og ønske hinanden
godt nytår, inden vi kl. 16 holder
gudstjeneste sammen.
Lykke Wester.

Aftenhøjskolen
Aftenhøjskolen i Maugstrup Præstegård. Første mødegang i aftenhøjskolen er d. 8. januar 2007 kl. 19.30.
Nærmere program følger.

Adventsmøde
Menighedsrådsmøder
Tirsdag d. 5. december kl. 14.00 er
der adventsmøde ved sognepræst
Lykke Wester. Alle er velkomne.
Menighedsråd og sognepræst.

16. nov. 2006
18. jan. 2007
Møderne er offentlige, begynder kl.
19 og afholdes i konfirmandstuen.
Maugstrup menighedsråd.

Luciagudstjeneste
Luciagudstjeneste d. 10. december
kl. 19. Traditionen tro holder vi igen
i år børnegudstjeneste med Luciaoptog i Maugstrup Kirke. Hvis du vil
være med til at gå Lucia, så hold øje
med den seddel, der bliver delt ud
på Simmersted skole.
Menighedsråd og sognepræst

Børneklubben Arken har
fået nyt mødetidspunkt!!!
Vi mødes nu kl. 15.15 – 16.30
Alle børn fra 3 år til 4. klasse er
velkomne.
Det er gratis!

KIRKEBLADET · 25. ÅRGANG · NR. 4

5

K97837_VOJENS_KIRKEKASSE

01/11/06

14:53

Side 6

GUDSTJENESTELISTE

November 2006
søndag d. 5. november,
Alle Helgens dag
Matt. 5,13-16 "I er jordens salt".
Vojens kl. 10: Gjesing (kirkekaffe)
Jegerup kl. 10: Nedergaard
Maugstrup kl. 10: Wester

www.maugstrup.dk/kirken

søndag d. 26. november,
s. s. i kirkeåret
Matt. 11,25-30 "Kom hid til mig...".
Vojens kl. 10: Wester
Jegerup kl. 10: Nedergaard
Maugstrup kl. 19: Nedergaard

December 2006
lørdag d. 11. november
Hubertusmesse
Jegerup kl. 09.00, Nedergaard
søndag d. 12. november,
22. s. e. trinitatis
Matt. 18,1-14 "Den største i Himmeriget - advarsel mod forargelsen".
Vojens kl. 10: Gjesing
Jegerup kl. 10: Nedergaard
Maugstrup kl. 19: Gjesing (mindegudstj)
søndag d. 19. november,
23. s. e. trinitatis
Mark. 12,38-44 "Den fattige enkes
gave".
Vojens kl. 10: Gjesing
Jegerup kl. 19: Gjesing
Maugstrup kl. 10: Wester
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søndag d. 3. december,
1. s. i advent
Matt. 21,1-9 "Jesu indtog i Jerusalem"
Vojens kl. 10: Gjesing (kirkefrokost)
Jegerup kl. 10: Nedergaard
Maugstrup kl. 10: Wester
søndag d. 10. december,
2. s. i advent
Luk. 21,25-36 "De sidste tiders tegn"
Vojens kl. 10: Nedergaard
Jegerup kl. 15: Nedergaard (Lucia)
Maugstrup kl. 19: Wester (Lucia)
onsdag d. 13. december,
orgelindvielse
Jegerup kl. 19.00: N.H. Arendt

søndag d. 17. december,
3. s. i advent
Matt. 11,2-10 "Johannes Døbers
spørgsmål"
Vojens kl. 14 Gjesing (Børnegudstj)
Jegerup kl. 19: Nedergaard
Maugstrup kl. 10: Nedergaard
søndag d. 24. december,
4. s. i advent/Juleaften
Luk. 2,1-14 "Jesu fødsel" eller Matt.
1,18-25 "Omkring Jesu fødsel".
Vojens kl. 13.00: Wester
Vojens kl. 14.30: Gjesing
Vojens kl. 16.00: Gjesing
Jegerup kl. 14 & 16: Nedergaard
Maugstrup kl. 16: Wester
mandag d. 25. dec., juledag
Luk. 2,1-14 "Jesu fødsel".
Vojens kl. 10: Gjesing
Jegerup kl. 10: Nedergaard
Maugstrup kl. 10: Wester
tirsdag d. 26. december,
2. juledag
Matt. 23,34-39 "Profeternes forfølgelse og dommen over Jerusalem".
Vojens kl. 10: Gjesing
Jegerup kl. 14: Gjesing
Maugstrup. Ingen
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GUDSTJENESTELISTE, M.V.
søndag d. 31. december,
julesøndag
Luk. 2,25-40 "Simeons lovsang"
Vojens kl. 10: Wester
Jegerup kl. 16: Wester
Maugstrup. Ingen

Januar 2007
mandag d. 1. januar 2007
Luk. 2,21 "Jesu omskærelse".
Vojens kl. 14: Gjesing
Jegerup kl. 19: Nedergaard
Maugstrup kl. 16: Wester
søndag d. 7. januar, 1. s. e. H3K
Luk. 2,41-52 "Jesus som 12-årig i
templet".
Vojens kl. 10: Wester
Jegerup kl. 10: Nedergaard
Maugstrup kl. 19: Wester
søndag d. 14. januar, 2. s. e. H3K
Johs. 2,1-11 "Brylluppet i Kana".
Vojens kl. 10: Nedergaard
Jegerup kl. 16: Nedergaard
Maugstrup kl. 19: Nedergaard

www.maugstrup.dk/kirken

søndag d. 21. januar, 3. s. e. H3K
Matt. 8,1-13 "Jesus renser en spedalsk og helbreder en officers tjener".
Vojens kl. 10: Wester
Jegerup kl. 10: Nedergaard
Maugstrup kl. 19: Nedergaard
søndag d. 28. januar, s. s. e. H3K
Matt. 17,1-9 "Forklarelsen på
bjerget"
Vojens kl. 10: NN
Jegerup kl. 19: Wester
Maugstrup kl. 10: Wester

Februar 2007
søndag d. 4. februar,
septuagesima
Matt. 20,1-16 "Lignelsen om arbejderne i vingården".
Vojens kl. 10: NN
Jegerup kl. 10: Nedergaard
Maugstrup kl. 19: Nedergaard
søndag d. 11. seksagesima
Mark. 4,1-20 "Lignelsen om sædemanden - og dens udlægning".
Vojens kl. 10: Nedergaard
Jegerup kl. 19: Wester
Maugstrup kl. 10: Wester

NOVEMBER 2006
Onsdag d. 1. nov. kl. 19.30
Bibelkreds hos:
Andreas Pedersen, Gyvelvej 4.
Onsdag d. 15. nov. kl. 19.30
Sudankredsens pakkefest i
Præstegården.
DECEMBER 2006
Onsdag d. 6. dec. kl. 19.30
Julehygge hos:
Herdis Hansen, Ndr. Ringvej 7.
Taler: Indremissionær
Henrik Christensen, Haderslev
JANUAR 2007
Bedeuge 7. - 14. jan.
Tirsdag d. 9. jan. kl. 19.30
hos: Gunner Schmidt,
Møllevej 20, Gabøl.
Onsdag d. 10. jan. kl. 19.30
hos: Herdis Hansen, Ndr. Ringvej 7.
Torsdag d. 11. jan. kl. 19.30
hos: Andreas Pedersen, Gyvelvej 4.
Fredag d. 12. jan. kl. 19.30
hos: Hans Hummeluhre,
Runebakken 77.
Onsdag d. 31. jan. kl. 19.30
Sudankreds hos:
Hanne Tønder, P. N. Lagonisvej 4.
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Side 8

MEDDELELSER VOJENS
NY KIRKESANGER I
VOJENS KIRKE

www.vojenskirke.folkekirken.dk

Møde i Vojens
Præstegård
Torsdag d. 30. nov. kl. 19.30
Overlæge
Ole Hartling,
formand for Etisk
Råd, taler over
emnet:
Livsglæde
og bekymring

Vores nye kirkesanger i Vojens Kirke
hedder Rasmus Ruge, han er 20 år
gammel, og kommer fra Svenstrup
på Als.
Samtidig med at Rasmus er kirkesanger hos os, følger han undervisningen på Vojens Musikskole, hvor
han er elev på MGK – et musikalsk
grundkursus, der forbereder til Musikkonservatoriet. Sangen er derfor
en vigtig del af Rasmus’ liv, og det er
vi glade for at kunne nyde godt af i
Vojens Kirke. Vi ser frem til et godt
og inspirerende samarbejde.
Præsterne og Vojens
menighedsråd

I vore dage kan vi meget mere, men
bekymringerne synes ikke færre. Det
er ikke forkert at "bekymre sig om",
for vi skal bekymre os om hinanden.
Men "bekymring for" kan have negative følger. Bekymringer "for" er måske et resultat af, at der er så meget,
vi har styr på og magt over, at vi tror,
vi også har magt over liv og død. Så
stærk er denne opfattelse, at hvis
nogen bliver ramt af sygdom eller
ulykke, falder det os hurtigt ind, at
det nok må skyldes en menneskelig
fejl. Er noget blevet overset? Har nogen svigtet? Det er en illusion om, at
vi kan komme om ved den menneskelige sårbarhed, blot vi gør os umage nok, siger Ole Hartling.

Hvad gør jeg ved ......?
Dåb
Tid og sted for dåb aftales telefonisk med kordegnen. Når tiden
nærmer sig, kommer præsten på
besøg, og dåbsritualet gennemgås.
Barnet skal have en fødsels- og
navneattest (fås på bopælskommunen) inden dåben. Der skal være
mindst tre faddere ved dåben.
Vielse
Tid og sted for vielse aftales med
kordegnen gerne i god tid. Parret
skal ligeledes i god tid bestille en
prøvelsesattest på Folkeregisteret i
bopælskommunen. Endvidere skal
parret vælge to bryllupsvidner. Når
tiden nærmer sig, aftales møde med
præsten, hvor der bl.a. skal vælges
salmer, og ritualet gennemgås.
Begravelse/bisættelse
Dødsfaldet skal anmeldes til kordegn i bopælssognet. En bedemand
kan kontaktes, som hjælper med at
ordne papirer og andre praktiske
ting. Tidspunktet for den kirkelige
handling aftales altid gennem kordegnen.
Man er altid velkommen til at
ringe til kordegnen, så vil hun
være behjælpelig.
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Side 9

MEDDELELSER VOJENS

Julefrokost
Første søndag i advent er der julefrokost i præstegården efter gudstjenesten. Alle er velkomne til denne
traditionsrige begivenhed.
Pris: 15 kr. + drikkevarer.
Menighedsrådet

Koncert med
Vojens Koret
Tirsdag d. 5. december kl. 19.30 er
der koncert med Vojens Koret i Vojens Kirke. December er traditionernes tid. Og i Vojens Kirke er det en
dejlig tradition, at vi i december har
besøg af Vojens Koret. Korets nye dirigent, Karen Lawrence, præsenterer
et nyt og spændende repertoire, og
publikum får også lejlighed til at få
rørt stemmebåndene.

Familie
-julegudstjeneste
D. 17. dec. kl. 14 i Vojens Kirke
Traditionen tro vil der 3. søndag i advent være familiegudstjeneste i Vojens. Der vil være Lucia-optog, og vores dygtige kirkekor samt mini-konfirmander vil medvirke. Efterfølgende er der juletræ i konfirmandstuen,
hvor rygterne vil fortælle, at der

kommer en julemand med godteposer – til de artige! Det er gratis at
deltage.
Irene og Johs.

De ni læsninger
Torsdag d. 14. december kl. 19.30 er
der ’de ni læsninger’ i Vojens Kirke.
De ni læsninger er en forberedelsesgudstjeneste til julen, og temaet for
gudstjenesten er - sådan som det udtrykkes i valget af bibelteksterne målet og formålet med Guds kærlighed til hele sin skabning. Konfirmander vil med høj og klar røst læse teksterne, som vil blive ledsaget af musik. Ark med teksterne vil blive uddelt. Mød op til denne fine jule-tradition.
Irene og Johs.

Mini-konfirmand
- det er sejt!
Går du i 3. klasse, kan du være minikonfirmand i Vojens Kirke. Vi starter
en gang efter efterårsferien og stopper igen midt i december. Det plejer
at være virkelig sjovt at være med.
Der kommer sedler ud på skolerne
midt i oktober. Undervisningen kommer til at ligge onsdage kl. 13
Irene og Johs.

BØRNEKLUB B EN
- er for alle børn fra 6-13 år
i Vojens og omegn
Vi mødes i kirken den sidste lørdag i
måneden kl.10-12. Vi har et spændende program med både humor og
kirke. Hvis du sender en mail til
JGJ@KM.DK, får du dit eget personlige brev tilsendt, hver gang vi skal
mødes. Vi mødes d. 25. november &
27. januar. Børneklubben ledes af
Lene Jørgensen, 74 54 29 99
EFTERLYSNING
Børneklubben mangler frivillige
voksne hjælpere. Har du lyst til at
hjælpe, så ring til en af os. Du behøves ikke hjælpe til hver gang, bare en
gang imellem. Hjælpen kan være alt
lige fra at møde op til at bage en kage. Ring til:
Lene Jørgensen, 74 54 29 99 eller
Johannes Gjesing 74 54 11 04
Juleaftensdag i Vojens Kirke
D. 24. december måtte en del sidste
år søge forgæves til kirken, da der ikke kunne lukkes flere ind. Derfor vil
der juleaftensdag blive afholdt tre
gudstjenester i stedet for to. Tjenesterne begynder kl. 13, 14.30 og 16.
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Side 10

MEDDELELSER JEGERUP
Lørdag d. 11. november
kl 09.00 holder vi i samarbejde med
Jagtforeningen en særlig Hubertusmessse i kirken. Alle er velkomne
Tirsdag d. 14. november
kl. 19.30 i forsamlingshuset kommer
Jytte Dreyer til Jegerup og holder
foredrag.
Jytte Dreyers foredrag handler altid om det alment menneskelige.
Ingen mennesker slipper helt for
sorger og bekymringer, men mange
har alene valgt at fokusere på det
negative. Man kan ikke tit nok minde
hinanden om, hvor vigtigt det er at
holde fast i livsglæden - for livet er
nu engang ikke det værste, man har
- tænk bare på alternativet.
Sådan introducerer Jytte Dreyer
sit foredrag.
Søndag d. 10.december
kl. l5.00 synges julen ind i Jegerup
Kirke.
Lucia-optog med de ældste børn
fra børnehaven samt skolens børn.
Hanne Steen Hansen underholder
på trompet og organist Marie Petersens kor synger julesalmer. Derefter
er der som altid julehygge i forsamlingshuset.
Det er hvad der kan oplyses på nuværende tidspunkt da, de personer

10

KIRKEBLADET · 25. ÅRGANG · NR. 4

der står for Luciaoptoget, slet ikke
har holdt møde endnu.
Onsdag d. 13. december
kl. 19.00 er der i anledning af indvielsen af det nye orgel festgudstjeneste i Jegerup Kirke.

billeder og af nye rytmer. Jeg vil fortælle om en særpræget kunstner og
om et troende og tvivlende menneskes bevægede liv i en tid, hvor den
enkeltes frihed var yderst indskrænket, og den enevældige magt forsøgte at blande sig i alles gøremål, selv
det mest private.”

Fint besøg i kirken

Biskop Niels Henrik Arndt og domorganist Svend Prip medvirker. Efter gudstjenesten er menighedsrådet
vært ved et mindre arrangement i
det ”nye” tårnrum.
Tirsdag 23. januar 2007
I samarbejde med Vojens og Maugstrup menighedsråd. har vi arrangeret et spændende foredrag v. Marianne Hesselholt:
Emne: Hans A. Brorson `` så smukke toner``
Marianne Hesselholt der er forfatter skriver bl.a. ”Jeg synes, han er
den største af vore digtere. Hans salmer og sange er fulde af stærke sanseindtryk, af smukke klange og flotte

En stor del af de ”mindste”børn fra
Jegerup Skole var på besøg i kirken,
hvor jeg havde lovet at vise dem kirken samt fortælle om, hvad en præst
egentlig laver. Børnene var så nysgerrige og spurgte så meget, at det
stort set kun blev til en rundvisning i
kirken – så da vi kom til spørgsmålet:
hvad laver en præst egentlig? måtte
jeg svare, at han/hun snakker.
Ole Nedergaard
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ADRESSELISTE

Kirkekontoret
Kordegn Gunvor Steensbeck Hansen, Østergade 13,1. 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 37 04 og e-mail GSH@KM.DK Åbent, hverdage kl. 9-12.30 og torsdag tillige kl. 16-18.

Præster
Johannes Gjesing, KBF, Østerled 4, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 11 04 og e-mail JGJ@KM.DK, hjemmeside: www.vojenskirke.dk
Træffes bedst tirsdag til lørdag kl. 12-13. Torsdag tillige 17-18. Mandag fri.
Ole Nedergaard, Bålhøjvej 1, Jegerup, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 06 94 e-mail ole_nede@post6.tele.dk Hjemmeside: http://home6.inet.tele.dk/ole_nede
Træffes bedst tirsdag og torsdag kl. 18-19, samt onsdag, fredag og lørdag kl. 12-13. Mandag fri.
Lykke Fugl Wester, Borgvej 3, Maugstrup, 6500 Vojens
Tlf. 74 50 63 27 og e-mail LFW@KM.DK Træffes bedst tirsdag til lørdag kl. 12-13. Mandag fri.

VOJENS SOGN

JEGERUP SOGN

MAUGSTRUP SOGN

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

Organist:
Marie Petersen, Thorsvej 32,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 12 48

Organist:
Karen Engsig-Karup, Engvej 9,
6094 Hejls, tlf. 75 57 45 23

Kirkesanger:
Rasmus Ruge, tlf. 40 74 32 32

Graver og kirkesanger:
Søren Lagoni, Stenvænget 3,
6560 Sommersted, tlf. 74 54 36 68 på
kirkegården onsdag kl. 12-13
(privat 74 50 46 99)

Kirkesanger:
Chresten Friis, Simmerstedholm 3,
Simmersted, 6500 Vojens,
tlf. 74 50 61 01
og e-mail: cff.sg@dlgnet.dk

Menighedsrådsformand:
Ejner Iversen, Fyrremejsevej 3, 6500 Vojens,
tlf: 74 54 39 39 og e-mail: ae@renrik.dk

Graver:
Ole Toft Sørensen, Simmerstedbyvej 5,
6500 Vojens, tlf. 74 50 63 92

Kirkeværge:
Bent Steen, Østerager 1, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 25 61

Menighedsrådsformand:
Ulla Toft, Simmerstedholm 5, 6500 Vojens,
tlf. 74 50 63 04

Kasserer:
Margit Krag, Bygaden 39, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 30 39 og
e-mail markra@post1.dknet.dk

Kirkeværge: Svend Erik Hansen,
Simmersted Byvej 24, 6500 Vojens,
tlf.: 74 50 62 08

Kirkegårdsleder:
Claus Schøtt, Dyssebakken 35, 6500 Vojens,
tlf. 74 59 14 51, e-mail:
vojenskirkegaard@c.dk
Menighedsrådsformand:
Helga Sørensen, Anne-Marie Vej 2,
6500 Vojens, tlf.: 74 54 21 44
Kirkeværge:
Knud Peter Levinsen, Vestergade 54,
6500 Vojens, til. 74 54 28 37
Kasserer:
Gunvor Steensbeck Hansen, Tranevej 10,
6500 Vojens, tlf. 74 54 26 72

Kasserer: Jonna Boye, Øster Skovvej 1B,
6500 Vojens, tlf. 74 50 63 17
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VELKOMMEN TIL SAMARBEJDE
I ET NYT PROVSTI
Der sker i disse år store forandringer i det kommunale
landskab. Fra 1. januar 2007 bliver der færre og større
kommuner. Den samme forandring sker i det kirkelige
landskab. Kirkerne ligger, hvor de hele tiden har ligget,
og sognene er stadig de samme. Men sognene har fået
nye samarbejdspartnere i et nyt og større provsti. Det
nye Haderslev Domprovsti dækker fra 1. januar 2007 det
samme område som den nye Haderslev kommune.
Fra nytår skal 27 sogne fra
Øsby i øst til Fole i vest til at
samarbejde. Nogle sogne skifter
provsti og andre såvel provsti
som stift. Bevtoft , Fole, Gram,
Højrup, Skrydstrup og Nustrup
kommer nu til at ligge i Haderslev Stift som en del af det nye Haderslev Domprovsti. Fra
det gamle Vojens-Christiansfeld provsti kommer sognene
Bjerning, Fjelstrup, Hammelev, Hjerndrup, Oksenvad,
Sommersted, Vedsted og altså også Jegerup, Maugstrup
og Vojens. Men samarbejdet vil være lige så nyt for de 11
sogne i det hidtidige domprovsti: Gammel Haderslev,

Grarup, Haderslev domsogn, Halk, Hoptrup, Moltrup,
Starup, Vilstrup, Vonsbæk, Øsby og Åstrup.
Hvad samarbejder man om i et provsti? Først og fremmest drøfter man i fællesskab fordelingen af pengene.
Hvor mange penge skal det enkelte sogn have til den almindelige årlige drift, og hvilke sogne skal i det enkelte
år have ekstra penge til større restaurerings- og byggeopgaver. Der bliver i efteråret valgt et nyt provstiudvalg,
der skal sørge for, at sognene i provstiet også samarbejder om taksterne på kirkegården.
I det nye provsti vil der være 27 præster, der vil komme til at samarbejde om fælles initiativer på områder
som skole-kirkesamarbejde og større fællesgudstjenester.
Ligesom præsterne samarbejder om en god fordeling af
arbejdet, når nogle af præsterne har fri, er syge, eller embeder er ledige.
Lige nu spekulerer vi alle sammen på, hvordan det nye
provsti kan blive et godt provsti med et frugtbart samarbejde om mange visioner for kirkelivet rundt i sognene.
Velkommen til samarbejdet i Haderslev Domprovsti.
Kim Eriksen, domprovst

Redaktion: Johannes Gjesing, Frank Graven-Nielsen Ulla Toft, Lykke Wester,
Jens Nørregaard, og Merete Kjeldsen og Ole Nedergaard (ansvarshavende)
Deadline for næste nummer er mandag d. 1. januar

