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SOGNEKLUMMEN

Jegerup Kirke
Pilgrimsvandring med konfirmander
fra Jegerup Kirke til Café Ellegård,
Stursbøll.
Af Ellen Ghiladi
Forhv. lærer ved Jegerup Skole
Midt på sommeren blev jeg af menighedsrådsformand Bibs Stark spurgt, om
jeg ville hjælpe sognepræst Lykke Wester med at varetage konfirmandundervisningen af 29 konfirmander i Jegerup
Præstegård hver onsdag fra kl. 13.00
– 14.30.
Efter en enkelt dags betænkningstid sagde jeg ja, fordi det kunne være
spændende at komme tæt på, hvordan
en sådan undervisning foregår i dag
og opleve hvad nutidens unge tænker
om tro og kristendom og livets store
spørgsmål.
Allerede anden gang vi skulle mødes
havde Lykke Wester planlagt en Pilgrimsvandring på ca. 12 km og af ca.
5 timers varighed med start fra Jegerup
Kirke. Pilgrimspræst Elisabeth Lidell
fra Risskov skulle lede turen. Der var
fuld opbakning fra både forældre og
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konfirmander til sådan en tur.
Onsdag den 23. september kl. 11.00
mødtes vi i kirken meget spændte på,
hvad dagen ville bringe - 32 unge og 4
voksne. Sognepræst Kaj Ross-Hansen
samt konfirmander fra Skrydstrup var
også inviteret med på turen.
I kirken sang vi først den gamle pilgrimssang Dejlig er jorden, hvorefter
Elisabeth Lidell fortalte om traditionen
med at gå pilgrimsgang til alle tider og i
mange religioner.
Derefter samledes vi om døbefonten
og de, der havde lyst tegnede et kors på
panden med vand fra døbefonten, for
med dåben begynder vores pilgrimsvandring fra vugge til grav, hvor kristendommen er noget, vi kan have med i vores rygsæk på vores rejse eller vandring
gennem livet. Med bønnen: ”Herre, vis
os vejen og giv os mod til at gå den” var
vi klar til afgang i strid blæst og solskin,
men med mørke skyer forude.
Turen gik ad Bygaden ud af Jegerup
over Billundvej og langs Vesterengvej
også kaldet Gammelvej. Her fulgte vi så
Hærvejen ud til Kraftmosevej. Forinden
har vi nydt vores medbragte madpakker
og Elisabeth har givet os de 7 pilgrimsord: Langsomhed, Frihed, Enkelhed,
Bekymringsfrihed, Stilhed, Fællesskab,
Spiritualitet.
Vi skulle så hver især vælge et af ordene og dernæst vælge en kammerat, vi
ikke kendte så godt og det næste stykke
vej skulle vi samtale om, hvorfor vi havde valgt netop det ord og hvad det betød
for os. Nok en lidt svær øvelse, men det
satte tanker i gang, hvilket jo også var
meningen.

Næste pause blev på den gamle gravhøj,
Ulvehøj, den ligger der, hvor asfaltvejen
begynder. Her fortalte vi voksne, hvad
vi kunne huske fra vores egen konfirmandundervisning og konfirmation. Det
var jo meget forskelligt fra i dag, hvilket
også gjorde indtryk. Vi måtte videre, det
småregnede og regntøjet kom frem, men
humøret var stadigvæk højt.
Fra Kraftmosevej krydsede vi Sommersted-Nustrupvejen og fortsatte ned
mod Slevad bro. Lige inden broen gjorde
vi holdt ved bronzealderhøjen, der ligger
i en lille plantage. Her fortalte Elisabeth
om måltidets betydning og kom med
eksempler fra både Det gamle og Det
nye Testamente.
Derefter fik vi tilbuddet om at gå til alters og modtage nadveren, hvilket rigtig
mange gjorde. Et hvedebrød blev brudt
og saftevand var altervinen. For mig,
der ikke havde været til alters siden min
konfirmation, var det en rigtig god oplevelse.
Så blev vi delt i 4 hold og Elisabeth
uddelte nogle spørgsmål, som skulle
drøftes i grupperne. Bl.a. hvorfor har du
valgt at gå til præst? Ønsker du dig noget
religiøst som gave til konfirmationen?
Der kom selvfølgelig mange forskellige
bud, men alle forsøgte virkelig at give et
ærligt svar.
Videre gik vor vandring ind i Genossenschaftskoven, en dejlig fredfyldt tur
med fortsat godt humør og solen tittede
atter frem. Inde i skoven kom vi frem til
en shelter, hvor plakattavler fortalte om
Hærvejen op gennem tiderne.
Her gjorde vi igen holdt. Vi nærmede
os målet og nu kom dagens måske svæ-
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reste opgave. Det næste kvarter på vor
vandring skulle foregå i tavshed og i gåsegang en og en.
Vi kom nu helt tæt på Nørreåen og
terrænet blev meget kuperet med flotte
sandskrænter ned mod åen – et mageløst
syn - så det var slet ikke så svært at tie
stille og det lykkedes – næsten!
”Er vi der snart?” lød det gang på
gang efter vi var kommet ud på en grusvej. En del satte tempoet op for nu var
de utålmodige efter at nå målet. ”Om en
halv time” lød svaret fra Elisabeth, der
kendte turen rigtig godt og se, bedst som
vi troede, vi snart var ved målet, drejede
vejen ind i en skov igen.
Der var dog ingen af deltagerne, der
tabte modet og snart kunne vi skimte

Tak for turen – en tur, som kun kan
anbefales.

MENIGHEDSRÅDSMØDER

KIRKEBIL

Vojens Menighedsråd

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

TAXA Tlf. 74 54 28 70
HJEMMESIDER
Tresognspastoratets 3 kirker har hver
deres egen hjemmeside, hvor der findes
oplysninger om de enkelte kirker og
aktiviteter i de enkelte sogne.
Vojens Kirke:
www.vojenskirke.dk
Jegerup Kirke:
www.jegerup.dk/kirken
Maugstrup Kirke:
www.maugstrup.dk/kirken

MANGLER KIRKEBLADET
Café Ellegård
Café Ellegårds hvide staldbygning og vi
kom til vejs ende, hvor nogle mødre stod
parate med varm kakao og boller, lige
hvad vi trængte til - tak for det. Inden
opbrud havde vi en kort evaluering af
dagen, hvor Elisabeth roste konfirmanderne for deres rare måde at være på og
for deres udholdenhed.
Til slut sang vi et pilgrimsvers og så
skiltets vore veje i forvisning om, at der
vil være rigtig mange ting at tale om, når
vi mødes næste gang.

Det næste nummer af Kirkebladet
(nr. 1 - 2010) uddeles onsdag den 27.
januar 2010, 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

Forsidebillede
Vintermotiv fra dengang der var "rigtig"
vinter.

Der er offentlige menighedsrådsmøder i
Vojens Menighedsråd:
Onsdag den 25. november kl. 19.00.
Onsdag den 27. januar kl. 19.00.
Onsdag den 24. februar kl. 19.00.
Onsdag den 24. marts kl. 19.00.
Alle møder holdes på Kirkekontoret,
Østergade 13,1 i Vojens.
Vojens Menighedsråd

Jegerup Menighedsråd
Jegerup Sogns offentlige menighedsrådsmøder afholdes i Jegerup Præstegård:
Tirsdag den 10. november kl. 19.30.
Tirsdag den 08. december kl. 19.30.
Tirsdag den 12. januar kl. 19.30.
Tirsdag den 09. februar kl. 19.30.
Alle møder er offentlige.
Jegerup Menighedsråd

Maugstrup Menighedsråd
Afholder menighedsrådsmøder:
Torsdag den 19. november kl. 19.00.
Torsdag den 17. december kl. 19.00.
Torsdag den 21. januar kl. 19.00.
Torsdag den 18. februar kl. 19.00.
Alle møder afholdes i konfirmandstuen
i Maugstrurp Præstegård.
Alle møder er offentlige.
Maugstrup Menighedsråd
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Gudstjenesteliste
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: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 10.30: LFW
Mindegudstjeneste, se omtale side 5.
Søndag den 15. november, 23. s.e.t.
Matt. 22, 15-22 ”Skattens mønt”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 10.30: EHR
Maugstrup kl. 19.00: LFW
Søndag den 22. november,
Sidste s.i.k.
Matt. 9, 18-26 ”Opvækkelsen af synagogeforstanderens datter og helbredelsen af kvinden med blødninger”.
Vojens kl. 10.30: Liturg KE, praktikant
Martin Bonde Christensen prædiker.
Jegerup kl. 09.00: Liturg KE, praktikant
Martin Bonde Christensen prædiker.
Maugstrup: Kirken er lukket p.g.a. malerarbejde. Vi henviser til Jegerup og
Vojens.
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Søndag den 29. november, 1. s.i.a.
Luk. 4, 16-30 ”Jesus i Nazaret synagoge”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 15.00: LFW
Maugstrup kl. 10.30: LFW

December
Søndag den 6. december, 2. s.i.a.
Matt. 25, 1-13 ”Lignelsen om de ti
brudepiger”.
Vojens kl. 10.30: JJM
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup kl. 10.30: LFW
Torsdag den 10. december.
Maugstrup kl. 19.00: LFW.
Luciagudstjeneste.
Søndag den 13. december, 3. s.i.a.
Luk. 1, 67-80 ”Zakarias lovsang”.
Vojens kl. 14.00: EHR.
Luciagudstjeneste.
Jegerup kl. 10.30: JJM
Maugstrup: Ingen gudstjeneste. Vi henviser til Jegerup og Vojens.
Søndag den 20. december, 4. s.i.a.
Johs. 3, 25-36 ”Johannes Døbers
vidnesbyrd om Jesus”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 10.30: EHR
Torsdag den 24. december, Juleaften
Luk. 2, 1-14 ”Jesu fødsel” eller Matt.
1, 18-25 ”Omkring Jesu fødsel”.
Vojens kl. 13.00: LFW
Vojens kl. 14.30: EHR
Vojens kl. 16.00: EHR

Jegerup kl. 14.00: HW
Jegerup kl. 16.00: KM
Maugstrup kl. 15.00: LFW
Fredag den 25. december, Juledag
Johs. 1, 1-14 ”Prologen”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 11.00: LFW
Maugstrup kl. 10.00: LFW
Lørdag den 26. december, 2. juledag
Matt. 10, 32-42 ”Fællesskabet med
kristus - i medgang og modgang”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup: Ingen gudstjeneste
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Søndag den 27. december, Julesøndag
Matt. 2, 13-23 ”Jesus i Egypten”.
Vojens kl. 19.00: LFW
Jegerup: Ingen gudstjeneste.
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Torsdag den 31. december,
Nytårsaftensdag.
Jegerup kl. 14.30: LFW. Se omtale s. 6.

Januar 2010
Fredag den 1. januar, Nytårsdag
Matt. 6, 5-13 ”Om bøn - Fadervor”.
Vojens kl. 14.00: EHR
Jegerup: Ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 16.00: KE
Søndag den 3. januar,
Helligtrekongers søndag
Johs. 8, 12-20 ”Jesu vidnesbyrd om sig
selv som verdens lys”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 19.00: NN
Maugstrup kl. 09.00: LFW
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Søndag den 10. januar, 1. s.e.h.3 k.
Mark. 10, 13-16 ”Jesus og de små
børn”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 19.00: NN
Søndag den 17. januar, 2. s.e.h.3 k.
Johs. 4, 5-26 ”Jesus og den samaritanske kvinde ved Jacabs brønd”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 10.30: LFW
Søndag den 24. januar, 3. s.e.h.3 k.
Luk. 17, 5-10 ”Tro som et sennepskorn
og det at være tjener”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 19.00: LFW
Maugstrup kl. 09.00: EHR

EHR = Eva Holm Riis
LFW = Lykke Fugl Wester
KE = Kim Eriksen
HW = Henning Wehner
KM = Kirsten Münster
JJM = Johannes Jehøj Madsen
NN = Ukendt

Alle helgens dag 1. november
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.

Luciagudstjeneste

Søndag den 31. januar,
Septuagesima
Mark. 25, 14-30 ”Lignelsen om de
betroede talenter”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup kl. 10.30: LFW

Februar 2010
Søndag den 7. februar, Seksagesima.
Mark. 4, 26-32 ”Lignelsen om sæden
og sennepskornet”.
Vojens kl. 10.30: LFW
Jegerup kl. 09.00: LFW
Maugstrup kl. 10.30: EHR

Luciagudstjeneste i Vojens Kirke
Søndag den 13. december kl. 14.00
3. søndag i advent kl. 14.00 er der familiegudstjeneste med indledende Luciaoptog.
Efter gudstjenesten er der julekomsammen med traktement i kirken, hvor alle,
både store og små, er velkomne.
Vojens Menighedsråd

Mindegudstjeneste
Mindegudstjeneste søndag den 8.
november kl. 10.30 i Maugstrup
Kirke for de som satte livet til.
Danmark er i krig, og siden 2002 er 26
danske soldater blevet dræbt i Afghanistan. At sætte sit liv til for sit land og sin
tro på demokrati og frihed for det enkelte
menneske er det største offer at give.
Tabet af menneskeliv rammer ikke bare
den døde selv, men også de pårørende,
kolleger, venner og bekendte, som skal
leve videre med savnet.
Derfor er der mange mennesker rundt
omkring i landet, der er berørt af tabene
i Afghanistan. For os danskere er det
tredje gang inden for de sidste 100 år, at
vi mister soldater i krig.
Den 11.11.2009 er 91-årsdagen for afslutningen på første verdenskrig, og vi
vil traditionen tro holde mindegudstjeneste. Men i år vil vi fejre gudstjeneste til
minde om alle de soldater, som har mistet
livet for Danmark i krig. Ikke bare i 1.
verdenskrig, men også i 2. verdenskrig
og i krige, der udkæmpes i dette øjeblik
i lande langt herfra.
Efter gudstjenesten er der kransenedlæggelse ved mindestenen for de faldne på
kirkegården.
Vi slutter med frokost i konfirmandstuen.
Lykke Wester
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Meditationsgudstjenester

KONCERTER
Julekoncert i Jegerup

Meditationsgudstjenester i
Maugstrup Kirke
Gudstjenesterne, 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 3. november.
Tirsdag den 17. november.
Lykke Wester, sognepræst

Nytårsgudstjeneste
Nytårsgudstjeneste i Jegerup Kirke
I år vil vi fejre nytårsgudstjeneste i
Jegerup Kirke torsdag den 31. december
kl. 14.30.
Vi håber, at mange vil have lyst til at
deltage i gudstjenesten som en festlig
optakt til nytårsaften.
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår med et glas vin i tårnrummet.
Menighedsråd og sognepræst
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Julekoncert i Maugstrup

Jegerup Folkekor
Julekoncerten i Jegerup Kirke er
1. Søndag i advent den 29. november
kl. 15.00
Det bliver en festlig optakt til adventstiden.
Koncerten begynder traditionen tro
med Luciaoptog sunget af sognets børn.
Derefter er det Jegerup Folkekor, der
vil synge julesange og salmer under ledelse af Mona Thorsager.
Folkekoret tæller ca. 30 sangglade
medlemmer.
Hanne Steen spiller trompet. Hun
fremfører dels et par soli og spiller også
sammen med folkekoret.
Fælles med menigheden vil vi synge
de kendte adventssalmer.
Efter en lille times tid i kirken fortsættes til forsamlingshuset, hvor der serveres lidt godt.
Alle er velkomne.
Mona

Der er julekoncert i Maugstrup Kirke
torsdag den 10. december kl. 19.00
Aftenen vil forme sig omkring de 9 læsninger.
Sognets børn vil festligt indlede med
Luciaoptog.
Yderligere medvirker en NY kvartet,
som er dannet her i efteråret.
De vil synge smukke julesalmer og
sammen med børnene " indramme" " De
9 læsninger " - læst af sognepræst Lykke
Wester.
Direktion og orgel Mona Thorsager.

Aftenshøjskole
Aftenhøjskole i Maugstrup
Traditionen tro starter aftenhøjskolen i
Maugstrup konfirmandstue mandag den
4. januar 2010 kl. 19.30.
Alle er velkommen.
Ulla Toft
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Julekoncert i Vojens Kirke
Fredag den 30. oktober kl. 19.30
Soldatervennernes årsfest, Skrydstrup
Forsamlingsgård. Taler: Bodil og Chr.
Nielsen, Nørre Nissum.

Vojens Koret underholder ved grundlovsmødet i Maugstrup 2009
Søndag 6. december kl. 14.30 synger
Der er 40 medlemmer i koret, og de er
Vojens Koret julen ind i Vojens Kirke under kyndig ledelse af organist og korleder Karen Lawrence, der vil gøre alt
Det er en meget stemningsfyldt og tradi- for at sprede julestemning.
tionsrig koncert, hvor publikum vil blive
underholdt med nye og gamle julesange, Der er fri entre.
og samtidig vil få lejlighed til at få rørt
sangstemmerne.
Irene Larsen

rytmisk musik
Rytmisk Musik i Maugstrup Kirke
onsdag den 10. februar kl. 19.30
Flere har efterlyst rytmisk musik i
kirken.
Nu har vi inviteret en spændende, ung
sangerinde.
Hun hedder Kathrine Greve, og hun
kommer sin store stemme og sin guitarist i Maugstrup Kirke.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

adventsmøde
Tirsdag den 1. december kl. 14.00
er der adventsmøde i Maugstrup
Præstegård
Der er ved sognepræst Lykke Wester og
organist Mona Thorsager.
Alle er velkomne.
Menighedsråd og sognepræst

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.
Torsdag den 3. december kl. 19.30
Sudankredsens pakkefest fælles med
Mission Afrika.
Bedeuge 12. - 15. januar 2010
Tirsdag den 12. januar kl. 19.30
Hos Gunner Schmidt, Møllevej 20, Gabøl
Onsdag den 13. januar kl. 19.30
Hos Andreas Pedersen, Gyvelvej 4.
Torsdag den 14. januar kl. 19.30
Hos Herdis Hansen, Ndr. Ringvej 7.
Fredag den 15. januar kl. 19.30
Hos Vivian Duborg Andersen,
Ndr. Ringvej 27.
Onsdag den 27. januar kl. 19.30
Sudankreds hos Hanne Tønder,
P. N. Lagonisvej 4.
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indvielse af p-plads
Indvielse af Jegerup Kirkes nye
parkeringsplads den 13. september
2009
Af Kaj Sandholdt
Lokalhistorisk Forening for Jegerup
sogn.

Vi har i Jegerup kun få personer, der indenfor de sidste hundrede år har gjort
Jegerups navn kendt vidt omkring.
En af dem er Mads Jensen, som boede
i det hus, der måtte vige for at Kirken
kunne få den flotte parkeringsplads og
som nu har fået navnet: Mads Jensens
Plads.
At fortælle kort om Mads Jensen er
svært, da han spændte vidt og var en
utrættelig ildsjæl og iværksætter.
Mads Jensen var ikke sønderjyde, men
jeg vil påstå, at han blev det.
Han var født i Asperup på Vestfyn i
1839 – for 170 år siden, men allerede i
1842 flyttede familien først til Agtrup
ved Kolding og derefter til Mejlby ved
Lintrup, hvor de havde købt en landejendom.
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Faderen døde allerede, da Mads Jensen
var 10 år, hvad der betød, at han sammen
med sine 5 søskende skulle hjælpe moderen på gården. Hun sørgede dog for,
at de alle ved siden af arbejdet på gården
fik en god skolegang.
Mads Jensen var som barn meget
videbegærlig og læste ivrigt historie,
geografi, levnedsskildringer og rejsebeskrivelser, og da der ikke var langt til
Rødding højskole, var det forholdsvis let
for ham at skaffe læsestof og også få lov
til at høre foredrag der.
Hans forældre var stærkt påvirkede af
Brødremenigheden i Christiansfeld, og
hjemmet var samlingssted der på egnen
for disse kredse, hvilket gjorde, at Mads
Jensen også fattede interesse for religion. Bl.a. blev han grebet af det livssyn,
som sognepræst Svejstrup i Rødding
havde og hans prædikener i kirken og bibelhistoriske fortællinger ved møder på
højskolen.
Efter krigen i 1864 blev mange danske præster fordrevet fra deres embeder
rundt omkring i sognene, og andre rejste,
fordi de ikke kunne aflægge troskabseden til den preussiske regering. I deres
sted kom der præster syd fra med tysk
uddannelse og et meget mådeligt dansk,
der bragte forstyrrelse på det kirkelige
område.
Mads Jensen besluttede at bøde på det,
og han begyndte derfor at holde religiøse
foredrag i omegnen, og da der i 1872 i Vojens blev oprettet en ”Kirkelig forening
til Guds Riges fremme”, blev han ansat
i denne forening som lægprædikant dvs.
en ikke præsteviet prædikant.

Forinden havde han giftet sig i 1864
med Bodil Marie Pors fra Oksenvad.
Først boede de i Seggelund, men i 1870
købte de ejendommen her i Jegerup.
Han kunne ikke leve af at holde foredrag og sælge religiøse skrifter, så han
nedsatte sig som rebslager, et håndværk
han havde lært af en slægtning.
Så her har der været en reberbane, hvor
der blev lavet lange reb og tovværk til
omegnens landmænd.
Samtidig var han begyndt at interessere
sig for forbedringer i landbruget.
Han indførte roedyrkning som den
første her i Sønderjylland, foretog gødningsforsøg og frøavl.
Han havde forsøgsmarker med mange
grønsager og frugtbuske og for at få
plads til alle disse ting, købte han mere
jord og forpagtede en større jordlod af
præsten i Maugstrup – det er det stykke
jord, hvor Præsteskoven ligger.
Sine erfaringer nedskrev han og udgav
i alt 13 bøger, desuden skrev han mange
artikler til tidsskrifter og blade.
Derudover rejste han rundt og holdt
foredrag. Det fortælles, at hans foredrag
var delt i to dele.
Han indledte møderne med at fortælle
om planteavl, og efter kaffen holdt han
så et af sine religiøse foredrag.
Det gav ham tilnavnet: Kålrabipræsten
eller Gulerodspræsten.
Derudover tog han også del i den nationale kamp efter 1864. Her hjalp han
sin gode ven og nabo Philip Møller, der
havde været med til at stifte ”Foredragsforeningen for Nustrup med flere sogne”
og hvor Mads Jensen var en flittig taler.
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Også her i sognet gjorde han sin indflydelse gældende, idet han i 1886 var en af
initiativtagerne til oprettelse af en planteforening her i sognet. Det var der behov
for, idet der ikke var mange læbælter
og hegn langs markerne og ikke mange
træer ved huse og gårde.
Han var med til at stifte Nordslesvigsk
Frøavlsforening og udover at handle med
frø udgav foreningen i nogle år "Frøavlertidende", som Mads Jensen ene redigerede. Bladet udkom hver 14. dag og
har krævet en stor indsats af ham.
Han blev ved foreningens 25 års jubilæum hædret for sin indsats og fik bl.a.
en stor sølvkande – en kande som Lokalhistorisk Forening har fået skænket af et
barnebarn Mads Jensen Lildholdt i Løjt.
Han var tit på farten, så det blev overladt hustruen Bodil Marie og børnene at
passe landbruget og renholde forsøgsmarkerne.
Parret fik 8 børn - 3 drenge og 5 piger
– 2 af drengene døde som små.
I 1899 solgte Mads Jensen ejendommen her og byggede hus i Laurids Skausgade i Haderslev.
Mads Jensen døde i okt. 1909 – altså
for 100 år siden - i en alder af 70 år og
ligger begravet i Haderslev. Hustruen
Bodil Marie døde i 1928.

Oldebarn af Mads Jensen, Deborah
Schmidt, Åbenrå afslører stenen.

Direktør Torben Larsen fra Fa.
Henning Krogh klipper snoren.

julen
Hvad skal der til for at holde jul?
Af Eva Holm Riis
Efteråret er over os. Skoven er falmet.
Snart hælder året dybt i sin gang. Den
lange november er her. Men snart tændes
også julens lys i gader og stræder. Det
fortæller os, at nu er julen nær.
Så kan man gøre sig en overvejelse
over, hvad der skal til for at holde en
rigtig jul? Ja, de fleste synes vel, der skal
et juletræ til, så lad mig bruge det som
billede på alt det, som hører julen til. Juletræet, der for neden er bredt og busket

Julestemning

for så langsomt at spidse til og ende i en
julestjerne.
Vi begynder med den nederste, buskede del af juletræet, hvor grenen er tykkest
og længst og hvor man eventuelt hænger
den mest kiksede julepynt og under
hvilken gaverne bliver lagt. Hvis man
har været ude at købe gaver den sidste
uges tid forstår man måske sammenligningen. Lange køer og travlhed, mylder
og stress.
Forrige år var et rekordår for butikkernes omsætning. Men nu har vi økonomisk krise, så det har været svært for
butikkerne at få solgt de luksusvarer, der
den gang gik som varmt brød.
Krise kommer af græsk og betyder
dom, og det er, som om der nu er faldet dom over det overforbrug, vi uden
at tænke på som luksus, har væltet os
i. Men nu er den indtruffet. For dem,
der har mistet deres arbejde eller måttet
sælge huset, er det en alvorlig ting, men
for dem, der bare må skrue forbruget lidt
ned er det måske bare sundt. For man
bliver jo ikke lykkeligere af at eje alt
muligt - måske gør det det hele lidt sjovere, som man siger, men lykkelig, det
bliver man ikke af det.
Men det, som forekommer os at være
mere i julens ånd, er trods alt også samværet - ikke mindst med familien juleaften. Nu er vi længere oppe på juletræet,
omkring midten, hvor den udsøgte pynt
hænger - i øjenhøjde. Men også her kan
der være forviklinger, stress og kaos.
Vi har en god idé om, at vi i julen skal
vise, at vi holder af hinanden, vi gør det
med gaver, men de erstatter jo ikke det,
de er tegn på, det milde og venlige sind
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stemt mod hinanden, omsorgen for og
tiden til hinanden, glæden over at være
til for hinanden, at se ind i hinandens
øjne.
Men forventninger til det nære og
glædesmættede samvær er høje, og derfor brister der også mange illusioner i
julens dage.
Det gør ekstra ondt, når skænderierne
bryder ud, nu hvor de absolut ikke må.
Og er familien for nylig blevet splittet
p.g.a skilsmisse og er sårene endnu ikke
helet eller er der et nyt medlem, der skal
accepteres, så kan tiden, hvor vi skal
være sammen og være gode mod hinanden og vise og mærke kærlighed, være
lang. Hvordan producerer jeg den glæde,
som forventes af mig?
Men her er det, at vi på denne juleaften
skal erindres om, at julens evangelium,
det kristne evangelium ikke er forlangender om den perfekte kærlighed mennesker imellem.
Det er naturligvis Gud velbehageligt,
hvis han ser, at der nede i de mange hjem
råder fred, glæde og fordragelighed.
Men julens budskab er ikke, at det er os
mennesker, der skal producere glæde og
os mennesker, der skal producere fred.
Julens budskab er ikke, at nu skal vi
hygge os og være gode mod hinanden
koste, hvad det vil.
Julens budskab er, at en stor glæde
er kommet til os udefra, fra Gud, og at
den glæde ligger uden for de brogede
forhold, der er mennesker imellem, og at
den er uafhængig af vore præstationer:
”Se, jeg forkynder jer en stor glæde,
som skal være for hele folket: I dag er
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der født jer en frelser i Davids by; han er
Kristus, Herren.” Sådan lød budskabet
til hyrderne på marken uden for Betlehem julenat.
Nu er vi kommet til toppen af juletræet
til stjernen. Uden den var juletræet slet
ikke noget juletræ. Og som stjernen gør
træet til et juletræ, gør først dette julebudskab julen til jul.
Mennesker har i stigende grad en tendens til at tro, at de selv skal producere
alting, inklusiv glæden, og det er synd
for dem. For langt den væsentligste del
af glæden er den, vi får givet. Det gælder
nævnt i flæng: Solopgangen, lyset, et

barns fødsels, forelskelsen, den dybe
kærlighed, det trofaste venskab.
”Hvad har du, som du ikke har fået givet”, spørger Paulus, og i forlængelse heraf skal også juleglæden forstås. Den skal
forstås som noget, der skænkes os, noget
som lyser ned over os, som stjernen i
toppen af juletræet. Det er den glæde, at
med Jesu fødsel og dermed kristendommen, er Guds nåde kommet os så nær,
at vi kan finde tilgivelse for vores synd,
og at vi derfor også kan se vores synd i

øjnene, for der er altså kærlighed til os,
selv om vi ikke er perfekte.
Så behøver vi ikke skyde skylden på
de andre for selv at stå rene, men kan
tage vor del af den, stå ved at vi ikke er
perfekte og bedre leve med, at vore medmennesker heller ikke er det.
Julen kan således sammenlignes med
juletræet. Øverst oppe skinner stjernen
sin nådes lys ned over resten af træet, og
os, der er forsamlet om det.
Den stjerne, der tændtes på himlen
over det sted, hvor Jesus blev født julenat, udstråler nådens og kærlighedens
lys, og under stjernen, der befinder vi os,
i alle vore bestræbelser på at være gode
og retfærdige, men som de syndere vi er,
lykkes det ikke altid, men Guds nåde lyser lige stærkt.
I min familie har vi altid sunget om
juletræet, det vi kan huske udenad af alle
de salmer, vi synger ved denne julegudstjeneste, plus Højt fra træets og Nu er det
jul igen og dertil ”Dejlig er den himmelblå”, som egentlig hører Helligtrekonger
til, og som handler om stjernen.
Vi går rundt om træet, der for de voksnes erindring rækker ned til bunden af
barndommen og foruden den synlige
pynt bærer duften af alle årene. Og hver
for sig og uudtalt med hinanden mindes
vi vemodigt dem, der ikke længere går
med i kredsen og glæder os over, at de
var med, og græder lidt, hvis såret endnu
ikke er lægt.
Alt imens spreder stjernen og sangen
sit forsonlige lys og mildner afstanden
mellem levende og døde.
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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 og kasserer:
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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40 års jubilæum

Rejsegilde

Ingelise Vilsen 40 år i Vojens
menighedsråd
1. søndag i advent – søndag den 29.
november - er det 40 år siden, at formand for Vojens menighedsråd, Ingelise
Vilsen, trådte ind i Vojens menighedsråd.
Uden afbrud har hun siddet der siden og
gjort en stor og engageret indsats for
Vojens Kirke og sogn.

Indbydelse
Vojens menighedsråd vil i den anledning
gerne invitere menigheden til

reception på Hotel Vojens
efter gudstjenesten søndag den 29.
november kl. 10.30.
Receptionen varer indtil kl. 14.00.
Alle er meget velkomne.
Vojens menighedsråd

Ingelise Vilsen byder velkommen til
rejsegildet ved den ny sognegård
Formanden for Vojens Menighedsråd
Ingelise Vilsen holdt en tale ved rejsegildet, hvor hun takkede for et godt
samarbejde med arkitekt og håndværkere. Hun glædede sig over at tidsplanen forløb planmæssigt, så der kunne
holdes indvielse af den ny sognegård i
Vojens omkring april 2010.
Der var store forventninger til den ny
sognegård, hvor der bliver helt andre
muligheder for aktiviteter til glæde for
menighederne i tresognspastoratet, hvor
der bliver 4 mødelokaler, hvoraf de 2
kan slåes sammen med en skydedør.

Arkitekt Rikke Martinusen
Arkitekt Rikke Martinusen fra arkitektfirmaet +M i Haderslev takkede i sin tale
menighedsrådet for at få lov til at bygge
sognegården og takkede for det gode
samarbejde mellem bygherre på den ene
side og håndværkerne på den anden, og
mente at det lovede godt for det endelige
resultat, og håbede at den ny sognegård
måtte blive et aktiv for sognet.

Der var stor søgning til grillpølser og
forfriskninger.
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