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FORSIDEBILLEDE
Foto af Maugstrup Præstegårdshave hvor der er klar til grundlovsmøde.

PRÆSTEKLUMMEN
Af sognepræst Niels Bjørn Christensen-Dalsggaard
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:
Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet,
da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen; han havde elsket sine
egne, som var i verden, og han elskede dem indtil det sidste. Og mens
de holdt måltid – Djævelen havde allerede sat sig for, at Judas, Simon
Iskariots søn, skulle forråde ham; og Jesus vidste, at Faderen havde lagt
alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud og nu gik tilbage til Gud
– så rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin kjortel, tager et klæde og
binder det om sig.
Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med klædet, som han havde bundet om sig. Han
kom så til Simon Peter, og Peter sagde til ham: "Herre, vasker du mine
fødder?" Jesus svarede ham: "Hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere
skal du forstå det." Peter sagde: "Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder" Jesus svarede: "Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig" Simon Peter sagde til ham: "Herre, så ikke kun fødderne,
men også hænderne og hovedet!" Jesus sagde til ham: "Den, der er badet,
behøver ikke at få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. Og
I er rene; dog ikke alle."
Han vidste nemlig, hvem der skulle forråde ham; derfor sagde han: I er
ikke alle rene. Da han nu havde vasket deres fødder og taget sin kjortel på
og sat sig til bords igen, sagde han til dem: "Forstår I, hvad jeg har gjort
mod jer? I kalder mig Mester og Herre, og med rette, for det er jeg. Når
nu jeg, jeres Herre og Mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at
vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre,
ligesom jeg har gjort mod jer." Amen! Joh. 13,1-15
I evangeliet til i dag hører vi om, hvordan Jesus i forbindelse med den
sidste nadver rejste sig og vaskede disciplenes fødder; men før evangelisten fortæller os historien, så er det som om, at der er noget andet, han
er nødt til at fortælle os, førend han kan fortsætte. Han er nemlig nødt
til at fortælle os, at Judas, som forrådte Jesus også sad med ved bordet.
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Det er helt tydeligt, at den tanke for Johannes
er oprørende - og det burde den også være; for
som Johannes skriver på sin egen måde, så vidste Jesus forud, hvem af de tolv der ville forråde
ham.
Han vidste, hvori hans egen guddommelige
gerning bestod, og hvad han måtte gennem
førend det alt sammen kunne siges at være
fuldbragt. Disciplene han har omkring sig står
famlende over for det hele; for de ved endnu
ikke, hvad der skal ske - og det er Johannes
simpelthen nødt til at fortælle her, da det er med
til at vise, hvordan Jesus elskede dem alle indtil
det sidste; for selv Judas, som han vidste om
kort tid ville gå til ypperstepræsterne og forråde
ham fik vasket sine fødder og lov til at tage del
i nadveren.
Det fortælle på sin helt egen måde, hvilken
fordring Guds kærlighed er til efterlevelse; for
den kærlighed Gud viser mennesket er en kærlighed, der er er så dyb, at man aldrig får lov
til at se dens udspring - og det er vel i virkeligheden også det, der kommer bag på evangelisten, når han skal fortælle sin historie; for
hvordan kunne Jesus, der kendte Judas bedre
end nogen andre alligevel som en tjener bøje
sig ned for at vaske fødderne på det menneske,
der ville forråde ham inden natten var omme.
Selvom det på Jesu tid var en helt almindelig skik, at værten skulle sørge for, at gæsterne
fik vasket deres ømme og trætte fødder efter en
lang rejse, så var det aldrig værten selv, der stod
for det beskidte arbejde, men derimod en slave
eller et barn.
Derfor betyder det rigtig meget, at Jesus
selv gør det. Når Peter protesterer skyldes det
derfor ikke, at han skulle have noget imod at få
vasket fødder. Men at han finder det helt forkert, at Jesus vasker disciplenes fødder. Sådan
burde det ikke være i Peters verden. Det burde
derimod være disciplene, der vaskede hans, da
det burde være dem, der var nederst i hierarkiet,
der påtog sig den opgave.
Peters afvisning er ret voldsom: ”Aldrig i
evighed skal du vaske mine fødder” til det siger
Jesus: ”Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod
og del sammen med mig”
Mange mener, at Jesus i sit svar henviser

til dåben, men jeg tror egentlig, at det rækker
meget længere end dåben; for det handler grundlæggende om, at Peter og de andre disciple er
nødt til at lade sig tjene af deres Herre.
Normalt er det undersåtters opgave at tjene
deres Herre ved at hjælpe ham med det, han nu
en gang forlanger.
Det er således lakajers opgave at tjene
deres konge – og sommetider har vi vel også
den forestilling, at det er mennesket, der tjener
Gud, men sådan er det ikke i kristendommen;
for uanset hvor meget vi gerne ville gøre for
Gud, så er det i sidste ende Gud, der tjener og
hjælper mennesket. Derfor hedder det også i
Filipperbrevshymnen - at Kristus tog en tjeners
skikkelse på sig og blev mennesker lig. Gud
sidder ikke højt i sin himmel; for at blive lovsunget, men tjener os i sine ord og gerninger,
hvis bare vi gør os åbne for det.
Derfor må Jesus irettesætte Peter og sige:
”Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og
del sammen med mig”
For den hjælp Gud rækker mennesket,
kræver at det gør sig åben for hjælpen og tager
imod den, ligesom Peter til sidst også er nødt
til at lade Jesus vaske sine fødder.
Fodvaskningen handler altså om at være
åben for den hjælp Gud rækker os, når vi vises
hen til den kærlighed, der er med til at opbygge
- ikke bare os, men også den verden vi lever i.
Vi har ganske enkelt brug for kærligheden,
troen og håbet gennem hele vores liv; for glemmer vi det, så ender vi i mismod, kynisme og
ligegyldighed.
Der er simpelthen nødt til at være noget,
som vi lader os blive bygget op af, når verden
går os imod og river vores murer ned.
Derfor er det heller ikke lige meget, hvad vi
tror på. Det er ikke lige meget, om kærligheden
får lov til at bære os gennem livet eller lige
meget, om vi tør håbe på, at der er mere end
døden.
Det vi gør, tror, tænker, håber og ønsker
er nemlig alt sammen noget, der er med til at
forme os, som de mennesker, vi nu engang er.
Hvorfor vores eget liv også på godt og ondt er
med til at dømme os selv.
Som regel bliver der talt meget om, at Gud

dømmer os, men måske skulle vi blive bedre til
at se, hvordan vi dømmer os selv ved at være
dem, vi er.
Dermed ikke sagt at livet bare er, hvad vi gør
det til; for der er også meget i tilværelsen, som
vi ikke bestemmer – ja jeg tror faktisk, at langt
det meste af vores liv er ude af vores hænder.
Vi kan ikke bestemme, hvilke mennesker vi
møder. Og der er i det hele taget rigtig meget
der sker i vores liv, som vi ikke er herrer over.
Sådan er det også med dagen i morgen. Vi
kan planlægge nok så meget, hvad vi ønsker at
gøre.
Skriver op og ned i kalenderen, men hvordan det rent faktisk kommer til at gå med alle
vores gøremål. Det ved vi aldrig før dagen er
omme. Og ligesådan er det med livet
Men der er dog en ting, vi bestemmer, og det
er, hvordan vi møder livet.
Vi kan ikke bestemme over, hvordan andre
skal være mod os, men heldigvis kan vi bestemme over, hvordan vi vil være mod dem.
Når Jesus vasker fødderne på sine disciple, så
gør han det også som et eksempel på næstekærlighed; for når han, som er Herre over alle, kan
tage en tjeners skikkelse på sig og tjene sine disciple ved at hjælpe dem – ja vaske deres fødder,
så skylder vi også at hjælpe hinanden.
Det arbejde, som før blev set ned på, er ved
Kristi hjælp blevet ophøjet.
Fællesskabet vi har omkring troen på Kristus
er derfor også et fælleskab, der skal være med
til at bære os, når vi falder og holde os fast på
den kærlighed, der gennem hele livet skal være
med til at forme tilværelsen for os.
Det er også en af grundene til, at vi har nadveren, som i dag skærtorsdag blev indstiftet
for første gang af Jesus, for at vi hver gang vi
nyder godt af fælleskabet må mindes Jesus og
den kærlighed, der binder os sammen - også
selvom vi ikke måtte føle os værdige; for Guds
kærlighed er altid dybere end vi tror og mere
vedvarende, end vi forestiller os, og vi behøver
ikke andet end åbne vores hjertedør på klem, så
er lyset, dér allerede.
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Gudstjenesteliste
Juni
Søndag den 3. juni, 1. s.e.t.
Luk. 12, 13-21 "Den rige bonde".
Vojens kl. 10.30: NBC
Jegerup kl. 09.00: NBC
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Tirsdag den 5. juni. Grundlovsdag
Maugstrup kl. 14.00: EHR
Fælles grundlovsgudstjeneste for hele
tresognspastoratet og grundlovsmøde i
præstegårdshaven. Se side ??
Søndag den 10. juni, 2. s.e.t.
Luk. 14, 25-35 "Prisen for at følge efter
Jesus".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 11.00: NBC
Maugstrup kl. 09.00: NBC
Søndag den 17. juni, 3. s.e.t.
Luk. 6, 11-32 "Lignelsen om den
fortabte søn".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Lørdag den 23. juni.
Maugstrup kl. 19.30: NBC
Sankt Hans Gudstjeneste. Se side ?
Søndag den 24. juni, 4. s.e.t.
Matt. 5, 43-48 "Om fjendekærlighed".
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 17.00: LML
Musikgudstjeneste. Se side ??
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
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Juli

August

Søndag den 1. juli, 5. s.e.t.
Matt. 16, 13-26 "Peters bekendelse ved
Cæsarea Filippi".
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup: Ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 09.00: LML

Søndag den 5. august, 10. s.e.t.
Matt. 11, 16-24 "Børnene på torvet veråb over Israels byer".
Vojens kl. 10.30: NBC
Jegerup kl. 09.00: NBC
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.

Søndag den 8. juli, 6. s.e.t.
Matt. 19, 16-26 "Den rige yngling".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.

Søndag den 12. august, 11. s.e.t.
Luk. 7, 36-50 "Kvinden i farisæerens
hus".
Vojens kl. 10.30: NBC
Jegerup: Ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 09.00: NBC

Søndag den 15. juli, 7. s.e.t.
Matt. 10, 24-31 "Disciplen og mesteren
- to spurve for en skilling".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup: Ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 09.00: EHR
Søndag den 22. juli, 8. s.e.t.
Matt. 7, 22-29 "Huset på sand og
klippegrund".
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 09.00: LML
Maugstrup: Ingen gudstjeneste.
Søndag den 29. juli, 9. s.e.t.
Luk. 12, 32-48 "Om at have sin skat i
himlen".
Vojens kl. 10.30: NBC
Jegerup: Ingen gudstjeneste.
Maugstrup: kl. 09.00: NBC

Søndag den 19. august, 12. s.e.t.
Matt. 12, 31-42 "Synden mod Helligånden og farisæernes tegnkrav".
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.30: LML
Maugstrup kl. 11.00: LML
Tirsdag den 21. august.
Jegerup kl. 19.00:
Konfirmandgudstjeneste. Se side 7
Søndag den 26. august, 13. s.e.t.
Matt. 20, 20-28 ”Zebedæus-sønnernes
bøn - om at herske og tjene”.
Vojens kl. 10.30: NBC
Jegerup kl. 14.00: LML
Friluftsgudstjeneste. Se side ??
Maugstrup kl. 09.00: NBC.
Tiradag den 28. august.
Vojens kl. 19.00: EHR/NBC
Konfirmandgudstjeneste.
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September
Søndag den 2. september, 14. s.e.t.
Johs. 11, 19-45 ”Manden ved Betesdadammen”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 11.00: NBC
Maugstrup kl. 09.30: NBC
Søndag den 9. september, 15. s.e.t.
Luk. 10, 38-42 ”Martha og Maria”.
Vojens kl. 10.30: NBC
Jegerup kl. 09.30: LML
Maugstrup kl. 11.00: LML
Søndag den 16. september, 16. s.e.t.
Johs. 11, 19-45 ”Opvækkelsen af
Lazarus”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Høstgudstjeneste og kirkefrokost.
Se side 5.
Jegerup kl. 11.00: EHR
Høstgudstjeneste. Se side ?
Maugstrup kl. 09.00: EHR
Søndag den 23. september, 17. s.e.t.
Mark. 2, 14-22 ”Jesus spiser med
toldere og syndere”.
Vojens kl. 16.00: LML
Musikgudtjeneste.
Jegerup kl. 10.30: LML.
Høstgudstjeneste. Se side ??.
Maugstrup kl. 10.30: NBC.
Høstgudstjeneste. Se side ??.
Søndag den 30. september, 18. s.e.t.
Johs. 15, 1-11 ”Det sande vintræ”.
Vojens kl. 10.30: NBC
Jegerup kl. 09.30: EHR
Maugstrup kl. 11.00: EHR

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

BREGNBJERGLUNDEN
Gudstjenesterne foregår kl. 10.30.
Den skærmede afdeling kl. 10.15.
Torsdage:
07. juni
14. juni
21. juni
28. juni
05. juli
12. juli
19. juli
26. juli
02. august
09. august
16. august
23. august
30. august
06. september.
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

sommerfest
gudstjeneste
i simmersted
Gudstjeneste i teltet søndag
den 10.juni 2018 kl. 9.00,
hvor sognepræst Niels Bjørn
Christensen- Dalsgaard prædiker
Under sommerfesten videreføres den
gode tradition ,med at kirken rykker
ud af de vanlige rammer og hen til
sports-pladsen ved Multihuset, Simmersted.
Efter gudstjenesten indbyder menighedsrådet på fælles morgenmad, som
Idrætsforeningens hjælpsomme frivillige arrangerer.
Alle er velkommen.
Simmersted og Omegns
Idrætsforening og
Maugstrup Menighedsråd

FRILUFTSGUDSTJENESTE
i jegerup
Søndag den 26. august kl. 14.00
holder vi friluftsgudstjeneste i
Jegerup ude ”ved søen”.
Sognepræst Lone Marie Lundsgaard
prædiker, og efter gudstjenesten serveres der kaffe og kage i det fri.
Medbring selv stole. Hvis det regner, flyttes gudstjenesten ind i kirken.
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Børnesider

Babysalmesang

Børnekor

Børnekor synger igen
efter sommerferien på
Lagoniskolen (Unionvej 4)
Babysalmesang begynder igen i Vojens Sognegård
tirsdag den 11. september kl. 10.30 til 11.30.
Sidste dato er tirsdag den 27. november
Vi starter med at synge og derefter er
der kaffe og hyggesnak.
Det er gratis at deltage, men tilmeld
gerne på larsenogjakobsen@gmail.
com.eller tlf. 74 59 12 27.
M.v.h. Irene
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Vi øver på Lagoni skolen, så
hold øje med skolens intra,
der vil komme et opslag med
opstartsdatoen og praktiske
oplysninger.
Med venlig hilsen
Julia
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Musikalsk legestue

Gudstjeneste og orienteringsmøde for Jegerup
Sogns konfirmander
Tirsdag den 21. august kl. 19.00
– 21.00 byder sognepræst Lone Marie
Lundsgaard sine nye konfirmander og
konfirmandforældre velkommen ved
gudstjenesten i Jegerup Kirke kl. 19.00
og på et efterfølgende orienteringsmøde
i Vojens Sognegård.
Alle indskrevne konfirmander har før
sommerferien modtaget et brev om
arrangementet, men er der spørgsmål, kan
man kontakte Lone Marie Lundsgaard.

Orienteringsmøde for
specialkonfirmander

Musikalsk legestue
begynder igen i
starten af september
Vi har endnu ikke fastlagt
datoerne, men kontakt
Irene for nærmere info
på tlf 74 59 12 27 eller
mail. larsenogjakobsen@
gmail.com.
Irene

Tirsdag den 28. august kl. 19.00 byder
sognepræst Lone Marie Lundsgaard velkommen til konfirmanderne fra Lagoni
skolens specialklasser.
Det foregår i Vojens sognegård, hvor
undervisningen, mødetidspunkter m.v.
vil blive gennemgået.
Alle indskrevne konfirmander har før
sommerferien modtaget et brev om
arrangementet, men er der spørgsmål, kan
man kontakte Lone Marie Lundsgaard.
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Fælles
grundlovsmøde i
Maugstrup
Tirsdag den 5. juni kl.
14.00
Vi begynder med flaghejsning og en kort gudstjeneste i
Maugstrup Kirke kl. 14.00
v/sognepræst Eva Holm Riis.
Bagefter er der kaffebord i
præstegårdshaven.
Pris for kaffe og kage (Den
gode rabarberkage fra Maugstrup Kro) kr. 40,00 - Børn
gratis.
Kl. 15.00: Grundlovstaler ved
domprovst Torben Hjul Andersen og henholdsvis "Ung
taler" som bliver Pierre Armani Tranekjer, formand for
DSU Haderslev.
Vojens Koret medvirker.
Alle er hjertelig velkommen.
Dagen arrangeres i et samarbejde
mellem tresognspastoratets
menighedsråd i Vojens - Jegerup
- Maugstrup.
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Sankt Hans aften i Maugstrup
Menighedsrådet, Landsbyforeningen
og Simmersted og Omegns Idrætsforening inviterer til Sankt Hans aften i
kirken og præstegårdshaven

Lørdag den 23. juni 2018
Program:
Kl. 19.30: Kom og vær med til en lidt anderledes gudstjeneste i Maugstrup Kirke,
hvor skolebestyrelsesformand Carsten
Friis har ordet som lægmandsprædikant.
Derudover vil vi sammen synge nogle
af vores smukke salmer, som passer til
sommeren.
Efter gudstjenesten vil landsbyforeningen stå for kagebord med kaffe og
te. Desuden vil der også være mulighed
for at købe grillpølser, øl og vand.
Så der er ingen grund til at have spist
hjemmefra.
Er vejret med os, bliver det i præstegårdshaven, og ellers trækker vi ind i den
lune konfirmandstue.
Uanset vejr vil vi dog kl. 21.30 tænde

Sankt Hans bål i Præstegårdshaven
bålet i haven.
Derudover vil vi lytte til båltalen,
som i år holdes af Hanne Juhl Nissen,
og derefter afsynge midsommervisen af
Holger Drachmann.
Alle er naturligvis velkommen.

Sankt Hans aften i Vojens
Sognegårds have

Lørdag den 23. juni 2018 kl. 19.30
inviteres der til Sankt Hans aften i
Vojens Sognegårds have.

Bålet tændes kl. 20.00, og menighedsrådsformand Finn Lykkeskov holder
båltalen.

Der vil være mulighed for at købe
grillpølser, øl og vand.
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Sogneudflugt

Edens Have
”Edens Have” i Jegerup

Tirpitz Museum
Vojens Sogn inbyder til sogneudflugt
Torsdag den 13. September
Afgang med VTS bus kl. 08.30 fra
Kirkegårdspladsen.
Turen går i år til Blåvand, hvor vi skal
se det nye Tirpitz Museum.
Kl. 13.00 er der middag på udvalgt spisested. Hvorefter vi tager på Kirkebesøg, og slutter af med kaffe og kage.
Hjemme i Vojens ca. kl. 17.00.
Tilmelding skal ske til kirkekontoret
tlf.: 74 54 11 04 senest mandag den 13.
august efter princippet "Først til mølle".
Onsdag den 28. august kan man
mellem kl. 09.00 - 14.30 hente sin billet
til kr. 200,00 som gælder forplejning og
1 genstand til middagen.
Vi gæder os til en hyggelig sensommerdag.

STUDIEGRUPPEn

Jegerup Kirkegård har fået sit først
æbletræ – et såkaldt Æble Trio.
Det er et familietræ med op til 4 sprøde
æblesorter i ét træ. Sorterne er podet på
et Elstar-træ med Discovery, Rød Ingrid
Marie og Sunrise.
Træet giver frugt og kan spises fra
august til december, og alle som besøger
kirkegården er velkommen til i den periode at plukke af træet og spise et æble.

ny glasplade
Jegerups Kirkes nye glasplade
Alteret i Jegerup Kirke har igennem årtier
været dækket af en meget smuk alterdug,
som kvinder fra sognet syede til kirken
for efterhånden mange år siden.
Igennem årene er den blevet beundret
og værdsat - og ikke mindst vasket
med stor forsigtighed, men nu kan den
desværre ikke mere.
I forbindelse med Skærtorsdagsgudstjenesten i år blev den taget af for sidste
gang og er nu erstattet af en glasplade.
Besøger man kirken, vil man derfor
nu f.eks. meget tydeligt kunne se udskæringerne på alterbordets sider.
Menighedsrådet er meget tilfredse
med resultatet og håber, at menigheden
vil tage godt imod initiativet.

Studiegruppen holder pause i sommerperioden, men sæt allerede nu tirsdag
den 4. september kl. 14.00 ind i kalenderen.
Der begynder vi nemlig igen på en
ny sæson. Vi skal selvfølgelig have
læst Anders Holms bog om Grundtvig
færdig, men vi skal også i gang med en
ny salmedigter.
Det bliver Brorson og Bente og Torben Brammings bog ”Brorson – sjælens
digter”. Bogen/bøgerne skal enten købes
i boghandlen eller lånes på biblioteket.
I næste kirkeblad kommer der mere
information om mødedatoer og læseprogram, ligesom der i kirkernes våbenhuse
kommer til at ligge programmer fra midt
i august.
Studiegruppen er åben for alle, der er
glade for at læse og diskutere! Spørgsmål vedr. studiegruppen kan rettes til
sognepræst Lone Marie Lundsgaard.

KIRKEBLADET · 37. Årgang · Nr. 2



vojens - jegerup - Maugstrup

stafetten

Anne Lise Borch
Af Anne Lise Borch.
Jeg hedder Anne Lise Borch og er
kirkegårdsleder ved Vojens Kirke.
Jeg er 61 år, gift med Peter og har 2
dejlige voksne piger, som for længst er føjet
fra reden. Vi har fået 4 skønne børnebørn i
alderen 3-7 år, så når hele familien er samlet,
er der rigtig liv i huset.
Jeg er født og opvokset i Sdr. Vilstrup ved
Haderslev og flyttede sammen med Peter fra
Haderslev til Vedsted, hvor vi boede i 27 år,
inden vi i 2008 flyttede til Vojens.
Jeg var i 1985 i job som langtidsledig på
Vojens Kirkegård. Det var da Eigil Steffensen
var kirkegårdsleder og Niels Nielsen ansat
som medhjælper.
Jeg må ha` gjort et godt indtryk, for da
Niels – nu kirkegårdsleder – i 1996 manglede
hjælp, ringede han og tilbød mig ansættelse
som gartnermedhjælper. Det blev starten på
min karriere ved Vojens Kirke.
I årenes løb er der plantet mange
sommerblomster og lagt mange meter gran,
og jeg nyder at være ude i den friske luft,
også selvom det kan være en kold og våd
omgang.
Jeg sætter stor pris på den kontakt jeg har
med kirkens og kirkegårdens gæster. Det er i
årenes løb blevet til mange gode og personlig
snakke om livets sorger og glæder.
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Jeg har det sidste år været kirkegårdsleder. Det er en spændende udfordring, som
både har ændret mine arbejdsopgaver og
krævet mere planlægning rent privat, fordi
kirkebetjeningen er en del af jobbet.
Jeg har stor respekt for den rolle vi har, når
vi involveres i nogle af menneskets vigtigste
øjeblikke, og det glæder mig hver gang det
lykkes, at gøre dagen til en minderig dag.
Som kirkegårdsleder er der mange administrative opgaver og faste procedurer der
skal følges.
Det er en nødvendighed for at drive en
kirkegård som vores, og det begrænser ind
imellem mine muligheder for at imødekomme alles ønsker.
Jeg glæder mig hver dag jeg skal på arbejde, fordi jeg oplever, at vi har et rigtig godt
samarbejde, både på kirkegården, i kirken
- med præster, organister og kirkesangere -,
medarbejderne på sognegården og med hele
menighedsrådet.
Jeg giver hermed Stafetten videre til
medarbejder ved Sognegården i Vojens,
Marianne Nissen.

sTROFAST
REGNSKABSFØRER
går på pension
En æra er ved at være slut. Den 1. maj stoppede
Margit Krag nemlig som regnskabsfører for
Jegerup Kirkekasse igennem 22 år.
I alle 22 år har hun trofast stået for kirkens
økonomi og altid haft styr på bilag, tal og
udgifter. I en lang periode var Margit også
været medlem af menighedsrådet og havde
der også posten som kasserer. Margit har
altid loyalt taget hånd om de opgaver, der
hører under en regnskabsfører.
Fra menighedsrådet skal der derfor lyde
en stor tak til Margit for hendes virke i de
22 år, hun trofast har passet opgaven som
regnskabsfører for Jegerup Menighedsråd.

HÆRVEJSVANDRERE

Pilgrimme og hærvejsvandrere

Højsæson for hærvejsvandrere
og pilgrimme
Pilgrimssæsonen er begyndt i Jegerup Kirke.
Hærvejsvandrere og pilgrimme begyndte
allerede i april at besøge Jegerup Kirke.
Sidste år havde kirken mellem 300 – 400
besøgende, og igen i år forsøger vi fra kirkens
side at tage godt imod alle, som gerne vil
besøge vores gamle kirke.
Vi har derfor på ny sat ta-selv-bord op i
våbenhuset, hvor man kan lave sig en kop
kaffe og få en af præstens hjemmebagte småkager.
Man kan også få stemplet sit pilgrimspas
og skrive i vores gæs-tebog eller tænde et lys
i vores lysglobe.
Vi glæder os hver gang et menneske finder vej til vores smukke gamle kirke og byder
alle velkommen!

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.
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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.
Ægteskabsattest skal udfyldes på
BORGER.DK tidligst 4 måneder før
vielsen.
Borgerservice udfærdiger en prøvelsesattest til vielsesstedet.
Der træffes derefter aftale med
præsten om en samtale.

TAXA Tlf. 70 10 75 00

MANGLER KIRKEBLADET
Det næste nummer af Kirkebladet (nr. 3 2018) omdeles den 21.- 22. august 2018.
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 23. juli 2018.

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

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.

Der er offentlige menighedsrådsmøder i
Vojens Menighedsråd:
Onsdag den 27. juni kl. 14.00.
Onsdag den 22. august kl. 14.00.
Onsdag den 26. september kl. 14.00.
Onsdag den 24. oktober 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 12. juni kl. 16.30.
Tirsdag den 14. august kl. 16.30.
Tirsdag den 11. september kl. 16.30.
Tirsdag den 09. oktober 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 21. juni kl. 18.30.
Torsdag den 16. august kl. 18.30.
Torsdag den 20. september kl. 18.30.
Torsdag den 18. oktober kl. 18.30.
Alle møder er offentlige, og afholdes
i konfirmandstuen, Maugstrup Præstegård, Borgvej 3.
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, (Kirkebogsfører) 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, 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

Maugstrup Sogn

Kirkegårdsleder:
Annelise Borch
Østerled 2, 6500 Vojens, tlf. 74 59 14 51,
e-mail: vojenskirkegaard@c.dk

Graver og kirketjener:
Tove Laursen, Kirketoften 7 B, Jegerup,
6500 Vojens. Tlf. 23 80 34 94
e-mail: je.kirke@gmail.com

Graver og kirketjener:
Ole Toft Sørensen, Borgvej 1 a, 6500 Vojens,
tlf. 74 50 63 92 , Mob.: 52 24 21 68
e-mail: gravermaugstrup@bbsyd.dk

Kirkesanger:
Kontakt kirkekontoret tlf. 74 54 11 04

Menighedsrådsformand:
Birte (Bibs) Stark, Østerengvej 4, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 03 00
e-mail: bibsstark@bbsyd.dk

Kirkesanger:
Chresten Friis, Simmerstedvej 221,
6100 Haderslev, tlf. 21 42 61 01
e-mail: chrestenfriis@gmail.com

Menighedsrådsformand:
Finn Lykkeskov
Syrenvej 17,
6500 Vojens, tlf. 29 62 48 59
e-mail: flyk@haderslev.dk

Kirkeværge:
Ejner Jensen, Kærager 3, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 00 34
e-mail: stiejn@bbsyd.dk

Kirkeværge og kasserer:
Knud Peter Levinsen, Vestergade 54,
6500 Vojens, tlf. 20 10 05 17,
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

Kasserer og regnskabsfører:
Susann Athena Schmidt
Runebakken 58,
6500 Vojens, tlf. 21 74 05 55
e-mail: runebakken58@live.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

Redaktionsudvalg: Eva Holm Riis, Lone Marie Lundsgaard, Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard, Ragnhild Stab-Nielsen, Ulla Toft.
Ansvarshavende og layout: Knud Peter Levinsen, Tlf. 74 54 28 37/20 10 05 17, mail: kpl@net.dialog.dk
Tryk: Zeuner Grafisk a/s - Deadline for næste nummer er mandag den 23. juli 2018.

