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PRÆSTEKLUMMEN
ved sognepræst, Ditte Freiesleben

I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn
I dag, hvor jeg skriver denne klumme, er det Folketingets åbningsdag. Og den begynder med en gudstjeneste i Københavns
Domkirke. I flere år har det været sådan, at en del af folketingets medlemmer ikke vil deltage i gudstjenesten; sikkert af
forskellige årsager. Uffe Elbæk har fx givet udtryk for, at han
ikke vil deltage i gudstjenesten, fordi Folkekirken ikke er rummelig nok. … med ca. 2000 præster og kirker i landet, skulle
der ellers nok være mulighed for at finde bare en enkelt kirke,
man kan føle sig rummet i.
Og det maner da til overvejelse. Hvad er Folkekirken, og hvor
rummelig kan den blive uden at blive for luftig? Min kollega
Niels Dalsgaard stiller spørgsmålet meget godt: Hvis Folkekirken var et Klodsmajor spil, hvor mange bjælker, kan vi så
trække ud for at det stadig kan kaldes en kristen Folkekirke?
Med lige så stor ret kunne man spørge: Hvor mange bjælker
kan vi undlade at bygge ud med for at Folkekirken kan følge
med tiden og være en kirke for folket?
Og hvor rummelig skal den enkelte kirkegænger være? Hvis
man nu får sin klassiske søndagsgudstjeneste, skal man så glæde sig over variationen i de andre aktiviteter, eller ærgre sig
over det, hvis der foregår noget i kirken de andre ugedage, som
man synes er lidt underligt eller nymodens. Babysalmesang,
meditation…Jeg synes selv, at der må være en grænse. Men
hvor skal den gå? Og hvorfor?
Selv har jeg længe haft brug for et sjæleligt åndehul i hverdagen, og jeg er blevet opmærksom på det sidste nye skud på
Folkekirkestammen: Yogafaith. Men kan man egentligt det?
Kan man bruge yoga i Folkekirken? Er det ikke en anden religion? Eller er det bare strækøvelser. Jeg har besluttet, at jeg
godt tør forsøge mig med Yogafaith. For ånd har krop. Og ingen religion har vel patent på kroppen?
Den betryggende forskel på Folkekirken og Klodsmajor er jo,

at i Folkekirken kan man godt sætte en bjælke tilbage igen eller bytte om på bjælkerne. Tårnet bevæger sig ikke uvægerligt
mod fald for hver gang vi piller ved en bjælke. Der er faktisk
større risiko for at tårnet falder, hvis man ikke bliver ved med
at pleje og passe det samvittighedsfuldt.
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GUDSTJENESTELISTE
November
Fredag d. 29. nov.
Vojens
16.00
LML
Juleafslutning børnehaven

December
Søndag d. 1. dec. - 1.s. i advent
Vojens
10.30
DFL
Kirkefrokost
Jegerup
10.30
LML
Sønderjysk Kor medvirker
Maugstrup
10.30
NBC
Tirsdag d. 3. dec.
Vojens
10.00
Børnegudstjeneste

LML

Søndag d. 8. dec. - 2.s. i advent
Vojens
14.00
DLF
Mini-k afslutning + juletræ
Jegerup
16.30
LML
Luciagudstjeneste m. mad
Maugstrup
10.30
LML
Søndag d. 15. dec. - 3.s. i advent
Vojens
09.30
DLF
Jegerup
11.00
DLF
Maugstrup
16.00
NBC
Luciagudstjeneste
Søndag d. 22. dec. - 4.s. i advent
Vojens
11.00
NBC
Jegerup
ingen
Maugstrup
ingen
Mandag d. 23. dec.
Vojens
14.30
NBC
Gudstjeneste for plejehjemmet
DLF = Ditte Louise la Cour Freiesleben
LML = Lone Marie Lundsggard
NBC = Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard
4
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Tirsdag d. 24. dec. - Juleaften
Vojens
10.30
DLF
Familiegudstjeneste
Vojens
14.30
DLF
Vojens
16.00
DLF
Jegerup
14.00
LML
Børnegudstjeneste
Jegerup
16.00
LML
Maugstrup
15.00
NBC
Onsdag d. 25. dec. - Juledag
Vojens
10.30
DLF
Jegerup
10.30
LML
Maugstrup
10.30
NBC
Torsdag d. 26. dec. - 2. Juledag
Vojens
10.30
NBC
Jegerup
ingen
Maugstrup
ingen
Søndag d. 29. dec. - Julesøndag
Vojens
10.30
LML
Jegerup
ingen
Maugstrup
ingen
Mandag d. 31. dec. - Nytårsaften
Vojens
14.00
DLF
Jegerup
14.00
LML

Januar
Søndag d. 5. januar
- Helligtrekonger søndag
Vojens
11.00
Jegerup
09.30
Maugstrup
10.30
Tirsdag d. 7. januar
Vojens
10.00
Børnegudstjeneste

NBC
NBC
DLF
LML

Søndag d. 12. januar - 1.e.h.3.k.
Vojens
09.30
LML
Jegerup
11.00
LML
Kirkefrokost m. h. 3 kg. kage
Maugstrup
10.30
DLF

Søndag d. 19. januar - 2. e.h.3.k.
Vojens
11.00
NBC
Jegerup
09.30
NBC
Maugstrup
10.30
LML
Søndag d. 26. januar - 3. e.h.3.k.
Vojens
11.00
DLF
Kirkekaffe
Jegerup
09.30
DLF
Maugstrup
ingen

Februar
Lørdag d. 1. febr.
Jegerup
11.00
Lørdagsdåb

LML

Søndag d. 2. febr. - Sidste s. e.h.3.k.
Vojens
16.00
DLF
Kyndelmisse m. solister
Jegerup
19.00
LML
Kyndelmisse m. solister
Maugstrup
14.00
LML
Kyndelmisse m. solister
Tirsdag d. 4. febr.
Vojens
10.00
Børnegudstjeneste

LML

Søndag d. 9. febr. - Septuagesima
Vojens
09.30
NBC
Jegerup
11.00
NBC
Maugstrup
10.30
DLF
Søndag den 16. febr. - Seksagesima
Vojens
11.00
DLF
Kirkefrokost
Jegerup
09.30
DLF
Maugstrup
ingen
Søndag den 23. feb. - Fastelavn
Vojens
14.00
NBC
Jegerup
13.30
LML
Fastelavnsgudstjeneste
Maugstrup
10.30
NBC
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Nytår

i pastoratets tre kirker

Der er gudstjenester i forbindelse med nytåret.
Den 31. december fejres det i
Vojens Kirke
kl. 14.00
Jegerup Kirke
kl. 14.00
og begge steder bydes der på
et glas og kransekage efter gudstjenesten.
I Maugstrup Kirke fejres der
gudstjeneste den 1. januar kl. 13.00,
og der ønskes godt nytår med et glas vin
efterfølgende.
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AFSKED MED ORGANIST JULIA TABAKOVA

Søndag d. 29. september i Vojens Kirke tog vi afsked med organist Julia Tabakova, som har gjort tjeneste i tresognspastoratet siden 2013.
På billedet takker menighedsrådsformand Finn Lykkeskov
for organistarbejdet, de gode koncerter og jobbet med børnekoret.

6

BREGNBJERGLUNDEN

Den første og tredje torsdag i måneden er der gudstjeneste med
altergang.
De andre torsdage i måneden er der andagter med kirkesanger gennem flere år Birgitte Sandholt (t.v.), Vojens og Vibeke
Hellesøe Appel (t.h.). Vibeke som har gået på Kirkemusikskolen i Løgumkloster, er musiklærer og nu organistvikar i kirkerne.

ORGANIST VIKAR I TRESOGNSPASTORATET

KONCERT MED VOJENS KORET

Elsebet Birkblad er ny vikar i tresognspastoratet. Hendes baggrund er folkeskolelærer, korleder og kirkemusiker og har været vikar i mange sogne de sidste 20 år og er blevet brugt meget
som organistvikar i Vojens kirke.

Vojens Kirkes mest traditionsrige koncert finder sted onsdag
den 11. december kl. 19.00 hvor Vojens Koret synger julen
ind under ledelse af Lene Diemer Jakobsen
Der deltager Lucia optog fra Lagoniskolen, og publikum får
rig lejlighed til at lufte stemmerne til de velkendte julesalmer
Efter koncerten serveres der kaffe og æbleskiver i Vojens Sognegård. Der er fri entre og alle er velkomne.
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NYTÅRSKONCERT MED VOJENS BRASSBAND

VOJENS KIRKE
TIRSDAG d. 7. Januar 2020 kl. 19.00
Nytårskoncert med Vojens Brassband.
Vi nyder et glas vin/læskedrik i koret efter
koncerten.
Fri entre
Arrangør Vojens Menighedsråd

YOGAFAITH / CROSSYOGA
Brug for at strække sjæl og krop?
I foråret tager Ditte Freiesleben grunduddannelsen som crossyogainstruktør og vil derfor gerne starte et lille projekt op i kirken.
Yogafaith/crossyoga går ud på at være tilstede i kroppen og sjælen.
Vi skal lave de klassiske yogaøvelser i kirkerummet, og vi laver dem
på en måde, så alle kan være med; både begyndere og øvede. Undervejs indgår små bibelstykker, så sjælen også har lidt at arbejde med.
Pris: For ikke at konkurrere med byens andre yogatilbud
koster kurset kr. 200,Pengene går til en ny lysglobe til kirken, som vi kan få glæde af til
næste år.
Hvor: Vojens Kirke
Hvornår: 6 torsdag aftener fra 19.00 - 20.00
6. februar, 27. februar, 5. marts, 12. marts, 19. marts, 2. april
Tilmelding og betaling:
Til Kordegn Gunvor Hansen på gsh@km.dk eller 74 54 11 04.
Medbring: Yogamåtte e.l. løstsiddende tøj, gerne trøje, der kan tages
af eller på alt efter rum- og kropstemperatur.
Vel mødt Ditte Freiesleben
KIRKEBLADET · 39. ÅRGANG · NR. 1
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KIRKEFROKOST 1. SØNDAG I ADVENT
Søndag d. 1. december i Vojens Kirke
efter gudstjenesten kl. 10.30
holder vi som vanligt en hyggelig julefrokost i sognegården.
I år vil der også være en lille julequiz til kaffen.
Tilmelding senest mandag den 25. november
til Kordegn Gunvor Hansen:
gsh@km.dk eller 74 54 11 04.
Arrangementet koster kr. 40,dertil kommer drikkevarer.

BØRNEGUDSTJENESTE 2. SØNDAG I
ADVENT I VOJENS KIRKE FOR ALLE BØRN

GOSPEL FOR TRESOGNSPASTORATETS
KONFIRMANDER

Søndag den 8. december kl. 14.00

Lørdag den 1. februar fejrer vi jubilæum, når konfirmanderne for 10. år i træk mødes med Henrik Refshauge og hans kone
Christine i sognegården i Vojens, og sammen bruger eftermiddagen på at øve både gamle og moderne gospelsange.
Om aftenen kl. 19.00 indbydes alle til et brag af en koncert
i Vojens Kirke, når alle konfirmanderne sammen med instruktørerne og en håndfuld musikere viser os, hvad de har lavet i
løbet af eftermiddagen.
Kirken plejer at være fyldt til bristepunktet denne aften, så
kom i god tid og fortæl allerede nu familien om arrangementet,
så de kan sætte kryds i kalenderen.
Koncerten er gratis, og alle er velkomne!

er der børnegudstjeneste i Vojens Kirke med minikonfirmandafslutning og dåbsjubilæum.
Minikonfirmanderne vil vise noget af det, de har lavet i løbet af efteråret, og dåbsjubilarerne får en lille dåbsdagsgave.
Efter børnegudstjenesten går vi over i sognegården, hvor
der er kaffe, kage og sodavand samt dans om juletræet.

Og hvem ved…
måske dukker julemanden op?
Tilmelding for børn
(så vi ved, hvor stor
julemandens sæk skal være):
Til Kordegn Gunvor Hansen på
gsh@km.dk eller 74 54 11 04.
Det er gratis at deltage
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BABYSALMESANG FOR 2020

Efter en god lang juleferie,
er strudsen Holger Fællessanger frisk og klar
til en ny omgang babysalmesang
i Vojens sognegård.
Det er hver tirsdag fra kl. 10.30 til 11.30
fra den 28. januar til den 2. april
Holger F har dog vinterferie i uge 7
Det er gratis at deltage, men tilmeld gerne på
mail. larsenogjakobsen@gmail.com

MUSIKALSK LEGESTUE FOR FORÅRET 2020

BØRNEGUDSTJENESTE I VOJENS KIRKE
Tirsdag den 3. december kl. 10.00
Tirsdag den 7. januar
kl. 10.00
Tirsdag den 4. februar kl. 10.00

Torsdag den 27. februar kl. 9.30
Torsdag den 26. marts kl. 9.30
Torsdag den 30. april
kl. 9.30
Mød strudsen Holger Fællessanger
og Irene i Vojens Sognegård.
Vi synger salmer og sange, der er kaffe på kanden
og rig lejlighed til at lege bagefter.
Det er gratis at deltage,
men der er tilmelding til Irene på mail:
larsenogjakobsen@gmail.com

fejrer vi børnegudstjenester i
Vojens Kirke for dagplejemødre,
vuggestuer, børnehaver og forældre på barsel.
Gudstjenesterne er målrettet børnene, og ud over at blive
fortrolig med fadervor, velsignelsen og nogle af vores kendte, gamle salmer, skal vi også
synge moderne, rytmiske Sigurd
Barrett salmer. Præsten står på
gulvet blandt børnene, og kirkerotten Magnus kommer selvfølgelig også.
Det er sognepræst Lone Marie Lundsgaard, som står for
gudstjenesterne i samarbejde med organist Irene Larsen.
Efter gudstjenesten inviteres børnene over i sognegården til
en lille, sund forfriskning.
KIRKEBLADET · 39. ÅRGANG · NR. 1
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Kyndelmisse
med solister i Vojens, Jegerup
og Maugstrup Kirke
Søndag den 2. februar fejrer vi
kyndelmisse i vores tre kirker.
Maugstrup
Vojens
Jegerup

kl. 14.00
kl. 16.00
kl. 19.00

Kyndelmisse er en fordanskning
af det latinske candalarum misa,
der betyder lysenes messe. Det er
en katolsk højtid, som man ved
med at fejre i Danmark til længe efter både reformationen og
Struense havde afskaffet dagen
som fridag i 1770.
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Kyndelmisse falder 40 dage efter Jesu fødsel og er dagen, hvor
han fremstilles i templet. Samtidig
er det også dagen for Marias renselse og altså den dag, hvor hun
igen kunne komme i synagogen.
I Bibelen kan man læse, hvordan
en ældre mand ved Jesu fremstilling i templet taler om Jesus som
et lys til åbenbaring for hedninge.
Dette lys fejrer vi ved Kyndelmisse, og gudstjenesten vil derfor være
præget af alle mulige forskellige
former for lys.

Det er sognepræsterne, Ditte Louise la Cour og Lone Marie
Lundsgaard, der i samarbejde med
organist Irene Larsen, tilrettelægger
gudstjenesterne, og igen i år vil det
være med solist, der spiller solonumre.
Der serveres et glas efter gudstjenesten i kirkerne.
Alle er velkommen

VOJENS - JEGERUP - MAUGSTRUP

Onsdagsforedrag
- og sang i foråret

Hver sangaften indledes med
et foredrag ledsaget af sange.
Foredragene beskæftiger sig
med mangfoldige emner. På Ditte Freiesleben inspirationsliste
står fx: Emma Gad, Jens Bjerre,
Anne Franks dagbog, Ingemann
og Weisedigteren og komponisten; spøgelseshistorier, fotos og
fortællinger fra bogen Forladte
steder, Eventyrernes klub….Man
må gerne ønske et emne eller en
personlighed, som Ditte Freiesleben kan tage op.

I pausen er der kaffe og kage, og
derefter synger vi fra salmebogen
og højskolesangbogen.
Hvor: Vojens Sognegård
Hvornår: kl. 19.00 - 21.00
Onsdag d. 5. februar
Onsdag d. 4. marts
Onsdag d. 1. april
Ingen tilmelding.
Pris for kaffe og kage
pr. gang: kr. 25,-

KIRKEBLADET · 39. ÅRGANG · NR. 1
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STAFETTEN
Af skoleleder Anne Mette Skjoldemose

Simmersted Friskole 10 års jubilæum · 2009-2019
I år er det 10 år siden at Simmersted friskole slog dørene op til det allerførste
skoleår, og vi har netop markeret jubilæet med en reception.
I 2008 varslede Haderslev Kommune
lukning af de små skoler, og Simmersted
folkeskole var i farezonen.
Herude i det lille aktive lokalsamfund
var der en flok, der tog initiativ og begyndte at tænkte friskoletanker.
Mulighederne blev vendt, og der blev
undersøgt, hvad der skulle til, for at starte en friskole?
Mange spørgsmål dukkede op; hvad
med lokaler, personale, økonomi, bestyrelse, vedtægter og der var tidsfrister der
skulle overholdes.
En ny friskole skulle anmeldes til
Undervisningsministeriet i rette tid, der
skulle udarbejdes vedtægter og der skulle indbetales depositum på 30.000 kr. i
2 rater.
Tidsfristen for den sidste rate var lige
ved at være overskredet, da Haderslev
Kommune meld endelig ud, omkring
lukning af folkeskolen i Simmersted.
12
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Heldigvis lykkes det med et godt
samarbejde med en anden friskole,
Hovslund Friskole, og Simmersted Friskole blev en realitet.
Man kan egentlig sige, at skolen begyndte som en protestskole pga. den
lukkede folkeskole, men det er ikke et
grundlag en skole kan fortsætte på.
Skolen blev etableret på et godt, stabilt og bæredygtigt fundament.
Nogle stærke grundlæggende værdier og nogle stærke visioner for børnenes
skolegang her på friskolen.
Et Grundtvig-Koldsk skolesyn med
fortællingen, sang og historie som vigtigste elementer.
Et godt fagligt niveau med tid og rum
til fordybelse og en skole hvor der er tid
og plads til den enkelte, samtidig med at
fællesskabet og respekten for hinanden
er en naturlig del af dagligdagen.
Et fællesskab, hvor alle udviser gensidig respekt for hinanden, og hvor alle
tillægges betydning for fællesskabet.
Ordentlighed er en del af skolens dna.
Vi møder hinanden med tillid, åbenhed

og respekt. Elevernes almene dannelse
ligger os meget på sinde. Vi vil så gerne
sende nogle dygtige, robuste og livsduelige elever videre herfra.
Her 10 år efter kan vi konstatere, at
Simmersted Friskole og Fribørnehave
er en bæredygtig institution, der er veletableret og forberedt til fremtiden. Vi har
mod til at bevæge os og balancere mellem tradition og fornyelse.
I dag er vi 118 elever i friskolen og
35 børn i børnehaven. Vi har besluttet, at
vi skal tilbyde 9. kl., således at eleverne
kan gøre deres grundskoleforløb færdig
her på friskolen.
Vi har bygget nye klasselokaler, og vi
har endnu et byggeri på tegnebrættet.
I dag drives skolen af en aktiv og engageret bestyrelse og en flok meget kompetente og dedikerede medarbejdere.
Skolen er båret af et stor forældreengagement - en forældreflok, der bakker op om både skolen og børnehaven.
Vi ser frem til mange flere jubilæer
for Simmersted Friskole.
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Foredrag med
Flemming Nielsen
”De kendte,
jeg har mødt”
Journalist Flemming Nielsen, 71
år, fra Egernsund, lukker op for
en pose proppet med interessante
mennesker. Han har arbejdet som
journalist på fire aviser og Danmarks Radio: Vestkysten i Tønder,
Sønderjyden i Sønderborg, B.T. i
København og Vendsyssel Tidende i Skagen som lokalredaktør.
Desuden blev det til 25 år på DR i
Aabenraa (Radio Syd)

I kraft af sit job har Flemming
mødt utallige spændende mennesker, kendte og ukendte i én pærevælling. Blandt de lokale han
omtaler, er Ole Olsen og sønnen,
Jacob, som medvirkede i programmet ”To generationer spiller ud”,
som journalisten var vært for i en
årrække.
I kategorien af ligeså kendte,
som Flemming har interviewet, er

samtlige statsministre fra og med
Jens Otto Krag til og med Helle
Thorning-Schmidt. Derudover har
han også talt med personligheder
som bl.a. Hanne og Dirch Passer og
Josephine Baker.
Vojens Sognegård
onsdag d. 26. februar kl. 19.00
Ingen tilmelding.
Arrangementet koster kr. 25,-

KIRKEBLADET · 39. ÅRGANG · NR. 1

13

VOJENS - JEGERUP - MAUGSTRUP

Kina-aften
i Jegerup præstegård

Torsdag den 30. januar kl. 18.00 åbnes
Jegerup præstegård til en spændende aften om det kommunistiske Kina. Vi begynder med at spise kinesisk inspireret
mad, og undervejs får vi kaffe.
I sommer var sognepræst Lone Marie
Lundsgaard på tur med familien til den
gamle kejserby, Xian, videre med hurtigtog til det pulveriserende Shanghai,
og derfra med nattog til den nuværende
hovedstad, Beijing. Det blev en særdeles
spændende tur, for i første omgang kunne hun slet ikke få visum, fordi hun er
præst. Det lykkedes dog til sidst, og det
blev første stop i rækken af mange møder med det kommunistisk land og dets
1,4 milliarder indbyggere.
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Kom og vær med, når Lone fortæller
om Kinas historie, hvordan kineserne
ser på krisen i Hongkong og ikke mindst
det kommunistiske styre. Der vises billeder og video fra turen, ligesom Lone
også viser nogle af de fine, kinesiske ting
frem, som hun tog med hjem til Jegerup
Præstegård.
Af hensyn til opdækning og mad beder vi om tilmelding senest mandag den
27. januar til Birte Stark: bibsstark@
bbsyd.dk. Pris for mad + 1 drikkevarer
samt kaffe og foredrag 50 kroner.
Bemærk, at hvis der er over 50 tilmeldte, flyttes arrangementet til Jegerup
Skole. Følg med på hjemmesiden eller
Facebook.

VOJENS - JEGERUP - MAUGSTRUP

1. SØNDAG I ADVENT MED SØNDERJYSK KOR

Vi begynder det nye kirkeår i Jegerup Kirke med at fejre gudstjeneste sammen med Sønderjysk Kor. Koret har eksisteret siden 1972 og har sunget mange korværker både nord og syd
for grænsen, ligesom det har afholdt koncerter i Haderslevs

svenske og franske venskabsbyer, Varberg og Braine. Koret
medvirker i årets løb ved forskellige arrangementer – f.eks.
til ”sangtimen” ved lysfesten på Kasernen i Haderslev 4. maj,
hvor mange måske vil kende dem fra. Koret har på nuværende
tidspunkt 34 medlemmer og har siden 2016 haft Elsebet Birkblad som dirigent og korleder.
Sønderjysk Kor kommer til Jegerup Kirke og deltager i
gudstjenesten 1. søndag i advent kl. 10.30. De vil synge med
på adventens smukke og elskede salmer - men de vil også synge adventen ind for os. Kom derfor og vær med til at synge det
nye kirkeår ind, når vi åbner kirkedøren 1. søndag i advent.
Alle er velkomne!

LUCIAGUDSTJENESTE OG JULEMIDDAG

KIRKEFROKOST MED HELLIGTREKONGER KAGE

2. søndag i advent kl 16.30 i forsamlingshuset

Søndag den 12. januar kl. 11.00

inviterer vi indenfor i Jegerup Kirke til en festlig luciagudstjeneste, hvor både kirkekoret og gospelkoret deltager. Der er
ikke altergang denne dag, men til gengæld går kirkekoret luciaoptog gennem kirken.
Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet til julemiddag
i forsamlingshuset, hvor vi skal have gammeldags flæskesteg
”med det hele” samt ris a la mande og kaffe.
Når vi har spist, inviterer JUIF (idrætsforeningen i Jegerup)
alle børn og barnlige sjæle op til dans, når juletræet tændes. Vi
regner bestemt med, at julemanden kigger forbi med slikposer!
Pris for flæskesteg og ris a la mande er 50 kr. pr. person.
Børn under konfirmationsalderen er gratis. Der vil være mulighed for at købe drikkevarer til rimelige priser. Af hensyn til
opdækning og bestilling af mad beder vi om tilmelding senest
mandag den 2. december til bibsstark@bbsyd.dk
Alle er velkomne!

fejrer vi gudstjeneste i Jegerup Kirke. Efter gudstjenesten går
vi over i præstegården, hvor menighedsrådet er vært ved årets
første kirkefrokost. Til kaffen serverer sognepræst, Lone Marie Lundsgaard, den franske Helligtrekonger kage, som er lavet på mandler og har en overraskelse indeni.
Pris for frokost + 1 drikkevarer samt kaffe og kage er kr.
50,- pr. person. Af hensyn til opdækning og bestilling af mad
beder vi om tilmelding senest mandag den 6. januar til Birte
Stark på bibsstark@bbsyd.dk.
Alle er velkomne!
KIRKEBLADET · 39. ÅRGANG · NR. 1
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LUCIAOPTOG OG KORHYGGE I JEGERUP

FASTELAVNSGUDSTJENESTE

Vi øver tirsdag den 3. december
fra kl. 15.00 til 17.00
Vi begynder i Jegerup kirken, hvor vi øver luciasangen, og
bagefter går vi hjem til Irene, Kirketoften 1, hvor vi får saftevand og æbleskiver. Bagefter klipper vi engle eller laver juletræer af kogler, som kirken pyntes op med.
Gudstjenesten 2. søndag i advent er kl. 16.30.Vi mødes i
kirken kl. 15.45, så der er tid til at øve og klæde om.
Der er tilmelding til Irene senest 30. november på mail:
larsenogjakobsen@gmail.com
Alle er velkomne!

BØRNEGUDSTJENESTE I JEGERUP KIRKE
Den 24. december kl. 14.00
er der børnegudstjeneste i Jegerup Kirke. Med udgangspunkt
i kirkens krybbe, fejrer vi Jesu komme med gamle og nye julesalmer. Kirkerotten Magnus vil som sædvanlig deltage, og
der vil være mulighed for at komme helt tæt på krybben. Alle
er velkomne!

Søndag den 23. februar kl. 13.30
er det fastelavn, og det fejrer vi i Jegerup Kirke ved at indbyde
udklædte børn i alle aldre til børnegudstjeneste. Til gudstjenesten er børn, der er blevet døbt i løbet af de seneste 5 år, særligt
indbudt sammen med deres familie, og vi glæder os til at fejre
dem. Kirkekoret deltager også.
Efter gudstjenesten går vi over i forsamlingshuset, hvor
JUIF (idrætsforeningen i Jegerup) indbyder børnene til at slå
katten af tønden. Her kåres dronninger og konger, og fastelavnsboller i alverdens farver serveres sammen med en sodavand og kaffe.
Tilmelding til tøndeslagning bedes ske til idrætsforeningen
Mette Krag: mk-krag@hotmail.com.
Pris for voksne er kr. 40,- mens børn koster kr. 25,-

JEGERUP KIRKEKOR

Har du lyst til at synge
Vi har altid plads til en til i Jegerup Kirkekor. Vi deltager
ved udvalgte gudstjenester og får løn for vores arbejde,

så kom og vær med!
Det er organist, Irene Larsen, der er korleder,
og man kan kontakte hende på tlf. 74 59 12 27 eller
larsenogjakobsen@gmail.com.
Følg i øvrigt også med på Facebook for øvetider mv.
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KOM OG SYNG GOSPEL I JEGERUP KIRKE

GOSPEL

Som et nyt tiltag er Jegerup Kirke i gang med at stable et
gospelkor på benene. Vi skal ikke være professionelle men
have det godt sammen! Vi skal heller ikke øve uge efter uge,
men vi mødes på udvalgte datoer, så vi kan synge et par
numre til Luciagudstjenesten i december og Teltgudstjenesten i foråret. Præsten bager kage og tager kaffe med, og
organisten sidder ved klaveret.

Har du derfor lyst til at synge gospel, så mød op i Jegerup
Kirke, hvor vi øver

Torsdag den 28. november kl. 19.00
Tirsdag den 3. december kl. 19.00
Torsdag den 5. december kl. 19.00
Søndag den 8. december kl. 16.30 optræder vi ved Luciagudstjenesten i Jegerup Kirke.
Alle er velkomne!
KIRKEBLADET · 39. ÅRGANG · NR. 1
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”Så syng da, Danmark,
lad hjertet tale”

Torsdag den 20. februar kl. 14.00 - 16.00
fylder vi konfirmandstuen i Jegerup Præstegård med
sang.
Det er sognepræst Lone Marie Lundsgaard, der står
for dagens program, som er en blanding af foredrag og
fællessang. Undervejs drikker vi kaffe og spiser kage.
Det er gratis at deltage, og alle er velkomne!

STUDIEGRUPPEN

Har du lyst til at læse bøger, diskutere,
være sammen med andre mennesker og
lære noget om kristendommen og kirken, er studiegruppen måske noget for
dig. Alle er i hvert fald velkomne, og
der kræves ingen forudsætninger for at
deltage.
18
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Vi mødes kl. 14.00 i Jegerup Præstegård, hvor Sognepræsten Lone kort gennemgår den læste tekst. Derefter vendes
der tanker og diskuteres fra hjertet i en
god og tryg stemning. Undervejs får vi
kaffe og kage. Vi plejer at have det rigtig
hyggeligt, får nogle gode diskussioner
og slutter altid et halvårsforløb af med
at spise sammen.
Lige nu er studiegruppen i gang med
at blive klogere på salmedigteren Kingo
og læser bogen ”Thomas Kingo” af Erik
A. Nielsen. Efter jul går vi i gang med
”Ved Vejen” af Herman Bang. Bøgerne
skal enten købes i boghandlen eller lånes på biblioteket.

Det er gratis at deltage, og alle kan
være med – og skal du have hjælp til
kørsel, kan du henvende dig til sognepræst Lone Marie Lundsgard:
loml@km.dk eller 74 54 11 11.

Torsdag den 12. december

kl. 17.00 - 20.00 Jegerup Præstegård
Sidste gang med Kingo.
Fællesspisning kl. 18.00. Bemærk
tilmelding af hensyn til maden.
Pris 100 kroner.

Onsdag den 19. februar

kl. 14.00 - 16.00 Jegerup Præstegård
Ved Vejen af Herman Bang
Alle er velkomne!

VOJENS - JEGERUP - MAUGSTRUP

DEN FRI AFTENHØJSKOLE i konfirmandstuen, Maugstrup præstegård
Program for den kommende sæson –
temaet i 2020 er:
”Markering af genforeningen 1920”.
Pris for foredrag inklusiv kaffe/the i
den indlagte pause kr. 50.00, som kan
betales kontant eller ved mobilePay.
Tilmelding ikke nødvendigt, alle er
velkommen.

Mandag den 6. januar 2020
kl. 19.30 -21.30

Foredragsholder:
Lektor Jørn Buch, Haderslev
Emnet: ”Genforeningen”
Optakten til afstemningen, og selve
afstemningen 1920

Mandag den 13. januar 2020
kl. 19.30 -21.30

Foredragsholder: Torben Ravn
A/S Plantningsselskabet Sønderjylland.
Emnet: ”Skovrejsning i Sønderjylland 1919 -2019”
Historien om hvordan 1 hektar
planteskole ved Løgumkloster, blev
til 1500 ha. plantage fordelt på
12 enheder i Sønderjylland

Mandag den 20. januar 2020
kl. 19.30 -21.30

Foredragsholder:
Jørgen Kloppenborg Skrumsager
Emnet: ” Under fremmed herredømme
langs Kongeåen”
Den nationale kamp omkring dansk-

tyskt sindelag. Domænegårde. Rødding
frimenighed. Russiske krigsfanger. Sønderjydernes indtog på Christiansborg.

Mandag den 27. januar 2020
kl. 19.30 -21.30

Foredragsholder: Forfatter
Pernille Juhl
Emnet ”Marens vilje”.
Maren blev født i 1882 i Vestjylland. Hun var på mange måder forud for sin tid, og kunne smykke sig
med titler som sygeplejerske, frihedskæmper, frimenighedspræst og
kvindesagsforkæmper. I 1952 blev
hun belønnet med ridderkorset for
sin enestående indsats i grænselandet.

Mandag den 3. februar
kl. 19.30 -21.30

Foredragsholder:
Agronom Peder Damgaard, tidl. forstander på Gråsten Landbrugsskole.
Emnet:” Etablering af Gråsten
landbrugsskole, som kulturbære og
fagskole i den nye tid i et genforenet
Danmark.”
Hvilke tanker gjorde man sig om landbrugsskolen som kulturbærer, og som
anker for det dansksindede arbejde, dannelse og for at styrke sammenhængskraften i Landsdelen?
Hvordan er visionerne og ambitionerne
fra genforeningen indfriet i de 100 år der
er gået siden.

Mandag den 10. februar 2020
Afstemningsmøde med fejring af
genforeningen 1920 i Multihuset,
Simmersted.
Foredragsholder: Axel Johnsen
Chef for Museum Sønderjyllands
afdeling Viden og Samlinger.
Nærmere omtale side 21.

Mandag den 17. februar 2020
kl. 19.30 -21.30

Foredragsholder: Biskop Marianne
Christiansen, Haderslev Stift.
Emnet: ”Kirken og det kirkelige livs
situation efter genforeningen 1920, og
oprettelse af Haderslev stift”.

Mandag den 24. februar 2020
kl. 19.30 -21.30

Foredragsholder:
Stephan Kleinschmidt
Rådmand i Flensborg og Viceborgmester i Sønderborg, hvor han i
byrådet repræsenterer Slesvigsk
Parti - det tyske mindretals parti i
Danmark. Han er også formand for
kulturudvalget i Sønderborg Kommune.
Stephan Kleinschmidt er født og
opvokset i det tyske mindretal i
Sønderjylland, og har dobbelt statsborgerskab. Man kan blandt andet
høre ham fortælle om de politiske
visioner, han har for grænselandet.
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1. SØNDAG I ADVENT
Maugstrup Sogns kirkegårdsgraver Ole Sørensen binder igen i
år adventskranse med elever på Simmersted Friskole.
De færdige og flotte kranse afhentes i Maugstrup Kirke

1. søndag i advent 1. december kl. 10.30

FESTLIG JULEAFSLUTNING
For Simmersted Friskole, børnehave og dagplejebørn
i en juleklar Maugstrup Kirke

20. december 2019 kl. 10.00

hvor de under familiegudstjenesten smykker kirkerummet og
er en festlig opstart på julemåneden.
Til gudstjenesten vil konfirmanderne medvirke.

ADVENTSMØDE I MAUGSTRUP SOGN
Traditionen tro er der adventsmøde i Maugstrup Præstegård.

Tirsdag den 3. december 2019 kl. 11.30
Vi begynder i Maugstrup Kirke med sang og musik,
derefter vil der være julefrokost i konfirmandstuen.

3. SØNDAG I ADVENT
3. søndag i advent 15. december kl. 16.00
Vil børn fra Simmersted Friskole bærer lys og sang ind i
Maugstrup Kirke til Luciagudstjeneste, hvor vi sammen vil
glæde os over, at vi selv i vintermørket kan fornemme, at lyset
er på vej til vores alles glæde.
20
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Tilmelding er nødvendig pga. traktementet
senest den 22. november
til sognepræst Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard
Gerne på mail: nbc@km.dk eller telefon 74 50 63 27
Alle er velkommen
Maugstrup menighedsråd

VOJENS - JEGERUP - MAUGSTRUP

Afstemningsmøde
i Multihuset Simmersted

Mandag den 10. februar 2020
Foredragsholder: Axel Johnsen,
chef for Museum Sønderjyllands afdeling for Viden og
Samling.
Emne: ”Genforeningen på film”
Axel Johnsen har, inden han blev museumsinspektør på
Sønderborg Slot og chef for Viden og Samling, i seks år
været udstillingsleder på Koldinghus. Han har ligeledes
medvirket til opbygning af Sønderborg Slots kommende
udstilling om Sønderjylland 1920-2020. Desuden har han
blandt andet beskæftiget sig med den politiske vinkel på
det dansk-tyske mindretal.

Axel Johnsen vil vise film om Genforeningen ledsaget
af fortælling og kommentarer.
Kreativ forening vil sørge for et veldækket og smukt
pyntet kaffebord. De originale afstemningsplakater vil
pryde væggene.
Tidspunkt: se nærmere på maugstruptidende.dk
Pris: kr. 60,-

Alle er velkommen

Arrangør: Den fri aftenhøjskole, Kreativ forening og
Maugstrup menighedsråd

SANKETRÆ

SOGNEJAGT

Maugstrup menighedsråd tilbyder sanketræ ved selvskovning.
Pris: kr. 200,- pr rummeter inkl. moms

Maugstrup menighedsråd afholder sognejagt i samarbejde
med Maugstrup- og Simmersted Jagtforening.

Henvendelse til: Skovudvalgsformand
Svend Erik Lauesgaard Hansen
Tlf. 74 50 62 08 Mobil 22 48 62 08

Lørdag den 7. december 2019 kl. 10.00

Vi mødes ved Simmersted Friskole. Der jages i Præsteskoven
på Haderslevvej, derefter i Præstegårdsplantagen på Kestrupvej.
Alle sognets beboere og jægere er velkomne, og vi håber at
mange møder op. Her er god mulighed for at ikkejægere kan
få indblik, i hvordan en jagt foregår. Og samtidig få en herlig
naturoplevelse kombineret med en frisk travetur i skovene.
Der serveres grillpølser og drikkevarer i plantagen. Arrangementet er gratis.
Jagtforeningerne og Maugstrup menighedsråd
KIRKEBLADET · 39. ÅRGANG · NR. 1
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Dåb

Vielse

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

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.

Lørdagsdåb

Begravelse/bisættelse

Lørdagsdåb er som navnet siger en
dåbsgudstjeneste, som ligger en lørdag.
I foråret tilbydes der lørdagsdåb

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.

Lørdag den 1. februar kl. 11.00 ved
sognepræst Lone Marie Lundsgaard.
Lørdagsdåb i tresognspastoratet foregår i Jegerup Kirke og varer ca. 30 minutter. Ønskes der lørdagsdåb, skal man
henvende sig på kirkekontoret på
tlf. 74 54 11 04.

Der er den første og tredje torsdag i måneden gudstjeneste med altergang på
plejehjemmet kl. 10.30. De andre torsdage i måneden er der andagter ved kirkesanger og organist.
Den skærmede afdeling har en kort andagt samme dag kl. 10.15. Man kan se
datoer mv. på https://sites.google.com/
site/bregnbjerglundenogsommersted/
Alle er velkomne til disse gudstjenester.
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Her er kirkerne hjemmesider:
www.vojenskirke.dk
www.jegerupkirke.dk
www.maugstrup.dk/kirke

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Vojens Menighedsråd
Der er offentlige menighedsrådsmøder i
Vojens Menighedsråd:
Onsdag d. 22. januar
kl. 16.00
Onsdag d. 26. februar
kl. 16.00
Alle møder holdes i Vojens Sognegård
Østerled 4, Vojens
Vojens Menighedsråd

KIRKEBIL

Jegerup Menighedsråd

Kirkebil til gudstjenester i de 3 kirke i
tresognspastoratet skal bestilles senest 1
time før gudstjenest ved

Jegerup Sogns offentlige menighedsrådsmøder afholdes i Jegerup Præstegård:

TAXA tlf. 70 10 75 00
BREGNBJERGLUNDEN

HJEMMESIDER

MANGLER KIRKEBLADET
Det næste nummer af Kirkebladet
(nr. 2 - 2020) omdeles uge 8 - 2020.
Har du ikke modtaget bladet, kan du
hentes det 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 13. januar 2020.

Tirsdag den 14. januar
kl. 16.30
Tirsdag den 18. februar
kl. 16.30
Jegerup Menighedsråd

Maugstrup Menighedsråd
Der afholdes menighedsrådsmøder i
Maugstrup Sogn:
Torsdag d. 16. januar
kl. 18.30
Torsdag d. 20. februar
kl. 18.30
Møderne afholdes i konfirmandstuen,
Maugstrup præstegård.
Maugstrup Menighedsråd
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Kirkekontoret
Kordegn Gunvor Steensbeck Hansen · Østerled 4 · 6500 Vojens
Tlf. 74 54 11 04 · Mail: GSH@KM.DK · Åbent, hverdage kl. 9-12.30 · torsdag tillige kl. 16-17.30.
Præster i tresognspastoratet
Ditte Louise la Cour Freiesleben · kontor: Østerled 4, 6500 Vojens
Tlf. 61 30 24 24 · Mail: DIF@KM.DK · Mandag fri.
Lone Marie Lundsgaard · Bålhøjvej 1, Jegerup, 6500 Vojens
Tlf. 74 54 11 11 · Mail: LOML@KM.DK · Mandag fri.
Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard · Borgvej 3, Maugstrup, 6500 Vojens
Tlf. 74 50 63 27 · Mail: NBC@KM.DK · Mandag fri.
Organister i tresognspastoratet
Irene Larsen · Kirketoften 1, Jegerup, 6500 Vojens · Tlf.: 74 59 12 27 · Mail: larsenogjakobsen@gmail.com

VOJENS SOGN
Kirkegårdsleder:
Annelise Borch
Østerled 2, 6500 Vojens, Tlf.: 74 59 14 51
Mail: vojenskirkegaard@c.dk
Kirkesanger:
Kontakt kirkekontoret tlf. 74 54 11 04
Menighedsrådsformand:
Finn Lykkeskov
Syrenvej 17, 6500 Vojens, Tlf.: 29 62 48 59
Mail: flyk@haderslev.dk
Kasserer:
Britta Skovgaard-Simonsen
Østre Parkvej 32, 6500 Vojens, Tlf.: 25 73 30 77
Mail: BrittaSimonsenBS@gmail.com
Kirkeværge:
Preben Holmberg
Vestergade 22 B, 6500 Vojens, Tlf. 24 44 40 55
Mail: prho@haderslev.dk
Regnskabsfører:
Gunvor Steensbeck Hansen
Landgangen 7, 2. th., 6100 Haderslev
Tlf.: 74 54 26 72 · Mail: gsh@km.dk

JEGERUP SOGN

MAUGSTRUP SOGN

Graver og kirketjener:
Tove Laursen
Kirketoften 7 B, Jegerup, 6500 Vojens
Tlf.: 23 80 34 94
Mail: tol@km.dk

Graver og kirketjener:
Ole Toft Sørensen
Borgvej 1 a, 6500 Vojens
Tlf.: 74 50 63 92 · Mobil: 52 24 21 68
Mail: gravermaugstrup@bbsyd.dk

Menighedsrådsformand:
Birte (Bibs) Stark
Østerengvej 4, Jegerup, 6500 Vojens
Tlf.: 74 54 03 00
Mail: bibsstark@bbsyd.dk

Kirkesanger:
Chresten Friis
Simmerstedvej 221, 6100 Haderslev
Tlf.: 21 42 61 01
Mail: chrestenfriis@gmail.com

Kirkeværge:
Ejner Jensen
Kærager 3, Jegerup, 6500 Vojens
Tlf.: 74 54 00 34
Mail: stiejn@bbsyd.dk

Menighedsrådsformand:
Ulla Toft
Simmerstedholm 5, 6500 Vojens
Tlf.: 74 50 63 04
Mail: uto@bbsyd.dk

Kasserer og regnskabsfører:
Susann Athena Schmidt
Runebakken 58, 6500 Vojens
Tlf.: 21 74 05 55
Mail: runebakken58@live.dk

Kirkeværge:
Svend Erik Hansen
Simmersted Byvej 24, 6500 Vojens
Tlf.: 22 48 62 08
Mail: svenderiklhansen@hotmail.com

Sognemedhjælper:
Marianne Renate Nissen, Mobil: 40 68 10 99
Redaktionsudvalg: Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard, Lone Marie Lundsgaard,
Ditte Louise la Cour Freiesleben, Preben Holmberg, Ragnhild Stab-Nielsen, Ulla Toft.
Ansvarshavende: Menighedsrådene i Vojens, Jegerup, Maugstrup
Layout, opsætning og tryk: Nustrup Tryk
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VOJENS - JEGERUP - MAUGSTRUP

AKTIVITET I SOGNENE

VOJENS SOGN
Babysalmesang
hver tirsdag fra den 28. jan.
Juleafslutning børnehaven
Fredag d. 29. nov.
Gudstjeneste Søndag d. 1. dec.
Kirkefrokost
Børnegudstjeneste Tirs. d. 3. dec.
Gudstjeneste Søndag d. 8. dec.
Mini-k afslutning + juletræ
Koncert 11. dec.
Gudstjeneste Søndag d. 15. dec.
Gudstjeneste Søndag d. 22. dec.
Gudstjeneste Mandag d. 23. dec.
For plejehjemmet
Gudstjeneste Tirsdag d. 24. dec.
Familiegudstjeneste

JEGERUP SOGN
kl. 10.30
kl 16.00
kl. 10.30
kl. 10.00
kl. 14.00
kl. 19.00
kl. 09.30
kl. 11.00
kl. 14.30
kl. 10.30
kl.14.30
kl.16.00
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 14.00
kl. 11.00
kl. 19.00
kl. 10.00
kl. 09.30
kl. 11.00
kl. 11.00

Gudstjeneste Onsdag d. 25. dec.
Gudstjeneste Torsdag d. 26. dec.
Gudstjeneste Søndag d. 29. dec.
Gudstjeneste Mandag d. 31. dec.
Gudstjeneste Søndag d. 5. jan.
Nytårskoncert Tirs. d. 7. jan.
Børnegudstjeneste Tirs. d. 7. jan.
Gudstjeneste Søndag d. 12. jan.
Gudstjeneste Søndag d. 19. jan.
Gudstjeneste Søndag d. 26. jan.
Kirkekaffe
Gospel Lørdag 1. febr.
kl. 19.00
Gudstjeneste Søndag d. 2. febr. kl. 16.00
Kyndelmisse m. solist
Børnegudstjeneste Tirs. d. 4. febr. kl. 10.00
Gudstjeneste Søndag d. 9. febr. kl. 09.30
Gudstjeneste Søndag den 16. febr. kl. 11.00
Gudstjeneste Søndag den 23. feb. kl. 14.00
Yogafaith Torsdag den 27. feb.
kl. 19.00
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Gospel Torsdag 28. nov.
kl. 19.00
Gudstjeneste Søndag d. 1. dec. kl. 10.30
Sønderjysk Kor medvirker
Kirkekor Tirsdag 3 dec.
kl. 15.00
Gospel Tirsdag 3. dec.
kl. 19.00
Gospel Torsdag 5. dec.
kl. 19.00
Gudstjeneste Søndag d. 8. dec. kl. 16.30
Luciagudstjeneste m. middag
Studiegruppe
Torsdag 12. dec.
kl. 17.00
Gudstjeneste
Søndag d. 15. dec.
kl. 11.00
Børnegudstjeneste
Tirsdag d. 24. dec.
kl. 14.00
Gudstjeneste
Tirsdag d. 24. dec.
kl. 16.00
Gudstjeneste Onsdag d. 25. dec. kl. 10.30
Gudstjeneste Mandag d. 31. dec. kl. 14.00
Gudstjeneste Søndag d. 5. jan. kl. 09.30
Gudstjeneste Søndag d. 12. jan. kl. 11.00
Kirkefrokost m. h. 3 kg. kage
Gudstjeneste Søndag d. 19. jan. kl. 09.30
Gudstjeneste Søndag d. 26. jan kl. 09.30
Foredrag Torsdag d. 30 januar kl. 18.00
Lørdagsdåb Lørdag d. 1. febr.
kl. 11.00
Gudstjeneste Søndag d. 2. febr. kl. 19.00
Kyndelmisse m. solist
Gudstjeneste
Søndag d. 9. febr.
kl. 11.00
Gudstjeneste Søndag d. 16. febr. kl. 09.30
Studiegruppe
Onsdag den 19. febr.
kl. 14.00
Sangeftermiddag Torsdag 20. febr. kl. 14.00
Gudstjeneste Søndag den 23. febr. kl. 13.30
Fastelavnsgudstjeneste

MAUGSTRUP SOGN
Gudstjeneste Søndag d. 1. dec. kl. 10.30
Adventsmøde Tirsdag d. 3. dec. kl. 11.30
Sognejagt Lørdag d. 7. dec.
kl. 10.00
Gudstjeneste Søndag d. 8. dec. kl. 10.30
Gudstjeneste
Søndag d. 15. dec.
kl. 16.00
Luciagudstjeneste
Gudstjeneste Tirsdag d. 24. dec. kl. 15.00
Gudstjeneste Onsdag d. 25. dec. kl. 10.30
Gudstjeneste Søndag d. 5. jan. kl. 10.30
Den fri Aftenhøjskole
Mandag den 6. jan.
kl. 19.30
Gudstjeneste Søndag d. 12. jan. kl. 10.30
Den fri Aftenhøjskole
Mandag den 13. jan.
kl. 19.30
Gudstjeneste Søndag d. 19. jan kl. 10.30
Juleafslutning
Søndag d. 20. dec.
kl. 10.00
Den fri Aftenhøjskole
Mandag den 20. jan.
kl. 19.30
Den fri Aftenhøjskole
Mandag den 27. jan.
kl. 19.30
Gudstjeneste Søndag d. 2. febr. kl. 14.00
Kyndelmisse m. solist
Den fri Aftenhøjskole
Mandag den 3. febr.
kl. 19.30
Gudstjeneste Søndag d. 9. febr. kl. 10.30
Den fri Aftenhøjskole
Mandag den 10. febr.
kl. 19.30
Den fri Aftenhøjskole
Mandag den 17. febr.
kl. 19.30
Gudstjeneste Søndag den 23. feb. kl. 10.30
Den fri Aftenhøjskole
Mandag den 24. febr.
kl. 19.30

