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PRÆSTEKLUMMEN
af sognepræst Lone Marie Lundsgaard

Genforeningen med stort G
2020 har været et meget specielt år. Vi havde glædet os til at
fejre Genforeningsjubilæet og mødes på kryds og tværs og ikke
mindst synge de gamle forbudte sange. Men det blev ikke helt,
som vi havde planlagt. Covid19 rullede ind over os i begyndelsen af året, og siden har vi levet med restriktioner.
Det har været en hård tid for landet. Mennesker har mistet
deres arbejde, butikker har drejet nøglen om, på plejehjemmene har man manglet familiebesøg, og nogen har været alvorligt
syge af covid-19 og lider endnu af senfølgerne, mens andre desværre er døde.
Genforeningen kunne derfor desværre ikke fejres, som det
var planlagt.
Til gengæld er vi i 2020 blevet mindet om de gamle kristne
værdier som hjælpsomhed, tålmodighed, gavmildhed og ydmyghed. Og vi er begyndt at synge fællessange igen. Værdier
og traditioner som denne landsdel også byggede på for 100 år
siden, da kongen red over grænsen på sin hvide hest. Covid19
har derfor på nogle punkter ramt os hårdt, men den har også
”genforenet” os med det, som måske har været glemt eller skubbet i baggrunden på grund af hverdagens travlhed. På den måde
er det ad omveje gået hen og blevet et anderledes men smukt og
rigtigt ”genforeningsår”.
Og ”genforening” kender vi også til indenfor kirken og kristendommen. For mennesket blev oprindeligt skabt til at leve
et sorgløst liv i Guds nærhed i Paradisets Have. De første mennesker måtte alt - på nær en enkelt ting: der var et træ, de ikke
måtte spise af. Og da mennesket alligevel spiste af det, blev de
adskilt fra Gud og smidt ud til det liv, vi lever i dag med sygdom, trængsler og til sidst døden.
Når vi juleaften går rundt om juletræet og åbner julegaver, er
det i grunden en ”genforening”, vi fejrer. For Gud besluttede sig
for at komme ned på jorden og hernede gøre det, der skulle til,

for at døren til Paradisets Have kunne blive åbnet igen: Ca. 30
år efter julenat sonede han menneskets syndere. Og fordi Gud
gjorde det, kan Han i dåben love os, at vi en dag vil blive båret
ind i det Paradis, som de første mennesker blev smidt ud fra.
”Genforeningen” med Gud sker derfor i dåben, og ”genforeningen” med Paradisets Have sker i opstandelsen, når vi dør.
Vi taler - sagt på en anden måde - derfor i kirken om en ”genforening med et stort G”.
Ligesom vi de seneste måneder er blevet ”genforenet” med
de gamle kristne værdier og traditioner, skal vi også her i advents- og juletiden huske, at det hverken er gavekataloger eller
overflod, der på sigt gør os glade - det er derimod ”genforeningen med stort G”.
Glædelig jul til alle.
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GUDSTJENESTELISTE
December
Tirsdag den 1. dec.
Maugstrup
11.30
NBC
Adventsmøde Multihuset
Onsdag den 2. dec.
Vojens
10.00
LML
Børnegudstjeneste
Lørdag den 5. dec.
Jegerup
16.30
LML
Luciagudstjeneste + julefest
Søndag den 6. dec. 2.s. i advent
Vojens
14.00
LML
Mini-k afslutning + julefest
Jegerup
ingen
Maugstrup
10.30
NN
Søndag den 13. dec. 3.s. i advent
Vojens
11.00
NN
Jegerup
09.30
NN
Maugstrup
16.00
NBC
Luciagudstjeneste
Lørdag den 19. dec.
Maugstrup
17.00
NBC
Musikgudstjeneste
Søndag den 20. dec. 4.s. i advent
Vojens
16.00
LML
De 9 læsninger
Jegerup
17.00
LML
De 9 læsninger
Maugstrup
ingen
Onsdag den 23. dec.
Bregnbjerglunden 14.30
NBC
Julegudstjeneste på plejehjemmet
Tirsdag den 24. dec. Juleaften
Vojens
13.00
NN
Vojens
14.00
NN
Vojens
15.00
NN
Vojens
16.00
NN
Jegerup
14.00
LML
Børnegudstjeneste
4
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Jegerup
15.00
LML
Livestreames
Jegerup
16.00
LML
Maugstrup
14.00
NBC
Maugstrup
16.00
NBC
Onsdag den 25. dec. Juledag
Vojens
09.30
NN
Jegerup
11.00
LML
Maugstrup
10.30
NBC
Torsdag den 26. dec. 2. Juledag
Vojens
11.00
NN
Jegerup
ingen
Maugstrup
ingen
Søndag den 29. dec. Julesøndag
Vojens
11.00
NBC
Jegerup
ingen
Maugstrup
ingen
Torsdag den 31. dec. Nytårsaften
Vojens
14.00
NN
Gudstjeneste - wienermusik
Jegerup
14.00
LML

Januar 2021
Fredag den 1. januar Nytårsdag
Vojens
ingen
Jegerup
ingen
Maugstrup
13.00
NBC
Søndag den 3. januar
Helligtrekonger søndag
Vojens
11.00
NN
Jegerup
ingen
Maugstrup
ingen
Søndag den 10. januar 1.e.h.3.k.
Vojens
11.00
NBC
Jegerup
09.30
NBC
Maugstrup
10.30
LML
Søndag den 17. januar 2. e.h.3.k.
Vojens
09.30
LML
Jegerup
11.00
LML
Kirkefrokost
Maugstrup
10.30
NN

Søndag den 24. januar Sidste s.e.h.3.k.
Vojens
11.00
NN
Jegerup
09.30
NN
Maugstrup
10.30
NBC
Søndag den 31. januar Septuagesima
Vojens
09.30
NBC
Jegerup
11.00
NBC
Maugstrup
10.30
LML

Februar 2021
Søndag den 7. febr. Seksagesima
Vojens
16.00
LML
Kyndelmisse m. solister
Jegerup
19.00
LML
Kyndelmisse m. solister
Maugstrup
10.30
NBC
Onsdag den 10. febr.
Vojens
10.00
LML
Børnegudstjeneste
Lørdagsdåb den 13. febr.
Jegerup
11.00
LML
Søndag den 14. febr.
Vojens
11.00
LML
Jegerup
09.30
LML
Maugstrup
10.30
NN
Søndag den 21. febr. 1.s. i fasten
Vojens
09.30
NN
Jegerup
11.00
NN
Maugstrup
ingen
Søndag den 28. feb. 2. s. i fasten
Vojens
11.00
NBC
Jegerup
09.30
NBC
Maugstrup
10.30
NN

NN = Vikar
LML = Lone Marie Lundsgaard
NBC = Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard
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Juleaften i Tresognspastoratet
Juleaften er i år ramt af restriktionerne omkring covid-19.
Vi kan derfor ikke bare fylde kirkerne, som vi plejer at gøre,
men må tænke alternativt.
I år er der derfor lagt flere gudstjenesterne i alle tresognspastoratets kirker, og der livestreames fra en kirkerne, så
man kan sidde hjemme og følge med i gudstjenesten. For
ikke at afvise folk ved kirkedøren juleaften, beder vi

om tilmelding til gudstjeneste i Vojens og Jegerup via
billetnet.dk (gebyr betales af kirken). Har man ikke internetadgang, kan man henvende sig til kirkekontoret.
Tirsdag den 8/12 frigives billetterne på Billetnet. Samme
dag vil telefonbestillingerne blive tastet i den rækkefølge,
de er modtaget.

Vojens Kirke

Jegerup Kirke

Maugstrup Kirke

Kl. 13.00 julegudstjeneste
(ekstra gudstjeneste i år)

Kl. 14.00 børnegudstjeneste

Kl. 14.00 julegudstjeneste
(ekstra gudstjeneste)

Kl. 14.00 julegudstjeneste
Kl. 15.00 julegudstjeneste
Kl. 16.00 julegudstjeneste

Kl. 15.00 julegudstjeneste
(ekstra gudstjeneste)

Kl. 16.00 julegudstjeneste

Kl. 16.00 julegudstjeneste
som i år også bliver
livestreamet til dem, som ikke
kan komme i kirke.
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Da covid-19 restriktionerne
løbende bliver ændret, kan der forekomme
ændringer i de annoncerede ting
i kirkebladet.
Følg med på kirkernes hjemmesider
og facebooksider - eller ring til kirkekontoret.
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DE NYE MENIGHEDSRÅD I TRESOGNPASTORATET

Vojens Sogn
Øverste række: Peter Skau, Anders Sjøgaard, Frede Petersen,
Preben Holmberg, Peter Borch.
Nedeste række: Vinni Jensen, Britta Skovgaard-Simonsen,
Jette Tiedemann.

Jegerup Sogn
Fra venstre bagerst: Lars-Ole Thomsen, Tina Lunding, Susann
Athena Schmidt, Christian Olesen
Forrest fra venstre: Lisbeth Kjærgaard, Flemming Kramer og
Erik Jensen.

NY KORDEGN
Ny kordegn
i Tresognspastoratet

Maugstrup Sogn
Lis Vibeke Duus, Gitte Jessen Borst, Hanne K. J. Nissen,
Ulla Toft, Solveig Kappel.

Den 1. november startede Karen M. Beckert som kordegn i
Tresognspastoratet.
Karen bor i Tinglev og har
2 voksne børn. Hun har arbejdet i selvejende institutioner,
store koncerner og private
virksomheder, og med sig tager hun stor erfaring indenfor
kontor/sekretær funktion/bogholderi og kommunikation med
samarbejdspartner.
Karen har som frivillig arbejdet inden for spejderlivet i 20
år, dyrker styrketræning og ivrig inden for kajaksejllads.
Vi byder Karen velkommen og glæder os til samarbejdet.
KIRKEBLADET · 40. ÅRGANG · NR. 1
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ÅRETS KONFIRMANDER

8

Vojens Kirke lørdag den 15. august

Vojens Kirke lørdag den 15. august

Jegerup Kirke lørdag den 15. august

Jegerup Kirke lørdag den 15. august
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ÅRETS KONFIRMANDER

Jegerup Kirke lørdag den 15. august

Maugstrup Kirke søndag den 16. august

Vojens Kirke lørdag den 29. august
KIRKEBLADET · 40. ÅRGANG · NR. 1
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MINIKONFIRMANDER, FAMILIEGUDSTJENESTE OG JULEFEST I SOGNEGÅRDEN
Traditionen tro danner sognegården her i efteråret rammen om tresognspastoratets minikonfirmander.
Gennem undervisning, kreativitet
og musik åbnes der ind til den kirkelige verden, og ved gudstjenesten
søndag den 6. december i Vojens
Kirke deltager børnene og viser,
hvad de har lært.
Efter gudstjenesten går vi over i
sognegården til julefest med overraskelser.
Gudstjenesten og julehyggen
er for alle og gratis. Vi beder dog
om tilmelding til sognemedhjælperen på tlf. 40 68 10 99.

BØRNEGUDSTJENESTER I VOJENS

VOJENS PIGEKOR

Onsdag den 2. december
og 10. februar kl. 10.00
fejrer vi børnegudstjenester i Vojens
kirke for dagplejemødre, vuggestuer,
børnehaver og forældre på barsel.
Gudstjenesterne varer mellem 20 –
30 minutter og henvender sig målrettet til børn. Ud over at blive fortrolig
med kirkerummet, fadervor og velsignelsen, synger vores organist, Irene
Larsen, også med børnene og laver fagter og bevægelser til sangene. Alle aldersgrupper kan være med, og da kirken er stor,
kan vi sidde i grupper og overholde covid-19 retningslinjerne.
Når gudstjenesten er færdig serveres der noget sundt til børnene inde i kirken.
Irene, Annelise, Marianne og Lone
10
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Pigekoret ved Vojens kirke synger med næsten hver søndag.
De har i efteråret arbejdet hårdt med både gamle salmer, gospel og moderne musik.

Der er plads til flere medlemmer
For info, ring til Irene på tlf 74 59 12 27 eller skriv på
irenelarsenkirketoften@yahoo.com
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BABYSALMESANG

SANG CAFÉ

Baby salmesangs forår sæson begynder

Tirsdag den 18. februar til og med
tirsdag den 7. april
Det er fra kl. 10.30 til 11.30 i Vojens sognegård.
Vi synger salmer og sange, og bagefter er der kaffe og kage.
Det er gratis at deltage, evt tilmelding til Irene på tlf 74 59
1227 eller irenelarsenkirketoften@yahoo.com
Man er også velkommen til bare at møde op,
vi har plads til alle.

SANGAFTEN I VOJENS SOGNEGÅRD
Hjerte stem i, Sangaften i
Vojens sognegård

Nu begynder julen jo at banke på i Vojens Sognegårds Sang
Café

onsdag den 9. december kl. 14.30

med Birgitte Sandholt og Irene Larsen
Vi synger julesange, hygger med kaffe, og læser en sandfærdig
julehistorie.
Pris: kr. 40,- Tilmelding: Marianne tlf. 4068 1099 eller på
mail: 8975@sogn.dk

KONCERT MED VOJENS KORET

Onsdag
den 24. februar
kl. 19.00
med tekstforfatter
Renate Osterholz

Vi synger sange fra bogen af samme navn som
udkom 2018. Renate
fortæller om teksternes
tilblivelse, vekselvirkningen mellem poesi og musik og forskellige måder
at arbejde sammen på. Desuden medvirker Birgitte Sandholdt
og Irene Larsen

Koncert i Vojens Kirkes onsdag den 9. december kl. 19.00.
Ingen Fællessang.
Følg dagspressen eller Vojens kirkes hjemmeside, hvis der
skulle ske ændringer pga. Covid-19.
KIRKEBLADET · 40. ÅRGANG · NR. 1
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Nytår 2021
Der er gudstjenester i forbindelse med nytåret
Den 31. december fejres det med gudstjeneste og wienermusik i Vojens kirke kl. 14.00 og gudstjeneste i Jegerup
Kirke kl. 14.00, og begge steder bydes der på et glas og
kransekage efterfølgende.
I Maugstrup kirke fejres der gudstjeneste den 1. januar kl.
13.00, og der ønskes godt nytår med et glas vin efterfølgende.

NYTÅRSKONCERT MED VOJENS BRASSBAND
VOJENS KIRKE
TIRSDAG d. 5. Januar 2021 kl. 19.00
Nytårskoncert med Vojens Brassband.
Vi nyder et glas vin/læskedrik i koret efter
koncerten.
Fri entre
Arrangør Vojens Menighedsråd

Følg dagspressen i disse Covid-19 tider. Ingen Fællessang.
12
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Koncert i Vojens kirke
onsdag den 27. januar kl. 19.00
Jazz pianisten Martin Schack og kontrabassisten Jesper
Hindø har fundet sammen omkring den danske salmeskat og puster nyt liv i arvesølvet.
Stilen er nordisk, søgende, nysgerrig og legende let. Undervejs får publikum lejlighed til at synge med på salmerne, som duoen også improvisere over.
De to musikere er vidt forskellige, idet Martin Schack
er uddannet som jazzpianist, og Jesper Hindø er klassisk
kontrabassist, med daglig virke i Sønderjyllands symfoni orkester.
Alle er velkomne og der er fri entre

Kyndelmisse med solister i Vojens og Jegerup Kirke
Søndag den 7. februar fejrer vi kyndelmisse i
Vojens Kirke kl. 16.00 og Jegerup Kirke kl. 19.00
Kyndelmisse er en fordanskning af det latinske candalarum misa, der
betyder lysenes messe. Det er en katolsk højtid, som man vedblev med
at fejre i Danmark til længe efter både reformationen og Struense havde afskaffet dagen som fridag i 1770.
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 sognepræst Lone Marie Lundsgaard, der i samarbejde med
organist Irene Larsen, og fløjtenist ved Sønderjyllands Symfoniorkester, Betina Zielke, har tilrettelagt gudstjenesterne i de to kirker.
KIRKEBLADET · 40. ÅRGANG · NR. 1
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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.
Vi mødes kl. 14.00 i Jegerup Præstegård, hvor Lone 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 gamle danske klassikere. Bøgerne skal enten købes i boghandlen eller lånes på
biblioteket. Kontakt Lone for at høre nærmere.
Det er gratis at deltage, og alle kan være med – og skal du
have hjælp til kørsel, skal du bare sige til.
Henvendelse på loml@km.dk eller 74 54 11 11.
Alle er velkomne.

Onsdag den 9. december kl. 17.00 - 20.00

Jegerup Præstegård
Fællesspisning kl. 18.00. Bemærk tilmelding af hensyn til
maden. Pris 100 kroner.

Onsdag den 10. februar kl. 14.00 - 16.00
Jegerup Præstegård

1. SØNDAG I ADVENT
MED VOJENS KORET

Vi begynder det nye kirkeår i Jegerup Kirke med at fejre gudstjeneste sammen med Vojens Koret. Koret har eksisteret i mange år og er kendt i vores sogne særligt i forbindelse den årlige
Grundlovsdag, hvor koret har sunget fast i gennem mange år.
Vojens Koret kommer til Jegerup Kirke og deltager i gudstjenesten 1. søndag i advent kl. 11.00. For at overholde restriktionerne i forbindelse covid19 er det i år koret, der synger adventens smukke og elskede salmer for os. Kom derfor og vær
med til at synge det nye kirkeår ind, når vi åbner kirkedøren
1. søndag i advent kl. 11.00. Alle er velkomne!

KIRKEFROKOST I JEGERUP
Søndag den 17. januar kl. 11.00
fejrer vi gudstjenesten med efterfølgende kirkefrokost og præstens hjemmebagte helligtrekongerkage.
Alle er velkomne, men af hensyn til indkøb beder vi om
tilmelding til bibsstark@bbsyd.dk / 745 4 03 00
senest tirsdag den 12. januar.
Pris kr. 50,- inkl. en vand/øl og kaffe.

FØLG OS PÅ FACEBOOK
@JEGERUPKIRKE

se de nyeste billeder, arrangementer m.v.
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Luciagudstjeneste
og udendørs juletræsfest i Jegerup kirke
Lørdag den 5. december kl 16.00
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
udendørs juletræsfest, hvor vi samles omkring juletræet foran Jegerup skole. Der vil være mulighed
for at varme sig med et glas glögg for de voksne eller
varm kakao for børnene, og måske kommer julemanden endda med slikposer til de yngste.
Det bliver en lidt anderledes juletræsfest, end vi er
vant til, men til gengæld er den mere covid19 sikker.
Af hensyn til indkøb beder vi om tilmelding senest
tirsdag den 1. december til bibsstark@bbsyd.dk
Alle er velkomne!

KIRKEBLADET · 40. ÅRGANG · NR. 1
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Koncert med POPlic

Torsdag den 28. januar kl. 19.30
åbner vi Jegerup Kirke til et brag af en koncert

Mette Kjær Larsen, Bettina Thorsøe og Janni Korff Andersen spiller
et bredt udvalg af kendte danske og udenlandske sange, der egner
sig godt til kirkerummet. Sangene spilles med akustisk sound i egne
nyfortolkede versioner, og det vil være musik fra ”toppen af poppen”.
Pigetrioen har spillet sammen i 20 år på både store og små scener.
Deres store styrke er den 3-stemmige sang, som fungerer som et ekstra instrument blandt guitar, klaver og cajun/perkussion.
Kom og lyt til fortolkninger af bl.a. Sanne Salomonsen, Mads Langer, Cindy Lauper og The Weekend.

Billetter bestilles over Billetnet.dk. Pris 50 kr.

16
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med Vlado Lentz

Torsdag d. 11. februar kl. 19.00

Torsdag den 11. februar kl. 19.00 får vi besøg i Jegerup
Kirke af den landskendte politimand, Vlado Lentz.
Vlado Lentz er født i 1960 i Kroatien og kom til Danmark i 1969. Han er gift med Brit og tilsammen har de 5
børn. Han har arbejdet i politiet i over 30 år og har med
sin lange livs- og erhvervsfaring lært at spotte en ”kunde”
på lang afstand.
Vlado brænder for sit arbejde. I over 30 år har han
kørt de danske veje tyndt i patruljevognen eller på sin
politimotorcykel for at holde et vågent øje med bilister,
cyklister og alle de andre. Han har set det meste, men kan
stadig forbløffes over, hvor ubetænksomt nogle bærer sig
ad, når de færdes i trafikken.
For Vlado har det aldrig været et mål i sig selv at give
så mange og så store bøder som muligt. Nogen gange er
dialogen at foretrække frem for sanktioner, mener Vlado.

Han har set mennesker blive dræbt og kvæstet på vejene, og han ved bedre end nogen, hvor stor sorg spritbilister og andre hensynsløse trafikanter kan være årsag til.
Vlado er blevet en kendt skikkelse på tv, hvor han i
Kanal 5’s populære program ”Politijagt” lader seerne få
indblik i en arbejdsdag, som er mere varieret end de flestes. Men uanset hvad Vlado beskæftiger sig med, er det
vigtigt for ham ikke at glemme den åndelige dimension,
som han finder næring til gennem sin kristne tro.
Kom og hør Vlado fortælle om sit liv - alle er velkomne.
For at overholde Covid-19 restriktionerne foregår
foredraget i Jegerup Kirke.
Billetter bestilles gennem Billetnet.dk. Pris 150 kr.
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DEN FRI AFTENHØJSKOLE I MAUGSTRUP
Igen i 2021 afholdes gode og spændende foredrag i Den fri aftenhøjskole hver
mandag i januar -februar.
Dog grundet Corona-19 situationen er
foredragsaftnerne flyttet til MULTIHUSET i Simmersted, hvor der vil være
god plads, og mulighed for at overholde
gældende regler for afholdelse af arrangementer.
Der serveres kaffe /te og lidt mundgodt
pris pr. foredrag kr. 50,00 som kan betales kontant eller med Mobil Pay.

Den 4. januar 2021
kl. 19.30 – 21.30
Foredrag
ved Lektor
Jørn Buch
Emnet:
Den bøhmiske
Korporal og
verdensherredømmet.
Foredraget ”Hitler - bøhmisk korporal med drøm om verdensherredømme” gør rede for diktatorens
baggrund og udvikling fra begyndelsen i 1920’erne, hvor han udviklede en masse tanker og skrev ”Mein
Kampf”, frem til magtovertagelsen
i 1933 og hans forestillinger om det
nye tusindårsrige.
Også Hitlers betydning for det moderne tyske demokrati.
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Den 11. januar 2021
kl. 19.30 -21.30

Foredrag ved
museumsinspektør Ellen Warring, Odense
Emnet: Hverdagen under 2. verdenskrig - historier fra krigen.
Foredraget omhandler hverdagene
under 2. Verdenskrig – med alle de
forandringer det medførte. De spændende fortællinger fra krigstiden,
belyser menigmands hverdage, med
brug af rationeringsmærker pga. store
varemangel. Men som også resulterede i kreativtænkning, med holdbare
og sjove opfindsomme løsninger.

Den 18. januar 2021
kl. 19.30 – 21.30

Foredrag ved
Forfatter Agnete
Birger Madsen
Emnet:
Kvinderne i Matador
Med udgangspunkt i en række af Lise
Nørgaards populære skikkelser fra
tv-serien Matador fortælles ca. 20 års
kvindehistorie: 30’ernes og 40’ernes.
Under foredraget belyser Agnete nogle af tidens mange dilemmaer, der udsprang af modsætningerne mellem de
traditionelle kvindedyder, som konsulinde Holm fx var talskvinde for, og den
begyndende frigjorthed, som vi kan registrere hos flere af seriens øvrige kvinder.

Den 25. januar 2021
kl. 19.30 – 21.30

Foredrag ved tidl.
Seminarielærer og
højskoleforstander Georg Bendix,
Rødding
Emnet:
”Og dog er vi i live. Angst og usikkerhed vil troligt hos os blive og nægte os
vor fred..” skrev Ole Wivel i sin sang
til Båring Højskole og karakteriserede
menneskers stemning i årene efter Den
anden Verdenskrig. Ligesom i mellemkrigstidens Europa var ustabilitet af
enhver art i politik, økonomi, i det sociale liv, i diplomatiet det, der karakteriserede perioden. En politisk og social
uro prægede mange europæiske lande
efterhånden som flere droppede forsøgene på at gennemføre demokrati blandt
mange uforberedte befolkninger i det
østlige Centraleuropa. Og dog er den
eneste modvægt mod, at det politiske legeme bevæger sig mod yderligheder, et
politisk demokrati. Forudsætningen for
dette er et folkeligt liv. Hvor du og jeg
forstår os som medansvarlige- som dem
der driver samfundet vi lever i. Hvordan så situationen for det folkelige liv
ud dengang i 30ne, hvordan i dag?

VOJENS - JEGERUP - MAUGSTRUP

”DEN FRI AFTENHØJSKOLE” I MAUGSTRUP
Den 1. februar 2021
kl. 19.30 -21.30

Foredrag ved
Forhenværende
Politimester i
Kolding Henrik
Werner Hansen
Emne: ”Kamæleonen
Jenny Holm ”
Hun blev døbt Anna Marie Christensen. I sit videre livsforløb benyttede hun
mere end ti forskellige navne, de fleste
dæknavne for hendes rolle som stikker
for Gestapo. Det kendteste var Jenny
Holm. Kamæleonen er hele historien om
Jenny Holm (1916-1999). Kvinden, der
mod krigens slutning skiftede side. Det
er historien om hendes talrige ofre og
elskere, om den sexfikserede rets psykiater, hun betroede sig til, og om ægtemanden, der i 50 år var uvidende om
hendes fortid.

Den 8. februar 2021
kl. 19.30 – 22.00

Traditionen
tro afholdes
Afstemningsmøde i
Maugstrup sogn
Foredrag ved Forfatter Pernille Juhl
Emnet: Om Genforeningen
Arrangør: Maugstrup menighedsråd
og Den Kreativ forening, der står for
serveringen af det store kaffebord
med lækkert hjemmebag. Pris for
denne aften er kr. 60.00
Se mere side 21

Den 15. februar 2021
kl. 19. 30 – 21.30

Museumsinspektør v. Varde
museerne. John V.
Jensen
Emnet:
Tyskere på Flugt
Fra februar 1945 og indtil befrielsen
strømmede tyske flygtninge til Danmark, og først knap fire år senere
forlod den sidste flygtning landet.
Historien om de tyske flygtninge har
gennem de senere år været stærkt
omdiskuteret. Var der, som nogen har
ment det, tale om den største humanitære katastrofe i Danmarkshistorien,
eller løstes opgaven tilfredsstillende
under de vanskelige betingelser?

Den 22. februar 2021
kl. 19.30 – 21.30

Foredrag ved Gymnasielærer Katrine
Christensen-Dalsgaard, Maugstrup.
Emnet: Litteratur i
mellemkrigsårene og
2. verdenskrig.

FAMILIEGUDSTJENESTEN
1. SØNDAG I ADVENT
Den 1. søndag i advent kl. 10.30
vil der i Maugstrup Kirke være en familiegudstjeneste. Elever fra Simmersted
Friskole har lavet adventskranse, der
vil pryde kirken og konfirmanderne har
hjulpet til med at vælge salmer, skrevet
kirkebøn og være med til at bære gudstjenesten.

ADVENTSMØDE I
MAUGSTRUP
Tirsdag den 1. december 2020
kl. 11.30
Hvor starten traditionen tro har været i
Maugstrup Kirke er der dette år en ændring. På grund af Corona situationen
afholdes Adventsmødet i MULTIHUSET, Simmersted, hvor der vil være
god plads, og mulighed for at overholde
gældende regler for afholdelse af arrangementet.
Velkomst og kort andagt ved Sognepræst Niels Christensen- Dalsgaard,
derefter julefrokost og efterfølgende underholdning.
Pga. traktementet skal tilmelding ske
senest den 24. november til
Niels Christensen
Dalsgaard nbc@km.dk
eller 74 50 63 27.
Vel mødt
til en god start på julemåneden.
Maugstrup menighedsråd
KIRKEBLADET · 40. ÅRGANG · NR. 1
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SOGNEJAGT
Maugstrup menighedsråd afholder sognejagt i samarbejde
med Maugstrup - og Simmersted Jagtforening.

Lørdag den 12. december 2020 kl. 10.00
ved Simmersted Friskole

Der jages først i Sønderskoven i Simmersted, derefter i Præsteskovsplantagen på Kestrupvej. Der serveres grillpølser og
drikkevarer efter jagten i plantagen.
Arrangementet er gratis.
Alle sognets beboere og jægere er velkomne, og vi håber, at
mange møder op. Her er god mulighed for at ikke jægere, kan
få et indblik i hvordan en jagt foregår. Og samtidig få en herlig
naturoplevelse kombineret med en frisk travetur i skovene.
Jagtforeningerne og Maugstrup menighedsråd

LUCIA GUDSTJENESTE
13. DECEMBER KL. 16.00
Den 3. søndag i advent vil børn fra Simmersted Friskole synge
Lucia og bringe både sang og lys ind i kirken, så vintermørket
kan blive drevet lidt på flugt.
Hvis børn ønsker at være med, så øver vores organist Maria
Johannsen med dem den 10. december kl. 16.00.
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LØRDAG DEN 19. DECEMBER KL. 17.00
MUSIKGUDSTJENESTE
Lørdag den 19. december 2020 kl 17.00 Stemningsfuld julekoncert i Maugstrup kirke med de dejligste julesange,
værker af Händel og Mozart og carols.
Medvirkende er Maria Johannsen, sopran og Anja Eun Young
Kim, orgel.

INFORMATION OM
JULEGUDSTJENESTERNE
DEN 24. DECEMBER
Da vi ikke må være så mange i kirken for tiden, har vi i menighedsrådet besluttet at holde to julegudstjenester nemlig kl.
14 og kl. 16.
For at sikre os, at alle ikke kommer til den ene gudstjeneste,
vil vi opfordre folk, der bor i Maugstrup og omegn til at benytte sig af gudstjenesten kl. 14, ligesom vil vi opfordre folk, der
bor i Simmersted og omegn til at benytte sig af gudstjenesten
kl. 16.
For en god ordens skyld skal det siges, at tiderne for
Maugstrup og Simmersted blev afgjort ved lodtrækning.
De bedste hilsner
Maugstrup Menighedsråd

VOJENS - JEGERUP - MAUGSTRUP

AFSTEMNINGSMØDE I MULTIHUSET

Traditionen tro afholdes Afstemningsmøde
i Maugstrup sogn den 8. februar 2021
kl. 19.30 – 22.00

Foredrag ved forfatter Pernille Juhl
Emnet: Om Genforeningen
Ud over at vi får et fint portræt af H.P. Hansen, er det
også fortællingen om, hvordan det var at leve som en
del af det danske mindretal i hverdagen. Det var ikke
altid nemt, da de tyske myndigheder med overpræsidenten i Preussen, Köller, strammede mulighederne
for de dansksindede. Det blev forbudt af synge visse af sangene i Den blå sangbog, kvinder måtte ikke
deltage i dilettantforestillinger, og hvis nogle havde
forbrudt sig mod gældende love, kunne det risikere
at medføre udvisning.
Pris kr. 60,- inklusiv kaffe/te og det lækreste
kagebord, som Den kreative Forening arrangerer.
Alle er velkomne
Maugstrup menighedsråd
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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.
Lørdagsdåb i tresognspastoratet foregår
i Jegerup Kirke kl. 11.00 og varer ca. 30
minutter. Det er sognepræst Lone Marie
Lundsgaard, der står for lørdagsdåbene.
Ønskes der lørdagsdåb, skal man henvende sig på Sognepræst Lone Marie
Lundsgaard.

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 lørdagsdåb
Lørdag den 13. februar 2021

GUDSTJENESTER PÅ
BREGNBJERGLUNDEN
I skrivende stund er det ikke muligt at
afholde gudstjeneste på plejehjemmet
pga. Covid-19.
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HJEMMESIDER
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 den 27. januar
kl. 17.00
Onsdag den 22. februar
kl. 17.00
Alle møder holdes i Vojens Sognegård
Østerled 4, Vojens
Vojens Menighedsråd

KIRKEBIL

Jegerup Menighedsråd

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

Jegerup Sogns offentlige menighedsrådsmøder afholdes i Jegerup Præstegård:
Tirsdag den 12. Januar
kl. 16.30
Tirsdag den 9. februar
kl. 16.30
Jegerup Menighedsråd

NYT TELEFONNR.
VTS 74 54 28 70
MANGLER KIRKEBLADET
Det næste nummer af Kirkebladet
(nr. 1 - 2020) omdeles uge 47 - 2020.
Har du ikke modtaget bladet, kan du
hentes det i våbenhuset i kirkerne eller
på biblioteket i Vojens.
Kirkebladet kan også hentes på sognenes hjemmesider
Deadline for stof til næste kirkeblad er
mandag den 20. januar 2021.

Maugstrup Menighedsråd
Der afholdes menighedsrådsmøder i
Maugstrup Sogn:
Torsdag den 21. januar
kl. 18.30
Torsdag den 25. februar
kl. 18.30
Møderne afholdes i konfirmandstuen,
Maugstrup Præstegård.
Maugstrup Menighedsråd

VOJENS - JEGERUP - MAUGSTRUP
Kirkekontoret
Kordegn Karen M. Beckert · Østerled 4 · 6500 Vojens
Tlf. 74 54 11 04 · mandag - tirsdag - onsdag 09.00-12.30 · torsdag 09.00-15.00 · Fredag lukket
Præster i tresognspastoratet
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.
Organist i Vojens og Jegerup: Irene Larsen · Kirketoften 1, Jegerup, 6500 Vojens · Tlf.: 74 59 12 27 · Mail: irenelarsenkirketoften@yahoo.com
Organist i Maugstrup sogn: Maria Johannsen · Trigesvej 6,1. tv 6100 Haderslev · Tlf.: 21 38 02 50 · Mail:danishsoprano@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
Menighedsråd:
Preben Holmberg
Anders Sjøgaard
Peter Skau
Peter Borch
Jette Tiedemann
Brita Skovgaard-Simonsen
Vinnie Juhl Jensen
Regnskabsfører:
Haderslev Domsogn
Domkirkepladsen 3, 6100 Haderslev
Tlf. 74 52 36 33
Sognemedhjælper:
Marianne Renate Nissen, Mobil: 40 68 10 99
Mail: 8975@sogn.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

Kirkesanger:
Helle Studsgaard
Chresten Friis

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

Menighedsråd:
Lars-Ole Thomsen
Susann Athena Schmidt
Christian Olesen
Tina Lunding
Lisbeth Kjærgaard
Erik Jensen
Flemming Kramer
Regnskabsfører:
Susann Athena Schmidt
Runebakken 58, 6500 Vojens
Tlf.: 21 74 05 55
Mail: runebakken58@live.dk

Menighedsråd:
Lis Vibeke Duus
Gitte Jessen Borst
Hanne K. J. Nissen
Ulla Toft
Solveig Kappel
Regnskabsfører:
Else Marie Birk
Hammelev Bygade 1C., 6500 Vojens
Tlf. 74 50 73 80
Mail: embirk@mail.tele.dk

Redaktionsudvalg: Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard, Lone Marie Lundsgaard,
Preben Holmberg, Ragnhild Stab-Nielsen, Ulla Toft.
Ansvarshavende: Menighedsrådene i Vojens, Jegerup, Maugstrup
Layout, opsætning og tryk: Nustrup Tryk
Deadline for næste nummer er mandag den 20. januar 2021.
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VOJENS SOGN
Børnegudstj. Ons. den 2. dec.
Gudstj. Søndag den 6. dec.
Mini-k afslutning + julefest
Sang Café - Onsdag den 9. dec.
Gudstj. Søndag den 13. dec.
Gudstj. Søndag den 20. dec.
Gudstj. Onsdag den 23. dec.
Bregnbjerglunden
Gudstj. Tirsdag den 24. dec.

Gudstj. Onsdag den 25. dec.
Gudstj. Torsdag den 26. dec.
Gudstj. Søndag den 29. dec.
Gudstj. Torsdag den 31. dec.
Gudstj. Søndag den 3. januar
Gudstj. Søndag den 10. januar
Gudstj. Søndag den 17. januar
Gudstj. Søndag den 24. januar
Gudstj. Søndag den 31. januar
Gudstj. Søndag den 7. febr.
Kyndelmisse m. solister
Børnegudstj Onsdag den 10. febr.
Lørdagsdåb den 13. febr.
Gudstj. Søndag den 14. febr.
Babysalmesang
Hver tirsdag fra d. 18. febr.
Gudstj. Søndag den 21. febr.
Sangaften - Onsdag den 24. febr.
Koncert - Jazz
Onsdag den 27. jan.
Gudstj. Søndag den 28. feb.
Musikalsk legestue
Torsdag den 30. april
Musikalsk legestue
Torsdag den 28. maj
24

JEGERUP SOGN
kl. 10.00
kl. 14.00
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

14.30
11.00
16.00
14.30
14.30
13.00
14.00
15.00
16.00
09.30
11.00
11.00
14.00
11.00
11.00
09.30
11.00
09.30
16.00

kl. 10.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 10.30
kl. 09.30
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 11.00
kl. 10.30
kl. 10.30
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Gudstj. Lørdag den 5. dec.
Luciagudstjeneste + julefest
Studiegruppe
Onsdag den 9. dec.
Gudstj. Søndag den 13. dec.
Gudstj. Søndag den 20. dec
Gudstj. Tirsdag den 24. dec.
Børnegudstjeneste
Livestreames
Gudstj. Onsdag den 25. dec.
Gudstj. Torsdag den 31. dec.
Gudstj. Søndag den 10. januar
Gudstj. Søndag den 17. januar
Gudstj. Søndag den 24. januar
Koncert - POPlic
Torsdag den 28. jan.
Gudstj. Søndag den 31. januar
Gudstj. Søndag den 7. febr.
Kyndelmisse m. solister
Studiegruppe
Onsdag den 10. febr.
Foredrag - Vlado Lentz
Torsdag den 11. febr.
Lørdagsdåb
Lørdag den 13. februar
Gudstj. Søndag den 14. febr.
Gudstj. Søndag den 21. febr.
Gudstj. Søndag den 28. feb.

MAUGSTRUP SOGN
kl. 16.00
kl. 17.00
kl. 09.30
kl. 17.00
kl. 14.00
kl. 15.00
kl. 16.00
kl. 11.00
kl. 14.00
kl. 09.30
kl. 11.00
kl. 09.30
kl. 19.30
kl. 11.00
kl. 19.00
kl. 14.00
kl. 19.00
kl.
kl.
kl.
kl.

11.00
09.30
11.00
09.30

Gudstj. Tirsdag den 1. dec
Adventsmøde Multihuset
Gudstj. Søndag den 6. dec.
Sognejagt
Lørdag den 12. dec.
Gudstj. Søndag den 13. dec.
Luciagudstjeneste
Gudstj. Lørdag den 19. dec.
Musikgudstjeneste
Gudstj. Tirsdag den 24. dec

kl. 11.30
kl. 10.30
kl. 10.00
kl. 16.00
kl. 17.00

kl.
kl.
Gudstj. Onsdag den 25. dec.
kl.
Gudstj. Fredag den 1. januar
kl.
Gudstj. Søndag den 10. januar
kl.
Gudstj. Søndag den 17. januar
kl.
Gudstj. Søndag den 24. januar
kl.
Gudstj. Søndag den 31. januar
kl.
Gudstj. Søndag den 7. febr.
kl.
Gudstj. Søndag den 14. febr.
kl.
Gudstj. Søndag den 28. feb
kl.
Foredrag - ”Den fri aftenhøjskole”
Mandag den 4. jan.
kl.
Foredrag - ”Den fri aftenhøjskole”
Mandag den 11. jan.
kl.
Foredrag - ”Den fri aftenhøjskole”
Mandag den 18. jan.
kl.
Foredrag - ”Den fri aftenhøjskole”
Mandag den 25. jan.
kl.
Foredrag - ”Den fri aftenhøjskole”
Mandag den 1. febr.
kl.
Foredrag - ”Den fri aftenhøjskole”
Afstemningsmøde
Mandag den 8. febr.
kl.
Foredrag - ”Den fri aftenhøjskole”
Mandag den 15. febr.
kl.
Foredrag - ”Den fri aftenhøjskole”
Mandag den 22. febr.
kl.

14.00
16.00
10.30
13.00
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

