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Obs: Corona – krisen er over os!
Kære alle
Vi har i tresognspastoratet diskuteret meget, hvorvidt kirkebladet skulle udsendes i forbindelse med dette nummer af bladet,
som dækker perioden juni, juli og august.
Vi har i den forbindelse afholdt et formandsmøde, hvor Menighedsrådene ved almindeligt flertal har besluttet, at kirkebladet skulle udsendes - om ikke andet så i en reduceret udgave.
Vi er MEGET opmærksomme på, at der kan og VIL ske
aflysninger af mange af de arrangementer, som fremgår af bladet. Det håber vi, at I alle har forståelse for.

Gudstjenste og orienteringsmøde
for Jegerup sogns konfirmander
Friluftsgudstjeneste i Jegerup
Teltgudstjeneste
Konfirmationen i Maugstrup blev udskudt
Praktiske oplysninger, dåb
Praktiske oplysninger, vielse
Praktiske oplysninger, begravelse/bisættelse
Kirkebil
Mangler kirkebladet
Hjemmesider
Lørdagsdåb
Menighedsrådsmøder
i Vojens Menighedsråd
i Jegerup Menighedsråd
i Maugstrup Menighedsråd
Adresseliste
Aktivitet i sognene

KIRKEBLADET · 39. ÅRGANG · NR. 3

14
14
14
15
16

VI BEDER JER DERFOR FØLGE NØJE MED PÅ
VORES RESPEKTIVE HJEMMESIDER. DISSE HJEMMESIDER VIL BLIVE AJOURFØRT LØBENDE.
Alternativet til hjemmesider er, at man henvender sig til
præsterne, se kontaktoplysningerne på side 15.
Jeg ønsker jer alle en god sommer.
Formand for Vojens Menighedsråd, Finn Lykkeskov

FORSIDEBILLEDE

Forsiden: Sankt Hans bål
Foto: Shutterstock
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PRÆSTEKLUMMEN
ved sognepræst Lone Marie Lundsgaard

Facebook-gudstjenesten den 22. marts
Det er en underlig tid, vi lever i. Følelser som bekymring og
ængstelse fylder mange mennesker lige nu.
Vi har derfor brug for håb.
I præstegården har vi købt et lille oliventræ og sat ved døren.
Det er ikke særlig stort, og det ser måske heller ikke ud af så
meget.
Men oliventræet kan faktisk blive op til 1000 år gammelt.
Det er med andre ord ret sejlivet og ikke sådan at få bugt med.
Og så har det i sig en forunderlig kraft, som kan frembringe en
oliven, som er meget sund for mennesket.
Oliventræet minder mig hver dag om vores kirke.
Jegerup Kirke er næsten 1000 år gammel. Den ligger på
hærvejen, og det betyder, at utallige handelsmænd og kvinder
er vandret forbi den, når de skulle til Slesvig eller var på vej
hjem mod Viborg. I 1600 tallet har lejesoldater forsøgt at rydde den for værdigenstande. Pesten har hærget byen, det samme
med hungersnøden, mord, voldtægter, nedbrændinger, krig og
ødelæggelse – kirken har oplevet det hele.
Og på trods af alt ondskaben og sygdommene står den her
endnu.
I kirken er bekymring og ængstelse noget man tager særdeles alvorligt. Det er nemlig noget, som altid har været en del
af menneskelivet.
Men bekymring og ængstelse er for mange i vores nuværende samfund noget nyt. Vi har jo ikke nødvendigvis oplevet
krig, vi har ikke oplevet pesten eller hungersnød. I gennem
mange årtier har vi kun oplevet fremgang og levet i fred og
frihed.
Men sådan har det jo ikke altid været. Og sådan er det bestemt ikke alle steder på jorden.

Fra Bibelen ved vi, at livet udenfor Paradisets have er svært
og til tider farligt. Mennesker har derfor altid været i fare.
Mennesker har altid bekymret sig og været ængstelige. Og ser
vi på billeder fra vores oldeforældre, så ser de alvorlige ud på
billederne - for de havde lagt børn i graven pga. sygdom, de
havde sendt sønner og fædre afsted i krig, og de havde også
oplevet at høsten slog fejl.
Livet var ikke altid let. Og Gud har faktisk aldrig lovet os,
at livet udenfor paradisets have er let. Men i kirken har vi et
håb, vi lever på. Som vi spiser af, ligesom man kan spise oliven fra oliventræet. Og håbet består i, at vi tror på, at uanset
hvad der end måtte ske i vores liv, så er vi ikke alene. Gud har
fat i os. Da vi blev døbt, tog Gud fat i os, og han giver aldrig
slip på os. Og den dag vi dør, da er vi blevet lovet, at vi må få
lov at komme ind i Paradiset igen og være der altid.
Vi tror derfor på, at vi er i Guds hænder – også uanset hvad
der måtte ske i den her tid, hvor det ikke er hungersnøden eller
pesten eller krigen, der hærger os - men Corona-virussen.
KIRKEBLADET · 39. ÅRGANG · NR. 3
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GUDSTJENESTELISTE
Juni
Mandag den 1. juni - Anden Pinsedag
Vojens
ingen
Jegerup
ingen
Maugstrup
ingen
Fredag den 5. juni - Grundlovsdag
Vojens
ingen
Jegerup
ingen
Maugstrup
14.00
LML
Søndag den 7. juni - Trinitatis Søndag
Vojens
11.00
DLF
Jegerup
ingen
Maugstrup
ingen
Søndag den 14. juni - 1.s.e.trin.
Vojens
09.30
LML
Jegerup
11.00
LML
M. Christiansborg flag
Maugstrup
09.00
NBC
Teltgudstjeneste
Søndag den 21. juni - 2. s.e.trin.
Vojens
11.00
DLF
Jegerup
09.30
DLF
Maugstrup
10.30
LML
Tirsdag den 23. juni - Sankt Hans
Vojens
18.00
NBC
Maugstrup
19.30
NBC
Søndag den 28. juni - 3. s.e.trin.
Vojens
11.00
NBC
Jegerup
09.30
NBC
Maugstrup
10.30
DLF

DLF = Ditte Louise la Cour Freiesleben
LML = Lone Marie Lundsggard
NBC = Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard
4
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Juli
Lørdag den 4. juli
Jegerup
11.00
LML
Lørdagsdåb
Søndag den 5. juli - 4.s.e.trin.
Vojens
09.30
LML
Jegerup
11.00
LML
Maugstrup
10.30
DLF
Søndag den 12. juli - 5.s.e.trin.
Vojens
11.00
DLF
Jegerup
09.30
DLF
Maugstrup
10.30
LML
Søndag den 19. juli - 6.s.e.trin.
Vojens
09.30
LML
Jegerup
11.00
LML
Maugstrup
ingen
Søndag den 26. juli - 7.s.e.trin.
Vojens
09.00
NBC
Jegerup
ingen
Maugstrup
10.30
NBC

August
Søndag den 2. august - 8.s.e.trin.
Vojens
ingen
Jegerup
09.00
NBC
Maugstrup
10.30
NBC
Søndag den 9. august - 9.s.e.trin
Vojens
11.00
DLF
Jegerup
09.30
DLF
Maugstrup
ingen
Lørdag den 15. august - 10.s.e.trin
Vojens
09.00
LML
Konfirmation
Vojens
11.00
DLF
Konfirmation
Jegerup
11.00
LML
Konfirmation
Søndag den 16. august - 10.s.e.trin.
Vojens
11.00
DLF
K. m. orienteringsmøde
Jegerup
16.00
LML
K. m. orienteringsmøde
Maugstrup
10.00
NBC
Lørdag den 22. august
Jegerup
11.00
LML
Lørdagsdåb
Søndag den 23. august - 11.s.e.trin
Vojens
09.30
LML
Jegerup
11.00
LML
Friluftsgudstjeneste
Maugstrup
10.30
NBC
Lørdag den 29. august
Vojens
10.30
DLF
Konfirmation
Søndag den 30. august - 12.s.e.trin.
Vojens
11.00
NBC
Jegerup
09.30
NBC
Maugstrup
ingen
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ÅRETS KONFIRMANDER
Vojens Sogn

Konfirmander ved Ditte Freiesleben
Lørdag den 15. august
kl. 11.00 i Vojens kirke
Leah Lindholm Eriksen
Lisa Ravnskjær Nielsen
Victorie Rank Lücke
Emil Mortensen
Lukas Langtoft Brøndell Frederiksen
Maja Holst Hundebøl
Kasper Leen Jepsen
Bertram Elias Birkø Kjærgaard
Lea Johanne Hørup Beck
Tessa Fløe Venø
Emeli van Gaever Petersen
Karoline Schmidt Larsen
Sebastian Gerhard Dalsfledt
Maja Bach Grambow
Sander Bøje Rud Nielsen
Lørdag den 29. august
kl. 10.30 i Vojens kirke
Marco Dollerup Hansen
Emma Laura Thomsen
Emma Sofia Rantzau Paust
Jennifer Medum Ploug
Isabella Boghdahn Paulsen
Silas Sylvester Yung Robak
Thomas Mosquera Boysen
Christoffer Ullum Christensen
Sebastian Korsbjerg Andersen
Mia Østergaard
Nikoline Juul Bjørnsen
Kathrine Juul Bjørnsen
Sille Bay Klarlund Iversen
Nicklas Glue Hundebøl
Julie Frederikke Hansen (fra Sommersted)
Emma Laura Hansen (fra Sommersted)

Jegerup Sogn

Maugstrup Sogn

Konfirmation ved
Lone Marie Lundsgaard
Lørdag den 15. august

Konfirmation ved
Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard
Søndag d. 16. august

kl. 09.00 i Vojens Kirke
Tobias Kehlet Greisen
Ida Elise Alquist Hansen
Rasmus Schmidt Hedegaard
Mathias Thømming Skovhave
Nikolaj Petersen Jensen

kl. 10.00 i Maugstrup Kirke:
Josefine Borst Hansen
Sofie Hansen Madsen
Christoffer Bernt
Jens Cornelis Hilhorst
William Lund Nielsen
Simon Christian Nørgaard Hannesbo
Mathias Meng

kl. 11.00 i Jegerup Kirke
Rikke Lind Andersen
Oliver Carstensen Block
Nikolai Wentzlau Christiansen
Nikoline Wentzlau Christiansen
Laura Marie Gram Freund
Jonas Engelhardt Hansen
Rasmus Raaschou Helt
Kathrine Engelbreth Henriksen
Mette Nagel Jespersen
Lotte Uhre Mikkelsen
Sara Christensen Nissen
Alex Overgaard Pedersen
Josefine Henriette Pedersen
Noah Hans Hedemark Pedersen
Emil Lindholdt Petersen
Louise Camilla Schou
Sarah Therese Thiesen
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Fælles grundlovsmøde
i Maugstrup

Fredag den 5. juni 2020 kl. 14.00
Vi begynder med flaghejsning og en kort gudstjeneste i
Maugstrup Kirke kl. 14.00.
Derefter er der kaffebord i præstegårdshaven. Pris for
kaffe og rabarberkage er kr. 40,- børn er det dog gratis.
Kl. 15.00 Grundlovstale ved Lektor Katrine Nørholm
Christensen-Dalsgaard. Årets unge taler er Ida Marie
Borst fra Maugstrup.
Vojenskoret medvirker.
Alle er hjertelig velkommen
Dagen arrangeres i samarbejde
mellem Tresognspastoratets menighedsråd
i Vojens - Jegerup - Maugstrup.

NYT offentligt orienteringsmøde 9. juni kl. 19.00
Mødet holdes i alle tre sogne.
På orienteringsmødet vil menighedsrådene blandt andet orientere
om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og kommende opgaver.
Desuden vil der blive redegjort for reglerne for valgforsamlingen, som finder sted tirsdag den 15. september.
Der serveres kaffe og kage og alle er velkomne.

Vojens Sognegård
Østerled 4, 6500 Vojens
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Jegerup Præstegård
Bålhøjvej 1, 6500 Vojens

Maugstrup Præstegård
Borgvej 3, 6500 Vojens
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Gudstjeneste med ”Christiansborg-flag”
Søndag den 14. juni kl. 11.00
i Jegerup Kirke fejrer vi
gudstjeneste med byens
”Christiansborg-flag”.
I år fejrer vi 100 året for Genforeningen,
og i den forbindelse har Lokal Historisk
Forening i Jegerup fundet det gamle
”Christiansborg –flag” frem af gemmerne. Da det er 100 år gammelt, kommer
det ikke til at vaje fra kirkens flagstang,

men vi har fået lov til at hænge det op i
kirken.
”Christianborg-Flaget” er, som det
lyder, syet på Christiansborg i København for 100 år siden. Da Sønderjylland
kom under Tysk herredømme i 1800-tallet, blev flagning med Dannebro forbudt, og flagstænger taget ned. Efter det
tyske nederlag i Første Verdenskrig blev
det besluttet at udskrive en folkeafstemning for at få fastlagt Tysklands grænser,
og det blev besluttet, at der skulle afhol-

des folkeafstemning i den nordlige del
af Sønderjylland. Afstemningen fandt
sted i to zoner i løbet af februar og marts
1920, og forberedelserne gik i gang i
sommeren 1919.
Flagning med Dannebrog var fortsat
forbudt og ville først være tilladt fra
selve afstemningsdagen i 1. zone den
10. februar 1920. Der var til gengæld
et stort ønske blandt mange danske
om at demonstrere for det danske med
en omfattende flagning på dagen. Til
det manglede man danske flag overalt
i Sønderjylland, og allerede i efteråret
1919, et halvt år før flagningen blev tilladt, gik sønderjysk interesserede kredse
i København i gang med at skaffe flag til
det snart genvundne land. På nationens
højborg, Christiansborg, blev der indrettet en systue, hvor borgerskabets fruer
mødte op og stillede deres symaskiner
og tjenestepiger til rådighed til fremstilling af flag til sønderjyderne. Flagene
blev skænket som hædersgaver både til
fremtrædende, dansksindede sønderjyder og til mindrebemidlede sønderjyder,
der ikke havde råd til selv at købe flag
(bearbejdet tekst fra ”Ingen fest uden
flag” af Inge Adriansen).
I Jegerup har vi i arkivet hos Lokal
Historisk Forening et sådant 100 år
gammelt ”Christiansborg-Flag”, og det
er det, vi får lov at hænge op i kirken den
14. juni kl. 11.00. Efter gudstjenesten
serveres der kaffe i tårnrummet. Følg
med på kirkens hjemmeside og Facebook for opdateringer om gudstjenesten.
KIRKEBLADET · 39. ÅRGANG · NR. 3

7

VOJENS - JEGERUP - MAUGSTRUP

MUSIKALSK LEGESTUE I VOJENS
Musikalsk legestue
i Vojens Sognegård
Torsdag d. 24. september kl. 9.30 til 10.30
Torsdag d. 29. oktober
kl. 9.30 til 10.30
Torsdag d. 26. november kl. 9.30 til 10.30
Irene og Holger Fællessanger synger salme og
sange for alle, der har tid og lyst til at være
med. Både dagplejere og hjemmegående,
eller jer der har en fridag er velkomne til en
hyggelig time med musik og sang.

BABYSALMESANG

KONFIRMANDORIENTERINGSMØDE
Efter gudstjenesten søndag d. 16. august holder vi konfirmandorienteringsmøde i kirken. Her fortæller sognepræst Ditte Freiesleben om årets undervisning osv.
- Og når man har været til gudstjenesten først, så tæller det
som en af de 10 gange man skal gå i kirke. Jeg glæder mig til
at se jer!

Hvis Danmark kommer godt i gang efter Corona krisen, kommer der et forløb babysalmesang sommerspeciel, hold øje med
Facebook, borger til borger i Vojens og Vojens kirkes hjemmeside.
Babysalmesang i efteråret begynder tirsdag den 22. september til og med tirsdag den 22. november. Fra klokken 10.30
til 11.30 i Vojens Sognegård.
Vi synger salmer og sange, og hygger med kaffe og kage.
Det er gratis at deltage,evt tilmelding til Irene på mail:
larsenogjakobsen@gmail.com
8
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Sankt Hans aften - tirsdag den 23. juni 2020
Sankt Hans i Vojens Kirke og Sognegårdshave
18.00 Kort andagt i kirken ca. 20 minutter
18.20	Grillpølser og fadøl m.m. kan købes
i sognegårdens have.
19.00 Sankt Hans tale.
	Derefter spil og lege for børn og Vojens-bingo for
voksne. Begge dele med præmier!
19.30 Vi tænder bålet og synger Sankt Hans sangen.

Menighedsrådet, Landsbyforeningen, Simmersted og omegns Idrætsforeningen inviterer til Sank Hans aften i kirken og Præstegårdshaven.
Program:
Kl. 19.30 Vi begynder i kirken med Sank Hans fortællingen for hele familien, hvor vi synger nogle af vore smukke salmer, der hører sig til sommeren.
Landsbyforeningen står for kagebord med kaffe og te.
Desuden vil der også være mulighed for en grillpølse, øl og vand. Så der er
ingen grund til at spise hjemmefra.
Er vejret med os, bliver det i præstegårdshaven, og ellers trækker vi ind i
den lune konfirmandstue.
Uanset vejret vil vi dog kl. ca. 20.30 tænde bålet i haven. Derudover vil vi
lytte til båltale og synge midsommervisen af Holger Drachmann.
Alle er naturligvis velkommen.

KIRKEBLADET · 39. ÅRGANG · NR. 3
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DET GLÆDER VI OS TIL I EFTERÅRET – SE MERE I NÆSTE KIRKEBLAD
SOGNEUDFLUGT TIL CHRISTIANSFELD
Fredag d. 4. september

kl. 9.00 Kaffe og rundstykker i sognegården.
Så kører bussen til Christiansfeld, hvor vi skal se den smukke
by og høre dens spændende historie. Middag på lokal restaurant. Vi kører i områdets smukke natur og får kaffe et sted.
Vi kommer hjem sidst på eftermiddagen.
Tilmelding til Marianne Nissen 40 68 10 99
mellem 9.00-12.30 eller mail 8975@sogn.dk
Sidste tilmeldingsfrist: fredag d. 19. juni
Der er et begrænset antal pladser,
50 stk. først til mølle princippet. Turen koster kr. 200,-

CROSSYOGA
Til oktober begynder crossyoga igen. Crossyoga er yoga i
kirkerummet. Vi strækker og styrker sjæl og krop, og slutter
af med meditation.
Jeg forestiller mig et fyraftenshold onsdag eftermiddage kl.
17.00 og et formiddagshold torsdage kl. 9.00. alt efter hvor
mange der tilmelder sig. Med venlig hilsen Ditte Freisleben

KFUMS FAMILIEKLUB I VOJENS SOGNEGÅRD
Hele Danmarks
Familieklub i Vojens
- skal DU og din
familie være med?

I en familieklub er man sammen
om at skabe god tid og energi til
børn og voksne. Det sker gennem fællesspisning, leg og samvær.
KFUMs Familieklubber er for alle familier.
KFUMs Familieklub har spurgt, om de må bruge vores fine
og rummelige lokaler i Vojens Sognegård, og selvom Familieklubben kører uafhængig af kirkens arbejde, glæder vi os
stadig til lyden af små fødder på gulvene.
Mere info til interesserede kommer snart.

KONCERTER FLYTTET TIL 2021
På grund af corona krisen, har vi valgt, at udsætte årets sommerkoncerter i Vojens Kirke til næste år.
Jazzkoncert
med Martin Schack, klaver
og Jesper Hindø kontrabas
onsdag den 27. januar 2021
kl. 19.00

TEOLOGI FOR VOKSNE
Til efteråret er vi klar igen med 12 ganges undervisning i Det
Nye Testamente. Vi ser nærmere på emner som: Hvilken tid og
politisk situation er Det Nye Testamente skrevet i? Hvem var
Jesus og Paulus? Hvem var deres tilhængere og modstandere?
Hvem var evangelisterne? Hvem var Paulus’ menigheder? Og
meget mere. Vi underviser igen fredag formiddage fra 9.0010.30 i Vojens Sognegård. Med venlig hilsen Ditte Freisleben
og Niels Dalsgaard
10
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Drengekor
tirsdag
den 15. juni 2021
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Refleksioner fra et barnebarn:
Jeg mistede min farfar i corona-tiden
En beretning fra Emma Braae, korpige i
Vojens Kirke. Om at stå hinanden nær i
en svær tid.
Midt i corona-krisen lå min farfar for
døden i min farmor og farfars hjem i
Vojens. Min lillebror og jeg måtte ikke
komme i skole pga. corona - alt var lukket ned, og vi havde været hjemme fra
Simmersted Friskole siden d. 11/3.
Selvom der var corona, og vi havde
“fri” fra skole, var det ikke ensbetydende med, at vi ikke skulle lave lektier.
Min lillebror og jeg brugte meget tid
på lektierne. Det var lidt svært at vænne sig til en ny hverdag. Mine forældre
havde lavet et skoleskema med indlagte
pauser, og jeg skulle samtidig huske at
vedligeholde min træning til håndbold.
Min mor skulle passe sit arbejde, og min
far var sendt hjem fra sit. Hvis man skal
vende det til noget positivt, havde vores
forældre den fornødne tid til at være der
for min farfar.
Den sidste uge af hans liv gik det rigtig stærkt. Vi har altid sagt, at farfar har
9 liv - som en kat - men i februar fik han
konstateret cancer i musklerne - oven i
de andre sygdomme - som han bar rundt
på, så denne gang havde han ikke flere
kræfter tilbage.
Min farfar sov stille ind i sin seng
med solen højt på himlen d. 21/3, 86 år
gammel med min farmor og far ved sin

side - midt i corona-tiden. Han havde
ligget i sin seng i en uge og fik kun få
mundfulde væske og skulle til at have
en plejeseng for at undgå, at han ville
få tryksår og for, at hjemmeplejen kunne
hjælpe ham så godt som muligt. De kom
for at vende ham hver 4. time og evt.
give ham smertestillende.
Efter han var kommet i sin plejeseng,
gik der ikke længe, før at vi kunne se
forandringer på hans ansigt, og vi kunne
ikke få kontakt til ham længere. Det vigtigste var, at han ikke skulle have ondt.
Der var kun en vej nu, og det var ned af
bakke.
Efter min farfars død, tilbød vi min
farmor, at hun kunne bo hjemme ved os
i noget tid, for at hun ikke skulle være
alene. Det var rigtig hyggeligt, og vi har
i forvejen et rigtigt tæt forhold til hinanden.
Farfar blev sunget ud fra sit hjem d.
22/3 - igen med solen højt på himlen.
Det var en mærkelig situation at stå i. Vi
skulle hele tiden holde afstand.
Bisættelsen fandt sted onsdag d. 25/3
fra Vojens Kirke.
Vi måtte ikke give hånd eller give
hinanden et kram - hele tiden holde afstand. Vi sad to på hver anden bænk, jeg
sad sammen med min kusine.
Det var en rigtig fin bisættelse, og
præsten fik fortalt en meget mindeværdig livshistorie om min farfar. Vi fik at-

ter taget afsked og sendt ham afsted på
sit livs sidste køretur med solen højt på
himlen.
Min farmor ønskede, at vi kunne
samles bagefter til minde om min farfar,
men det måtte vi jo ikke pga. corona.
Derfor tog farmor med os hjem, og vi
bagte vafler sammen.
Tirsdag den 21/4 skal de nærmeste i
familien være med til at sætte urnen ned.
Urnen skal sættes ned ved de ukendtes
grav, fordi det var min farfars ønske.
Selvom det var hårdt/svært at sige
farvel, ved vi, at han har det bedre der,
hvor han er nu.
KIRKEBLADET · 39. ÅRGANG · NR. 3
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Koncert med Die Herren

Tirsdag den 25. august kl. 19.00 i Jegerup Kirke

Hvis du ikke kender bandet, er
du gået glip af noget. Die Herren trækker nemlig fulde huse og
kirker, hvor de end giver koncert.
Det er et dansk U2 - kopiband,
som blev dannet i København
tilbage i 1991, og siden midten
af 90´erne har de hvert år spillet
omkring 80-90 koncerter.

12
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I 2005 spillede Die Herren deres
første U2-Gudstjeneste i Herning
Kirke. Siden har Die Herren spillet til U2-Gudstjenester og kirkekoncerter rundt i Danmark. Hvor
U2 - Gudstjenesterne er bygget
op omkring Biblens ord i forhold
til U2´s tekster og sange, er kirkekoncerterne udelukkende med
U2’s sange spillet af Die Herren
i kirken.

Kom og vær med, når Die Herren
giver koncert i Jegerup Kirke!
Pris hhv. 190kr og 150kr +
billetgebyr som købes på https://v2.billetten.dk/link/eventno/86818
Eller man kan gå ind på www.billetten.dk og søge på Jegerup eller
Die Herren.

VOJENS - JEGERUP - MAUGSTRUP

GUDSTJENESTE OG ORIENTERINGSMØDE
FOR JEGERUP SOGNS KONFIRMANDER
Søndag den 16. august kl. 16.00 – 17.30 byder sognepræst
Lone Marie Lundsgaard sine nye konfirmander og konfirmandforældre velkommen ved gudstjenesten i Jegerup Kirke
kl. 16.00 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. Følg i øvrigt med på kirkens
hjemmesiden og/eller Facebook for opdateringer vedr. arrangementet.

FRILUFTSGUDSTJENESTE I JEGERUP
Søndag den 23. august kl. 11.00
holder vi vores årlige friluftsgudstjeneste i Jegerup ude ”ved
søen” (for enden af Gl. Stadsvej og inde i det grønne område
til højre).
Sognepræst Lone Marie Lundsgaard prædiker, Hanne Steen
spiller trompet, og efter gudstjenesten spiser vi sammen. Henrik Jessen stiller telt med borde og stole op, så selv om det
måtte regne på dagen, gennemfører vi gudstjenesten. Alle er
velkomne! Følg med på hjemmesiden og/eller Facebook for
opdateringer vedr. arrangementet.

FØLG OS PÅ FACEBOOK
@JEGERUPKIRKE

se de nyeste billeder, arrangementer m.v.
Jegerup Kirke har som så mange andre stor succes med
brug af digitale medier som f.eks. Facebook.

SOGNEUDFLUGT MAUGSTRUP SOGN!
Årets sogneudflugt tirsdag den 26. maj 2020 i Maugstrup
er i år aflyst pga. Corona.

TELTGUDSTJENESTE
PÅ SIMMERSTED SPORTSPLADS
Søndag den 14. juni 2020 kl. 9.00
Igen i år kan vi forhåbentlig til sommerfesten holder gudstjeneste i teltet på sportspladsen.
Gudstjenesten begynder kl. 9 og efterfølgende byder menighedsrådet på morgenmad med idrætsforeningen.
Alle velkomne og det er gratis

KONFIRMATIONEN I MAUGSTRUP
BLEV UDSKUDT
Der er få datoer langt ude i fremtiden, som jeg altid har på rede
hånd, når folk ringer eller skriver. Men en af dem er datoen
for konfirmationen i Maugstrup Kirke; for som jeg altid siger,
så falder den på søndagen efter Store Bededag kl. 10. Og det
plejer jeg at kunne sige til alle med en stor grad af sikkerhed,
men i år er ingenting, som det plejer. Derfor har jeg ligesom
mange andre præster været nødt til at rykke konfirmationen i
Maugstrup. Det betyder, at konfirmationen i Maugstrup i
år vil blive fejret d. 16. august kl. 10.
I den forbindelse vil jeg gerne sige tak til forældre og konfirmander for deres forståelse af at rykke noget, man ellers skulle
tro lå meget fast.
De bedste hilsner
Sognepræst, Niels Dalsgaard

Vi opfordrer derfor alle - også dem, der læser kirkebladet, til at gå ind på kirkens Facebook side eller kirkens
hjemmeside og følge os der for nyheder, billeder fra arrangementer og opdateringer.
KIRKEBLADET · 39. ÅRGANG · NR. 3
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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 kirkekontoret.

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 i løbet af sommeren
lørdag den 4. juli
lørdag den 22. august

GUDSTJENESTER PÅ
BREGNBJERGLUNDEN
I skrivende stund er samfundet lukket
pga. coronavirus.
I samarbejde med Bregnbjerglunden finder vi med tiden ud af, hvornår det er
sikkert at genoptage gudstjenesterne.
Men vi vil forsøge at lave nogle udendørs gudstjenester i løbet af maj, juni og
evt. også august.
Følg med på Vojens Kirkes hjemmeside
under ”Gudstjenester”.
14
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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 d. 24. juni
kl. 16.00
Onsdag d. 26. august
kl. 16.00
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 9. juni
kl. 16.30
Tirsdag den 11. august
kl. 16.30
Jegerup Menighedsråd

NYT TELEFONNR.
VTS 74 54 28 70
MANGLER KIRKEBLADET
Det næste nummer af Kirkebladet
(nr. 4 - 2020) omdeles uge 33 - 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 7. juni 2020.

Maugstrup Menighedsråd
Der afholdes menighedsrådsmøder i
Maugstrup Sogn:
Torsdag d. 18. juni
kl. 18.30
Torsdag d. 20. august
kl. 18.30
Møderne afholdes i konfirmandstuen,
Maugstrup Præstegård.
Maugstrup Menighedsråd

VOJENS - JEGERUP - MAUGSTRUP
Kirkekontoret
Kordegn Gunvor Steensbeck Hansen · Østerled 4 · 6500 Vojens
Tlf. 74 54 11 04 · Mail: GSH@KM.DK · mandag - tirsdag - onsdag 09.00-12.30 · torsdag 09.00-15.00 · Fredag lukket
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.
Organist i Vojens og Jegerup
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:
Haderslev Domsogn
Domkirkepladsen 3, 6100 Haderslev
Tlf. 74 52 36 33

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
Deadline for næste nummer er mandag den 7. juni 2020.

Kasserer:
Hanne Juhl Nissen
Simmerstedbyvej 11, Simmersted, 6500 Vojens
Tlf.: 74 50 61 04
Mail: hannenissen@simmersted.dk
Regnskabsfører:
Else Marie Birk
Hammelev Bygade 1C., 6500 Vojens
Tlf. 74 50 73 80
Mail: embirk@mail.tele.dk
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AKTIVITER I SOGNENE

VOJENS SOGN
Gudstjeneste Søndag d. 7. juni
Gudstjeneste Søndag d. 14. juni
Gudstjeneste Søndag d. 21. juni
Gudstjeneste Søndag d. 28. juni
Gudstjeneste Søndag d. 5. juli
Gudstjeneste Søndag d. 12. juli
Gudstjeneste Søndag d. 19. juli
Sankt Hans i Sognegårdshave
Tirsdag d. 23. juni
Gudstjeneste Søndag d. 26. juli
Gudstjeneste Søndag d. 9. august
Konfirmation
Gudstjeneste Lørdag d.15. august

JEGERUP SOGN
kl. 11.00
kl. 09.30
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 09.30
kl. 11.00
kl. 09.30
kl. 18.00
kl. 09.00
kl. 11.00

kl. 09.00
kl. 11.00
Gudstjeneste Søndag d. 16. august kl. 11.00
Efterfulgt med konfirmandorienteringsmøde
Gudstjeneste Søndag d. 23. august kl. 09.30
Konfirmation
Gudstjeneste Lørdag d. 29. august kl. 10.30
Gudstjeneste Søndag d. 30. august kl. 11.00
Sogneudflugt til Christiansfeld
Fredag den 4. september
kl. 09.00
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Gudstjeneste Søndag d. 14. juni kl. 11.00
M. Christiansborg flag
Gudstjeneste Søndag d. 21. juni kl. 09.30
Gudstjeneste Søndag d. 28. juni kl. 09.30
Lørdagsdåb Lørdag d. 4. juli
kl. 11.00
Gudstjeneste Søndag d. 5. juli
kl. 11.00
Gudstjeneste Søndag d. 12. juli kl. 09.30
Gudstjeneste Søndag d. 19. juli kl. 11.00
Gudstjeneste Søndag d. 2. august kl. 09.00
Gudstjeneste Søndag d. 9. august kl. 09.30
Konfirmation Lørdag d. 15. august kl. 11.00
Gudstjeneste Søndag d. 16. august kl. 16.00
Efterfulgt af konfirmandorienteringsmøde
Lørdagsdåb Lørdag d. 22. august kl. 11.00
Friluft
Gudstjeneste Søndag d. 23. august kl. 11.00
Koncert - Die Herren
Tirsdag d. 25. august
kl. 19.00
Gudstjeneste Søndag d. 30. august kl. 09.30

MAUGSTRUP SOGN
Grundlovsdag Fredag den 5. juni kl. 14.00
Maugstrup kirke og Præstegårdshave
Grundlovsdag arrangeres af
hele Tresognspastoratet
Telt
Gudstjeneste Søndag d.14. juni kl. 09.00
på sportspladsen i Simmersted
Gudstjeneste Søndag d. 21. juni kl. 10.30
Sankt Hans
Sankt Hans i Præstegårdshaven
Tirsdag d. 23. juni
kl. 19.30
i kirken og præstegårdshaven
Gudstjeneste Søndag d. 28. juni kl. 10.30
Gudstjeneste Søndag d. 5. juli
kl. 10.30
Gudstjeneste Søndag d. 12. juli kl. 10.30
Gudstjeneste Søndag d. 26. juli kl. 10.30
Gudstjeneste Søndag d. 2. august kl. 10.30
Konfirmation Søndag d. 16. august kl. 10.00
Gudstjeneste Søndag d. 23. august kl. 10.30

