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PRÆSTEKLUMMEN
ved Anne Sofie Jørgensen fra Jegerup Sogn, uddrag fra ungtaler på det fælles grundlovsmøde
Jeg har simpelthen fået æren af at være
ungetaler til dette års grundlovsmøde i
Maugstrup. En stor tak, skal der lyde til
det og jeg har virkelig glædet mig til dette arrangement.
Det første jeg gjorde og det tror jeg
det fleste unge mennesker i dag gør. Vi
googler det!
Hvis jeg googler grundlovstale, så
siger google at grundlovsdag er demokratiets festdag. Hurra Hurra. Og måske
skal man ikke altid lytte til google men
her må jeg sige jeg synes denne søgemaskine har ret. Det er en dag vi råber
hurra, skåler i kaffe, kigger vores sidemand i øjnene og sender et skulder klap
til hinanden, demokratiet og det danske
velfærdssamfund. Og som den skarpe
kniv i skuffen nok har fundet ud af, så er
det valgdag i dag. Og hurra for det.
Rigtig dejlig valgdag!
Jeg vil gerne snakke om noget, som
kommer inde fra. Helt inde fra hjerte,
noget som gør os menneske til dem vi er,
for det synes jeg er lige så vigtigt, som
det store demokrati.
Hvem er jeg:
Mit Navn er Anne Sofie Jørgensen. Jeg
vokset op i Vojens med mine forældre
og lille søster. Alt godt. Folkeskole, efterskole og gymnasiet blev sat flueben
ved. Fik huen på og pustede ud. Livet
lå foran mig. Rart, skrammende og fuldstændig magisk. Jeg brugte mine sabbat
år til at rejse rundt og mærke verden og
mig selv.

Jeg er nysgerrigt menneske som ikke
kan side stille ret længe. Så fart over
feltet skulle der til. Jeg fandt ud af, at
jeg lærte bedst igennem kroppen og derfor var det at rejsen og lære igennem
hverdags udfordring og verdens overraskelser, helt perfekt for mig. Jeg har
set meget, og meget mere end jeg kunne
drømme om. En taknemmeligheds følelse bobler i min krop og bobler stadig.
Men jeg nåede et mæthedspunkt efter
to år, hvor at min krop ikke kunne spise
flere verdensoplevelser. Jeg flyttede derfor til Århus for tre år siden, hvor jeg i
dag læser til pædagog og bliver færdig
til januar. Og ja selvom der er ragnarok
omkring pædagogers arbejdsmiljø, børnemiljøet og hele den institutions tankegangen, så er jeg stadig helt vildt glad
for at læse pædagog, fordi for mig, giver
det så meget mening. Jeg har fundet ud
af, at det i det pædagogiske arbejde jeg
føler mig aller mest menneske og hvor
jeg dagligt oplever børn og forældre siger tak.
Taknemligheden bobler i mig.
Jeg kan mærke mig selv, min krop og mit
liv som aldrig før.
Jeg føler mig som menneske, som åbner
hver en dør.
Døren indtil det fineste sted
Med kærlighed, lykke, nærvær jeg kan
blive ved.
Så smukt et sted, så taknemligheden inden i mig gror
Og sætter meningsfulde spor.
Følelsen af meningsfuldhed og tak-

nemmelighed spredes i hele min krop
man egentlig bare har lyst til at råbe et
stort rungede, højt TAK!
Jeg oplevede selv en overstrømmes
af tak, da jeg var i Uganda. Det var nytårsaften og vi var på en nytårstur med
alle lokale. Vi havde kørt i 30 timer i
bus, for at nå til en lille ø, hvor vi bare
skulle hygge med god mad, nytårs krudt
og fest, som jeg plejede at gøre.
Meeeeen aften blev lige lidt anderledes,
for da vi kom til øen, viste det sig, at vi
havde glemt alt maden i bussen på fastlandet. Det viste sig også, at der ikke var
noget strøm på øen. Det viste sig også at
vi ikke måtte fyre med fyrværkeri. Men
vi fandt nogle kartofler, som vi kogte
over bålet. Og så fik vi 3 udkogte kartofler kl. 00 og sagde godt nytår.
Jeg græd den aften jeg gik i seng, fordi
jeg havde så ondt af mig selv. Det var
simpelthen så uretfærdig.
Men i dag, tænker jeg så tit på den oplevelse, og er så taknemlig for, at jeg har
været igennem sådan en aften. Jeg er blevet en stor livserfaring rigere, som kan
hjælpe mig i mange situationer i hverdagen når det hele ser lidt træls ud. Og så
min far altid siger og altid har sagt: Anne
Sofie, det kunne have været møj være.
Da jeg var barn og ung, synes jeg bare
det var sååå træls sagt. For i de situationer, hvor jeg synes alt brændte på, kunne
det IKKE være møj være, som min far
altid sagde. Åhh hvor har jeg været sur
på ham, fordi han bare altid roligt sagde
jeg mig: Det kunne være møj være.
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Men i dag bruger jeg denne sætning rigtig meget i min underbevidsthed. I situationer hvor jeg bare synes det hele er
træls, irriterende, frustrerende kommer
min far rolige stemme op i mit hoved
og fortæller mig: Anne Sofie det kunne
have være møj værre.
Og det er så sandt! Og det er også med
til at skabe taknemlighed for mit liv og
husk på taknemlighed følelsen.
Følelsen af taknemlighed
er lige for alle:
For følesen har vi alle. Uanset køn, kultur, religion, social baggrund mm kan
alle få taknemlighedsfølelsen. Måske
det er forskelligt hvordan og hvor meget man modtager og udtrykker følesen,
men taknemlighed er den sammen. Og
det synes jeg, er lidt fint at tænke på. Jeg
kom også til at tænke på, om man kan
sige at taknemlighedsfølesen udspringer
sig fra de demokratiske principper? For
alle er jo lige i taknemlighedsfølesen.
En anden historie fra Uganda er, at
min veninde og jeg boede på en skole.
Over julen, hvor vi var der, var der 5
børn, som ikke kunne komme hjem på
juleferie. De var i alderen 7-11år. Hver
morgen skulle min veninde have nye
kontaktlinser i sine øjnene. Kontaktlinserne lå i et lille engangsæske. I starten
smed vi det bare i den store skralde bunke, men så fandt vi ud af at børnene tog
det fra skraldet og legede med det. Derefter gav hun det til dem hver morgen.
De lyste op af taknemlighed hver dag.
Kiggede hende dybt i øjnene og løb.
Jeg er ikke sikker på, at det kan ske i
Danmark, at et barn vil lyse op af taknemlighed over engangsæske fra kon4
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taktlinser. Kan man sammenligne drengen fra Uganda som bor på en madras
og har sine ejendele under sengen i en
lille kasse med en dansk dreng som bor
i et villahus med eget værelse og legetøj
i lange baner? Hmm.. måske ikke. Og
så jo måske. For taknemlighedsfølelsen er den sammen. Og det er sige tak
er det sammen og du bor i Uganda eller
Danmark. Men siger børn i Uganda så
mere tak end børn i Danmark? Er man
mere modtagelige for taknemligheden,
når man er nysgerrig og har en nysgerrig
og legende tilgang til nye ting, som ham
drengen i Uganda? Har vores overflod
af velværd og materielle ting gjort det
op med den oprigtige taknemlighed og
nysgerrighed for nye ting?
Jeg har lært, at når der dukker noget
nyt op, så i stedet for at sige ak, som jeg
tit gjorde, så skal jeg vinkle sin hjerne til
at tænke anderledes, at jeg i stedet siger
spændende og interessant.
For så ændre jeg hjerne fra at stoppe
processen med ak til at fortsætter processen ved at være nysgerrig og dermed
mindsker jeg udfordringerne i hverdagen og takken bliver nemmere at sige.
En anden historie fra Uganda kommer også fra busturen. Min veninde og
jeg var de eneste udlændige på den tur.
Den første dag spottede vi en mand,
som gik rundt i en fjällräven jakke. Vi
snakkede om, at det var lidt skørt, at
han havde dette lækre, dyre mærke fra
Skandinavien på i Uganda. Senere på
eftermiddage henvendte han sig til os
med hans dårlige engelsk. Han var et af
de mennesker som bare var oprigtigt rart
at snakke med. Kender i dem? Et af de
mennesker som bare ville en det bedste

og som var oprigtigt interesseret i os.
Han fortalte, han havde børn i Danmark
og de havde sendt ham denne jakke.
Næste dag var vi på rundtur i en storby,
hvor han snakkede med os hele dagen.
En skøn og hjertevarm mand.
Næste morgen, skulle vi til gudstjeneste inden vi skulle videre på busturen.
Da vi kom ind i kirken fornemmede vi
hurtigt, at der var en anderledes stemning. Min veninde og jeg vidste ikke
hvad de snakkede om, de snakkede primært deres lokale sprog, men vi kunne
tydelig mærke, at der var noget, som
ikke var, som det skulle være. Vi satte
med en ubehag til mode på stolene.
Gudstjenesten gik i gang. Jeg kiggede
rundt på vores nye venner. Men jeg kunne ikke spotte fjällräven manden. Han
var ikke til gudstjeneste. Jeg fik pludselig en sug i maven. Hvor er fjällräven
manden? Jeg prikkede til min veninde
og hun sagde, måske har han bare en
anden skjorte på i dag? Men jeg havde
stadig ondt i maven over et eller andet.
Jeg spurgte vores sidder makker hvorfor
stemningen var så trygget og hun hviskede til os, at Gud havde valgt at tage
en af os med til hans rige i nat. Det var
fjällräven manden. Og så græd jeg!
Taknemlighed er noget at menneskets
eksistentielle drivkraft:
Historien jeg lige har fortalt, fortæller
jeg ofte til mig selv. For den minder mig
om, at jeg skal huske at være taknemlig
lige nu og her, for det jeg har og mine
medmennesker, familie, hverdag mm.
Jeg ved aldrig hvornår den ender. Og det
betyder ikke man skal frygte det eller
være bange.
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GUDSTJENESTELISTE
September
Søndag den 1. sept. - 11. s.e.t.
Vojens
10.30
DLF
Jegerup
09.00
DLF
Maugstrup
14.00
NBC
Skovgudstjeneste
Tirsdag den 3. sept.
Vojens
10.00
Børnegudstjeneste

November

Oktober

LML

Søndag den 8. sept. - 12. s.e.t.
Vojens
10.30
LML
Jegerup
11.00
NBC
Maugstrup
09.30
NBC
Søndag den 15. sept. - 13. s.e.t.
Vojens
10.30
DLF
Høstgudstjeneste
Jegerup
16.00
LML
Familiegudstjeneste m. konf.
Maugstrup
ingen
Søndag den 22. sept. - 14. s.e.t.
Vojens
10.30
DLF
Jegerup
09.00
DLF
Maugstrup
10.30
NBC
Høstgudstjeneste
Søndag den 29. sept. - 15. s.e.t.
Vojens
10.30
NBC
Jegerup
10.30
LML
Høstgudstjeneste m. kirkefr.
Maugstrup
09.00
NBC
		
		

Tirsdag den 1. oktober
Vojens
10.00
Børnegudstjeneste

LML

Lørdag den 2. nov.
Jegerup
11.00
Lørdagsdåb

LML

Søndag den 6. oktober -16. s.e.t.
Vojens
19.00
LML
Ungdomsgudstjeneste
Jegerup
ingen
Maugstrup
ingen

Søndag den 3. nov. - Alle helgens dag
Vojens
16.00
DLF, LML, NBC
Jegerup
19.00
LML
Maugstrup
10.30
NBC

Torsdag den 10. okt.
Jegerup
19.00
Spillemandsgudstjeneste

Tirsdag den 5. nov.
Vojens
10.00
Børnegudstjeneste

LML

LML

Søndag den 13. okt. - 17. s.e.t.
Vojens
10.30
NBC
Jegerup
ingen
Maugstrup
09.00
NBC

Søndag den 10. nov. - 21. s.e.t.
Vojens
10.30
LML
Jegerup
09.30
NBC
Maugstrup
11.00
NBC

Søndag den 20. okt. - 18. s.e.t.
Vojens
10.30
NBC
Jegerup
09.00
NBC
Maugstrup
14.00
NBC

Søndag den 17. nov. - 22. s.e.t.
Vojens
10.30
DLF
Kirkekaffe efter gudstjenesten
Jegerup
11.00
NBC
Maugstrup
09.30
NBC

Søndag den 27. okt. - 19. s.e.t.
Vojens
09.00
DLF
Jegerup
17.00
LML
Halloweengudstjeneste
Maugstrup
10.30
DLF
Onsdag den 30. okt.
Vojens
17.00
Halloweengudstjeneste

Søndag den 24. nov. - Sidste s.i.k.
Vojens
10.30
DLF
Jegerup
09.00
DLF
Maugstrup
ingen

DLF
DLF = Ditte Louise la Cour Freiesleben
LML = Lone Marie Lundsggard
NBC = Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard
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Høstgudstjenester
Vojens Kirke

Jegerup Kirke

Søndag den 15. September
Kl. 10.30

søndag den 29. september
kl. 10.30

Søndag den 23. september
kl. 10.30

Vi pynter kirken og synger de
smukkeste af høsten salmer.

Jegerup Kirke fejrer høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost.
Kirken vil være flot pyntet ligesom de andre år, og de gamle,
smukke høstsalmer vil blive sunget i vores 1000 år gamle kirke.
Vores nye kirkekor deltager også
og gør gudstjenesten ekstra festlig. Efter høstgudstjenesten går vi
over i præstegården og spiser kirkefrokost.

Traditionen tro holder vi høstgudstjeneste i Maugstrup Kirke,
hvor vi vil takke Gud for, at Han
lader solen skinne og regnen falde. Det er samtidig også den dag,
at menigheden får lejlighed til at
hilser på de nye konfirmander.

Efter gudstjenesten vil der være
kirkefrokost, hvor vi synger sensommeren ud og efteråret ind.
Kirkefrokost i
Vojens sognegård
Søndag den 15. sept. kl. 10.30
Tilmelding senest
onsdag d. 11. september. kl. 12.30
til kordegn Gunvor Hansen
gsh@km.dk, tlf. 74 54 11 04.
Arrangementet koster 40,- kr.
Øl og vand kan købes.
Alle er velkommen

Pris for frokost + 1 drikkevare
samt kaffe 50 kroner. Børn under konfirmationsalderen er gratis.Tilmelding til Birte Stark tlf.
74540300 eller bibsstark@bbsyd.
dk senest mandag den 23. sept.
Alle er velkommen

6
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Efter gudstjenesten er der gullaschsuppe i konfirmandstuen,
derudover vil der også være en
kort beretning om menighedsrådets arbejde.
Alle er velkommen
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TEOLOGI FOR VOKSNE
Hver fredag i efteråret fra kl. 9.00-10.30.
(med undtagelse af fredag d. 18. oktober)
Dette efterår gennemgår sognepræsterne Niels Dalsgaard og
Ditte Freiesleben hovedtræk og nogle af grundfortællingerne
i Det Gamle Testamente.
Kom og blive klogere på et mangfoldigt og underfundigt univers.
I forbindelse med hvert oplæg vil der være mulighed for
spørgsmål og diskussion. Samt kaffe.
Sted: Vojens sognegård
Dato og Tidspunkt: fredage i efteråret kl. 9.00-10.30
(undtager fredag d. 18. oktober)
Tilmelding og pris: Ingen tilmelding, arrangementet er gratis.

Datoer, emner og foredragsholder:
6. September: Skabelse: Niels
Da Gud skabte himlen og jorden.

4. oktober: Exodus: Ditte
To folk i et land.
11. oktober: Pagten: Niels
Aftalen mellem Gud og menneske.

13. september: Syndefald: Niels
Den snedige slange og menneskets fald. 25. oktober: David og Salomon: Ditte
To storekonger: Hyrden og Filosoffen.
20. September: Abraham: Niels
Troens fader.
1. november: Templet: Niels
Guds bolig på jorden.
27. oktober:
Joseffortællingen/Ester: Ditte
8. november: Job: Ditte
To bibelske novellaer om at leve i eksil. Dengang Gud indgik et væddemål med
djævelen, med et menneske som indsats.

15. november: Profeter: Niels
Åbenbaringer fra Gud og deres
budbringere.
22. november:
Geografi og historie: Ditte
Hvordan mennesket og historien blev
formet af landet.
29 november: Biblens genre: Ditte
Myte, historie, filosofi, poesi, profeti…
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STAFETTEN
Af Ulla Toft

Jeg, Ulla Toft, bor på Simmerstedholm,
sammen med min mand og bedste ven
Johannes, vi har en dejlig familie med
børn svigerbørn og børnebørn.
De sidste mange år, har jeg været en
del af Maugstrup menighedsråd, og her
igennem haft mange spændende oplevelser, der på mange måder har medvirket til et givtigt liv.
Gennem alle årene har jeg ment, at
opgaven med menighedsrådsarbejdet
gerne skulle munde ud i en synlig kirke.
Folkekirken skal ikke være en øde ø i
sognet, men derimod en aktiv medspiller i alle de fantastiske aktiviteter, der
foregår i vort lokalsamfund.
Kirken bør leve op til navnet, Folkekirke, kirke for folket!
Menighedsrådet i Maugstrup består
af 5 valgte medlemmer og sognepræster.
Alle er meget aktive og har ansvarsområder i diverse udvalg.
I et landsogn er der mange opgaver,
8
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der skal udføres. Foruden ansvar for
vedligeholdelse af bygningerne omkring
kirke, kirkegård og præstegård, er der
jordbesiddelser samt skovdrift, der skal
varetages. Jorderne er bortforpagtet,
mens skoven drives af menighedsrådets
Skovudvalget med konsulentbistand
fra lokal skovfoged. Menighedsrådet
er desuden arbejdsgiver for de ansatte
ved kirken. Økonomien styres af menighedsrådet, hvor ansvaret er hos menighedsrådets interne kasserer, og bogføring foretages af ekstern regnskabsfører.
Ligningsmidlerne (kirkeskatten) fordels
mellem kommunens kirker af Haderslev
Domprovsti udvalg, hvor jeg er valgt
medlem.
Siden 1998 har Maugstrup sogn
været en del af Tresognspastoratet Vojens-Jegerup-Maugstrup med fællesskab om tre sognepræster, kordegn samt
to organister. De tre menighedsråd mødes 3-4 gange årligt. Her aftales og drøftes fælles kirkelige anliggende i sognene
f.eks. fælles aktiviteter, såsom den traditionelle fejring af Grundlovsdagen og
udgivelsen af det fælles kirkeblad, samt
nye regler og love udmeldt fra Stift og
kirkeministeriet og meget mere.
Kirke og tro fylder selvfølgelig meget, især når man beskæftiger sig med
arbejdet med kirken i menighedsråd og
provstiudvalg, det giver indsigt og mange tanker om det kristne liv. Derfor og
i forlængelse af dette, har jeg deltaget i
Teologi for voksne, over en 3-årig periode under Haderslev Stift, hvilket har

været spændende og lærerigt, og det har
givet rigtig mange aha-oplevelser.
Jeg har i mit arbejdsliv beskæftiget
mig med indkøb og salg af tekstiler i
Danmark og Skandinavien. I den periode var der ikke megen tid og interesse for ”De Europæiske ideers historier,
Dogmatik, Kirkehistorie, Ny og Gl.
testamente eller den kirkelige filosofi”,
som var en del af teologi-kursets pensum.
Men man skal lære, så længe man lever.
I skrivende stund er det juni, alle lygtepæle har i lang tid været behængt med
plakater i forbindelse med de to valg,
der nu er overstået. Alt er grøn, grønnere, grønnest og naturen viser sig fra den
skønneste side. Det giver energi og lyst
til rengøring og oprydning – friske op og
rense ud - gennemse og kaste bort – og
det følgende citat lå gemt i en skuffe,
hvilket hermed afslutningsvis deles til
kirkebladets læsere:
• Fadervor 56 ord
• De ti bud 297 ord
•	EU’s direktiv om eksport af landæg
29.911 ord.
Betydningsfulde ting behøver ikke nødvendigvis, at blive forklaret ved hjælp af
mange ord!
Stafetten videregives til skoleleder Anne
Mette Skjoldmose, Simmersted Friskole.
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RUNDVISNING - KIRKE, KIRKEGÅRD OG SOGNEGÅRD
Lokalhistorisk Forening for Vojens-området har været på besøg den 22. maj. I
alt 53 gæster fik en rundvisning.
Kirkegården af Formand for Provstiet Helge Jakobsen, Kirken Sognepræst

Ditte Freiesleben og Sognegården Sognepræst Lone Lundsgaard.
Menighedsrådet var vært med kaffe
og kage til slut. Ideen vil blive ført videre
til nabosognene Jegerup og Maugstrup.

FORMIDDAGSHØJSKOLE
Torsdag d. 12. september kl 10-12 derefter frokost
En formiddag hvor Preben vil dele sin
rejse fra Arbejderdreng til Tøjhandler i
Vojens.

:
Preben Holmberg

Preben Holmbe

Hvis alt går vel, vil man kunne opleve
hans søde svigermor, 94 årig Ragna Ingrid ved klaveret.
Tilmelding senest fredag d. 6. septem-

ber kl. 12.00 tlf. 7454 1104 eller mail til
gsh@km.dk.
Arrangementet koster 40,- kr.
Øl og vand kan købes.
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ÅRETS KONFIRMANDER
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Vojens Kirke søndag den 28. april

Vojens Kirke søndag den 17. maj

Jegerup Kirke søndag den 17. maj

Vojens Kirke søndag den 30. maj
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ÅRETS KONFIRMANDER

Filmmatiné
På denne formiddag vil vi se
Bille August storfilm fra 2018 over forfatter
og Nobelpristager Henrik Pontoppidans storværk.
Det er fortællingen om en mønsterbryder og om
den industrielle tidsalders indtog i Europa.
Efter filmen bliver der serveret snitter,
og vi diskuterer filmen.
Vojens sognegård
torsdag 21. november kl. 10.00-13.00

Maugstrup Kirke søndag den 19. maj

Efterårets sangaftener

Tilmelding og pris:
Kordegn Gunvor Hansen gsh@km.dk eller
tlf: 74 54 11 04 senest mandag d. 18. november.
Arrangementet koster kr. 50,Øl og vand kan købes.

Mens mørket langsomt indtager, aftenerne vil vi synge
nye og gamle sange og salmer.
Hver aften indledes med et lille foredrag af kulturel art.
Undervejs er der kaffe og kage.

Vojens sognegård
Den første onsdag i efterårets måneder
d. 4 september; d. 2. oktober og d. 6. november
kl. 19.00-21.00
Tilmelding og pris: Ingen tilmelding. Pris: 25,- pr. gang.
KIRKEBLADET · 38. ÅRGANG · NR. 4
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B ørnesi d er

Børnegudstjenester

Ungdomsgudstjeneste

- for dagplejemødre, vuggestuer, børnehaver og forældre på
barsel
Vojens Kirke inviterer de mindste
til en kort børnegudstjeneste kl. 10.00
tirsdag den 3. september, 1. oktober, 5. november
og 3. december.
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. Prædikenen foregår på gulvet blandt børnene,
og kirkerotten Magnus kommer med sin to fætre.
Det er sognepræst Lone Marie Lundsgaard, som står for
gudstjenesterne.
Efter gudstjenesterne inviteres børnene over i sognegården til
en sund ”snack” og saftevand.

Søndag den 6. oktober kl. 19.00
holder vi ungdomsgudstjeneste
i Vojens Kirke.
Gudstjenesten er med rytmisk musik og prædiken på gulvet.
Vojens Pigekor og spejderne deltager, og der vil være altergang med druesaft og et stort brød, som vi deler. Prædikant er
sognepræst Lone Marie Lundsgaard, og ved klaveret sidder
organist Irene Larsen.
En time inden gudstjenesten begynder, inviterer vi til
fællesspisning i sognegården. Vi plejer at få spaghetti og
kødsovs!!
Når vi har spist sammen, går vi over i kirken og holder
gudstjeneste. Det tager ca. en time og plejer at være både
festligt og højtideligt, samtidig med at man måske for første
gang oplever kirkerummet lyde af rytmisk musik.
Store og små – alle er velkommen!
Vi beder om tilmelding senest onsdag den 2. oktober til
kirkekontoret på tlf. 75541104 af hensyn til indkøb af mad og
borddækning. Pris for maden er 25 kroner pr. person.

Halloween og spaghetti for børn
Kom og vær med til en uhyggelig aften for børn.
Vi glæder os til at se mange udklædte børn, og vi laver en
catwalk med præmier til de bedste kostumer. Efter spisningen
i sognegården vil der være en lille klam leg.
Vojens kirke og sognegård
onsdag d. 30. oktober kl. 17.00-19.00
Tilmelding til Kordegn Gunvor Hansen gsh@km.dk
eller 74 54 11 04 senest mandag d. 28. oktober.
Til spisning: Børn gratis, voksne 40,- kr.
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BABYSALMESANG I VOJENS SOGNEGÅRD
Holger Fælles sanger og Irene inviterer på en ny sæson
babysalmesang fra den 10. september til 26. november.
Vi synger salmer og sange, og hygger
med kaffe og kage.

Det er gratis at deltage
men tilmeld gerne på mail
larsenogjakobsen@gmail.com
eller ring til Irene på tlf 74 59 12 27
Det er hver tirsdag fra kl. 10.30 til 11.30

MUSIKALSK LEGESTUE
Vi holder musikalsk legestue i Vojens
sognegård, Østerled 4.
Syng med Strudsen Holger Fælles Sanger,
dans til høj musik, fang sæbebobler og tag
en tur rundt på the pink Cadillac.
Det er i efteråret:
torsdag den 26. september, torsdag den 31.
oktober og torsdag den 28. november.
Vi begynder 9.30 og slutter 10.30
Det er gratis at deltage, men der er tilmelding til Irene på mail:
larsenogjakobsen@gmail.com
KIRKEBLADET · 38. ÅRGANG · NR. 4
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Jeanette Bonde Trio

gæster Vojens Kirke

torsdag den 19. september
Jeanette Bondes krystal klare stemme fører publikum
igennem et alsidigt repertoire af salmer, gospelballader,
pop og egne tekster og sange.
Udover Jeanette Bonde som forsanger, består gruppen
af Maren Frost på cello, og Allan Nielsen på percussion.
Koncerten begynder kl. 19.00 og der er fri entre

Swing it
Koncert i Vojens kirke
med Mikael Børresen på klarinet
og Irene Larsen på orgel

tirsdag den 8. oktober kl. 19.00
Vi spiller klassisk musik,
krydret med swing musik.

Kom og hør wild cat blues, summertime,
musik af Bach og meget mere.
Der er fri entre til koncerten
14
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Foredrag med Karen-Marie Lillund
Torsdag den 14. november kl. 19.00 – 20.30 inviterer
vi til foredrag med Karen-Marie Lillund i Jegerup Multihal Egehuset.
Overskriften på foredraget er: Hold balancen - nyd livet.
Har du aldrig oplevet Karen Marie Lillelund, bør du unde dig selv denne
aften i selskab med en yderst humoristisk dame, der med skæve vinkler
og sjove anekdoter sætter vores allesammens hverdag i et nyt perspektiv.
Livet er ikke en generalprøve med døden som premiere. Alligevel
føles det indimellem, som om vi bare ræser afsted i forsøget på
at nå en eller anden mållinje og glemmer at nyde vejen derhen.
Ifølge sygeplejersken Bronnie Ware, som i en årrække har talt
med patienter på deres dødsleje, er en af de mest almindelige
fortrydelser denne: Jeg ville ønske, at jeg havde tilladt mig selv være mere lykkelig. Inspireret af det
har Karen-Marie Lillelund skrevet et nyt foredrag, som handler om at leve livet fuldt ud
og sørge for at få lidt med af det hele: kærlighed, karriere, familie, sundhed, osv.
Der er ingen løftede pegeﬁngre - kun
underholdende inspiration og måske et venligt skub til både at leve
og nyde livet, mens vi har det.
Foredraget koster 190 kroner
+ billetgebyr og bestilles via
www.haderslevbilletten.dk direkte link er https://v2.billetten.dk/index/eventdetails/
eventno/82696

KIRKEBLADET · 38. ÅRGANG · NR. 4
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Kom og syng gospel i Jegerup Kirke

Kirkekor i Jegerup Kirke

Som noget helt nyt vil vi i Jegerup Kirke forsøge 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.

I Jegerup Kirke har vi startet kirkekor op igen med stor succes,
og selvom vi allerede har 6 gode og glade sangere, er der altid
plads til nye kormedlemmer. Så kom og vær med!

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!

Kormedlemmerne får 20 kr. pr korprøve og 40 kr. for gudstjenesten. Vi øver i ugen op til de gudstjenester, vi skal deltage i.
Koret mødes efter sommerferien tirsdag den 10. september kl.
15.00 i Jegerup kirke. Vi øver igen torsdag den 12. september
kl. 15.00 og deltager i gudstjenesten søndag den 15. september
kl. 16.00.
Efterårets øvrige gudstjenester er søndag den 29. september
kl. 10.30.
Søndag den 27. oktober kl. 15.00 til 19.00, hvor vi laver uhyggelige græskar, holder skattejagt på kirkegården, går til gudstjeneste og fællesspisning.
Vi holder juleafslutning med æbleskiver og engleklip hos korleder Irene Larsen, Kirketoften 1, og deltager i den store Luciagudstjeneste 2. søndag i advent kl. 16.30.
Har du lyst til at være med, så ring til Irene Larsen og hør nærmere på tlf. 74 59 12 27.

16
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Halloween i Jegerup Kirke
Søndag den 27. oktober fra 15.00 – 19.00
inviterer vi børn og barnlige sjæle
til halloween i Jegerup Kirke.
Vi begynder med at udhule græskar i graverbygningen på kirkegården, og når de fine græskar efterfølgende er stillet op ved
kirken, går vi på en spændende og uhyggelig skattejagt, hvor
vi blandt andet skal på kirkens loft. Undervejs får vi saft og
kage, kl. 17.00 fejrer vi en kort børnegudstjeneste, inden vi går
over i præstegården og spiser spaghetti og kødsovs. Kirkekoret
deltager og gør børnegudstjenesten ekstra festlig.
Af hensyn til indkøb af græskar og mad beder vi om tilmelding senest onsdag den 23. oktober til sognepræst Lone
Marie Lundsgaard på mail loml@km.dk.
Pris for mad er 50 kroner pr. familie.

Alle Helgen i Jegerup Kirke
Søndag den 3. november kl. 19.00
mindes vi alle dem, som er gået bort i løbet af året.
Det er derfor en dag, hvor vi skal have lov at sørge,
mindes og tænke tilbage.
I Jegerup Kirke holdes der traditionen tro en anderledes
aftengudstjeneste med mulighed for at tænde levende lys. Vi
skal synge salmer og lytte til Bibelens trøstende ord. Men vi
skal også lytte til tonerne fra tværfløjten, som denne aften spilles af Bettina Zielke Jørgensen.
Bettina Zielke Jørgensen spiller til daglig i Sønderjyllands
Symfoniorkester og er uddannet fløjtenist ved Det jyske Musikkonservatorium. Hun har sammen med fløjtetrioen ”Flutention” indspillet et par cd´ere, besøgt Kina med Odense Symfoniorkester, og haft den store oplevelse tilbage i 2007 at spille
til en koncert med den kendte tenor Luciano Pavarotti. Denne
aften kommer hun til Jegerup Kirke.
Alle, der i det forgangne år er bisat eller begravet fra Jegerup Kirke, vil blive nævnt og tændt lys for, og der vil være
mulighed for at bede sognepræsten nævne navnet på et familiemedlem, som er død i løbet af året men ikke begravet/bisat
fra Jegerup Kirke.
Alle er velkomne
KIRKEBLADET · 38. ÅRGANG · NR. 4
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RENOVERINGER VED JEGERUP KIRKE
Det vil sikkert undre mange borgere i
Jegerup, at graverbygningen er blevet til
et rødstenshus i stedet for de velkendte
hvide mure. Vi kan berolige alle med, at
det kun er på lånt tid, at den røde farve
vil dominere.
Vi har i mange år haft bøvl med bygningens murer. Hver gang de er blevet
malet, er de kort tid efter begyndt at afskalle voldsomt. Håndværkere og eksperter er kommet til den konklusion, at
hvis malingen skal blive stabil og holde
i mange år, skal bygningen sandblæses
helt i bund og efter gennemtørring og en
fornyet vandskurring genmales.
For ca. fire år siden blev der udarbejdet en hovedplan for kommende renoveringer af Jegerup Kirke. Planen er ret så
omfattende og omkostningsfuld. Stabiliseringen af kirketårnet er veloverstået
og var meget tiltrængt, da alle de gamle
håndsmedede jernankre i murerne var
gennemtærede, og faren for udskridning
af murerne og kollaps af tårnets velvinger derfor var stor.
Nu er så en renovering af murer og
træværk ved kapel og graverfaciliteter
under afvikling. Samtidig har vi igangsat en gennemgribende restaurering af
klokkestolen og ringeværket. Senere vil
en renovering af varmeanlægget i kirken
blive foretaget, hvor de utilstrækkelige
radiatorer langs ydervæggene vil blive
erstattet med varmeellementer under
bænkende samt en mere tidssvarende
varmestyrring.
En brugervenlig flisebelagt indgang
fra p-pladsen til kirken er for nylig des18
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uden også blevet etableret, og vores graver, Tove Laursen, er netop gået i gang
med at fremtidssikre kirkegården ved en
meget omfattende omlægning af denne.
Også her vil man derfor i de kommende

år komme til at opleve ”byggerod” og
store forandringer.
Så: undskyld vi roder ved Jegerup
Kirke - men forbedringer er i vente!
Ejner Jensen
Kirkeværge ved Jegerup Kirke

VOJENS - JEGERUP - MAUGSTRUP

SPILLEMANDSGUDSTJENESTE

FAMILIEGUDSTJENESTE

Torsdag den 10. oktober kl. 19.00
fejrer vi spillemandsgudstjeneste i Jegerup Kirke

Søndag den 15. september kl. 16.00
fejrer vi familiegudstjeneste i Jegerup Kirke

Der er Mette og Børge Solkær samt Søren Iversen, der er solister denne aften. Sammen med sognepræst Lone Marie Lundsgaard fejres der en anderledes gudstjeneste med masser af god
spillemandsmusik. Prædiken foregår fra gulvet og efter gudstjenesten inviteres alle til et glas i tårnrummet.
Mette og Børge Solkær er lokale ildsjæle og kendt fra Cafe
Ellegård i Stursbøl, hvor de som værtspar byder indenfor til en
perlerække af musikoplevelser. Der ud over er de selv dygtige
musikere og fine fortolkere af nordiske, irske og skotske sange
og viser. Sammen med Søren Iversen, som er violinist og en af
landets fineste spillemænd, fylder de denne aften kirken med
spillemandsmusik.
Kom og vær med, når vi fejrer spillemandsgudstjeneste –
alle er velkomne!

Konfirmanderne har denne dag haft lang undervisningsdag fra
09.00 – 15.30, og kl. 16.00 slutter vi af i kirken med en kort
familiegudstjeneste, hvor alle er velkomne. Vores nye kirkekor deltager, og præsten prædiker fra gulvet. Gudstjenesten er
uden altergang. 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.
Vi mødes kl. 14.00 i Jegerup Præstegård og gennemgår det anførte tekststykke, og 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.
Vi skal i gang med den tredje af vores store salmedigtere og læse bogen
”Thomas Kingo – barok, enevælde og
kristendom” af Erik A. Nielsen. Bogen
skal enten købes i boghandlen eller lånes på biblioteket.
Spørgsmål vedr. studiegruppen kan
rettes til sognepræst Lone Marie Lundsgaard loml@km.dk / 74 54 11 11. Det er
gratis at deltage, og skal du have hjælp
til kørsel, så sig til.
Torsdag den 5. september
kl. 14.00 - 16.00 Jegerup Præstegård:
Barok side 31 – 78.

Torsdag den 3. oktober
kl. 14.00 - 16.00 Jegerup Præstegård:
Ungdomsdigte og Kærlighedsdigtning
side 79 – 134.
Torsdag den 7. november
kl. 14.00 - 16.00 Jegerup Præstegård:
Lejlighedsdigtning side 135 – 200.
Torsdag den 6. december
kl. 17.00 - 20.00 Jegerup Præstegård:
Salmedigtning og Aandelig siungekoors
første part samt Portrætkunstneren side
201-272.
Fællesspisning kl. 18.00. Bemærk
tilmelding af hensyn til maden.
Pris kr. 100,Alle er velkomne!
KIRKEBLADET · 38. ÅRGANG · NR. 4
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Skovning i Maugstrup Præstegårdsplantage

GUDSTJENESTE I NATUREN!

Velkommen
til Skovgudstjeneste i Maugstrup
Søndag den 1. september 2019 kl. 14.00
Igen i år afholdes gudstjeneste med skøn sang og musik i præsteskoven på Haderslevvej, under det store fantastiske bøgetræ. Der vil være skilte, som leder hen til stedet i skoven hvor
gudstjenesten findes.
Man kan tage en frisk gåtur, cyklen eller bilen, der kan parkeres i vejsiden ved skoven.
Efter gudstjenesten vil der være kirkekaffe, hvis der, mod forventning, bliver koldt på dagen, så husk varmt tøj, måske en
paraply og godt humør.
Arrangør: Maugstrup Menighedsråd og sognepræst Niels
Christensen-Dalsgaard.
Der er i maj måned foretaget en betydelig skovning i Præstegårdsplantagen. Der er fældet ca. 2 ha træer, og området vil
til efteråret blive genplantet med overvejende Sitka gran og
hjælpetræer.
Yderligere 10 ha er tyndet ud og skal stå et antal år til endelig
skovning. Udbyttet er foreløbig 179 m3 tømmer, 211 m3 kassetræ og 340 m3 energitræ, i alt 730 m3 træ. Dertil kommer alle
trætoppe, som vil blive omdannet til flis senere på sommeren.
Vi forventer, at få et pænt overskud.
Svend Erik Lauesgaard Hansen
Formand for skovudvalget

Sanketræ
Maugstrup menighedsråd tilbyder sanketræ ved selvskovning.
Pris: kr. 200,- pr rummeter inkl. moms
Henvendelse til: Skovudvalgsformand
Svend Erik Lauesgaard Hansen
Tlf. 74 50 62 08 Mob. 22 48 62 08
20
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Alle helgens dag

Information fra Maugstrup menighedsråd

Alle helgens dag 3. nov. kl. 10.30 i Maugstrup Kirke

Gudstjeneste
søndag den 10. november kl. 11.00 ved
Sognepræst Niels Christensen-Dalsgaard

Vi mindes dem, som er gået bort og blevet begravet eller bisat
fra kirken siden sidste Alle Helgens dag ved at læse deres navne op og være fælles om vores tro på det evige liv.
Alle er velkomne.

Igennem rigtig mange år har Maugstrup sogn æret de faldne
fra første verdenskrig med speciel Mindegudstjeneste. Sidste
år hvor der var 100 år for krigens afslutning blev afholdt stor
markering af dette.
Efterfølgende er der i rådet besluttet, at fremadrettet vil der
afholdes normal gudstjeneste. Der nedlægges fortsat krans ved
mindestenen, men uden yderlig sammenkomst.
Maugstrup menighedsråd

OBS! Sæt kryds i kalenderen
– Nærmere program og info følger i det næste kirkeblad
og på Maugstrup tidende

Sogneaftner i Maugstrup
I november har vi igen i år sogneaftner i Maugstrup.
Den 6. november kl. 19.30 vil der være rig lejlighed til at
blive lidt klogere på historien omkring Det Nye Testamente;
for hvad ved vi egentlig om processen bag kanoniseringen af
de ny testamentelige skrifter? Det vil sognepræst Niels Dalsgaard fortælle om og undervejs vil der være åbent for allehånde spørgsmål. Så kom og vær med.
Den 13. november kl. 19.30 kommer vikarierende sognepræst Thomas Hårbøl og fortæller om en af vores helt store
salmedigtere Thomas Kingo. Om sit foredrag skriver han:
”Syng, min sjæl, og lad dig høre! Thomas Kingo var en arrig
og forfængelig mand; men han gav os uopslidelige salmer, der
300 år senere stadig glæder og forarger. De afspejler nemlig
ham selv, hans tro og hans omtumlede liv, fyldt med både sorrig og glæde.”
Til begge sogneaftner vil der være kaffe og kage
Vel mødt i konfirmandstuen.

1. søndag i advent familiegudstjeneste
Søndag den 1. december
Konfirmander medvirker og afhenter adventskranse, fabrikeret af børn i Simmersted Friskole.
Adventsmøde i Maugstrup
Tirsdag den 3. december 2019
Pga. Traktementet tilmelding senest den 22. november til
Sognepræst Niels Christensen-Dalsgaard NBC@Km.dk
eller 74 50 63 27
Sognejagt
Lørdag den 7. december

Maugstrup menighedsråd
KIRKEBLADET · 38. ÅRGANG · NR. 4
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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 efteråret tilbydes der lørdagsdåb
lørdag den 2. november 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.

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.

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

TAXA tlf. 70 10 75 00
BREGNBJERGLUNDEN
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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MANGLER KIRKEBLADET
Det næste nummer af Kirkebladet
(nr. 1 - 2019/20) omdeles uge 46 - 2019.
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 30. september 2019.

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. 28. august
kl. 16.00
Onsdag d. 25. september
kl. 16.00
Onsdag d. 23. oktober
kl. 16.00
Onsdag d. 27. november
kl. 16.00
Alle møder holdes i Vojens Sognegård
Østerled 4, Vojens
Vojens Menighedsråd

Jegerup Menighedsråd
Jegerup Sogns offentlige menighedsrådsmøder afholdes i Jegerup Præstegård:
Tirsdag den 10. september
kl. 16.30
Tirsdag den 8. oktober
kl. 16.30
Tirsdag den 12. november
kl. 16.30
Jegerup Menighedsråd

Maugstrup Menighedsråd
Der afholdes menighedsrådsmøder i
Maugstrup Sogn:
Torsdag d. 19. september
kl. 18.30
Torsdag d. 24. oktober
kl. 18.30
Torsdag d. 21. november
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 · 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
Julia Tabakova · Tlf.: 28 92 89 92 · Mail: org.vojens@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

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 30. september 2019.

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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AKTIVITET I SOGNENE

VOJENS SOGN
Babysalmesang
hver tirsdag
kl.
Hver fredag i efteråret
Teologi for voksne
kl.
Gudstjeneste Søndag d. 1. sept. kl.
Gudstjeneste Tirsdag d. 3. sept. kl.
Sangaften
Onsdag d. 4. sept.
kl.
Gudstjeneste Søndag d. 8. sept. kl.
Formiddagshøjskole
Torsdag d. 12. sept.
kl.
Gudstjeneste Søndag d. 15. sept. kl.
Kirkekoncert torsdag d. 19. sept. kl.
Gudstjeneste Søndag d. 22. sept. kl.
Gudstjeneste Søndag d. 29. sept. kl.
Gudstjeneste Tirsdag d. 1. okt. kl.
Sangaften Onsdag d. 2. okt.
kl.
Gudstjeneste Søndag d. 6. okt. kl.
Kirkekoncert tirsdag d. 8. okt. kl.
Gudstjeneste Søndag d. 13. okt. kl.
Gudstjeneste Søndag d. 20. okt. kl.
Gudstjeneste Søndag d. 27. okt. kl.
Gudstjeneste Onsdag d. 30. okt. kl.
Gudstjeneste Søndag d. 3. nov. kl.
Gudstjeneste Tirsdag d. 5. nov. kl.
Sangaften
Onsdag den 6. okt.
kl.
Gudstjeneste Søndag d. 10. nov. kl.
Gudstjeneste Søndag d. 17. nov. kl.
Filmmatiné
Torsdag d. 21. okt.
kl.
Gudstjeneste Søndag d. 24. nov. kl.
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JEGERUP SOGN
10.30
9.00
10.30
10.00
19.00
10.30
10.00
10.30
19.00
10.30
10.30
10.00
19.00
19.00
19.00
10.30
10.30
9.00
17.00
16.00
10.00
19.00
10.30
10.30
10.00
10.30

Gudstjeneste
Søndag den 1. september
kl. 9.00
Studiegruppe
Torsdag den 5. september
kl. 17.00
Gudstjeneste
Søndag den 8. september
kl. 11.00
Gudstjeneste
Søndag den 15. september
kl. 16.00
Gudstjeneste
Søndag den 22. september
kl. 9.00
Gudstjeneste
Søndag den 29. september
kl. 10.30
Studiegruppe
Torsdag den 3. oktober
kl. 14.00
Gudstjeneste
Torsdag den 10. oktober
kl. 19.00
Gudstjeneste
Søndag den 20. oktober
kl. 9.00
Gudstjeneste
Søndag den 27. oktober
kl. 17.00
Gudstjeneste
Søndag den 2. november
kl. 11.00
Gudstjeneste
Søndag den 3. november
kl. 19.00
Studiegruppe
Torsdag den 7. november
kl. 14.00
Gudstjeneste
Søndag den 10. november
kl. 9.30
Foredrag med Karen-Marie Lillund
Torsdag den 14. november
kl. 19.00
Gudstjeneste
Søndag den 17. november
kl. 11.00
Gudstjeneste
Søndag den 24. november
kl. 09.00

MAUGSTRUP SOGN
Gudstjeneste
Søndag den 1. september

kl. 14.00

Gudstjeneste
Søndag den 3. september

kl. 19.00

Gudstjeneste
Søndag den 8. september

kl.

Gudstjeneste
Søndag den 22. september

kl. 10.30

Gudstjeneste
Søndag den 29. september

kl.

9.00

Gudstjeneste
Søndag den 13. oktober

kl.

9.00

Gudstjeneste
Søndag den 20. oktober

kl. 14.00

Gudstjeneste
Søndag den 27. oktober

kl. 10.30

Gudstjeneste
Søndag den 3. november

kl. 10.30

Sogneaften
Onsdag den 6. november

kl. 19.30

Gudstjeneste
Søndag den 10. november

kl. 11.00

Sogneaften
Onsdag den 13. november

kl. 19.30

Gudstjeneste
Søndag den 17. november

kl.

9.30

9.30

