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PRÆSTEKLUMMEN
ved sognepræst Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard

Lidt af prædikenen i forbindelse med genåbningen af Maugstrup Kirke 6. s.e.p.
Siden alt lukkede ned i marts, er det næsten gået hen og blevet
en folkesport at tale om det, vi savner mest fra tiden før Corona.
Og I det kor melder jeg mig også glad og gerne; for hvor har
jeg dog savnet at være her i kirken for det at være sammen, er
der altså ikke nogen video eller noget digitalt alternativ til. Kirken er og bliver nemlig bygget af levende stene. Dermed ikke
sagt, at evangeliet ikke kan forkyndes på andre måder. Det kan
det sagtens - og det bliver det jo også. Men når det kommer til
det egentlige fællesskab, så kræver det samvær. Kirke er nemlig
noget, vi er sammen og ikke hver for sig.
Derfor kan man også roligt sige, at kirken har været vingeskudt under epidemien; for hvis vi ikke kan mødes, hvordan i
alverden kan vi så tale om en kirke?
Kirken er jo dér, hvor vi forsamles i Jesu navn, hører evangeliet og lovpriser Gud. Men fra regeringen lød det, at vi heller
ikke i kirken måtte forsamles, for at sygdommen ikke skulle
brede sig.
Og man kan selvfølgelig tale op og ned ad stolper om, hvorvidt vores politikere gjorde det rigtige, men med det ansvar,
som de sidder med, så tror jeg ikke, at der var mange af os, der
havde handlet anderledes; for en regerings fremmeste opgave
må altid være at tage vare på sine borgere.
Og det er ikke kun en regerings opgave, men også en kirkes.
Vi har nemlig som kirke et ansvar over for hinanden. Og det er
ikke et hvilket som helst ansvar, men et ansvar Kristus har lagt på
vores skuldre og bundet sammen med vores kærlighed til Gud.
Derfor er der på en måde også en stor skønhed i den nedlukning, som ramte os; for gik man og var pessimistisk over
samfundets kurs mod en kynisk dystopi, så har nedlukningen
dog været med til at vise, at der er noget, der er vigtigere end
penge og økonomi.
Nemlig menneskeliv. Og ikke alene har den fortalt os det,
men den har også fortalt os, at netop det synspunkt nyder stor
enighed blandt vores politikere på tværs af skel og skyttegrave.

Tænk, hvis det ikke havde været tilfældet, hvis vi havde levet
i et land, hvor man med lommeregneren i hånden havde kalkuleret, at det var bedre, at lade nogle tusind mennesker dø end
lukke ned. Det ville i den grad have udstillet et forkvaklet og
afstumpet menneskesyn.
I stedet har vi heldigvis i Danmarks bevist, at vi vil gøre ufatteligt meget for at skærme og beskytte ældre og svage i vores
samfund. Og det bør gøre os alle glade, for så lever der trods
sekularisering stadig én kristen ånd i folkesjælen.
Nedlukningen fik med det samme en stor betydning for vores
kirkeliv. Vi har ikke kunnet holde gudstjenester indtil nu. Vores
konfirmation af de unge er blevet udskudt. Og kun ganske få
mennesker har kunnet være med til begravelser og bisættelser.
Det har været nogle måneder som ingen andre. Det er endda
blevet sagt mange gange af forskellige, at kirken har været lukket, men det er nu en sandhed med modifikationer, for kirken er
der ingen, der kan lukke.
Noget mange uden tvivl har mærket, er en mærkelig magtesløshed – og det er også lidt den kirken har været ramt af; for
hvor ville det have været rart at kunne gøre mere og andet i en
sådan situation, som vi har stået i end at holde afstand.
Følgerne af sygdommen kender vi endnu ikke. Vi ved ikke,
hvordan morgendagen ser ud. Men følgerne herhjemme er allerede store. Mange er døde og mange har mistet deres kære
måske endda uden at kunne være ved deres sygeleje.
Dertil kommer de mennesker sygdommen har ramt og alle
de mennesker, der har mistet deres arbejde eller kan se frem til
det i den nærmeste fremtid. Så selvom vi endnu ikke helt ved,
hvad fremtiden bringer, så kan vi formentlig være sikre på, at
den kommer til at kræve af os, at vi står sammen og hjælpe hinanden, som Gud vil at vi skal gøre.
Evangeliet til i dag handler i høj grad også om fællesskab. Jesus beder om, at være sammen med sine disciple selvom de skal
tages fra Ham. Han ved, at der vil komme et tidspunkt, hvor
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Han skal tages fra dem og derfor beder Han, at Han alligevel
må blive hos dem.
Han beder med andre ord om, at de må få del i Helligånden.
Den ånd, hvori vi alle er bundet til Gud.
Hele den indviklede tale Jesus kommer med, om at Han er

i Faderen og Faderen er i Ham, handler altså om fællesskab; for
ligesom Jesus er i Gud, er Hans disciple det også.
Og i det fælleskab, vi har med Gud, er ingen forladt eller alene;
for Han er med os, hvor vi end er og kalder os frem for, at vi må
være sammen i den kærlighed Jesus har vist os. Amen!

GUDSTJENESTELISTE
September
Onsdag den 2. sept.
Vojens
10.00
Børnegudstjeneste

LML

Søndag den 6. sept. 13. s.e.t.
Vojens
09.30
LML
Jegerup
11.00
LML
Høstgudstjeneste
Maugstrup
10.30
NBC
Søndag den 13. sept. 14. s.e.t.
Vojens
11.00
DLF
Kirkekaffe
Jegerup
09.30
DLF
Maugstrup
10.30
NBC
Høstgudstjeneste
Søndag den 20. sept. 15. s.e.t.
Vojens
11.00
DLF
Høstgudstjeneste
Jegerup
16.00
LML
Familiegudstjeneste m. konf.
Maugstrup
ingen
Søndag den 27. sept. 16. s.e.t.
Vojens
19.00
LML
Ungdomsgudstjeneste
Jegerup
11.00
DLF
Maugstrup
10.30
NBC
		

DLF = Ditte Louise la Cour Freiesleben
LML = Lone Marie Lundsgaard
NBC = Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard
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November

Oktober
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Søndag den 4. okt. 17. s.e.t.
Vojens
14.00
DLF, LML og NBC
Gunvors jubilæum
Jegerup
ingen
Maugstrup
ingen
Onsdag den 7. okt.
Vojens
10.00
Børnegudstjeneste

LML

Søndag den 1. nov. Alle helgens dag
Vojens
16.00
DLF, LML, NBC
Jegerup
19.00
LML
Maugstrup
10.30
NBC
Onsdag den 4. nov.
Vojens
10.00
Børnegudstjeneste

LML

Søndag den 11. okt. 18. s.e.t.
Vojens
09.30
DLF
Jegerup
11.00
DLF
Maugstrup
10.30
LML

Søndag den 8. nov. 21. s.e.t.
Vojens
11.00
DLF
Kirkekaffe
Jegerup
09.30
DLF
Maugstrup
10.30
LML

Søndag den 18. okt. 19. s.e.t.
Vojens
11.00
LML
Jegerup
09.30
LML
Maugstrup
ingen

Søndag den 15. nov. 23. s.e.t.
Vojens
09.30
LML
Jegerup
11.00
LML
Maugstrup
10.30
NBC

Søndag den 25. okt. 20. s.e.t.
Vojens
09.30
NBC
Jegerup
11.00
NBC
Maugstrup
10.30
DLF

Søndag den 22. nov. Sidste s.i.k.
Vojens
11.00
NBC
Jegerup
09.30
NBC
Maugstrup
10.30
DLF

Tirsdag den 27. okt.
Vojens
19.00
DLF
Halloween m. spisning
		

Søndag den 29. nov. 1.s.i.a.
Vojens
09.30
DLF
med brunch
Jegerup
11.00
LML
Vojens Koret deltager
Maugstrup
10.30
NBC

VOJENS - JEGERUP - MAUGSTRUP

Tillykke til
Gunvor Steenbeck Hansen
Et stort og hjerteligt til lykke til Gunvor med 20 års jubilæet som kordegn i
Tresognspastoratet Vojens - Jegerup Maugstrup.
Gunvor er født og opvokset i Vojens
og har derfor et indgående kendskab til
området. Hun var ansat i Sparekassen i
34 år indtil år 2000, og er derfor en stor
kapacitet indenfor regnskabsføring.
I en del år var Gunvor desuden medlem af Provstiudvalget i Vojens/Christiansfeld og efter kommunesammenlægningen også i Haderslev Dom Sogn.
Her har hun været et dygtigt og aktivt
medlem som bidrog ved udvidelsen og
sammenlægningen, således at det i dag
er et provsti. Derudover har hun siddet i
menighedsrådet fra 1988 til 2004.
Igennem årene har hun arbejdet
sammen med 9 forskellige præster og
ligeledes et stort antal menighedsrådsmedlemmer /-formænd. Altid med stor
faglighed. Og altid med samme imødekommende venlighed. Hendes trofaste
og loyale tilgang til arbejdet har der aldrig hersket tvivl om.
Gunvors positive tilgang og hendes
store viden om det kirkelige arbejde har

på mange måder båret frugt, forstået på
den måde, at uanset om det var glædelige eller sørgelige henvendelser hun fik
som kordegn, så trak hun på sine store
menneskelige egenskaber og sørgede
for, at alle fik en solid og individuel behandling. Det har givet stor anerkendelse fra såvel sognebørn, menighedsråd,
præster og øvrige personalegrupper.

Som kordegn og i det forum, som er
Gunvors, har der altid været mange nye
medarbejdere, som har skullet finde sig
til rette. Mange har spurgt hende til råds
og alle er blevet klædt grundigt på til de
nye udfordringer.
Herfra skal lyde et stort til lykke med
20 års jubilæet og en varm tak. Vi ønsker dig det allerbedste fremover.

Ulla Toft
Formand Maugstrup Menighedsråd

Birte Stark
Formand Jegerup Menighedsråd

Finn Lykkeskov
Formand Vojens Menighedsråd

Jubilæumsreception
Søndag den 4. oktober
i Vojens Sognegård
efter gudstjeneste
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Høstgudstjenester
Vojens Kirke
Søndag den 20. september
Kl. 11.00
Vi pynter kirken og synger de
smukkeste af høsten salmer.
Efter gudstjenesten er kirkefrokost i sognegården, hvor vi synger
sensommeren ud og efteråret ind.
Tilmelding: Senest mandag d. 14.
september til sognemedhjælper
Marianne Nissen tlf: 40 68 10 99
hverdag mellem 9.00 og 12.30 eller mail: mariannehans@outlook.
dk
Pris: 40,- kr. øl og vand kan
købes.
Alle er velkomne
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Jegerup Kirke

Maugstrup Kirke

Søndag den 6. september
kl. 11.00

Søndag den 13. september
kl. 10.30

Jegerup Kirke fejrer høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost. Kirken vil traditionen
tro være flot pyntet, og de gamle,
smukke høstsalmer vil blive sunget i vores 1000 år gamle kirke.
Vores kirkekor deltager også og
gør gudstjenesten ekstra festlig.
Efter høstgudstjenesten går vi
over i forsamlingshuset – hvor der
er god plads - og spiser kirkefrokost.
Pris for frokost + 1 drikkevare
samt kaffe 50 kroner. Tilmelding
til Birte Stark tlf. 74 54 03 00 eller
bibsstark@bbsyd.dk senest tirsdag den 1. september.
Alle er velkomne

Traditionen tro holder vi høstgudstjeneste i Maugstrup Kirke,
som vil være pyntet op efter alle
kunstens regler, når vi sammen
skal takke Gud, for alt det Han har
givet os i overflod.
Efter gudstjenesten er der gullaschsuppe i konfirmandstuen og
en kort beretning om menighedsrådets arbejde.
Alle er velkomne
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Tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00
indkaldes der til ”Valgforsamling” i alle tre sogne.
På mødet opstilles kandidater til de enkelte råd, og der foretages afstemning
blandt de opstillede kandidater.
Der vælges ligeledes stedfortrædere for de valgte kandidater.
Det er derfor vigtigt at møde talstærkt op, for at så mange som muligt er med til
at sammensætte de nye menighedsråd
Vojens Sognegård

Jegerup Præstegård

Maugstrup Præstegård

Østerled 4, 6500 Vojens

Bålhøjvej 1, 6500 Vojens

Borgvej 3, 6500 Vojens
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MUSIKALSK LEGESTUE I VOJENS
Musikalsk legestue
i Vojens Sognegård
Torsdag den 24. september
Torsdag den 29. oktober
Torsdag den 26. november
alle dage kl. 9.30 - 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.

HALLOWEEN

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.

tirsdag den 27. oktober kl. 17.00 - 19.00
Vojens kirke og sognegård
Tilmelding til spisning:
Kordegnen på 8975@sogn.dk eller 74 54 11 04.
Børn gratis, voksne kr. 40,-

BABYSALMESANG

Da Danmark så småt åbnede op igen efter corona krisen, var der babysalmesang sommerspeciel, som til dels forgik i haven ved sognegården. Jeg fik
afprøvet ukulelen, og strudsen Holger Fællessanger fik vind og sol i pelsen.
Der kommer helt sikkert mere musik udendørs næste forår.
Babysalmesang i efteråret begynder tirsdag den 22. september til og
med tirsdag den 22. november. Fra klokken 10.30 - 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 tlf 74 59 12 27, og man er
også velkommen til bare at møde op, vi har plads til alle.
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VOJENS PIGEKOR

UNGDOMSGUDSTJENESTE I VOJENS KIRKE
Søndag den 27. september kl. 19.00
holder vi ungdomsgudstjeneste i Vojens Kirke

Vojens pigekor synger med ved gudstjenesterne i Vojens kirke.
Derudover kan man opleve dem i små videoer på facebooksiden borger til borger og på kirkens hjemmeside. De er frontløbere, når menigheden præsenteres for nye salmer som blandt
andet månedens salme. Selv om de har været nærmest usynlige under corona krisen, har de arbejdet flittigt hjemmefra med
lektier fra you tube.
Har du lyst til at synge med? Så er der åbent for nye deltagere
i koret efter sommerferien. Det er for piger fra 5. klasse og op
efter, og man får løn.

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 velkomne!
Vi beder om tilmelding senest onsdag den 23. september til
sognemedhjælper Marianne Nissen tlf: 40 68 10 99 hverdag
mellem 9.00 og 12.30 eller mail: mariannehans@outlook.dk
af hensyn til indkøb af mad og borddækning.
Pris for maden er 25 kr. pr. person.

For nærmere info, ring til Irene på tlf 74 59 12 27

BØRNEGUDSTJENESTER I VOJENS KIRKE
- for dagplejemødre, vuggestuer, børnehaver
og forældre på barsel
Vojens Kirke inviterer de mindste til en kort
børnegudstjeneste kl. 10.00
onsdag den 2. september
onsdag den 7. oktober
onsdag den 4. november
onsdag den 2. december

Gudstjenesterne er målrettet
børnene: kirkens organist, Irene Larsen, synger med børnene, og sognepræst, Lone Marie
Lundsgaard, fortæller bibelhistorier sammen med kirkerotten Magnus.
Efter gudstjenesterne inviteres børnene op til knæfaldet omkring alteret, hvor der
serveres en sund ”snack” og
saftevand. Det hele tager ca.
en time.
KIRKEBLADET · 39. ÅRGANG · NR. 4
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YOGAFAITH/CROSSYOGA
Brug for at strække sjæl og krop?
Yogafaith/crossyoga går ud på at være tilstede i kroppen og
sjælen. Vi skal lave de klassiske yogaøvelser i kirkerummet,
og jeg vil bestræbe mig på, at vi lave øvelserne på en måde,
så alle kan være med; både begyndere og øvede. Undervejs
indgår små bibelstykker, så sjælen også har lidt at arbejde med.
For ikke at konkurrere med byens andre yogatilbud koster
kurset 200,-. Pengene går til en ny lysglobe til kirken, som vi
kan få glæde af til næste år.
Tilmelding og betaling: til sognemedhjælper Marianne Nissen
tlf: 40 68 10 99 hverdag mellem 9.00 og 12.30 eller
mail: mariannehans@outlook.dk
Medbring yogamåtte e.l. løstsiddende tøj, gerne trøje, der kan
tages af eller på alt efter rum- og kropstemperatur.
Vojens kirke
Uge 40: Onsdag 30. sep. kl. 16.00 og torsdag 1. okt. kl. 9.00
Uge 41: Onsdag 7. okt. kl. 17.00 og torsdag 8. okt. kl. 9.00
Uge 43: Onsdag 21. okt. kl. 17.00 og torsdag 22. okt. kl. 9.00
Uge 44: Onsdag 28. okt. kl. 17.00 og torsdag 29. okt. kl. 7.30
Uge 45: Onsdag 4. nov kl. 17.00 og torsdag 5. nov. kl. 9.00
Uge 46: Onsdag 11. nov. kl. 17.00 og torsdag 12. nov. kl. 9.00
Uge 47: Onsdag 18. nov. kl. 17.00 og torsdag 19 nov. kl. 9.00
Uge 48: Onsdag 25. nov. kl. 17.00 og torsdag 26. nov. kl. 9.00
Sognepræst Ditte Louise la Cour Freiesleben

Personlig,
professionel og frivillig
Torsdag den 29. oktober kl. 10.00 - 11.30
i Vojens Sognegaard
Karl Posselt fortæller om sønderjysk opvækst, arbejdsliv
- og ikke mindst om pensionisttilværelsen som aktiv medborger og formand for Forum Vojens.
Foredraget er gratis men 3 snitter kan bestilles til 50,- kr.
dertil købes vand og øl.
Der er tilmelding til snitterne senest fredag d. 23. oktober
til 8975@sogn.dk
Vojens Menighedsråd

TEOLOGI FOR VOKSNE
Hver fredag i efteråret fra kl. 9.00 - 10.30
(med undtagelse af fredag d. 16. oktober)
Dette efterår gennemgår sognepræst Niels Dalsgaard nogle af
brevene i Det Nye Testamente og Ditte Freiesleben gennemgår
de fire evangelier samt fortæller om datidens historie og politiske situation.
Kom og blive klogere på Det Nye Testamentes verden.

10

KIRKEBLADET · 39. ÅRGANG · NR. 4

I forbindelse med hvert oplæg vil der være mulighed for
spørgsmål og diskussion. Samt kaffe.
Der er ikke tilmelding eller betaling til kurset.
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag

11. september
18. september
25. september
2. oktober
9. oktober
23. oktober

Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag

30. oktober
6. november
13. november
20. november
27. november
4. december
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FILM MATINÉ
Torsdag den 22. oktober 10.00 - 13.00
i Vojens sognegård
Filmen, vi skal se denne gang, handler om en ung videnskabsmand, der i 1836 drager til dansk Guinea. Under sit besøg i
denne fremmede verden får han en oplevelse, der ændrer hans
liv for altid.
Efter filmen serveres snitter, øl og sodavand og under kaffen
diskuterer vi filmen.
Tilmelding til sognemedhjælper Marianne Nissen
tlf: 40 68 10 99 hverdag mellem 9.00 og 12.30 eller
mail: mariannehans@outlook.dk
Arrangementet koster 50,- dertil øl og vand.
Sognepræst Ditte Louise la Cour Freiesleben

GUDSTJENESTE OG
JULEBRUNCH 1. SØNDAG I ADVENT
Første søndag i advent holder vi en hyggelig gudstjeneste med
efterfølgende julebrunch i sognegården.
Her bliver der også lejlighed til at hilse på det nye menighedsråd.

Søndag d. 29. november kl. 9.30 i kirken
og 10.30 i sognegården
Tilmelding senest 23. november til
kordegnen på 8975@sogn.dk eller 74 54 11 04.
Arrangementet koster 40,- kr.
og dertil kommer drikkevarer.
Sognepræst Ditte Louise la Cour Freiesleben
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ALLE HELGEN GUDSTJENESTE
Maugstrup Kirke
Søndag den 1. november
Kl. 10.30
Vi mindes dem, som er gået bort
og blevet begravet eller bisat fra
kirken siden sidste Alle Helgens
dag ved at læse navne op og være
fælles om vores tro på det evige
liv.
Alle er velkomne

Vojens Kirke
Søndag den 1. november
Kl. 16.00
Ved en stemningsfuld gudstjeneste
vil vi mindes dem, der er gået bort.
Vi læser traditionen tro navnene op
på dem vi har begravet og bisat fra
Vojens Kirke i årets løb.
Der bliver tid til eftertanke til tonerne fra Felix Madsens cello.
Alle er velkomne
til gudstjenesten

12
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Jegerup Kirke
Søndag den 1. 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 traditionen tro lytte til toner fra den
unge lovende cellist, Felix Madsen, som vil gøre gudstjenesten
ekstra smuk.
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

VOJENS - JEGERUP - MAUGSTRUP

EFTERÅRETS SANGAFTENER
Onsdag den 2. september
Onsdag den 4. november
kl. 19.00 - 21.00
i Vojens sognegård
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.
Der er ingen tilmelding og sangaftenerne er gratis
Sognepræst Ditte Louise la Cour Freiesleben

Familieklub

Hele Danmarks Familieklub i Vojens
- skal DU og din familie være med?
Hele Danmarks Familieklub har spurgt, om de må bruge vores fine og rummelige lokaler i Vojens Sognegård, og selvom
familieklubben ikke er en del af kirkens arbejde, glæder vi os
stadig til lyden af små fødder på gulvene.
I familieklubben er man sammen om at skabe god tid og
energi til børn og voksne. Det sker gennem fællesspisning, leg
og samvær. 5 fantastiske frivillige står klar til at starte familieklubben i Vojens snarest muligt.
Det er for familier af alle slags: fx enlige forældre, sammenbragte familier, unge familier og familier med mor, far og
børn, tilflytterfamilier… Fælles for alle familier er, at de har
lyst til at få et større lokalt netværk, nærvær som familie og
masser af smil på kontoen til at gå hjem med.
Du og din familie siger ja tak til at være en del af familieklubben i et halvt år, hvor I mødes fast 2 gange om måneden til
leg, mad, aktiviteter og fællesskab. Familieklubben er GRATIS at være med i – det gælder også for måltiderne.
Mere info omkring opstart kommer senere, men I kan allerede nu læse mere og tilmelde jer til familieklubben i Vojens
ved at gå på www.heledanmarksfamilieklub.dk
Hele Danmarks Familieklub er et partnerskabsprojekt mellem KFUM’s Sociale Arbejde, FDF og KFUM Spejderne, støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.
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Torsdag den 8. oktober 16.00 - 19.00
i Vojens Sognegård

Hvordan lever man
med religiøse oplevelser
i Danmark anno 2020?
Det ved Charlotte Rørth
- Der har været en hel overvældende interesse, men det
er egentlig ikke så underligt, for forskerne kan nu fortælle, at over halvdelen af os på et tidspunkt i vores liv har
en oplevelse, man kan kalde religiøs, åndelig eller spirituel, siger Charlotte Rørth, forfatter til trilogi om tro.
Efter en overvældende – også international – succes
med ”Jeg mødte Jesus – bekendelser fra en modvillig
troende”, har hun udgivet ”Vi mødte Jesus – og hvad
kommer det andre ved” med interview med andre, der
har haft oplevelser, samt både danske, norske og andre internationale forskere og samfundsdebattører samt
”Gud, du er jo lige her – Sådan lever jeg med min tro”.
Kristeligt Dagblad kalder det ”en religiøs folkebevægelse”, DR har bragt en tv-serie baseret på bøgerne, der
kan ses på dr.dk/tv, hun har været vært på radioprogrammer og er blevet interviewet i stort set alle danske medier og afgørende udenlandske, blandt andet Frankfurter
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Allgemeine Sonntagszeitung. Men hvordan lever man
med oplevelser? Bliver alt vendt omkring? Bliver man
en anden? Kristen? Nonne? Kan man være ligeglad?
Hører man til i Folkekirken? Skal man tie? Bliver man
gjort til grin?
Charlotte Rørth fortæller åbent i sit foredrag om sin
måde at leve på, og der vil være god tid til spørgsmål og
debat. Læs mere på www.charlotteroerth.dk
Tilmelding:
Senest mandag den 5. oktober til sognemedhjælper
Marianne Nissen tlf: 40 68 10 99 hverdag mellem 9.00
og 12.30 eller mail: mariannehans@outlook.dk
Pris for foredrag og mad: 75,- kr.
Vojens Menighedsråd
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Sigurd Barrett fortæller om Genforeningen
Lørdag den 19. september kl. 15.00
kommer Sigurd Barrett til hallen i Jegerup,
hvor han synger og fortæller om Genforeningen.

Indtil 1920 var området syd for Kolding en del af Tyskland og præget af nationale konflikter. Men i 1920 resulterede en internationalt overvåget folkeafstemning i,
at den daværende grænse blev flyttet 50 km sydpå, hvor
den ligger i dag. Dermed blev Sønderjylland genforenet
med Danmark. Det blev fejret i hele landet, hvilket man
den dag i dag kan se fysiske beviser på over hele landet
i form af 584 genforeningssten. Langt de fleste blev rejst
af lokale for egne midler.
I samarbejde med Grænseforeningen har Sigurd Barrett skrevet nye sange og udgivet en ny bog, hvori han
formidler historien om Genforeningen i et nutidigt perspektiv. Lørdag den 19. september kl. 15.00 kommer han
til Jegerup, og alle er velkomne. Bag arrangementet står
en række foreninger i Jegerup såvel som Jegerup Kirke.
Følg med på kirkens Facebook side
for salg af billetter til arrangementet.

KIRKEBLADET · 39. ÅRGANG · NR. 4
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Koncert med Helle og Dynes Skovkjær
Onsdag den 11. november kl. 19.00
kommer Helle og Dynes Skovkjær til Jegerup Kirke
og fylder kirken med sang og musik

Parret bor i Bjerring på Viborg-egnen og optræder både
sammen og hver for sig. Mange kender dem fra deres
koncerter med musik og tekster fra den elskede serie
Matador. I 2015 udgav parret CD’en Toner af Guld, i
2017 Matador-Mix, og i 2019 kom Toner af Jul.

Kernerepertoiret består af operette, musical, wienermusik og evergreens, og når de denne aften besøger Jegerup
Kirke, fører parret os på en musikalsk vandring gennem
det hele.
Jegerup Menighedsråd

Kom og vær med til en festlig aften i kirken. Koncerten er gratis, og alle er velkomne.
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ELSKER DU AT SYNGE? SÅ KOM TIL

GOSPEL I JEGERUP

Adventsgudstjeneste i Jegerup Kirke
med gospelkor og luciaoptog
lørdag den 5. december kl. 15.00
Gospel koret øver i kirken torsdage fra kl. 19.00 til 20.30
den 19. november
den 26. november
den 3. december

Tilmelding til Irene Larsen på mail: irenelarsenkirketoften@yahoo.com
KIRKEBLADET · 39. ÅRGANG · NR. 4
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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 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 læser lige nu gamle klassikkere og skal i gang med Johannes V. Jensens ”Kongens Fald”. Bogen skal enten købes i
boghandlen eller lånes på biblioteket.
Spørgsmål vedr. studiegruppen kan rettes til sognepræst Lone
Marie Lundsgaard loml@km.dk / 74541111. Det er gratis at
deltage, og skal du have hjælp til kørsel, så sig til.
Alle er velkomne!
Onsdag den 23. september kl. 14.00 - 16.00
Jegerup Præstegård
Onsdag den 14. oktober kl. 14.00 - 16.00
Jegerup Præstegård
Onsdag den 18. november kl. 14.00 - 16.00
Jegerup Præstegård
Onsdag den 9. december kl. 17.00 - 20.00
Jegerup Præstegård. Fællesspisning kl. 18.00.
Bemærk tilmelding af hensyn til maden. Pris 100 kroner.
18
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BØRNEKORET STARTER OP IGEN I JEGERUP

Vi øver tirsdag den 1. september og
torsdag den 3. september kl. 15.00 - 16.00
og deltager i høstgudstjenesten
søndag den 6. september kl 11.00
Vi øver igen tirsdag den 15. september
og torsdag den 17. september kl. 15.00 til 16.00
og deltager i familiegudstjenesten
søndag den 20. september kl. 16.00
Vi øver til det store Lucia optog tirsdag den 1. december
og torsdag den 3. december. Kl. 15.00 til 16.00
og deltager i gudstjenesten
lørdag den 5. december kl. 15.00
Børnene får løn for
at synge: 20 kr. pr korprøve
og 40 kr. for gudstjenesten.
Tilmelding til Irene senest
søndagen før på mail:
irenelarsenkirketoften@yahoo.com

VOJENS - JEGERUP - MAUGSTRUP

FAMILIEGUDSTJENESTE
Søndag den 20. september kl. 16.00
fejrer vi familiegudstjeneste i Jegerup Kirke. 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 kirkekor deltager, og præsten
prædiker fra gulvet. Gudstjenesten er uden altergang.
Sognepræst Lone Marie Lundsgaard
Alle er velkomne

VOJENS KORET SYNGER
ADVENTEN IND I JEGERUP KIRKE
Den 29. november kl. 09.30
fejrer vi traditionen tro 1. søndag i advent i Jegerup Kirke.
Kirken vil være flot pyntet, adventskransen hængt op, og
lyset på kirken i de mørke timer tændes nu.
For at gøre den første søndag i adventstiden ekstra festlig, kommer Vojens Koret og deltager i gudstjenesten. Vi
glæder os til at byde alle velkommen i vores gamle kirke.
Sognepræst Lone Marie Lundsgaard
Alle er velkomne

LØRDAGSDÅB
Lørdagsdåb er som navnet
siger en dåbsgudstjeneste,
som ligger en lørdag. I efteråret tilbydes der

lørdagsdåb
lørdag den 10. oktober
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.

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.
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. 4
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NY ORGANIST I MAUGSTRUP
Kære alle
Søndag den 14. juni 2020 begyndte jeg som jeres nye organist i
Maugstrup Kirke. Jeg har glædet mig
til at møde jer og lære jer at kende.
Udover mine koncerter har jeg vikarieret for organisterne i de fleste
af Næssets kirker. Salmerne og kirkemusikken har altid betydet meget
for mig.
Hvis i har lyst til at følge mine koncerter kan i finde mig på facebook
eller kigge ind på www.mariajohannsen.com
Udover musikken elsker jeg at strikke, lave mad og min kolonihave.
Med allerbedste hilsner Maria Johannsen

SOGNE- OG SANGAFTEN
I MAUGSTRUP
Mandag den 2. november kl. 19.30 - 21.30
Kom og hør historien om de første kvindelige præster i den
danske folkekirke og den lange vej dertil. Sognepræst Niels
Dalsgaard fortæller.
Aftenen finder sted i konfirmandstuen, hvor der vil være
kaffe, kage og sang.
Vel mødt

Mandag den 16. november kl. 19.30
Kan du ikke få nok af Philip Faber eller har du bare lyst til at
synge nogle af vores dejlige salmer og sange, så kom og vær
med, når vi har sangaften. Organist Maria Johannsen sidder
ved klaveret og Niels Dalsgaard fortæller om nogle af vores
aftensalmer.
Sangaftenen foregår i konfirmandstuen, hvor der vil være
kaffe, kage og sang.
Kom glad og kom gerne
20
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FAMILIEGUDSTJENESTE
1. ADVENTSSØNDAG
Maugstrups Sogns kirkegårdsgraver binder igen i år adventskranse med elever fra Simmersted Friskole. De færdige kranse afhentes i Maugstrup kirke

1. søndag i advent den 29. november kl. 10.30

hvor de under familiegudstjenesten smykker kirkerummet og
er en festlig opstart på julemåneden. Konfirmanderne hjælper
til ved gudstjenesten og vil også være med til at tilrettelægge
den.
Sognepræst Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard

ADVENTSMØDE I MAUGSTRUP
Tirsdag
den 1. december 2020
kl. 11.30
Pga. Traktementet skal
tilmelding ske seneste
den 24. november til
Sognepræst
Niels Christensen-Dalsgaard
NBC@KM.DK
eller tlf. 74 50 63 27

OBS!

Sæt kryds i kalenderen
Nærmere program
og information følger
i det næste
kirkeblad.

SOGNEJAGT
Lørdag den 5. december 2020
Den årlige Sognejagt

VOJENS - JEGERUP - MAUGSTRUP

Julekoncert i Maugstrup Kirke
Tirsdag den 24. november kl. 19.00
med Vojens Brass Band

Her er muligheden for at komme i den rette
advent- og julestemning. Vojens Brass Band
spiller en 60 minutters koncert med et
par fællessange.
Koncerten er gratis og alle er velkomne.
Maugstrup menighedsråd

KIRKEBLADET · 39. ÅRGANG · NR. 4
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

Her er kirkerne hjemmesider:

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 offentlige menighedsrådsmøder i
Vojens Menighedsråd:
Onsdag den 23. september
kl. 16.00
Onsdag den 28. oktober
kl. 16.00
Onsdag den 26. november
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 8. september
kl. 16.30
Tirsdag den 6. oktober
kl. 16.30
Tirsdag den 10. november
kl. 16.30
Jegerup Menighedsråd

Der er lørdagsdåb
lørdag den 10. oktober

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.
Følg med på Vojens Kirkes hjemmeside
under ”Gudstjenester”.
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NYT TELEFONNR.
VTS 74 54 28 70
MANGLER KIRKEBLADET
Det næste nummer af Kirkebladet
(nr. 4 - 2020) omdeles uge 34 - 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 21. september 2020.

www.vojenskirke.dk
www.jegerupkirke.dk
www.maugstrup.dk/kirke

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Vojens Menighedsråd

Maugstrup Menighedsråd
Der afholdes menighedsrådsmøder i
Maugstrup Sogn:
Torsdag den 24. september
kl. 18.30
Torsdag den 22. oktober
kl. 18.30
Torsdag den 19. 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 · 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: 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
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 21. september 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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Teologi hver fredag fra d. 11. sept. kl. 09.00
Babysalmesang
Hver tirsdag fra d. 22. sept.
kl. 10.30
Yoga hver onsdag fra d. 30. sept. kl. 16.00
Yoga hver torsdag fra d. 1. okt.
kl. 09.00
Gudstjeneste Onsdag d. 2. sept. kl. 10.00
Børnegudstjeneste
Sangaften Onsdag d. 2. sept.
kl. 19.00
Gudstjeneste Søndag d. 6. sept. kl. 09.30
Gudstj. Søn. d. 13. sept. Kirkekaffe kl. 11.00
Menighedsrådsvalg 2020
Tirsdag d. 15. sept.
kl. 19.00
Gudstjeneste Søndag d. 20. sept kl. 11.00
Høstgudstjeneste
Musikalsk legestue Tors. d. 24. sept. kl. 09.30
Gudstjeneste Søndag d. 27. sept kl. 19.00
Ungdomsgudstjeneste
Gudstjeneste Søndag d. 4. okt.
kl. 14.00
Gunvors jubilæum
Gudstjeneste Tirsdag d. 6. okt.
kl. 10.00
Børnegudstjeneste
Foredrag Torsdag d. 8. okt.
kl. 16.00
Gudstjeneste Søndag d. 11. okt. kl. 09.30
Gudstjeneste Søndag d. 18. okt. kl. 11.00
Film Matiné Torsdag d. 22. okt. kl. 10.00
Gudstjeneste Søndag d. 25. okt. kl. 09.30
Gudstjeneste Tirsdag d. 27. okt. kl. 19.00
Halloween m. spisning
Foredrag Torsdag d. 29. okt.
kl. 10.00
Musikalsk legestue Tors. d. 24. sept. kl. 09.30
Gudstjeneste Søndag d. 1. nov.
kl. 16.00
Alle helgens dag
Gudstjeneste Onsdag d. 4. nov.
kl. 10.00
Børnegudstjeneste
Sangaften Onsdag d. 4. nov.
kl. 19.00
Gudstj. Søn. d. 8. nov. kirkekaffe kl. 11.00
Gudstjeneste Søndag d. 15. nov. kl. 09.30
Gudstjeneste Søndag d. 22. nov. kl. 11.00
Musikalsk legestue Tors. d. 26. nov. kl. 09.30
Gudstjeneste Søndag d. 29. nov. kl. 09.30
med brunch
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JEGERUP SOGN
Gudstjeneste Søndag d. 6. sept
Høstgudstjeneste

MAUGSTRUP SOGN
kl. 11.00

Gudstjeneste Søndag d. 6. sept

kl. 10.30

Gudstjeneste Søndag d. 13. sept. kl. 09.30

Gudstjeneste Søndag d. 13. sept. kl. 10.30
Høstgudstjeneste

Menighedsrådsvalg 2020
Tirsdag d. 15. sept.

kl. 19.00

Menighedsrådsvalg 2020
Tirsdag d. 15. sept.

Koncert Lørdag d. 19. sept.

kl. 15.00

Gudstjeneste Søndag d. 27. sept. kl. 10.30

Gudstjeneste Søndag d. 20. sept. kl. 16.00
Familiegudstjeneste m. konf.

kl. 19.00

Gudstjeneste Søndag d. 11. okt.

kl. 10.30

Gudstjeneste Søndag d. 25. okt.

kl. 10.30

Gudstjeneste Søndag d. 27. sept. kl. 11.00

Gudstjeneste Søndag d. 1. nov.
Alle helgens dag

kl. 10.30

Gudstjeneste Søndag d. 11. okt.

kl. 11.00

Sangaften Mandag d. 2. nov.

kl. 19.30

Lørdagsdåb Lørdag d. 10. okt.

kl. 11.00

Gudstjeneste Søndag d. 8. nov. kl. 10.30
Efter gudstjenesten nedlægges krans for de
faldne efter 1. verdenskrig

Studiegruppen Onsdag d. 23. sept. kl. 14.00

Studiegruppen Onsdag d. 14. okt.. kl. 14.00
Gudstjeneste Søndag d. 18. okt.

kl. 09.30

Gudstjeneste Søndag d. 25. okt.

kl. 11.00

Gudstjeneste Søndag d. 1. nov.
Alle helgens dag

kl. 19.00

Gudstjeneste Søndag d. 8. nov.

kl. 09.30

Koncert Onsdag d. 11. nov.

kl. 19.00

Gudstjeneste Søndag d. 15. nov. kl. 11.00
Studiegruppen Onsdag d. 18. nov. kl. 14.00
Gudstjeneste Søndag d. 22. nov. kl. 09.30
Gudstjeneste Søndag d. 29. nov. kl. 11.00
Vojens Koret deltager
Julegudstjeneste med Gospelkor
Lørdag d. 5. dec.
kl. 15.00
Studiegruppen Onsdag d. 9. dec.

kl. 17.00

Gudstjeneste Søndag d. 15. nov. kl. 10.30
Sangaften Mandag d. 16. nov.

kl. 19.30

Gudstjeneste Søndag d. 22. nov. kl. 10.30
Julekoncert Tirsdag d. 24. nov.

kl. 19.00

Gudstjeneste Søndag d. 29. nov. kl. 10.30
Adventsmøde Tirsdag d. 1. dec.
med afhentning af adventskranse
Sognejagt Lørdag d. 5. dec.

kl. 11.30

