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FORSIDEBILLEDE
Et blomstrende træ i al sin magt og vælde fra Vojens Kirkegård.
Sommeren nærmer sig.

BLASFEMI
Af sognepræst
Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard
Der bliver talt og diskuteret gevaldigt om blasfemi i disse tider
og ikke mindst om den famøse paragraf i vores straffelov.
Så selvom man skulle tro det, så er det måske ikke helt så
uaktuelt at se lidt på, hvad blasfemi egentlig er. Selve ordet
blasfemi kommer oprindeligt af det græske ord βλασφημία,
som betyder noget i retning af en tale, der er spottende.
På græsk bruges ordet således ikke kun til at betegne, når
der tales nedsættende om Gud, men også helt generelt om den
nedsættende tale over for andre mennesker.
I Det Nye Testamente støder man på ordet mange gange, oftest
sker det i forbindelse med Jesus, der ikke så sjældent beskyldes
for at spotte Gud med sin tale; for hvem kan tilgive synder andre
end Gud alene? Ja – selve årsagen som ypperstepræsten og hele
det jødiske råd lægger til grund for Jesu korsfæstelse, er sådan
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set, at han med sin tale gør sig skyldig i
gudsbespottelse (Mark 14,60-64).
Selv taler Jesus ikke meget om
gudsbespottelse, men da han anklages
for at være besat af én dæmon, nøjes han
ikke alene med at afvise påstanden, men
fortsætter med at sige:
”Sandelig siger jeg jer: Alt skal tilgives menneskenes børn, forsyndelser og
bespottelser, hvor meget de end spotter.
Men den, der spotter Helligånden, får aldrig i evighed tilgivelse, men er skyldig
i en evig synd” (Mark 3,28-29, se også
Matt 12,31; Luk 12,10).
De skriftkloge havde jo beskyldt
ham for at være besat af en uren ånd og
dermed også gjort nar af Helligånden.
Det er sådan set det eneste sted, vi
hører Jesus tale om mennesker, der
spotter Helligånden og dermed Gud.
Det er ikke noget let skriftsted. Mest
af alt vel fordi vi dybest set ikke bryder
os om at høre om en utilgivelig synd;
derudover synes de fleste i dag sikkert
også, at bespottelse af Helligånden er
en mindre synd end så meget andet, så
hvorfor er det lige netop den, at Jesus
understreger som værende utilgivelig,
hvorfor er det ikke mord, voldtægt eller
andre grove forbrydelser, som vi alle
kan se det indlysende forkerte ved.
Det kan godt virke lidt mærkeligt. Men
mon ikke det skyldes, at Helligånden
rummer noget af det allerhelligste,
nemlig Guds kærlighed, som man ikke
kan spotte uden selv at blive snydt; for
kommer Guds kærlighed ikke ind i ens
liv, så den får lov til at brede sig, vokse
og gro, så er Gud ikke taberen, men

derimod det menneske der går hans
kærlighed forbi.
På den måde lader kærligheden sig
ikke snyde; for vil man ikke kendes
ved den, så er det ikke kærligheden,
der bliver snydt, men det menneske der
ikke længere kender den.
I de ovenstående vers hvor Jesus
siger, at bespottelse af Helligånden er
utilgivelig, siger han også, at alt andet
skal være dem tilgivet også spot af
andre, men det ses altså som en synd at
spotte og ikke som noget ønskeligt.
Det giver derfor også sig selv, at
forhånelse aldrig kan være et mål for
kristne, og indtil flere steder står der
da også udtrykkeligt, at man skal tage
afstand fra at tale nedsættende om
andre (Kol. 3,8, Ef. 4,31).
Så vidt lidt om spot og gudsbespottelse i Det Nye Testamente.
Den verserende debat, om hvorvidt
blasfemiparagraffen skal afskaffes
eller ej, har dog ikke særlig meget at
gøre med en egentlig beskyttelse af
kristnes religiøse følelser, men skal
derimod nok snarere ses som et forsøg
på at beskytte andre trossamfund.
Kristne har længe måtte finde sig i
alskens forhånelse og latterliggørelse,
så man kan ikke just sige, at blasfemiparagraffen har været et bolværk mod
den slags og godt for det; for der er
også andre principper i vores samfund,
der er værd at værne om ikke mindst
vores ytringsfrihed.
Siden begyndelsen af 1900-tallet er
der kun blevet afsagt to domme efter
blasfemiparagraffen.

Første gang var i 1938, hvor en
gruppe nazister bandt folk usandheder
på ærmet angående jøder, og sidste
gang paragraffen var i brug ligger helt
tilbage i 1946, hvor et par blev dømt for
at iklæde sig præstekjoler til et karneval
og døbe dukker. Der er altså tale om to
domme på lidt over hundrede år.
Så paragraffens indskrænkning af
ytringsfriheden skulle gerne være til at
overskue.
Hvad angår ytringsfriheden, så er
det også værd at bemærke, at den på
ingen måder er absolut; forstået på den
måde, at den skulle fritage én fra at stå
til ansvar for sine offentlige udtalelser;
for man kan både blive dømt for injurier
og racisme.
Så vores ytringsfrihed er altid under
eget ansvar for ikke at overtræde loven
i den henseende.
Så egentlig handler diskussionen om
blasfemi nok i virkeligheden ikke så
meget om blasfemi, men om hvorvidt
vi skal kunne stilles til ansvar for det,
vi siger om andre - og om hvorvidt der
skal være grænser for, hvad man kan
tillade sig at sige.
Som kristne bør vi aflægge os den
almindelig hån, latterliggørelse og bagtalelse og i stedet samle os om troen på
den kærlighed, som lod sig spotte ned
i døden, for at blive genrejst til liv for
os alle.
Og glæden ved den tro er selvfølgelig
også en glæde, vi skal vise andre hen til
ikke ved at håne, men ved at vise dem
den kærlighed og tilgivelse, som vi selv
er blevet vist i Kristus.

KIRKEBLADET · 36. Årgang · Nr. 2



vojens - jegerup - Maugstrup

Gudstjenesteliste
Juni
Søndag den 4. juni, Pinsedag
Johs. 14, 22-31 ”Talsmandens
gerning”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.30: NBC
Maugstrup kl. 11.00: NBC
Mandag den 5. juni, Grundlovsdag
Maugstrup kl. 14.00: LML
Fælles grundlovsgudstjeneste for hele
tresognspastoratet og grundlovsmøde i
præstegårdshaven. Se side 8.
Søndag den 11. juni,
Trinitatis søndag
Johs. 3, 1-15 ”Jesu og Nikodemus”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 09.00: LML
Maugstrup kl. 09.00: NBC
Sportsgudstjeneste. Se side 5.



Søndag den 25. juni, 2. s.e.t.
Luk. 14, 16-24 ”Lignelsen om det store
festmåltid”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup kl. 09.00: LML
Maugstrup ingen gudstjeneste.

Juli
Søndag den 2. juli, 3. s.e.t.
Luk. 15, 1-10 ”Lignelsen om de 99 får
og den tabte drakme”.
Vojens ingen gudstjeneste.
Jegerup ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 10.30: NBC
Søndag den 9. juli, 4. s.e.t.
Luk. 6, 36-42 ”Splinten og bjælken i
øjet”.
Vojens kl. 10.30: LML.
Jegerup ingen gudstjeneste.
Maugstrup ingen gudstjeneste.

Torsdag den 15. juni
Jegerup kl. 19.00: EHR

Søndag den 16. juli, 5. s.e.t.
Luk. 5, 1-11 ”Peters fiskedræt”.
Vojens ingen gudstjeneste.
Jegerup kl. 10.30: LML
Maugstrup ingen gudstjeneste.

Søndag den 18. juni, 1. s.e.t.
Luk. 16, 19-31 ”Den rige mand og
Lazarus”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 09.00: EHR

Søndag den 23. juli, 6. s.e.t.
Matt. 5, 20-26 ”Om drab, vrede og
forsoning”.
Vojens kl. 09.00: NBC
Jegerup kl. 10.30: NBC
Maugstrup ingen gudstjeneste.

Fredag den 23. juni, Sankt Hans
Maugstrup kl. 19.30: NBC
Se side 5.

Søndag den 30. juli, 7. s.e.t.
Luk. 19, 1-10 ”Jesu møder overtolderen
Zakæus”.
Vojens kl. 09.00: EHR
Jegerup ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 10.30: NBC
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August
Søndag den 6. august, 8. s.e.t.
Matt. 7, 15-21 ”Advarslen mod de
falske profeter”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Jegerup kl. 09.00: EHR
Maugstrup ingen gudstjeneste.
Søndag den 13. august, 9. s.e.t.
Luk. 16, 1-9 ”Lignelsen om den uærlige
forvalter”.
Vojens kl.10.30: EHR
Jegerup ingen gudstjeneste.
Maugstrup kl. 09.00: EHR
Torsdag den 17. august.
Konfirmandindskrivning.
Jegerup kl. 19.00: LML
Søndag den 20. august, 10. s.e.t.
Luk. 19, 41-48 ”Jesu gråd over
Jerusalem”.
Vojens kl. 10.30: LML
Jegerup 14.00: LML
Friluftsgudstjeneste. Se side 7.
Maugstrup kl. 09.00: LML
Onsdag den 23. august.
Konfirmandindskrivning.
Vojens kl. 19.00: LML
Søndag den 27. august, 11. s.e.t.
Luk. 18, 9-14 ”Tolderen og
farisæeren”.
Vojens kl. 10.30: EHR
Konfirmandindskrivning.
Jegerup kl. 11.00: NBC
Maugstrup kl. 09.30: NBC
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EHR = Eva Holm Riis
LML = Lone Marie Lundsgaard
NBC = Niels Bjørn ChristensenDalsgaard

LØRDAGSDÅB
Der er mulighed for lørdagsdåb i
Jegerup Kirke på udvalgte lørdage.
Kontakt kordegnen på tlf.: 74 54 11 04.
Eva Holm Riis
Lone Marie Lundsgaard
Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard

BREGNBJERGLUNDEN
Gudstjenesterne foregår kl. 10.30.
Den skærmede afdeling kl. 10.15.
Torsdage:
01. juni
08. juni
15. juni
22. juni
29. juni
06. juli
13. juli
20. juli
27. juli
03. august
10. august
17. august
24. august
31. august
07. september
14. september.
Man kan se hvilken præst, der har gudstjenesten på:
https://sites.google.com/site/
bregnbjerglundenogsommersted/
Alle er velkomne til disse gudstjenester.

sportsgudstjeneste i simmersted

Gudstjeneste i teltet søndag den 11. juni kl. 9.00
hvor sognepræst Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard
prædiker
Under sommerfesten videreføres den gode tradition, med at kirken
rykker ud af sine 1000 års gamle rammer og hen til sportspladsen i
Simmersted.
Efter gudstjenesten indbyder menighedsrådet på fælles morgenmad,
som Idrætsforeningens hjælpsomme frivillige arrangerer.
Alle er velkommen.

Simmersted og Omegns Idrætsforening og
Maugstrup Menighedsråd

Sankt Hans aften i Maugstrup
Menighedsrådet, Landsbyforeningen
og Simmersted og Omegns Idrætsforening inviterer til Sankt Hans aften i
kirken og præstegårdshaven

Fredag 23. juni 2017
Program:
Kl. 19.30: Kom og vær med til en lidt
anderledes gudstjeneste i Maugstrup
Kirke, hvor en lægmandsprædikant har
ordet, derudover vil vi sammen synge
nogle af vores smukke salmer, som
passer til sommeren.
Efter gudstjenesten vil landsbyforeningen stå for kagebord med kaffe og

te. Desuden vil der også være mulighed
for at købe grillpølser, øl og vand.
Så der er ingen grund til at have spist
hjemmefra.
Er vejret med os, bliver det i præstegårdshaven, og ellers trækker vi ind i den
lune konfirmandstue.
Uanset vejr vil vi dog kl. 21.30 forsøge
at tænde bålet i haven.
Derudover vil vi selvfølgelig lytte til
båltalen, som i år holdes af Chresten Friis
og derefter afsynge midsommervisen af
Holger Drachmann.
Alle er naturligvis velkommen.
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Børnesider

Musik og glæde det´ for børn
Der er noget for børn i alle aldre ved
Vojens og Jegerup kirker.
Musik er glæde, og en stor oplevelse at
være sammen om. Både til korprøverne,
men også når børnene optræder i en fyldt
kirke og mærker, at taget letter, når alle
synger i samme åndedrag og takt. Eller
når forældre synger for deres babyer, og
mærker sammenhørighed og kærlighed,
når de ser børnenes jublende ansigter.

Fra tirsdag den 5. september er der igen
mulighed for at komme til babysalme
sang i Vojens Sognegård, det begynder
kl. 10.30.
Her er musik, sang og bevægelse
med til at give både børn og voksne en
hyggelig time sammen.

Som noget helt nyt, tilbyder vi musikalsk
legestue, for alle dagplejebørn, hjemmegående eller dem, der har en fridag sammen med deres barn.
Her er vi med til at stimulere børnenes
udvikling gennem musik, sang og leg.
Det foregår i Vojens Sognegård ca. en
gang om måneden.
Næste gang er tirsdag den 9. maj kl.
09.30 og sidste gang inden sommerferien
er onsdag den 14. juni kl. 09.30.
Når børnene bliver store og begynder
i skolen, er der mulighed for at synge i
Børnekoret.
Det foregår på Lagoniskolen (Unionvej 4) og er for børn fra 0. til 3. klasse.
Vi synger, danser, leger og optræder i
Jegerup Kirke fx til Lucia gudstjeneste
og palmesøndag-musical.
Til de store børn er der Vojens Pigekor,
men drenge er også meget velkomne.
Koret synger til gudstjenester i Vojens
Kirke, og til mindre
koncerter.
Vi glæder os til at
se jer alle sammen,
så kontakt os, og vi
finder det rette tilbud
til dit barn.
M.v.h.
Julia og Irene
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Børnekor

Konfirmandindskrivning
Konfirmation for
Vojens Sogn
Konfirmandindskrivning for 7. klasses
elever, der er bosiddende i Vojens Sogn,
er søndag den 27. august.
Vi begynder med gudstjeneste kl. 10.30 i
Vojens Kirke, hvorpå vi samles i Vojens
Sognegård, Østerled 4.

Jegerup - Vojens Børnekor
synger igen efter sommerferien på Lagoniskolen
(Unionvej 4)
Vi starter efter sommerferien, så
hold øje med skolens intra, der
kommer en invitation med de
praktiske oplysninger, også om
tidspunktet og hvor på skolen, vi
skal være.
Med venlig hilsen,
Julia

Konfirmandundervisningen for 7. klasses elever fra Vojens Sogn begynder
onsdag den 30. august kl. 8.00 i Vojens
Sognegård.

Gudstjeneste og orienteringsmøde for Jegerup
Sogns konfirmander
Torsdag den 17. august kl. 19.00
– 21.00 byder sognepræst Lone Marie
Lundsgaard sine nye konfirmander og
konfirmandforældre velkommen ved
gudstjenesten i Jegerup Kirke kl. 19.00
og 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.

Gudstjeneste og orienteringsmøde for konfirmanderne fra O - klasse på
Lagoniskolen
Gudstjeneste og orienteringsmøde for
konfirmanderne fra O - klassen på
Lagoniskolen
Onsdag den 23. august kl. 19.00 byder
sognepræsterne Carsten Vigsø og Lone
Marie Lundsgaard konfirmanderne fra O
- klassen velkommen ved gudstjenesten i
Vojens Kirke.
Bagefter er der orienteringsmøde om
undervisningsforløbet og ikke mindst
konfirmationen søndag den 15. april
2018.

FRILUFTSGUDSTJENESTE
I JEGERUP

Søndag den 20. august kl. 14.00
holder vi friluftsgudstjeneste i
Jegerup
Sognepræst Lone Marie Lundsgaard
prædiker, og efter gudstjenesten
serveres der kaffe og kage i det fri.
Følg evt. med på kirkens
hjemmeside for nyttige oplysninger
– også ved et evt. regnvejr - www.
jegerupkirke.dk
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Fælles
grundlovsmøde i
Maugstrup

Sogneudflugt Sogneudflugt
Jegerup Sogn Vojens Sogn

Torsdag den 14. september

Mandag den 5. juni
kl. 14.00
Vi begynder med flaghejsning og en kort gudstjeneste
i Maugstrup Kirke kl. 14.00
v/sognepræst Lone Marie
Lundsgaard.

Mandag den 12. juni 2017

Bagefter er der kaffebord i
præstegårdshaven.

Program:
Afgang kl. 13.00 med bus fra Jegerup
Præstegård. Plads til 48 personer.

Pris for kaffe og kage (Den
gode rabarberkage fra Maugstrup Kro) kr. 40,00 - Børn
gratis.

Vi kører til Vester Vedsted, hvor vi får en
guidet rundvisning på Vadehavscentret,
der netop har indviet en stor om- og
tilbygning.
Der er mulighed for lån af kørestol.

Kl. 15.00: Grundlovstaler ved
forfatter Kristian Ditlev Jensen
og ung taler: Anna Skovbøl
Friis, Simmersted.

Efter rundvisning serveres kaffe i
caféen.

Vojens Koret medvirker.
Alle er hjertelig velkommen.
Dagen arrangeres i et samarbejde
mellem tresognspastoratets
menighedsråd i Vojens - Jegerup
- Maugstrup.


Program:
Afgang kl. 08.30 med bus fra Vojens
Kirke. Plads til 50 personer.
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Herefter kører vi til Ribe, hvor der er tid
til et besøg i eller omkring domkirken.
Forventet hjemkomst kl. 17.30.
Pris kr. 100,-.
Tilmelding senest 1. juni 2017 til:
Ejner Jensen tlf. 50 93 31 17 eller
Christa Iversen tlf. 40 62 80 35
Med venlig hilsen
På vegne af Jegerup MHR
Christa Iversen

Der bydes på kaffe og rundstyker
undervejs. Ankomst Landet Kirke,
Taasinge kl. 10:30 hvor Elvira Madigan
og Sixten Sparre ligger begravet.

Landet Kirke, Taasinge
Kl. 12.00: Middag på Bregninge Mølle.
Kl. 14.00: Ophold og besigtigelse på
Svendborg Fattiggård.
Kl. 16.30: Eftermiddagskaffe på
Fjeldsted Skovkro.
Kl. ca. 19.00: Ankomst til Vojens og
afslutning på turen.
Pris kr. 200,Tilmelding senest 8. september 2017
til: Kordegnekontoret 74 54 11 04. eller
mail: gsh@km.dk
Med venlig hilsen
Vojens Menighedsråd
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2. pinsedag i Gram
Slotspark kl. 11.00

Cash i Jegerup Kirke

Anden pinsedag den 5. juni
er der fælles gudstjeneste
for alle sogne i Haderslev
Kommune
I år er gudstjenesten i den
smukke Gram Slotspark.
Anden pinsedag er også
Grundlovsdag og derfor vil
gudstjenestens tema være
spændingen mellem det
globale og det nationale i
den kristne tro.
Gudstjenesten begynder
kl 11.00.
Bandet ”Præstesønnen”
medvirker sammen med et
stort kor samlet til dagen.
Spejderne i Gram, Fole og
Tiset/Arnum sørger for, at
gudstjenesten indledes med
kirkeklokke og pinsebål.
Præster er Johannes
Gjesing, Annesofie Munch,
Bjarne Christensen og Peter
Glistrup.
Efterfølgende kan man
nyde sin medbragte kaffe
eller gå en tur på Pins’
Mærken.

Karsten Holm og band
Tirsdag den 15. august kl. 19.00 er der koncert i Jegerup Kirke med Karsten Holm
og band, der leverer ”Cash i Kirken”.
Johnny Cash (1932 – 2003) var en amerikansk sangskriver, guitarist, skuespiller og
forfatter, som blev en af de mest indflydelsesrige musikere i det 20. århundrede med
flere end 90 millioner solgte plader på verdensplan.
”Cash i Kirken” er en musikalsk fortælling om den verdensberømte Johnny Cash
og den evige kamp mellem det religiøse og tilværelsens skyggesider, som netop han
mestrede at sætte både ord på og toner til.
Entre kr. 100 kroner.

Guldkonfirmation i Maugstrup Kirke

19. marts var det præcis 50 år siden, at
et hold på 8 fra skolen i Simmersted blev
konfirmeret i Maugstrup Kirke.
De 4 af guldkonfirmanderne var derfor mødt op i Maugstrup Kirke til gudstjenesten kl. 11.00 og blev fejret på behørig vis med både en flot pyntet kirke, en
lille tale og et let traktement i sakristiet
efter gudstjenesten.
Bagefter mødtes guldkonfirmanderne
til privat frokost.

Fra venstre: Lone Marie Lundsgaard,
Bent Erik Janot, Marianne Nielsen,
Arne Riedel og Jens W. Sohl.
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STUDIEGRUPPEN
Studiegruppen holder pause i sommerperioden, men sæt allerede nu tirsdag
den 5. september kl. 14.00 ind i kalenderen.
Der begynder vi nemlig igen på en ny
sæson, hvor vi skal i gang med at læse
Anders Holms bog om Grundtvig.
Bogen skal enten købes i boghandlen
eller lånes på biblioteket.
I næste kirkeblad kommer der mere
information om mødedatoer, ligesom
der i kirkernes våbenhuse kommer til at
ligge programmer fra midt i august.
Studiegruppen er åben for alle, der er
glade for at læse og diskutere!
Spørgsmål vedr. studiegruppen kan
rettes til sognepræst Lone Marie Lundsgaard.

MARTIN LUTHER TRÆ

Søndag den 8. oktober kommer biskop Marianne Christiansen og forestår gudstjenesten kl. 10.30 i Vojens
Kirke og efterfølgende planter et Martin
Luther træ på kirkegården til minde om
reformationen for 500 år siden. Festligheden fortsætter i sognegården.
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PILGRIMME OG
HÆRVEJSVANDRERe

Hærvejsvandrere

Højsæson for hærvejsvandrere
og pilgrimme
Pilgrimssæsonen er begyndt i Jegerup
Kirke.
Hærvejsvandrere og pilgrimme begyndte allerede i april at besøge Jegerup
Kirke.
Sidste år havde kirken mellem 300
– 400 besøgende, og igen i år forsøger
vi fra kirkens side at tage godt imod alle,
som gerne vil besøge vores gamle kirke.
Vi har derfor på ny sat ta-selv-bord
op i våbenhuset, hvor man kan lave sig
en kop kaffe/the og få en af præstens
hjemmebagte småkager.
Man kan også få stemplet sit
pilgrimspas og skrive i vores gæstebog
eller tænde et lys i vores lysglobe.
Vi byder alle velkommen.

Jesus på slottet

Torsdag den 15. og fredag den
16. juni åbner Gram Slot sine
døre for provstiets tredjeklasser
til Jesus på Slottet.

SANKETRÆ
Maugstrup Menighedsråd tilbyder
sanketræ ved selvskovning.
Pris: Kr. 200,- pr. rummeter incl. moms.
Henvendelse til:
Skovudvalgsformand
Svend Erik Lauesgaard Hansen
Tlf.: 74 50 62 08
Mob.: 22 48 62 08

gudstjenester i tv
Danmarks Radios DRK sender hver
søndag gudstjeneste kl. 14.00.
Gudstjenesten bliver sendt fra forskellige kirker i Danmark med egne præster,
organister og menigheder.

vojens - jegerup - Maugstrup

PRAKTISKE OPLYSNINGER

KIRKEBIL

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Dåb

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

Vojens Menighedsråd

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

Vielse
Aftale om vielse træffes med kirkekontoret i god tid før den ønskede
dato.
Prøvelsesattest skal indhentes på
borgmesterkontoret, dog tidligst 4
måneder før vielsen.
Der træffes derefter aftale med
præsten om en samtale.

Begravelse/bisættelse
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.

Indre Missions møder arrangeres fra
gang til gang, så oplysning om de næste
møder kan indhentes ved:
Herdis Hansen, Ndr. Ringvej 7 i Vojens,
Tlf.: 51 95 07 72.

TAXA Tlf. 70 10 75 00

MANGLER KIRKEBLADET
Det næste nummer af Kirkebladet (nr.
3 - 2017) uddeles lørdag den 26. august
2017.
Har du ikke modtaget det denne dag,
så kontakt kirkekontoret.
Det kan også hentes 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 24. juli 2017.

hjemmesider
Her er kirkernes hjemmesider:
www.vojenskirke.dk
www.jegerupkirke.dk
www.maugstrup.dk/kirke

Der er offentlige menighedsrådsmøder i
Vojens Menighedsråd:
Onsdag den 28. juni kl. 14.00.
Onsdag den 30. august kl. 14.00.
Onsdag den 27. september kl. 14.00.
Onsdag den 25. oktober kl. 14.00.
Onsdag den 22. november kl. 14.00.
Alle møder holdes i Vojens Sognegård,
Østerled 4 i Vojens.
Vojens Menighedsråd

Jegerup Menighedsråd
Jegerup Sogns offentlige menighedsrådsmøder afholdes i Jegerup Præstegård:
Tirsdag den 13. juni kl. 16.30.
Tirsdag den 08. august kl. 16.30.
Tirsdag den 12. september kl. 16.30.
Tirsdag den 10. oktober kl. 16.30.
Jegerup Menighedsråd

Maugstrup Menighedsråd
En folkekirkelig samtaletjeneste i samarbejde med Kirkens Korshær.
Du kan tale om det, som du ønsker. En
samtale vil mange gange kunne løse op
for problemerne.
Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere
har tavshedspligt. Intet fortælles videre.
Alle kan henvende sig - og ingen spørger om navn, adresse eller cpr. nr..
Tlf.: 70 12 01 10.
Åbningstid: 20.00 - 02.00.

Der afholdes menighedsrådsmøder i
Maugstrup Sogn:
Torsdag den 15. juni kl. 18.30.
Torsdag den 17. august kl. 18.30.
Torsdag den 21. september kl. 18.30.
Torsdag den 19. oktober kl. 16.00.
Møderne afholdes i konfirmandstuen i
Maugstrup Præstegård.
Se behandlingspunkter på:
www.Maugstrup.dk
Og klik videre til Maugstrup Kirke.
Maugstrup Menighedsråd
KIRKEBLADET · 36. Årgang · Nr. 2
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Kirkekontoret
Kordegn Gunvor Steensbeck Hansen, Østerled 4, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 11 04 og e-mail: GSH@KM.DK - Åbent, hverdage kl. 9-12.30 og torsdag tillige kl. 16-17.30.
Præster i tresognspastoratet
Eva Holm Riis, kontor: Østerled 4, 6500 Vojens, Tlf. 74 54 11 04.
Privat: Lintrupvej 19, 6660 Lintrup, Tlf. 74 82 11 01 og e-mail: EHR@KM.dk. Træffes bedst kl. 10-11. Mandag fri.
Lone Marie Lundsgaard (Kirkebogsfører), Bålhøjvej 1, Jegerup, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 11 11 og e-mail: LOML@KM.DK. Mandag fri.
Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard, Borgvej 3, Maugstrup, 6500 Vojens.
Tlf. 74 50 63 27 og e-mail: NBC@KM.DK. Mandag fri.
Organister i tresognspastoratet
Irene Larsen, Kirketoften 1, Jegerup, 6500 Vojens. Tlf.: 74 59 12 27 og e-mail: larsenogjakobsen@gmail.com
Julia Tabakova, Storegade 97 A, 2., 6100 Haderslev. Tlf.: 28 92 89 92 og e-mail: julia@juliatabakova.dk

vojens Sogn

Jegerup Sogn

Maugstrup Sogn

Fungerende kirkegårdsleder:
Annelise Borch
Østerled 2, 6500 Vojens, tlf. 74 59 14 51,
e-mail: vojenskirkegaard@c.dk

Graver og kirketjener:
Tove Laursen, Kirketoften 7 B, Jegerup,
6500 Vojens. Tlf. 23 80 34 94
e-mail: je.kirke@gmail.com

Graver og kirketjener:
Ole Toft Sørensen, Borgvej 1 a, 6500 Vojens,
tlf. 74 50 63 92 , Mob.: 52 24 21 68
e-mail: gravermaugstrup@bbsyd.dk

Kirkesanger:
Kontakt kirkekontoret tlf. 74 54 11 04

Menighedsrådsformand:
Birte (Bibs) Stark, Østerengvej 4, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 03 00
e-mail: bibsstark@bbsyd.dk

Kirkesanger:
Chresten Friis, Simmerstedvej 221,
6100 Haderslev, tlf. 21 42 61 01
e-mail: chrestenfriis@gmail.com

Menighedsrådsformand:
Finn Lykkeskov
Syrenvej 17,
6500 Vojens, tlf. 29 62 48 59
e-mail: flyk@haderslev.dk

Kirkeværge:
Ejner Jensen, Kærager 3, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 00 34
e-mail: stiejn@bbsyd.dk

Kirkeværge og kasserer:
Knud Peter Levinsen, Vestergade 54,
6500 Vojens, tlf. 20 10 05 17,
e-mail: kpl@net.dialog.dk
Regnskabsfører:
Gunvor Steensbeck Hansen, Landgangen 7, 2. th.
6100 Haderslev, tlf. 74 54 26 72
e-mail: gsh@km.dk

Kasserer:
Susann Athena Schmidt
Runebakken 58,
6500 Vojens, tlf. 21 74 05 55
e-mail: runebakken58@live.dk
Regnskabsfører:
Margit Krag, Bygaden 39, Jegerup,
6500 Vojens, tlf. 74 54 30 39
e-mail: mcjkrag@gmail.com

Menighedsrådsformand:
Ulla Toft, Simmerstedholm 5, 6500 Vojens,
tlf. 74 50 63 04, e-mail: uto@bbsyd.dk
Kirkeværge:
Svend Erik Hansen, Simmersted Byvej 24,
6500 Vojens, tlf. 74 50 62 08
e-mail: svenderiklhansen@hotmail.com
Kasserer:
Hanne Juhl Nissen, Simmerstedbyvej 11,
Simmersted, 6500 Vojens, tlf. 74 50 61 04
e-mail: hannenissen@simmersted.dk
Regnskabsfører:
Else Marie Birk, Hammelev Bygade 1C.
6500 Vojens, tlf. 74 50 73 80
e-mail embirk@mail.tele.dk

Redaktionsudvalg: Eva Holm Riis, Lone Marie Lundsgaard, Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard, Ragnhild Stab-Nielsen, Ulla Toft.
Ansvarshavende og layout: Knud Peter Levinsen, Tlf. 74 54 28 37/20 10 05 17, mail: kpl@net.dialog.dk
Tryk: Zeuner Grafisk a/s - Deadline for næste nummer er mandag den 24. juli 2017.

