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Sognepræst Niels Dalsgaard

PRÆSTEKLUMMEN

I anledning af Ulla Tofts 25-års jubilæum i Maugstrup menig-
hedsråd, er jeg som præst taget ud forbi huset på Simmersted-
holm for at høre lidt om tiden, der er gået. Og som altid står 
Ulla klar i døren til at invitere mig ind i stuen til det store lang-
bord, hvorfra en duft af friskbagte boller og nybrygget kaffe 
breder sig dejligt ud i hjemmet. Efter lidt småsnak spørger jeg, 
hvordan hun i grunden fik den ide, at hun skulle i menigheds-
rådet – hun venter et øjeblik med at svare, men fortæller så om 
sin barndom; for kirken og troen har aldrig været fremmed for 
Ulla. Hun voksede op i et hjem, hvor troen fyldte meget, også 
selvom Vilhelm Beck næppe havde klappet i sine hænder af 
begejstring. Hendes mor og far var kirkevante, og selv blev 
hun som ung spejder i KFUK og senere gift med sin mand 
Johannes Nissen Toft, som på mange måde havde haft en op-
vækst, der mindede om hendes egen. Så troen har altid været 
dér, men interessen og tiden til det kirkelige arbejde begyndte 
først for alvor i 96. 

Johannes havde siddet i Maugstrup menighedsråd en perio-
de. Det tog en del tid, og nu havde han ikke længere så meget 
tid som førhen, men det kunne da være, at det var noget for 
Ulla i stedet. 

Så til opstillingsmødet på Maugstrup Kro, blev Ulla stillet 
op af Johannes. 

Der skulle dog et kampvalg til mellem to lister, førend det 
stod klart, at Ulla var valgt ind med det mindste antal stemmer. 
Men ikke desto mindre valgt ind. Og Ulla husker også sta-
dig, hvordan menighedsrådet skulle konstitueres på det første 
møde, og hvordan det på en eller anden måde endte med at bli-
ve hende, som blev valgt som formand, hvilket hun har været 
de sidste 25 år med skiftende menighedsråd. 

Til at begynde med var der rigtig meget, der skulle læres. 

Bare det pludselig at skul-
le lede det første møde, 
var jo sådant set temmelig 
nyt. Men med tiden er den 
manglende viden ihærdigt 
blevet udbedret, og Ulla 
har i dagen en stor indsigt 
i arbejdet omkring kirken. 
Det gode samarbejde i me-
nighedsrådet betyder me-
get for Ulla, for det hand-
ler, som hun siger, alt sammen om samarbejde hvis noget skal 
lykkes.

At sidde i menighedsrådet har uden tvivl, givet Ulla meget 
arbejde, men hun holder også af det. Og i 2000 stillede hun op 
til valg i provstiudvalget, hvor hun har siddet lige siden med 
skiftende provster og medlemmer.  

Da jeg spørger, hvad Ulla i grunden har villet udrette med 
sit arbejde: svarer hun, at hun gerne har villet have at kirken 
skulle være for alle. Sommetider kan dørtrinet ind til kirken 
nemlig være svært at komme over, men det skulle helst være 
helt naturligt at gå i kirke. Derudover har det været vigtigt for 
Ulla sammen med andre (for man kan, som hun bemærker in-
tet selv), at arbejde for at kirken ikke er en ø i lokalsamfundet, 
men en kirke alle føler, de har andel i. 

Da hun bliver spurgt, hvilke udfordringer, der kan være for 
arbejdet i menighedsråd, siger hun: at vi altid skal have for 
øje, hvad formålet med kirken er. Så det ikke går hen og bliver 
et forretningsudvalg; for kirken er ikke en virksomhed, men 
noget ganske særligt, hvilket let kan glemmes, da der selv i et 
lille sogn er mange opgaver, der skal løses foruden de nye op-

En lille samtale med  
formanden for Maugstrup menighedsråd Ulla Toft
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gaver, der også pålægges sognene. Men selvom det kan være 
meget for et lille sogn, så giver det til gengæld også ejerskab 
at løse opgaverne selv. 

Spurgt lidt ind til hvad hun har lært af at være med i me-
nighedsrådsarbejdet gennem så mange år, svarer Ulla, at hun 
i hvert fald har lært at gå i kirke. Det er blevet en fast del af 
hendes liv. Hun nyder salmesangen, og så har hun også lært at 
lytte til prædikener på en anden måde end før.

En stor glæde for Ulla har det også været, at hun kom på et 
kursus i Haderslev med teologi for voksne, hvor hun fik et nyt 
indblik i en masse forskellige aspekter af teologien. 

På det mere kirkepolitiske plan har Ulla en række ønsker 
for kirken i fremtiden. Hun ser helst, at kirken ikke adskilles 
fra staten, og så synes hun heller ikke, at kirken må blive alt 
for politisk. 

PHL  = Pia Haaning Lorenzen
LML  = Lone Marie Lundsgaard
NBC = Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard

Noget af det berigende ved arbejdet inden for kirken har 
også været alle de mennesker, hun har mødt og lært at kende 
gennem tiden og ikke mindst at være en del af et fællesskab 
med et formål, der rækker ud over det, man hver især ellers 
tager sig af. 

”Ja man kan jo ikke sidde så meget på kirkebænken uden at 
blive påvirket”, siger Ulla med et smil og griner lidt. 

Samtalen kunne sagtens være fortsat, for man mærker, når 
man taler med Ulla, at troen og kirken betyder meget, men et 
sted er den jo nødt til at ende. 

Fra kirken skal der i anledning af hendes 25-års jubilæum 
lyde en stor tak for hendes uophørlige engagement og arbejde 
for kirken i samarbejde med skiftende menighedsråd, medar-
bejdere og præster gennem alle årene.

November

December

Tirsdag den 30. nov.  
Vojens  16.00  PHL 
Juleafslutning børnehaven

Onsdag den 1. dec. 
Vojens  10.00  LML 
Juleafslutning børnehaven  

Søndag den 5. dec. 2.s. i advent 
Vojens 09.30  PHL 
Jegerup  11.00  PHL 
Gospel + luciaoptog 
Maugstrup  10.30  NBC

Søndag den 12. dec. 3.s. i advent 
Vojens  15.00  LML 
Afslutning for minikonfirmander + fest 
Jegerup  11.00  NBC 
Maugstrup  16.00  NBC 
Luciagudstjeneste

Søndag den 19. dec. 4.s. i advent 
Vojens  09.30  LML 
De 9 læsninger 
Jegerup  11.00  LML 
De 9 læsninger 
Maugstrup  10.30  PHL 
De 9 læsninger

Torsdag den 23. dec. 
Vojens  14.30  LML 
Julegudstjeneste for plejehjemmet

Fredag den 24. dec. Juleaften 
Vojens  13.00  NBC 
Vojens  14.30  PHL 
Vojens  16.00  PHL 
Jegerup  14.00  LML 
Børnegudstjeneste 
Jegerup  16.00  LML 
Maugstrup  15.00  NBC

GUDSTJENESTELISTE
Lørdag den 25. dec. Juledag 
Vojens  11.00  LML 
Jegerup  09.30  LML 
Maugstrup  10.30  NBC

Søndag den 26. dec. 2. Juledag 
Vojens  11.00  PHL 
Jegerup  ingen 
Maugstrup ingen 

Fredag den 31. dec. Nytårsaften 
Vojens  15.30  PHL 
Gudstjeneste + bobler 
Jegerup  14.00  PHL 
Gudstjeneste + bobler
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Maugstrup KirkeJegerup Kirke
Søndag den 19. december
kl. 11.00

Alle er velkomne  

Søndag den 19. december
kl. 10.30

Alle er velkomne  

Vojens Kirke
Søndag den 19. december
kl. 09.30

Alle er velkomne  

GUDSTJENESTE ”DE 9 LÆSNINGER”GUDSTJENESTE ”DE 9 LÆSNINGER”
Den gamle tradition med 9 læsninger i forbindelse med en adventsgudstjeneste fastholder vi denne 4. søndag i 
advent i alle 3 kirker. Det vil derfor være en liturgisk gudstjeneste uden nadver, men med dejlig musik og centrale 
tekstlæsninger.

Januar
Lørdag den 1. jan. Nytårsdag 
Vojens  ingen 
Jegerup ingen 
Maugstrup  13.00 NBC 
Gudstjeneste + bobler 

Søndag den 2. jan. 
Helligtrekonger søndag  
Vojens 11.00 NBC 
Jegerup  ingen 
Maugstrup  ingen

Søndag den 9. jan. 1.e.h.3.k.  
Vojens  09.30  PHL 
Jegerup  11.00  PHL 
Maugstrup 10.30 LML

Onsdag den 12. jan.  
Vojens  10.00  NBC 
Børnegudstjeneste

Søndag den 16. jan. 2. e.h.3.k. 
Vojens  11.00  NBC 
Jegerup  09.30  NBC 
Maugstrup  10.30  LML

Fredag den 21. jan. Morgenandagt 
Vojens  09.00  PHL

Søndag den 23. jan. 3. s.e.h.3.k. 
Vojens 09.30 NBC 
Jegerup 11.00 NBC 
Maugstrup 14.00 NBC

Søndag den 30. jan. 4. s.e.h.3.k. 
Vojens  11.00  LML 
Jegerup  09.30  LML 
Maugstrup  ingen 

Søndag den 6. febr. S.s.e.h.3.k. 
Vojens  09.30  PHL 
Jegerup 11.00 PHL 
Maugstrup 10.30  NBC

GUDSTJENESTELISTE

Februar
Onsdag den 9. febr.  
Vojens  10.00  PHL 
Børnegudstjeneste

Søndag den 13. febr. Septuagesima 
Vojens  11.00  PHL 
Jegerup  09.30  PHL 
Maugstrup  ingen 

Lørdag den 19. febr. Lørdagsdåb 
Jegerup  11.00  LML

Søndag den 20. febr. Seksagesima 
Vojens  11.00  LML 
Jegerup  ingen 
Maugstrup  09.30 LML

Fredag den 25. febr. Morgenandagt 
Vojens  09.00  PHL

Søndag den 27. feb. Fastelavn 
Vojens  09.30  NBC 
Jegerup  11.00  NBC 
Maugstrup 10.30  PHL
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1. søndag i advent 1. søndag i advent 
med Sønderjysk Kormed Sønderjysk Kor

Søndag den 28. november kl. 09.30 
begynder vi det nye kirkeår i Jegerup 
Kirke med at fejre gudstjeneste sam-
men med Sønderjysk Kor. Koret har 
eksisteret siden 1972 og er et veletab-
leret firstemmigt amatørkor, der har 
sunget både nord og syd for grænsen 
i mange sammenhænge. Mest kendt 

er det måske for mange fra dets del-
tagelse i ”sangtimen” ved lysfesten på 
Haderslev Kaserne 4. maj. Koret har 
siden sidste besøg i vores kirke fået 
ny korleder, idet Anne Sofie Hoi si-
den 1. april 2021 nu står i spidsen for 
koret.

Første søndag i advent glæder vi 

os til at lytte til dejlig korsang og ikke 
mindst fællessang omkring vores 
smukke og elskede adventssalmer. 
Kom derfor og vær med til at synge 
det nye kirkeår ind. 

Alle er velkomne
Jegerup Menighedsråd

Indvielse af   
klokke / klokkestol i Jegerup

28. nov. 2021  -  1. søndag i advent
kl.  9.00 Trompetist vækker byen
kl.  9.20  Snoren klippes af konfirmander  

og børn fra byen / sognet  - medbring selv saks
kl.  9.30  Gudstjeneste med Sønderjysk Kor
kl.  11.00  Brunchs i Forsamlingshuset
  kr. 50,- pr. voksen, børn gratis
Tilmelding: 19. nov. til kirkekontoret, tlf. 74 54 11 04.

Alle er velkomne
Jegerup Menighedsråd
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Koncert med Vojenskoret Koncert med Vojenskoret 
onsdag den 8. december kl.19.00onsdag den 8. december kl.19.00

Efter et års pause gæster Vojenskoret igen Vojens Kirke 
med deres populære og traditionsrige koncert onsdag 
den 8. december. Kom og syng med på de kendte og el-
skede julesalmer, og lyt til korets friske repertoire. 

Koret er under kyndig ledelse af dirigent Lene Diemer 
Jakobsen. 
Efter koncerten er der kaffe og kage i sognegården.

Fri entre - Alle er velkomne 
Vojens Menighedsråd
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BØRNEGUDSTJENESTEBØRNEGUDSTJENESTE

Fredag den 24. december kl. 14.00
I Jegerup Kirke fejrer vi julen med både en almindelig jule-
gudstjeneste kl. 16.00 og en børnegudstjeneste kl. 14.00. Til 
børnegudstjenesten foregår prædikenen ved krybben og i 
øjenhøjde med børnene. 

Alle er velkomne

BABY SALMESANG BABY SALMESANG 

Babysalmesang i Vojens Sognegård, Østerled 4
Det er hver tirsdag kl. 10.30 til 11.30 fra den 1. februar

Den nye sæson for babysalmesang skydes i gang tirs-
dag den 1. februar. Vi mødes kl. 10.30 i Vojens Sogne-
gård, vi synger salmer og sange. Bagefter er der kaffe og 
kage. Det er gratis at deltage, men tilmeld gerne til Irene på  
mail: irenelarsenkirketoften@yahoo.com
Vi slutter den 29. marts.

Organist Irene Larsen

GOSPELDAG MED KONFIRMANDER  GOSPELDAG MED KONFIRMANDER  
OG KONCERT I VOJENS KIRKEOG KONCERT I VOJENS KIRKE

Lørdag den 5. februar kl. 19.00
For 11. gang samler vi alle konfirmander i området til en gos- 
peldag i sognegården, hvor vi synger sammen og om aftenen 
giver koncert i Vojens Kirke.  

ÅRETS KONFIRMANDER
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Vojens Kirke
Fredag den 31. december  
kl.15.30
Kom til Wienerkoncertsgudstje-
neste i Vojens Kirke. Vi holder 
traditionen tro en kort gudstjene-
ste som festlig optakt til nytårsaf-
ten. Men i år vil gudstjenesten dog 
være fyldt med wienermusik med 
glade melodier i tre fjerdedels 
takt, sådan som vi kender det fra 
nytårskoncerterne og André Rieu. 
Her i Vojens kirke bliver det med 
Maria Johannsen, sopran og Anna 
Johannsen, cello og klaver og Gi-
uly Johannsen, violin og klaver.
 Efter gudstjenesten vil der i kir-
ken være mulighed for at ønske 
hinanden godt nytår med et glas 
bobler og kransekage.

Alle er velkomne

Jegerup Kirke
Fredag den 31. december  
kl. 14.00

Traditionen tro indbyder Jegerup 
Kirke igen i år til en kort guds-
tjeneste inden aftenens festlighe-
der. Efter gudstjenesten vil der i 
tårnrummet være mulighed for at 
ønske hinanden godt nytår med et 
glas bobler og kransekage.
 

Alle er velkomne 

Maugstrup Kirke
Lørdag den 1. januar
kl. 13.00

Efter gudstjenesten ønskes godt 
nytår med et glas bobler og kran-
sekage.

Alle er velkomne
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Mens vi venter på foråret, indbyder vi til endnu en filmformid-
dag i sognegården. Som altid vil der være snitter og øl/vand. 
Valg af film annonceres i januar.

Det foregår i Vojens Sognegård 
tirsdag den 8. februar kl. 10.00 -13.00

Tilmelding til sognemedhjælper Marianne Nissen, hverdage  
ml. kl. 9-12.30 på tlf. 74 54 1104 eller mariannehans@outlook.dk 
senest d. 3. februar.
Arrangementet koster kr. 40,-  
Øl og vand kan købes.   

Alle er velkomne
Vojens Menighedsråd

FILMMATINÉ I SOGNEGÅRDEN

KIRKEFROKOST OG JULEHYGGE

1. søndag i advent kl. 11.00
Traditionen tro vil der efter gudstjenesten i Vojens Kirke være 
kirkefrokost og julehygge i sognegården. 
Arrangementet koster kr. 40,-
Øl og vand kan købes.
Tilmelding til sognemedhjælper Marianne Nissen, hverdage  
ml. kl. 9-12.30 på tlf. 7454 1104 eller mariannehans@outlook.dk 
senest d. 24. nov. 

Alle er velkomne 
Vojens Menighedsråd 

SYNG JULEN IND

Torsdag den 2. december kl. 14.30 - 16.00 
Kom og syng julen ind i Vojens Sognegård. Vi mødes kl.14.30 
til kaffe og kage og dejlig fællessang og byder adventsmåneden 
velkommen. Sognepræst Pia Haaning vil også læse en jule- 
historie. Irene sidder ved flygelet, og vores kirkesanger Anja 
synger med.

Alle er velkomne
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“Hjerte stem I”
Torsdag den 27. januar kl. 14.30 - 16.30

I udgivelsen af samme navn fra 2018 har Renate Osterholz 
skrevet en række digte, som Tinebeth Harthopf har sat  musik 
til. Renate bor til daglig i Løgumkloster og arbejder som kirke-
sanger i Abild Kirke.
Vi skal synge nogle af de iørefaldende sange  fra bogen, der 
både har et kristent og folkeligt indhold. Vi finder ud af hvor-
dan en rimsmed, som Renate selv kalder sig, egentlig arbejder, 
og hører kirkesanger Anja Sarah Pedersen synge solo. Ved fly-
gelet sidder Irene Larsen. 
Tilmelding til sognemedhjælper Marianne Nissen, hverdage  
ml. kl. 9-12.30 på tlf. 7454 1104 eller mariannehans@outlook.dk 
senest 25. januar. 

Alle er velkomne

SANGEFTERMIDDAG I SOGNEGÅRDEN

Nyt Nyt
I de mørke måneder mødes vi til morgenandagt i Vojens Kirke  
tre fredage kl. 9.00. Andagten varer en ½ times tid, og derefter 
går vi i sognegården og får et rundstykke og synger lidt fra høj-
skolesangbogen, inden vi skilles kl.10.30. Vores organist Irene 
Larsen vil stå for musikken ved andagten sammen med Helene 
Tungelund, som spiller keltisk harpe. Helene er studerende på 
Det Jyske Musikkonservatorium. Harpen er et fantastisk in-
strument og med lyden af harpens enkle og meditative klange 
dæmpes den moderne verdens larm omkring os.

Helene, som i øvrigt også er en erfaren folkemusiker og san-
gerinde, er udover sine studier også en del af kvartetten Sylfide 
(www.sylfide.com) som spiller nordisk folkemusik og fortolker 
nordiske dansemelodier.

Morgenandagter: 
21. januar kl. 9.00
25. februar kl. 9.00
25. marts kl. 9.00

Alle er velkomne
Sognepræst Pia Haaning

MORGENANDAGT I KIRKEN 

FØLG OS PÅ FACEBOOK
@VOJENSKIRKE

WWW.VOJENSKIRKE.DK
se de nyeste billeder, arrangementer m.v.
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Nytårskoncert  Nytårskoncert  
med Vojens Brass Bandmed Vojens Brass Band

Tirsdag den 4. januar 2022 
klokken 19.00 i Vojens kirke

Nytårskoncert med Vojens Brass Band.

Der serveres en forfriskning og kransekage.

Fri entré - Alle er velkomne

Arrangør Vojens Menighedsråd
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I efteråret har vi læst Svend Brinkmands bog ”Hvad er et men-
neske”, og efter jul går vi i gang med hans bog ”Mit år med 
Gud”, som blev til under Covid19 pandemi.

Har du lyst til at læse bøger, diskutere og være sammen med 
andre mennesker, er studiegruppen måske noget for dig. Alle 
er i hvert fald velkomne, og der kræves ingen forudsætninger 
for at deltage.

Torsdag den 13. januar
Torsdag den 10. februar
Torsdag den 10. marts
Torsdag den 7. april
Alle dagene kl. 14.00

Sognepræst Lone Marie Lundsgaard

STUDIEGRUPPEN

Søndag den 5. december kl. 11.00
Gudstjenesten 2. søndag i advent bliver med deltagelse af kir-
kens gospelkor under ledelse af kirkens organist Irene Larsen. 
Kom og vær med til en festlig gudstjeneste.

Jegerup Menighedsråd

GUDSTJENESTE MED GOSPELKOR

VOJENS - JEGERUP - MAUGSTRUP

FØLG OS PÅ FACEBOOK
@JEGERUPKIRKE

WWW.JEGERUPKIRKE.DK
se de nyeste billeder, arrangementer m.v.
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Kirkekoncert med Meyer & Friends Kirkekoncert med Meyer & Friends 
tirsdag den 18. januar 2022 kl. 19.00  tirsdag den 18. januar 2022 kl. 19.00  

i Jegerup Kirkei Jegerup Kirke

Trioen består af unge professionelle musikere, der alle ken-
der hinanden fra studietiden i Aarhus og har en del kirke-
koncerter i bagagen. 

Trioen ledes af Lasse Meyer Sørensen, der til daglig er 
organist/korleder ved Gram og Fole kirker.

Meyer & Friends fortolker sange af de største danske 
kunstnere som Lars Lilholt, Sebastian, Steffen Brandt, Sko 
& Torp, Backtoback og mange flere.

Sangene er særligt udvalgte i tema og stemning til kirke-
rummet og fortolket med respekt for originalen, som man 
kender det fra TV-programmet “Toppen af poppen”.

Temaerne kommer omkring liv, død, kærlighed, tro, ef-
tertænksomhed og taknemmelighed.

Der er rig mulighed for at synge med, men også til at få 
en eftertænksom stund i kirkerummet.

Billetpris : 50,- kr. pr. pers.  
Sælges ved døren. Mulighed for MobilePay.  

Alle er velkomne 

Jegerup Menighedsråd

VOJENS - JEGERUP - MAUGSTRUP
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Traditionen tro afholdes Afstemningsmøde  
i Multihuset i Simmersted 
mandag den 7. februar 2022  
kl. 19.30 - 22.00

Foredrag ved forfatter Lars R. Therkelsen
Emne: ”Sindelagsfølelser på godt og ondt  
i Sønderjylland efter Genforeningen.”
Foredraget er baseret på bogen, der omhandler, hvordan de voldsomme histo-
riske begivenheder, der fulgte i årene efter Genforeningen, påvirkede almin-
delige familiers dagligdag i tanker og handlinger.

Genforeningen blev imidlertid startskuddet til en periode på mere end 35 
år med spændinger mellem den dansk- og tysksindede befolkning i Sønder-
jylland. De skulle alle fortsat bo og leve side om side, sådan som de altid har 
gjort, men nu som borgere i Danmark. Sønderjyderne skulle integreres i det 
danske samfund. De skulle for alvor kunne mærke danskheden. Sønderjylland 
skulle aftyskes. Sindelagsfølelser blev udfordret på godt og ondt. 

Pris kr. 60,- inklusiv kaffe/te og det lækreste  
kagebord, som Den Kreative Forening arrangerer.  

Alle er velkomne 

Den Kreative Forening og Maugstrup Menighedsråd

VOJENS - JEGERUP - MAUGSTRUP

AFSTEMNINGSMØDET I MAUGSTRUP SOGN
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Ovenpå en lang pause, kan der endelig 
igen bydes velkommen til spændende 
foredrag i Den Fri Aftenhøjskole, hver 
mandag i januar og februar i 2022.

Foredragsrækken afholdes i Maug-
strup præstegårds nyrenoverede konfir-
mandstue. Dog er arrangementet ”Af-
stemningsmødet” mandag den 7. februar 
flyttet til Multihuset i Simmersted.

Der serveres kaffe /te og lidt mund-
godt. Pris pr. foredrag kr. 50,-, som 
betales på mødet kontant eller med 
MobilePay nr. 22 48 62 08. 
Der er ingen tilmelding – Alle er hjerte-
lig velkomne.

Den Fri Aftenhøjskole.
   
Mandag den 10. januar 
kl. 19.30 – 21.30 
Foredrag ved tidl. 
Seminarielektor og 
højskoleforstander 
Georg Bendix
Emne: ”Og dog er vi i 
live. Angst og usikker-
hed vil troligt hos os blive og nægte os 
vor fred..” 
Skrev Ole Wivel i sin sang til Båring 
Højskole og karakteriserede menneskers 
stemning i årene efter Den anden Ver-
denskrig. Ligesom i mellemkrigstidens 
Europa var ustabilitet af enhver art i po-
litik, økonomi, i det sociale liv, i diplo-
matiet det, der karakteriserede perioden. 
En politisk og social uro prægede mange 
europæiske lande efterhånden som flere 
droppede forsøgene på at gennemføre 
demokrati blandt mange uforberedte be-

DEN FRI AFTENHØJSKOLE i konfirmandstuen, Maugstrup Præstegård

folkninger i det østlige Centraleuropa. 
Og dog er den eneste modvægt mod, at 
det politiske legeme bevæger sig mod 
yderligheder, et politisk demokrati. For-
udsætningen for dette er et folkeligt liv. 
Hvor du og jeg forstår os som medan-
svarlige - som dem der driver samfundet 
vi lever i.  Hvordan så situationen for det 
folkelige liv ud dengang i 30’erne og , 
hvordan ser det ud i dag? 

Mandag den 17. januar
kl. 19.30 -21.30
Foredrag ved  
Seminarielektor  
Jørn Buch 
Emne: Biskop 
Fuglsang-Damgaard 
– fra skyttegrav til bispestol
Biskop Hans Fuglsang-Damgaard 
blev født i 1890 i Ørsted på gården 
Fuglsang i nærheden af Sommersted. 
Foredraget vil gøre rede for Hans 
Fuglsang-Damgaards liv og virke 
med særligt henblik på hans rolle i 
Aurillac-lejren under 1.verdenskrig 
og hans indsats for jøderne under be-
sættelsen. Der vil under foredraget 
blive diskuteret, hvilken rolle hans 
opvækst i Ørsted og hans oplevelser 
under 1.verdenskrig fik for hans for-
hold til teologien, og for hans indsats 
for de danske jøder.

  

Mandag den 24. januar 
kl. 19.30 – 21.30
Foredrag ved  
Forfatter Agnete 
Birger Madsen 
Emne:  
Kvinderne i Matador
Med udgangspunkt i en række af Lise 
Nørgaards populære skikkelser fra tv-se-
rien Matador fortælles ca. 20 års kvinde-
historie nemlig 30’ernes og 40’ernes.

Under foredraget belyser Agnete 
nogle af tidens mange dilemmaer, der 
udsprang af modsætningerne mellem 
de traditionelle kvindedyder, som kon-
sulinde Holm fx var talskvinde for, og 
den begyndende frigjorthed, som vi kan 
registrere hos flere af seriens øvrige 
kvinder.
 
Den 31. januar
kl. 19.30 -21.30
Foredrag ved  
museumsinspektør 
Ellen Warring
Emne: Hverdagen 
under 2. verdenskrig  
– historier fra krigen
Foredraget omhandler hverdagene 
under 2. verdenskrig – med alle de 
forandringer det medførte. De spæn-
dende fortællinger fra krigstiden, 
belyser menigmands hverdage, med 
brug af rationeringsmærker pga. stor 
varemangel. Som også resulterede i 
kreativtænkning, med holdbare og 
sjove opfindsomme løsninger.
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Den 7. februar  
kl. 19.30 – 22.00
Afstemningsmøde i 
Maugstrup Sogn.
Her mindes afstem-
ningsdagen i 1920, 
og tiden der fulgte i 
Sønderjylland.
Foredrag ved. Forfatter  
Lars R. Therkelsen
Emne: ”Sindelagsfølelser på godt og 
ondt i Sønderjylland efter genforenin-
gen i 1920”
 Arrangør: Maugstrup Menighedsråd og 
Den Kreative Forening, der står for ser-
veringen af det store kaffebord med læk-
kert hjemmebag. Arrangementet holdes 
i Simmersted Multihus. Pris for denne 
aften er kr. 60,-. Se mere side 15

Den 14. februar  
kl. 19. 30 – 21.30
Museumsinspektør  
v. Varde Museerne. 
John V. Jensen   
Emne:  
Tyskere på Flugt
Fra februar 1945 og indtil befrielsen 
strømmede tyske flygtninge til Dan-
mark, og først knap fire år senere 
forlod den sidste flygtning landet. 
Historien om de tyske flygtninge har 
gennem de senere år været stærkt 
omdiskuteret. Var der, som nogen har 
ment det, tale om den største humani-
tære katastrofe i Danmarkshistorien, 
eller løstes opgaven tilfredsstillende 
under de vanskelige betingelser?
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Den 21. februar  
kl. 19.30 – 21.30 
Foredrag ved Lektor 
Katrine  
Christensen- 
Dalsgaard
Emnet: Litteratur i 
mellemkrigsårene og 2. verdenskrig.
Litteratur er som et spejl, der viser os 
forskellige synsvinkler på tilværelsen. 
Til forskel fra fagbøger viser litterære 
værker en sproglig tilgang, hvor fantasi, 
tanker og følelser spiller sammen i et lit-
terært udtryk. Forfattere har til alle tider 
forsøgt at udtrykke deres erfaringer og 
oplevelser i en litterær form.

Maugstrup Menighedsråd afholder den årlige sognejagt i sam-
arbejde med Maugstrup og Simmersted Jagtforeninger.

Lørdag den 11. december kl. 10.00
Mødested Simmersted Friskole

Der jages først i Sønderskoven, derefter i Præsteplantagen på 
Kestrupvej. Der serveres grillpølser og drikkevarer efter jagten 
i plantagen.

Alle sognets beboere og jægere er velkomne, og vi håber, at 
mange møder op. Her er god mulighed for at ikke jægere kan få 
indblik i, hvordan en jagt foregår. Og samtidig få en fantastisk 
naturoplevelse kombineret med en frisk travetur i skovene.

 Arrangementet er gratis
 Maugstrup Jagtforening,  

Simmersted Jagtforening og Maugstrup Menighedsråd

SOGNEJAGT

Tirsdag d. 7. december kl. 11.30 
Traditionen tro starter Adventsmødet i Maugstrup Kirke 
med sang og musik, derefter vil der være julefrokost i konfir-
mandstuen. Tilmelding er nødvendig pga. traktementet senest 
den 30. november til sognepræst Niels Dalsgaard på e-mail   
nbc@km.dk eller tlf. 74 50 63 27.
Alle er velkomne                                 Maugstrup Menighedsråd

ADVENTSMØDE I MAUGSTRUP

3. søndag i advent den 12. december kl. 16.00 
Vil børn fra Simmersted Friskole bære lys og sang ind i 
Maugstrup Kirke til Luciagudstjeneste, hvor vi sammen kan 
glæde os over, at vi selv i vintermørket kan fornemme, at lyset 
er på vej til vores alles glæde.

LUCIAGUDSTJENESTE I MAUGSTRUP KIRKE
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MENIGHEDSRÅDSMØDER

Der er offentlige menighedsrådsmøder  
i Vojens Sogn:
Onsdag den 26. januar  kl. 17.00 
Onsdag den 23. februar  kl. 17.00
Alle møder holdes i Vojens Sognegård, 
Østerled 4, Vojens.

Vojens Menighedsråd

Vojens Menighedsråd

Jegerup Menighedsråd

Maugstrup Menighedsråd

Der er offentlige menighedsrådsmøder  
i Jegerup Sogns: 
Tirsdag den 11. januar  kl. 17.00
Tirsdag den 8. februar  kl. 17.00
Alle møder holdes i Jegerup Præstegård.

Jegerup Menighedsråd

Der er offentlige menighedsrådsmøder   
i Maugstrup Sogn:
Torsdag den 20. januar  kl. 18.30
Torsdag den 24. februar  kl. 18.30
Alle møder holdes i konfirmandstuen, 
Maugstrup Præstegård.

Maugstrup Menighedsråd

MANGLER KIRKEBLADET

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

TELEFONNR.
74 54 28 70

Dette nummer af Kirkebladet 
(nr. 1 - 2021) omdeles uge 46 - 2021.
Har du ikke modtaget bladet, kan du 
hente det i våbenhuset i kirkerne, kirke-
kontoret eller på biblioteket i Vojens.
Kirkebladet kan også læses på sognenes 
hjemmesider.
Deadline for stof til næste kirkeblad er 
onsdag den 17. janaur 2022.

HJEMMESIDER

Her er kirkerne hjemmesider:

www.vojenskirke.dk
www.jegerupkirke.dk
www.simmersted.dk (Maugstrup Kirke)

Lørdagsdåb
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 hen-
vende sig på kirkekontoret
 
Der er lørdagsdåb: 
lørdag den 19. februar kl. 11.00

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Aftale om dåb træffes med kirkekonto-
ret i god tid før den ønskede dato.
Børn født i Sønderjylland, skal være 
navngivet via borger.dk, før dåben kan 
foretages. Der skal opgives navn og 
adresser på 2-5 faddere. Præsten kon-
takter derefter dåbsforældrene for en 
samtale.

Aftale om vielse træffes med kirkekon-
toret i god tid før den ønskede dato.
Prøvelsessattest skal udfyldes på 
borger.dk tidligst 4 måneder før vielsen. 
Borgerservice udfærdiger en prøvelses- 
attest til vielsesstedet. Der træffes der- 
efter aftale med præsten om en samtale.

Når begravelsens tidspunkt er fastsat, 
aftales forløbet, herunder salmer, med 
præsten. Alle medlemmer af folkekirken 
har ret til at blive begravet/bisat fra de-
res sognekirke.

Dåb Vielse

Begravelse/bisættelse

GUDSTJENESTER PÅ 
BREGNBJERGLUNDEN

Datoer for plejehjemsgudstjenester  
i dec. er: d. 7. dec. og d. 14. dec.
og der afholdes gudstjeneste i Vojens 
Kirke torsdag d. 23. dec. kl. 14.30.
For plejehjemsgudstjenester på  
Bregnbjerglund i 2022 se
www.vojenskirke.dk
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Kirkekontoret 
Kordegn Karen M. Beckert · Østerled 4 · 6500 Vojens 

Tlf. 74 54 11 04 · Mail: kmbe@km.dk · mandag - tirsdag - onsdag  09.00-12.30 · torsdag 09.00-15.00 · Fredag lukket

Præster i Tresognspastoratet
Pia Haaning Lorenzen · kontor: Østerled 4, 6500 Vojens 

Tlf. 74 54 11 04 · Mail: phlo@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: Maria Johannsen · Trigesvej 6,1. tv 6100 Haderslev · Tlf.: 21 38 02 50 · Mail:danishsoprano@gmail.com

JEGERUP SOGN MAUGSTRUP SOGNVOJENS SOGN
Kirkegårdsleder: 
Steffen W. Brandenstein 
Østerled 2, 6500 Vojens, Tlf.: 74 59 14 51 
Mail:  stwb@km.dk
Kirkesanger: 
Anja Sarah Pedersen, Tlf. 23 74 19 55 
anjasarahpedersen@gmail.com
Menighedsrådsformand: 
Preben Holmberg, Vestergade 22, 6500 Vojens 
Tlf.: 24 44 40 55 
Mail: p.holmberg@jubii.dk
Kasserer: 
Peter L. Borch, Glentevej 4,6500 Vojens  
Tlf.: 28 90 65 90 
Mail: peter.borch@bbsyd.dk
Kirkeværge: 
Jørn Sørensen, Klydevej 11, 6500 Vojens 
Tlf.: 42 63 63 92 
Mail: jorn_sorensen@hotmail.com
Regnskabsfører: 
Karen M. Beckert,  Østerled 4, 6500 Vojens 
Tlf.:  74 54 11 04 · Mail: kmbe@km.dk
Sognemedhjælper: 
Marianne Nissen, Tlf.: 74 54 11 04 
Mail:  mariannehans@outlook.dk

Graver: 
Henriette Thyssen, Tlf.: 61 54 35 22
Kirkegårdsleder: 
Gram Kirkegårdsleder, Jørgen Boiskov  
Tlf.: 20 10 30 01 
Mail: jorgen.boiskov@gmail.com
Kirkesanger: 
Helle Studsgaard, Tlf. 22 18 46 54 
helle@studsgaard.eu
Menighedsrådsformand: 
Lars-Ole Thomsen 
Runebakken 28, 6500 Vojens 
Tlf.: 22 16 45 46 
Mail: relo.thomsen@gmail.com
Kasserer og regnskabsfører: 
Susann Athena Schmidt 
Runebakken 58, 6500 Vojens  
Tlf.: 21 74 05 55 
Mail: saschmidt@live.dk
Kirkeværge: 
Flemming Elmdal Kramer 
Fyrremejsevej 5, 6500 Vojens 
Tlf.: 40 32 27 74 
Mail: elmdal@mail.dk

Redaktionsudvalg: Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard, Lone Marie Lundsgaard,  
Pia Haaning Lorenzen, Frede Petersen, Flemming Elmdal Kramer, Ulla Toft, Karen M. Beckert.

Ansvarshavende: Menighedsrådene i Vojens, Jegerup, Maugstrup

Layout, opsætning og tryk: Nustrup Tryk

Deadline for næste nummer er mandag den 17 januar 2022.
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Graver og kirketjener: 
Ole Toft Sørensen 
Borgvej 1 a, 6500 Vojens 
Tlf.:  74 50 63 92 · Mobil: 52 24 21 68 
Mail:  gravermaugstrup@bbsyd.dk

Kirkesanger: 
Chresten Friis 
Tlf.:  21 42 61 01 
Mail:  chrestenfriis@gmail.com

Menighedsrådsformand: 
Ulla Toft 
Simmerstedholm 5, 6500 Vojens 
Tlf.: 74 50 63 04 
Mail: uto@bbsyd.dk

Kirkeværge:
Hanne Juhl Nissen 
Simmerstedbyvej 11, Simmersted, 6500 Vojens
Tlf.: 74 50 61 04
Mail:  hannenissen@simmersted.dk

Regnskabsfører: 
Karen M. Beckert,  Østerled 4, 6500 Vojens 
Tlf.:  74 54 11 04 · Mail: kmbe@km.dk

Kasserer:
Hanne Juhl Nissen 
Simmerstedbyvej 11, Simmersted, 6500 Vojens
Tlf.: 74 50 61 04
Mail:  hannenissen@simmersted.dk
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JEGERUP SOGN MAUGSTRUP SOGNVOJENS SOGN
Babysalmesang  
Hver tirsdag fra den 1. februar  kl. 10.30 
Gudstj. Tirsdag den 30. nov. kl. 16.00 
Juleafslutning børnehaven
Gudstj. Onsdag den 1. dec. kl. 10.00  
Juleafslutning børnehaven  
Syng julen ind Torsdag den 2. dec.  kl. 14.30
Gudstj. Søndag den 5. dec. kl. 09.30 
Koncert - Vojenskoret 
Onsdag den 8. december kl.  19.00
Gudstj. Søndag den 12. dec. kl. 15.00  
Afslutning for minikonfirmander + fest
Gudstj. Søndag den 19. dec. kl. 09.30 
Gudstj. Torsdag den 23. dec. kl. 14.30  
Julegudstjeneste for plejehjemmet
Gudstj. Fredag den 24. dec. kl. 13.00 
  kl. 14.30 
  kl. 16.00
Gudstj. Lørdag den 25. dec. kl. 11.00 
Gudstj. Søndag den 26. dec. kl. 11.00 
Gudstj. Fredag den 31. dec. kl. 15.30 
Gudstj. Søndag den 2. jan. kl. 11.00
Koncert - Vojens Brass Band 
Tirsdag den 4. jan.  kl. 19.00
Gudstj. Søndag den 9. jan. kl. 09.30 
Børnegudstj. Onsdag den 12. jan. kl. 10.00 
Gudstj. Søndag den 16. jan. kl. 11.00 
Andagt Fredag den 21. jan. kl. 09.00 
Gudstj. Søndag den 23. jan. kl. 09.30
Sangaften Torsdag den. 27. jan. kl. 14.30
Gudstj. Søndag den 30. jan. kl. 11.00 
Gospeldag Lørdag den. 5. febr. kl. 19.00
Gudstj. Søndag den 6. febr. kl. 09.30 
Filmmatiné Tirsdag den 8. febr. kl. 10.00
Børnegudstj. Onsdag den 9. febr. kl. 10.00 
Gudstj. Søndag den 13. febr.  kl. 11.00 
Gudstj. Søndag den 20.febr. kl. 11.00 
Andagt Fredag den 25. febr. kl. 09.00  
Gudstj. Søndag den 27. feb.  kl. 09.30

AKTIVITETER I SOGNENE

Koncert - Sønderjysk Kor 
Søndag den 28. nov.  kl.  09.30

Gudstj. Søndag den 5. dec. kl. 11.00 
Gospel + luciaoptog

Gudstj. Søndag den 12. dec. kl. 11.00 

Gudstj. Søndag den 19. dec. kl. 11.00  
De 9 læsninger

Børnegudstj. Fredag den 24. dec.  kl. 14.00 

Gudstj. Fredag den 24. dec. kl. 16.00 

Gudstj. Lørdag den 25. dec. kl. 09.30 

Gudstj. Fredag den 31. dec. kl. 14.00 

Gudstj. Søndag den 9. jan. kl. 11.00 

Studiegruppe 
Torsdag den 13. jan.  kl.  14.00

Gudstj. Søndag den 16. jan.  kl. 09.30 

Koncert med Meyer og Friends 
Tirsdag den 18. jan.  kl. 19.00

Gudstj. Søndag den 23. jan. kl. 11.00

Gudstj. Søndag den 30. jan.  kl. 09.30 

Gudstj. Søndag den 6. febr. kl. 11.00

Studiegruppe 
Torsdag den 10. febr.  kl.  14.00

Gudstj. Søndag den 13. febr. kl. 09.30 

Lørdagsdåb den 19. febr. kl. 11.00 

Gudstj. Søndag den 27. feb.  kl. 11.00 

Gudstj. Søndag den 5. dec. kl. 10.30

Adventsmøde Tirsdag den 7. dec. kl. 11.30

Sognejagt Lørdag den 11. dec. kl. 10.00

Gudstj. Søndag den 12. dec.  kl. 16.00  
Luciagudstjeneste

Gudstj. Søndag den 19. dec. kl. 10.30 

Gudstj. Fredag den 24. dec. kl. 15.00 

Gudstj. Lørdag den 25. dec. kl. 10.30 

Gudstj. Lørdag den 1. jan.  kl. 13.00

Gudstj. Søndag den 9. jan. kl. 10.30

Foredrag - ”Den fri aftenhøjskole” 
Mandag den 10. jan.  kl. 19.30

Gudstj. Søndag den 16. jan. kl. 10.30 

Foredrag - ”Den fri aftenhøjskole” 
Mandag den 17. jan.  kl. 19.30

Gudstj. Søndag den 23. jan. kl. 14.00

Foredrag - ”Den fri aftenhøjskole” 
Mandag den 24. jan.  kl. 19.30

Foredrag - ”Den fri aftenhøjskole” 
Mandag den 31. jan.  kl. 19.30

Gudstj. Søndag den 6. febr.  kl. 10.30 

Foredrag - ”Den fri aftenhøjskole” 
Afstemningsmøde 
Mandag den 7. febr.  kl. 19.30

Foredrag - ”Den fri aftenhøjskole” 
Mandag den 14. febr.  kl. 19.30

Gudstj. Søndag den 20. febr. kl. 09.30

Foredrag - ”Den fri aftenhøjskole” 
Mandag den 21. febr.  kl. 19.30

Gudstj. Søndag den 27. feb.  kl. 10.30 


