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Sognepræst Pia Haaning Lorenzen

PRÆSTEKLUMMEN

I det gode liv er hverdagen en fest. Og er den ikke det, må det 
være en målsætning for ethvert menneske. Der er nemlig flest 
hverdage – og derfor skal de også være gode. De skal ikke blot 
være sådan en mellemstation imellem to weekender, hvor man 
blot længes efter, at det igen skal blive weekend eller endnu 
bedre, ferie. 

Weekenderne og ferierne skal også være en fest, men de 
skal altid stå på skuldrene af de gode hverdage. I dag er dog i 
sandhed en fest, selvom det ikke er hverdag –på mange måder 
bare en almindelig søndag og så alligevel særligt for mig, der 
nu skal til at begynde mit arbejde i Tresognspastoratet. 

Så i dag er festlig, men i dag er samtidig dagen, hvor jeg vil 
byde jer velkommen til hverdagen. Eller i hvert fald hverdag-
steologien. 

For med dagen i dag, 1.e. trinitatis, indleder vi det såkaldte 
festløse kirkehalvår, hvor vi funderer over alt det det festrige 
kirkehalvår med jul og påske og pinse har budt os og fortalt os. 

Nu er det tid til eftertanke og til at finde ud af, hvordan 
Jesu liv og historie indlejres i vores liv i dag – dvs. finde ud af 
etikken i det hele.

På en måde så er der noget nådesløst over dagens evange-
lium. Vi hører om to mænds evige skæbne, den rige mand og 
den fattige Lazarus, men vi savner ligesom en frelser i dagens 
tekst, der kommer den rige mand til undsætning. Det sker el-
lers i kapitlet før, hvor der i Jesu lignelser hver gang er en, der 
griber ind og redder den fortabte: Hyrden redder det fortabte 
får, kvinden finder den tabte mønt, og faderen der tager sin 
fortabte søn til sig i et favntag. 

Jesus fortæller blot historien om den rige mand og Lazarus, 
men han træder ikke selv ind i den som en hyrde, en kvinde 
eller en far. Hvorfor ikke, kan man undrende spørge? 

Er det, fordi den rige mand i dødsriget er uden for evange-
lisk rækkevidde, eller er det, fordi teksten i dag ikke handler 

om menneskets mulighed for at opnå frelse, men måske snare-
re handler om vores mulighed for selv at frelse den fattige, den 
sultne og den lidende, der ligger for vores dør?

Det er nok nærmere det sidste, for som sagt er trinitatistiden 
kirkens hverdag, Den handler om, hvordan vi som mennesker 
og som kirke skal leve i lyset af den kærlighed, som vi mod-
tager fra Gud, og idag handler om, hvordan vi lever vores liv 
nu – deraf ordet hverdagsteologi.

Vi har hørt de kendte ord i dag: Gud er kærlighed – og det 
er jo en flot sætning, må vi sige. Og stod den på en gajol -æske 
ville den absolut ikke støde nogen. Men nærstuderer vi alle 
linjerne i dagens tekster, bliver vi også tvunget til at erkende, 
at kærlighed er langt mere end at kunne dette løsrevne citat.

Evangelieteksten leder os hen til den forståelse, at sand 
kærlighed sætter spor i vores måde at omgås andre mennesker 
på. Den rige mand er eksemplet, som ikke er til efterfølgelse. 
Han ser ikke Lazarus…eller gør han? 

For i dødsriget kender han tilsyneladende hans navn. Men 
vidste han godt, hvem Lazarus var, mens de var i live, ja så 
bliver hans problem nu endnu større. Han så måske Lazarus i 
livet, men han blev ikke grebet af medlidenhed eller tilskyndet 
til næstekærlighed.  Selv i dødsriget er han stadig mest optaget 
af sine egne behov, og Lazarus opfatter han som en anden stik 
– i rend – dreng.

Når vi hører dagens tekst, forstår vi godt, at vi skal gøre det 
modsatte af den rige mand. Først og fremmest må vi lægge 
mærke til vores medmennesker. Se dem, som de virkelig er, og 
ikke som vi kunne ønske os, at de var.

Dernæst må vi lade det, som vi ser, røre os, så vi skænker ud 
af vores overskud og overflod. Det er det som livet i Kristus – 
livet i kærligheden – føder i os.

Man kan spørge, om det er urimelige forventninger og tun-
ge lovkrav, der lægges på vores skuldre? Nej det er det ikke, 

Vi skal elske hverdagen – Indsættelsesprædiken d. 6. juni 2021
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det er derimod en gave, det at få lov til at se sit medmenneske 
med kærlighedens øjne i stedet for med frygtens øjne. Det er 
en gave at opdage, at man faktisk har noget at give den anden. 
Og det er en gave at blive grebet af visionen om Guds rige, der 
folder sig ud i vores verden lige foran vores fødder.

Selvfølgelig er det også træls, irriterende og plagsomt – 
men det er så meget mere end det. For når vi lever i lyset af 
Guds kærlighed og ikke holder den tvært for os selv, men lader 
den rækker ud til andre mennesker, så bliver vi selv, som Lu-
ther sagde det, som det gode træ, der giver gode frugter. Det 
gode vi gør for andre, vender også tilbage til os selv, både i 
form af det gode andre gør for os, og i form af den energi, der 
giver ethvert menneske at leve sit liv udad. 

De mennesker, der hele tiden kredser om sig selv, deres 
egne behov, deres egne oplevelser, deres egne krav osv., er 
fattige – ikke nødvendigvis på penge, men fattige i livskvalitet. 
De ser kun sig selv, og glemmer helt at se op og ud – og der-
med forstå, at livet egner sig nu bedst til at blive levet sammen 
med andre, og at vi mennesker er relationelle væsener, hvis liv 

er skabt til at blive levet i kærlighedens tegn. Og kærlighed, 
der kun foregår mellem mig og mig, er altså en pseudokær-
lighed – det må også den rige mand sande, da han sidder der i 
det hinsides.

At leve i Kristus – i kærligheden er altså ikke et liv i faste 
og afholdenhed, det er ikke et langt liv i lovsang og andagt, et 
liv lukket inde for sig selv. Det er slet ikke den slags adfærd, 
der kendetegner et kristent liv. 

Nej det Gud ønsker af os er, at vi skal løse ondskabens læn-
ker, sprænge ågets bånd, sætte de undertrykte i frihed, bryde 
hvert åg, dele brødet med den sultne, give husly til hjemløse 
stakler, klæde den nøgne og ikke vende ryggen til vore egne. 
Ja kort sagt, vi skal tage vare på hinanden.

Navnet Lazarus betyder egentlig Gud hjælper – det ses dog 
ikke, mens Lazarus lever, men han har givet navn til denne 
verdens lazaroner, dem der ikke er iklædt meget. Den rige 
mand er iklædt fint tøj, purpur og fint linned – han er ikke ond, 
han er blot forkælet og fint klædt på. Vi skal også være fint 
klædt på – ikke i purpur og fint linned, men vi skal, som Pau-
lus også siger det, iklæde os inderlig barmhjertighed, godhed, 
ydmyghed, mildhed, tålmodighed. 

Og det er fine klæder at iklæde sig samtidig med, at det også 
er en klædelig evangelisk formaning, som vi gerne må tage os 
med videre i dag. 
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PHL  = Pia Haaning Lorenzen
LML  = Lone Marie Lundsgaard
NBC = Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard

September
Søndag den 5. sept. 14. s. e. trin 
Vojens  11.00  PHL 
Konfirmander 
Jegerup  16.30  LML 
Høstgudstjeneste + middag  
Maugstrup  14.00  NBC 
Friluftsgudstjeneste 

Onsdag den 8. sept. 
Vojens  10.00  PHL 
Børnegudstjeneste 

Søndag den 12. sept. 15. s. e. trin 
Vojens  11.00  PHL 
Høstgudstjeneste + kirkefrokost 
Jegerup  09.30  PHL 
Maugstrup  10.30 NBC

Søndag den 19. sept. 16. s. e. trin 
Vojens  09.30  LML 
Jegerup  11.00  LML 
Maugstrup  10.30  NBC 
Høstgudstjeneste + kirkefrokost

Lørdag den 25. sept. 
Jegerup  11.00  LML 
Lørdagsdåb 

Søndag den 26. sept. 17. s. e. trin. 
Vojens  09.30  LML 
Jegerup  11.00  LML 
Maugstrup  10.30  PHL

   

Søndag den 3. okt. 18. s. e. trin. 
Vojens  19.00  LML 
Ungdomsgudstjeneste + spis 
Jegerup  11.00  PHL 
Maugstrup  10.30  NBC 

Onsdag den 6. okt.  
Vojens  10.00  NBC 
Børnegudstjeneste 

Søndag den 10. okt. 19. s. e. trin. 
Vojens  11.00  NBC 
Jegerup  09.30  NBC 
Maugstrup  10.30  PHL

Søndag den 17. okt. 20. s. e. trin. 
Vojens  09.30  LML 
Jegerup  11.00  LML 
Maugstrup  ingen 

Søndag den 24. okt. 21. s. e. trin 
Vojens  11.00  PHL 
Jegerup  09.30  PHL 
Maugstrup  10.30 LML

Søndag den 31. okt. 22. s. e. trin 
Vojens  11.00  PHL 
Jegerup  09.30  PHL 
Maugstrup  10.30  NBC 
 

GUDSTJENESTELISTE

Onsdag den 3. nov.  
Vojens  10.00  LML 
Børnegudstjeneste 

Søndag den 7. nov. Alle Helgens dag 
Vojens  16.30  
 PHL, LML, NBC 
Jegerup  19.00  LML 
Maugstrup  10.30  NBC

Søndag den 14. nov. 24. s. e. trin. 
Vojens  09.30  NBC 
Jegerup  11.00  NBC 
Maugstrup  ingen 

Søndag den 21. nov. Sidste s. i kirkeåret 
Vojens  11.00  PHL 
Jegerup  09.30  PHL 
Maugstrup  10.30  LML

Søndag den 28. nov. 1.s.i. advent 
Vojens  11.00  PHL 
Kirkefrokost 
Jegerup  09.30  LML 
Sønderjysk Kor deltager 
Maugstrup  10.30  NBC

Oktober November
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ÅRETS KONFIRMANDER

Vojens Kirke lørdag 12. juni kl. 9.00 Vojens Kirke lørdag 12. juni kl. 11.00

Vojens Kirke lørdag 5. juni kl. 9.00 Vojens Kirke lørdag 5. juni kl. 11.00

Jegerup Kirke lørdag 6. juni kl. 11.00
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ÅRETS KONFIRMANDER

Vojens Kirke søndag 20. juni kl. 9.30 Vojens Kirke søndag 20. juni kl. 11.00

Maugstrup Kirke søndag 13. juni
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Sognemedhjælperen i sognegården i Vo-
jens er et af de praktiske omdrejnings-
punkter for nærmest alt, hvad der foregår.

Vi har nu besøgt sognemedhjælper 
Marianne Renate Nissen for at høre, 
hvad hendes arbejdsdag typisk indehol-
der af opgaver og udfordringer.

Marianne tager imod os i et af hen-
des domæner, nemlig et af sognegår-
dens køkkener, hvor hun er i færd med 
at tømme opvaskemaskinen efter et af de 
utallige arrangementer, som afholdes i 
sognegården.

Mens hendes ferme fingre sætter det 
rene service på plads i lyntempo, spørger 
vi hende lidt ud:

Marianne, hvor længe har du egentlig 
været ansat i sognegården?
”Jeg har faktisk været her siden 1. august 

2006, så jeg hører nok til en af de ”gamle 
i gårde” og har derfor oplevet flere me-
nighedsråd og præster komme og gå. De 
har alle været forskellige både af sind og 
skind, men jeg er glad for at kunne sige, at 
jeg kun har oplevet det bedste samarbejde 
med dem alle. Det er faktisk min erfaring, 
at hvis man møder andre mennesker – høj 
som lav – med respekt og et smil på læ-
ben, ja så kan det ikke gå helt galt.”

Hvad laver en sognemedhjælper  
så egentlig?
”Tja, mit arbejde er naturligvis koncen-
treret om de arrangementer, der foregår i 
sognegården. Der er rigtig mange af dem, 
og det er jo også det, den skal bruges til.

Hvad laver en sognemedhjælper…?

Nogle arrangementer kræver ikke den 
store indsats, men de fleste kræver allige-
vel en del. Et arrangement starter jo med, 
at der træffes en beslutning herom. Det er 
efter denne beslutning, at jeg kommer på 
banen med alt det praktiske.

Jeg mener, at et arrangement kan deles 
op i tre faser, nemlig forberedelse, gen-
nemførelse og efterbehandling.

I forberedelsen indgår typisk: hvor 
mange deltager, hvad skal der ske, hvor-
dan skal bordopstillingen være, bord-
dækning (tag selv eller fuld borddæk-
ning), hvad skal serveres, skal der bruges 
mikrofoner eller andet udstyr, skal der 
bruges ekstra hjælpere, indkøb af mad og 
afhentning.

I gennemførelsen indgår typisk: mod-
tagelse af gæster – vise folk på plads, 
servicering og opfyldning, evt. rengøring 
undervejs.

I efterbehandlingen indgår typisk: op-

rydning – der kan være ret store mæng-
der, fylde opvaskemaskiner – måske flere 
gange, rydde borde og stole på plads – 
mange gange med det samme, da lokaler-
ne skal bruges næste morgen, rengøring, 
aflevering af emballage.

Herudover er der løbende rengøring af 
hele sognegården og rengøring af kirken 
hver mandag.

Jeg kan faktisk godt lide at gøre rent 
og har det rigtig godt med, at der er rent 
og pænt over det hele, så sognegården 
virker indbydende for alle vores gæster. 
Jeg sørger også for, at der er lidt blomster 
hist og her.

Udover det praktiske omkring arran-
gementerne hjælper jeg til med mange 
andre ting. Det kan være lige fra at hjæl-
pe til med minikonfirmanderne, hente de 
små børn ved bussen, deltagelse i møder, 
tilmeldingsregistrering og meget mere.

I det hele taget er arbejdet meget af-
vekslende og selvstændigt og derfor 
trives jeg rigtig godt i mit job. Det er 
selvfølgelig også en fordel, at jeg privat 
nærmest lige bor rundt om hjørnet. Det 
gør, at jeg stort set ikke har nogen spild-
tid, selvom min arbejdsdag faktisk nogle 
gange kan starte kl. 7.00 om morgenen 
og først slutte kl. 23.00 om aftenen.”

Vi tager herefter afsked med Marian-
ne. Vi kan mærke, at selvom hun stadig 
er sød og smilende, er hun ved at blive 
lidt rastløs, da det næste arrangement al-
lerede banker på døren.

Redaktionsudvalget Frede Petersen.

Til venstre sognemedhjælper Marianne 
Renate Nissen og til højre kordegn Ka-
ren M. Beckert.
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Vojens Kirke Jegerup Kirke Maugstrup Kirke
Søndag den 12. september  
kl. 11.00

Kirken vil være pyntet op i dagens 
anledning og vi vil synge nogle 
af vores flotte salmer om alt det 
gode, Gud giver os gennem livet. 

Efter gudstjenesten vil der 
være kirkefrokost i sognegården.

Tilmelding til sognemedhjæl-
per Marianne Nissen, hverdage 
ml. 9-12.30 på tlf. 74 54 11 04  
eller mariannehans@outlook.dk
senest onsdag d. 8. september.
Pris kr. 40,- 
Drikkevarer kan tilkøbes.

Vojens Menighedsråd 
Alle er velkomne

Søndag den 5. september  
kl. 16.30

i Jegerup Kirke fejrer vi høst-
gudstjeneste i en festlig pyntet 
kirke. Efter gudstjenesten går vi 
over i forsamlingshuset, hvor der 
er høstmiddag. Under middagen 
fortæller menighedsrådsformand, 
Lars-Ole Thomsen, om kirkelivet 
og menighedsrådets projekter i 
sognet.

Sognets konfirmander har i lø-
bet af dagen haft lang undervis-
ningsdag og deltager derfor i høst-
gudstjenesten og er også inviteret 
med i forsamlingshuset sammen 
med deres forældre.

Alle er velkomne - af hensyn 
til opdækning beder vi om til-
melding senest den 26. august til 
kirkekontoret på 74 54 11 04 /  
kmbe@km.dk. Pris 50 kroner for 
middag og 1 drikkevarer. Børn 
under konfirmationsalderen delta-
ger gratis.

Jegerup Menighedsråd 
Alle er velkomne

Søndag den 19. september
kl. 10.30

Traditionen tro holder vi høst-
gudstjeneste i Maugstrup Kirke, 
hvor vi takker Gud for, at han 
lader solen skinne og regnen fal-
de. Det er samtidig også den dag, 
hvor menigheden får lejlighed til 
at hilse på de nye konfirmander.

Efter gudstjenesten serveres 
der aspargessuppe i konfirmand-
stuen. Derudover vil der også 
være en kort beretning om menig-
hedsrådets arbejde.

Maugstrup Menighedsråd 
Alle er velkomne

HøstgudstjenesterHøstgudstjenester
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Foredrag med  Foredrag med  
Charlotte RørthCharlotte Rørth

Onsdag den 29. september Onsdag den 29. september   
16.00 - 19.00  16.00 - 19.00  

i Vojens Sognegårdi Vojens Sognegård

Charlotte Rørth kommer til Vojens Sognegård og for-
tæller om sine bøger og de oplevelser, der har givet an-
ledning til at skrive dem.
- Der har været en hel overvældende interesse, men det 
er egentlig ikke så underligt, for forskerne kan nu for-
tælle, 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 an-
dre internationale forskere og samfundsdebattører samt 
”Gud, du er jo lige her – Sådan lever jeg med min tro”.

Kristeligt Dagblad kalder det ”en religiøs folkebe-
vægelse”, DR har bragt en tv-serie baseret på bøgerne, 

der kan ses på dr.dk/tv, hun har været vært på radiopro-
grammer og er blevet interviewet i stort set alle danske 
medier og afgørende udenlandske, blandt andet Frank-
furter 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
Af hensyn til mad og borddækning beder vi om til-
melding senest mandag den 27. september til sogne-
medhjælper Marianne Nissen, hverdage ml. 9-12.30 
på tlf. 74 54 11 04 eller mariannehans@outlook.dk.
Pris for foredrag og mad: kr. 75,-

Vojens Menighedsråd
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Foredrag om hekse Foredrag om hekse 
i Vojens Sognegård tirsdag den 12. oktober kl. 13-16i Vojens Sognegård tirsdag den 12. oktober kl. 13-16

Hekse og overtro – om heksefor-
følgelser i 1500 og 1600-tallet og 
deres årsager.

Torben Bramming er sognepræst i 
Ribe Domsogn og Seem pastorat og 
tidligere frimenighedspræst i Rys-
linge. Sammen med sin kone Bente 
Bramming leder han Taarnborg, som 
er Brorsons gamle bispegård. Gen-
nem tiden har han forfattet en lang 
række bøger om teologi og dansk 
kirkehistorie - og nu altså også en 
om hekseprocesserne. 

Man brændte ikke hekse i mid-
delalderen, men i renæssancen. Man 
brændte ikke hekse af overtro, men i 
en tid, hvor nye videnskaber og filo-
sofier eksploderede. Det var ikke de 
intolerantes, men de tolerantes ideer, 
der lå bag det vi i dag kalder hekse-
vanviddet. Det var ikke ”oplysnings-
filosoffer”, som fik forfølgelserne til 
at høre op, men bodskristne præster 
og deres indsats.

I foredraget følger Torben Bram-
ming krigshelten, hofmanden og 
lensmanden Albert Skeel (1572-

1639), Tycho Brahes nevø, på hans 
rejser til heksetroens ”hotspots” i 
Paris, Skotland, til overværelsen 
af ”Macbeth” i London og til Ribe, 
hvor han tjente som hekseekspert for 
byens råd i flere processer.

I pausen vil der blive serveret kaf-
fe og kage. Tilmelding til sognemed-
hjælper Marianne Nissen, hverdage 
ml. 9-12.30 på tlf. 74 54 11 04 eller 
mariannehans@outlook.dk 

Vojens Menighedsråd
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MINIKONFIRMANDER  MINIKONFIRMANDER  
I TRESOGNSPASTORATETI TRESOGNSPASTORATET

I løbet af efteråret inviteres Tresognspastoratets elever i 3. klas-
se til mini-konfirmandundervisning. Børnene samles nogle ti-
mer i sognegården efter skoletid, hvor kirkens rum, ritualer og 
musik bliver præsenteret for dem. 

Der vil i september blive sendt invitationer ud, og der vil 
være opstart efter efterårsferien. Forløbet slutter i december 
med en festlig familiegudstjeneste og efterfølgende juletræsfest 
for alle i sognegården. 

Præsterne i Tresognspastoratet

BABY SALMESANG BABY SALMESANG 

Babysalmesang i Vojens Sognegård, Østerled 4
Det er hver tirsdag kl. 10.30 til 11.30 fra den 7. september

Vi begynder med at synge, og bagefter er der kaffe på kanden 
og hyggesnak. 
Det er gratis at deltage, men tilmeld gerne til organist Irene 
Larsen på mail: irenelarsenkirketoften@yahoo.com
Sidste gang inden jul er den 23. november.

Organist Irene Larsen

VOJENS KIRKEKOR VOJENS KIRKEKOR 

Vojens kirkekor søger nye korsangere
Efter sommerferien er der mulighed for at prøve kræfter med 
at synge i Vojens kirkekor.
Vi øver om torsdagen hver 14. dag, og om søndagen inden høj-
messen begynder. Korets primære opgave er at synge godt med 
på salmer og korsvar. Ind imellem laver vi også andre ting: små 
indslag til Facebook, koncerter og som her på billedet oriente-
ringsløb. 
Medlemmerne får honorar.
For nærmere info og tilmelding kontakt organist Irene Larsen 
på mail: irenelarsenkirketoften@yahoo.com
eller på tlf.: 74 59 12 27

Organist Irene Larsen

Det er Aya til venstre i  
billedet og Nova til højre
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FØLG OS PÅ FACEBOOK
@VOJENSKIRKE

WWW.VOJENSKIRKE.DK
se de nyeste billeder, arrangementer m.v.

BØRNEGUDSTJENESTER I VOJENS KIRKE BØRNEGUDSTJENESTER I VOJENS KIRKE 

Vojens Kirke inviterer en gang om måneden til børneguds-
tjenester målrettet dagplejemødre, vuggestuer, børnehaver og 
forældre på barsel. Gudstjenesterne varer mellem 20 - 30 mi-
nutter og foregår i børnehøjde.

Ud over at blive fortrolig med kirkerummet, Fadervor og 
Velsignelsen, synger organist Irene Larsen også med børnene 
og laver fagter og bevægelser til sangene samme med kirkesan-
geren. Kirkegårdsleder Steffen Brandenstein hjælper børnene 
med at få klokken til at ringe, og sognepræsterne genfortæller 
bibelhistorier. Efter gudstjenesten serverer sognemedhjælper 
Marianne Nissen noget sundt til børnene inde i kirken.
I efteråret ligger gudstjenesterne kl. 10.00 onsdag den 8. sep-
tember, 6. oktober, 3. november og 8. december.

Præsterne i Tresognspastoratet

UNGDOMSGUDSTJENESTE I VOJENS KIRKE UNGDOMSGUDSTJENESTE I VOJENS KIRKE 

Søndag den 3. oktober kl. 19.00 
holder vi ungdomsgudstjeneste i Vojens Kirke

Gudstjenesten er med rytmisk musik og prædiken på gulvet. 
Vojens Pigekor og spejderne deltager, og der vil være altergang 
med druesaft og et stort brød, som vi deler. Prædikant er sog-
nepræst Lone Marie Lundsgaard, og ved klaveret sidder orga-
nist Irene Larsen.

En time inden gudstjenesten begynder, inviterer vi til fæl-
lesspisning i sognegården. Vi plejer at få spaghetti og kødsovs!!

Når vi har spist sammen, går vi over i kirken og holder guds-
tjeneste. 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 29. september til 
sognemedhjælper Marianne Nissen, hverdage ml. 9-12.30 på 
tlf. 74 54 1 104 eller mariannehans@outlook.dk. af hensyn til 
indkøb af mad og borddækning. 
Pris for maden er kr. 25,- pr. person.

Lone Marie Lundsgaard
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I efteråret bliver det atter tid til teologi for voksne, hvor der vil 
være rig lejlighed til at få talt og hørt om tro. Som de forrige 
år vil der være nogle oplæg og foredrag om forskellige emner 
inden for teologi og kirkehistorie.

I år skal vi blandt andet tale om Apostlenes Gerninger og 
kirkens historie frem til 300-tallet. Derudover vil der også blive 
set på moderne salmer fra bogen 100 salmer, hvor der bliver 
mulighed for at træne sin sangstemme. 

Teologi for voksne kommer i år til at strække sig over 
oktober-november. Så sæt kryds i kalenderen.

Fredag  den  1.  oktober
Fredag  den  8.  oktober
Fredag  den  15.  oktober
Fredag  den  29.  oktober
Fredag  den  5.  november
Fredag  den  12.  november
Fredag  den  19.  november

Foredragene foregår i  Vojens Sognegård, 
de begynder kl. 9.00 og slutter ca. 10.30.  

Der er ikke tilmelding eller betaling til kurset.

Sognepræsterne Niels Dalsgaard og Pia Haaning 

Kom og vær med til at se en god film sammen med en masse 
andre. Efter filmen vil der blive serveret snitter, og så vil der 
være lejlighed til at få talt om filmen

Det foregår i Vojens Sognegård 
tirsdag d. 9. november kl. 10-13

Tilmelding til sognemedhjælper Marianne Nissen, hverdage 
ml. 9-12.30 på tlf. 74 54 1104 eller mariannehans@outlook.dk 
senest d. 4. november.
Arrangementet koster kr. 40,-  
Øl og vand kan købes.   

Vojens menighedsråd

FILMMATINÉ TEOLOGI FOR VOKSNE

KIRKEFROKOST OG JULEHYGGE

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

Alle er velkomne 
Vojens menighedsråd 
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Foredrag med  
Vivi Ravnskjær Terp  

fra Kirkens Korshær 

Onsdag den 22. september kl. 10.00 
kommer Vivi Ravnskjær Terp til  

Jegerup Forsamlingshus og fortæller om  
sit arbejde i Kirkens Korshær.

Vivi er til daglig bosiddende i Vojens 
men tager turen flere gange om ugen 
til Sønderborg, hvor hun arbejder 
blandt de mest udsatte mennesker i 
Danmark.  Kirkens Korshær hjælper 
nemlig hjemløse, ensomme, misbru-
gere, psykisk syge og fattige i korshæ-
rens varmestuer og herberger og også i 
familiearbejdet. I Sønderborg er der et 
herberg, et ungeherberg, en varmestue 
og familiearbejde i Nordborg. 

Når Vivi bliver spurgt om, hvad 
hun laver, plejer hun at svare, at det 
består i at være livsvidne og vikarie-
rende håb for mennesker, der ofte har 
mistet troen på sig selv og håbet om, 
at de har en plads og en værdi hos 
andre mennesker og i samfundet. I 

Kirkens Korshær mister man nemlig 
aldrig troen på mennesker, og man er 
bærere af det håb, de ikke selv længe-
re tør have om, at også de har værdi. 
Kirkens Korshær er med andre ord 
der, hvor ingen andre er, og møder 
medmennesket med omsorgs, nærvær 
og respekt. Vivi ved godt, at det kan 
lyde højtravende, men det er det ikke. 
Tværtimod. Det handler om et måltid 
mad, varme, husly, et bad, en snak og 
en kop kaffe. Og så handler det om, at 
vi med vores specialiserede faglighed i 
samklang med vores menneskesyn får 
hjulpet mennesker i egen bolig eller til 
en mere stabil tilværelse ud fra deres 
egne håb, drømme og ønsker. I Søn-
derborg er der ca. 25 fastansatte, en 

række vikarer og 40 frivillige - og Vivi 
kommer og fortæller om det store men 
også meget givende arbejde, hun hver 
dag er en del af. 

Foredraget holdes i konfirmandstu-
en i Jegerup Præstegård, men hvis der 
kommer mange tilmeldinger, rykkes 
det til forsamlingshuset. Hold derfor 
øje med kirkens hjemmeside/Face-
bookside eller ring til kirkekontoret 
for en opdatering.

Der serveres snitter og en drikkeva-
re efter foredraget. Pris kr. 50,-. 

Alle er velkomne. Af hensyn til 
opdækning beder vi om tilmelding 
til kirkekontoret på 74 54 11 04 eller 
kmbe@km.dk senest mandag den 8. 
september. 

Jegerup Menighedsråd
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Foredrag med Foredrag med Vlado LentzVlado Lentz
Onsdag den 6. oktober kl. 19.00 i Jegerup Kirke  

Vi får besøg i Jegerup Kirke af 
den landskendte politimand, Vla-
do Lentz. 

Vlado Lentz er født i 1960 i 
Kroatien og kom til Danmark i 
1969. Han er gift med Brit og til-
sammen har de 5 børn. Han har ar-
bejdet i politiet i over 30 år og har 
med sin lange livs- og erhvervser-
faring lært at spotte en ”kunde” på 
lang afstand.

Vlado brænder for sit arbejde. I 
over 30 år har han kørt de danske 
veje tyndt i patruljevognen eller på 
sin politimotorcykel for at holde et 

vågent øje med bilister, cyklister og alle 
de andre. Han har set det meste, men kan 
stadig forbløffes over, hvor ubetænk-
somt nogle bærer sig ad, når de færdes 
i trafikken.

For Vlado har det aldrig været et mål 
i sig selv at give så mange og så store 
bøder som muligt. Nogen gange er dia-
logen at foretrække frem for sanktioner, 
mener Vlado.

Han har set mennesker blive dræbt 
og kvæstet på vejene, og han ved bedre 
end nogen, hvor stor sorg spritbilister og 
andre hensynsløse trafikanter kan være 
årsag til.

Vlado er blevet en kendt skik-
kelse på tv, hvor han i Kanal 5’s 
populære program ”Politijagt” la-
der seerne få indblik i en arbejds-
dag, som er mere varieret end de 
flestes. Men uanset hvad Vlado 
beskæftiger sig med, er det vigtigt 
for ham ikke at glemme den ån-
delige dimension, som han finder 
næring til gennem sin kristne tro.
Foredraget foregår i Jegerup Kir-
ke, og billetter bestilles gennem 
www.billetten.dk. Pris 150 kroner.

Alle er velkomne.
Jegerup Menighedsråd
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Disney Koncert i 
Jegerup Kirke 

14.10.2021

Det være sig Skønheden og Udyret, Løvernes Konge, 
Askepot, Klokkeren fra Notre Dame og Mary Poppins - 
for blot at nævne nogle af dem.

Dem og mange flere har du nu mulighed for at høre i 
Jegerup Kirke - selvfølgelig med de danske sangtekster.

Det er Øsby Kirkes organist, Mikaela Bang Jakobsen, der 

Hvem kender ikke en Disney sang 
fra en af de mange populære film?

kl. 19.30

står i spidsen for koncerten, og sammen med gode venner 
synger og spiller de os gennem et eventyrligt univers, hvor 
de også undervejs fortæller historien bag musikken. Der vil 
desuden til koncerten være en lysmand, der sørger for den 
helt rigtige stemning i kirken.

Der er fri entre, og alle er velkomne.
Jegerup Menighedsråd
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Jegerup KirkeVojens Kirke
Søndag den 7. november
kl. 16.30

mindes vi dem, som er gået bort i 
løbet af året. Det sker ved, at præ-
sterne ved Vojens Kirke læser nav-
nene højt på dem, der er begravet 
eller bisat fra Vojens Kirke siden 
sidste Alle Helgens Dag. Cellist, 
Felix Madsen, deltager og spiller 
stemningsfuldt musik af blandt 
andre Johann Sebastian Bach.

Alle er velkomne  

Søndag den 7. 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 til 
at sørge, mindes og tænke tilbage.

I Jegerup Kirke holdes der tra-
ditionen tro en anderledes afteng-
udstjeneste med mulighed for at 
tænde levende lys. Vi skal synge 
salmer og lytte til Bibelens trø-
stende ord. Men vi skal også tra-
ditionen tro lytte til tonerne fra en 
dygtig solist, som vil gøre guds-
tjenesten ekstra smuk. I år får vi 
besøg af fra cellisten, Felix Mad-
sen, der er studerende og kommer 
fra Sønderborg.

 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 be-
gravet/bisat fra Jegerup Kirke.

Alle er velkomne 

Maugstrup Kirke
Søndag den 7. 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 deres navne op og 
være fælles om vores tro på det 
evige liv.

Alle er velkomne

ALLE HELGEN GUDSTJENESTEALLE HELGEN GUDSTJENESTE
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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
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Sæt kryds i kalenderen Sæt kryds i kalenderen 
onsdag den 8. december kl. 19.00onsdag den 8. december kl. 19.00
Vojenskoret synger julen  Vojenskoret synger julen  
ind i Vojens kirkeind i Vojens kirke

Der er Luciaoptog i Jegerup Kirke 
den første weekend i december
Vi øver i kirken torsdag den 2. december kl. 16.00 til 17.00.
Når vi har øvet, hygger vi med lidt slik.

Der er tilmelding til organist Irene Larsen senest den 30. novem-
ber på mail: irenelarsenkirketoften@yahoo.com
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Så er der igen mulighed for at synge

Gospel  
i Jegerup Kirke
Vi skal optræde første weekend i december

 Vi øver følgende datoer: Torsdag  den  25. november
  Tirsdag  den  30.  november
  Torsdag  den 2.  december

Alle øvedagene er fra kl. 19.00 til 20.30 i Jegerup Kirke

Tilmelding senest tirsdag den 23. november til organist Irene Larsen på  
mail: irenelarsenkirketoften@yahoo.com

Det er gratis at deltage
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JEGERUP KIKREKLOKKE

Klokkeringning indstillet
Jegerup Kirke har en gammel klokke og ”klokkestol”, som 
klokken hænger i ude på tårnet.

Selve klokkestolen er nu så gammel og præget af råd og ru-
stangreb, at fortsat brug er uforsvarligt. Af sikkerhedsmæssige 
årsager er det derfor fra den 22. juni 2021 blevet besluttet, at 
al klokkeringning indstilles, og at der alene slås bedeslag. Det 
betyder, at klokken i en periode ikke ringer solen op og ned 

og kalder til gudstjeneste, og derfor desværre heller ikke kan 
sjæleringe i forbindelse med dødsfald.

Renoveringsarbejdet er ret omfattende, men det forventes at 
vores gode gamle klokke kommer til at slå igen, og at ringningen 
kan genoptages i fuldt omfang primo november måned 2021.

Kirkeværge ved Jegerup Kirke
Flemming Elmdal Kramer
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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.

Vi mødes kl. 14.00 i Jegerup Præstegård en gang om må-
neden, hvor vi gennemgår et tekststykke, som vi har læst hjem-
mefra. Bagefter får vi kaffe og kage. Vi plejer at have det rigtig 
hyggeligt, får nogle gode diskussioner og slutter normalt et 
halvårsforløb af med at spise sammen.

Studiegruppen har eksisteret i mere end 10 år og har læst 
alt fra Kaj Munk over Kierkegaard til salmedigtere, beken-
delsesskrifter og skønlitteratur. I 2021 tager vi hul på Svend 
Brinkman, som mange måske kender fra tv-udsendelser og 
radioprogrammer. Vi skal læse bogen ”Hvad er et menneske”, 
som er hans første skønlitterære bog, hvor man kommer med 
på en ung mands dannelsesrejse rundt i Europa under kyndig 
vejledning af den unge mands bedstemor. Bogen, skriver for-
laget, handler ikke om, hvordan du bliver den bedste udgave 
af dig selv, men om det alment menneskelige og om selve den 
menneskelige natur. I studiegruppen skal vi undersøge, om det 
er rigtigt. 

Vi mødes torsdag den 16. september kl. 14.00, torsdag 
den 21. oktober kl. 14.00, og torsdag den 25. november  
kl 17.00 med efterfølgende fællesspisning.

Skal du have hjælp til kørsel fra f.eks. Vojens, så sig til. 
 

Alle er velkomne.
Sognepræst Lone Marie Lundsgaard

STUDIEGRUPPEN

FØLG OS PÅ FACEBOOK
@JEGERUPKIRKE

WWW.JEGERUPKIRKE.DK
se de nyeste billeder, arrangementer m.v.
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Velkommen til  Velkommen til  
Skovgudstjeneste Skovgudstjeneste   

i Maugstrupi Maugstrup
Søndag den 5. sept. kl. 14.00Søndag den 5. sept. kl. 14.00

Igen i år kan vi afholde gudstjeneste med 
skøn sang og musik i Præsteskoven på Ha-
derslevvej under det store fantastisk bøgetræ.

Der vil være skilte, som leder hen til stedet 
i skoven, hvor gudstjenesten finder sted.

Man kan tage en frisk gåtur, cykle eller 
parkere sin bil i vejsiden ved skoven.

Efter gudstjenesten vil der være ”skovkaf-
fe eller sodavand”, hvis det mod forventning, 
bliver koldt på dagen, så husk varmt tøj, må-
ske en paraply og godt humør.

Maugstrup Menighedsråd  
og sognepræst Niels Dalsgaard

Julekoncert  
i Maugstrup Kirke

Tirsdag den 25. 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
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Den årlige sognejagt er lørdag d. 11. december kl. 10.00.

Maugstrup Menighedsråd

SOGNEJAGT

Tirsdag d. 7. december kl. 11.30 
Sæt kryds i kalenderen for forhåbentlig kan vi i år samles til 
adventsmødet, som vi plejer.  Nærmere beskrivelse af arrange-
mentet kommer i næste kirkeblad. 

Men man kan allerede nu tilmelde sig til sognepræst Niels 
Dalsgaard på e-mail: 
nbc@km.dk eller telefon 74 50 63 27. 
Tilmelding senest 30. november

ADVENTSMØDE I MAUGSTRUP

Torsdag d. 11. november kl. 11.00 
Ved mindestenen i Maugstrup vil der d. 11/11 blive lagt en 
krans til minde om de faldne fra sognet under 1. verdenskrig.  

Maustrup Menighedsråd

KRANSENEDLÆGNING

Festgudstjeneste og 25 års jubilæum  
i Maugstrup Kirke 
1. søndag i advent – 28. november kl. 10.30 

1. søndag i advent bliver en helt sær-
lig dag i Maugstrup i år, da det er 25 
år siden, at vores formand Ulla Toft 
kom i menighedsrådet. Og det vil vi 
selvfølgelig gerne markere i kirken og 
efterfølgende til en åben reception i 
multihuset kl. 12.00. 

Til gudstjenesten vil vores konfir-
mander også medvirke og skolebør-
nene hente deres adventskranse.      

FESTGUDSTJENESTE OG JULBILÆUM

3. november  
kl. 19.30-21.30  
i Maugstrup  
konfirmandstue 
Kom og vær med til en dejlig aften, 
hvor tidligere sognepræst Carsten 

Hansen Dybkjær fortæller om en af historiens allerstørste bil-
ledkunstnere nemlig Vincent van Gogh i foredraget Lyset fra 
himlen:

Om foredraget skriver Carsten Dybkjær: ”Vincent var præ-
stesøn. Han droppede teologistudiet og blev missionær hos 
kulminearbejdere. Da han gav sine møbler og tøj væk til de 
fattige, blev han fyret fordi han var en ’uværdig præst’. 

Vincent valgte så at blive kunstner.
Vincent forsøgte hele livet at give mennesker lys og håb gen-

nem sine billeder. Han solgte kun et maleri i sin levetid, men 
nu er hans billeder blandt verdens dyreste.

Jeg har cyklet i Vincents fodspor og fortæller i ord og bille-
der om Vincent van Gogh.”

Foredraget er gratis og der vil være kaffe og kage i pausen. 
Alle er velkomne 

Sognepræst Niels Dalsgaard

17. november kl. 19.30-21.30
Corona-tiden har lært mange, at det er dejligt at synge sam-
men.

Så det har vi tænkt os at gøre en aften, hvor organist Maria 
Johannsen og jeg fortæller om nogle af de allermest kendte af-
tensalmer, som vi synger sammen med nogle nyere. 
Der vil være højt humør, kaffe og kage. 

Kom glad og kom gerne.  
Sognepræst Niels Dalsgaard

SOGNEAFTENER
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MENIGHEDSRÅDSMØDER

Der er offentlige menighedsrådsmøder  
i Vojens Sogn:
Onsdag den 22. september  kl. 17.00 
Onsdag den 27. oktober  kl. 17.00
Onsdag den 24. november 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 14. september  kl. 17.00
Tirsdag den 12. oktober  kl. 17.00
Tirsdag den 9. november  kl. 17.00
Alle møder holdes i Jegerup Præstegård.

Jegerup Menighedsråd

Der er offentlige menighedsrådsmøder   
i Maugstrup Sogn:
Torsdag den 16. september  kl. 18.30
Torsdag den 25. oktober  kl. 18.30
Torsdag den 18. november  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. 4 - 2021) omdeles uge 33 - 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 13. oktober 2021.

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 25. september 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.
Ægteskabsattest 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

Vi glæder os over, at vi siden maj måned. 
igen kan afholde skiftevis gudstjenester 
m. altergang og andagt på plejehjemmet.
Afholdes hver tirsdag kl. 10.30. juli må-
ned dog undtaget.
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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: 
Kontakt kirkekontoret tlf. 74 54 11 04

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 Renate Nissen, Tlf.: 74 54 11 04 
Mail:  mariannehans@outlook.dk

Graver og kirketjener:
Tove Laursen 
Kirketoften 7 B, Jegerup, 6500 Vojens
Tlf.:  23 80 34 94
Mail:  tol@km.dk 

Kirkesanger: 
Helle Studsgaard, Tlf. 22 18 46 54 
Chresten Friis, Se Maugstrup sogn

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 onsdag den 13. oktober 2021.
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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 7. sept.  kl. 10.30 

Gudstj. Søndag den 5. sept.  kl. 11.00  
Konfirmander
Børnegudstj. Onsdag den 8. sept. kl. 10.00
Gudstj. Søndag den 12. sept. kl. 11.00  
Høstgudstjeneste + frokost
Gudstj. Søndag den 19. sept. kl. 09.30
Gudstj. Søndag den 26. sept.  kl. 09.30 
Foredrag Onsdag den 29. sept.  kl. 16.00 
Teologi for voksne fredag den 1. okt.  kl. 09.00 
Gudstj. Søndag den 3. okt. kl. 19.00  
Ungdomsgudstjeneste + spis
Børnegudstj. Onsdag den 6. okt. kl. 10.00 
Teologi for voksne fredag den 8. okt.    kl. 09.00
Gudstj. Søndag den 10. okt. kl. 11.00
Foredrag Tirsdag den 12. okt.  kl. 13.00 
Teologi for voksne fredag den 15. okt.    kl. 09.00
Gudstj. Søndag den 17. okt. kl. 09.30 
Gudstj. Søndag den 24. okt. kl. 11.00 
Teologi for voksne fredag den 29. okt.  kl. 09.00 
Gudstj. Søndag den 31. okt. kl. 11.00 
Børnegudstj. Onsdag den 3. nov. kl. 10.00 
Teologi for voksne fredag den 5. nov.  kl. 09.00 
Gudstj. Søndag den 7. nov.  kl.  16.30 
Alle Helgens dag
Filmmatiné Tirsdag den 9. nov. kl. 10.00 
Teologi for voksne fredag den 12. nov.  kl. 09.00 
Gudstj. Søndag den 14. nov.  kl. 09.30 
Teologi for voksne fredag den 19. nov.  kl. 09.00 
Gudstj. Søndag den 21. nov.  kl. 11.00 
Gudstj. Søndag den 28. nov. kl. 11.00  
Kirkefrokost

AKTIVITETER I SOGNENE

Gudstj. Søndag den 5. sept.  kl. 16.30  
Høstgudstjeneste + middag 

Gudstj. Søndag den 12. sept.  kl. 09.30 

Studiegruppe torsdag den 16. sept.  kl. 14.00

Gudstj. Søndag den 19. sept. kl. 11.00 

Foredrag Onsdag den 22. okt.  kl. 10.00 

Gudstj. Lørdag den 25. sept. kl. 11.00  
Lørdagsdåb

Gudstj. Søndag den 26. sept. kl. 11.00 

Gudstj. Søndag den 3. okt. kl. 11.00 

Foredrag Onsdag den 6. okt.  kl. 19.00 

Gudstj. Søndag den 10. okt. kl. 09.30 

Koncert Torsdag den 14. okt. kl. 19.30

Gudstj. Søndag den 17. okt. kl. 11.00

Studiegruppe torsdag den 21. okt.  kl. 14.00

Gudstj. Søndag den 24. okt. kl. 09.30 

Gudstj. Søndag den 31. okt. kl. 09.30

Gudstj. Søndag den 7. nov. kl.  19.00 
Alle Helgens dag

Gudstj. Søndag den 14. nov. kl. 11.00 

Foredrag Torsdag den 18. nov.  kl. 19.00 

Gudstj. Søndag den 21. nov.  kl. 09.30

Studiegruppe torsdag den 25. nov.  kl. 17.00

Gudstj. Søndag den 28. nov. kl. 09.30  
Sønderjysk Kor deltager

Gudstj. Søndag den 5. sept. kl. 14.00 
Friluftsgudstjeneste 

Gudstj. Søndag den 12. sept. kl. 10.30

Gudstj. Søndag den 19. sept. kl. 10.30  
Høstgudstjeneste + kirkefro.

Gudstj. Søndag den 26. sept. kl. 10.30 

Gudstj. Søndag den 3. okt. kl. 10.30 

Gudstj. Søndag den 10. okt. kl. 10.30 

Gudstj. Søndag den 24. okt. kl. 10.30

Gudstj. Søndag den 31. okt.  kl. 10.30

Sogneaften Onsdag den 3. nov. kl. 19.30

Gudstj. Søndag den 7. nov.  kl.  10.30 
Alle Helgens dag

Kransenedlægning  
Torsdag den 11. nov.  kl. 11.00

Sogneaften Onsdag den 17. nov. kl. 19.30

Gudstj. Søndag den 21. nov.  kl.  10.30 

Koncert Tirsdag den 25. nov. kl. 19.00

Gudstj. Søndag den 28. nov.  kl. 10.30 


