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af sognepræst Pia Haaning

PRÆSTEKLUMMEN

Om det at være kirke

I skrivende stund har vi lige netop afsluttet det, vi kunne kalde 
det festlige kirkehalvår. Altså det halvår, hvor vi har gennem-
levet alle de kristne fester lige fra advent til jul, over faste og 
påske til himmelfart og pinse. 

Nu venter der et kirkehalvår uden fester, et halvår, der rum-
mer sommerens fred og ro også på kirkeaktivitetsfronten, og 
derefter et efterår med opstart af konfirmander og aktiviteter i 
kirke og sognegård. 

Det festløse kirkehalvår kalder vi for trinitatistiden, og det 
er den tid, hvor vi fra prædikestolen forsøger at forkynde, hvad 
og hvordan alle festerne skal influere på vores hverdags liv – 
sagt med andre ord: hvad betyder det for vores liv, at Jesus 
levede, døde, opstod og farede til himmel? Og hvordan skal vi 
tilgå vores liv set i det perspektiv? Trinitatistiden beskæftiger 
sig dermed mere med hverdag end med fest. 

Selv holder jeg meget af trinitatistiden, men nu er jeg også 
et menneske, der holder meget af hverdagen, af det vante, af 
rutinerne af det daglige liv med familie, venner og kollegaer.

I kirken er der jo også rigtig meget hverdagsliv – det hand-
ler ikke kun om de store højtider og om at fejre ting. Faktisk 
handler kirkens liv allermest om hverdag. I løbet af ugen sker 
der så mange ting i kirken, som ikke altid er synligt. Synligt er 
det selvfølgeligt, når flaget er på halv i vores 3 kirker, og der i 
løbet af ugen er bisættelser og begravelser. Men mere usynligt 
er det, når vi præster besøger pårørende i deres hjem til samta-
ler, husbesøg osv. Der foregår også meget usynligt arbejde på 
kirkegården, den daglige vedligeholdelse, alt kontorarbejdet 
og kontakten med de familier, der skal have en kiste eller en 
urne sat ned. Og sådan er det også i sognegården i Vojens, hvor 
der dagligt er åbent for personlig betjening, hvis man skal have 

en dåbsattest, har brug for at booke vielse eller dåb, ligesom 
der sørges for, at sognegården altid fremstår pæn og præsen-
tabelt, at der er kaffe til dem, der kommer for at mødes og at 
stedet i det hele taget fungerer. 

Men sognegården danner også ramme om nogle vores faste 
brugere, de grupper, som kommer hver uge for at låne et loka-
le. Og det er her meget af kirkens diakoni udfolder sig.

Et af de diakonale tiltag, som sognegården danner ramme 
om, er Hele Danmarks Familieklub i Vojens, som er et rigtig 
fint tilbud til pastoratets familier.

Hele Danmarks Familieklub er et partnerskabsprojekt mel-
lem KFUM’s Sociale Arbejde, FDF og KFUM Spejderne, støt-
tet af Den A.P. Møllerske Støttefond og køres af en koordina-
tor samt frivillige. Projektet er selvkørende, men Vojens kirke 
lægger lokaler til og vores sognemedhjælper Marianne er også 
involveret i arbejdet. 

Familieklubben handler netop om hverdag og om trinitatis 
tidens forkyndelse, for i familieklubben er man sammen om 
at skabe god tid og energi til børn og voksne i hverdagen. Det 
sker gennem fællesspisning, leg og samvær. Fælles for alle fa-
milier, er, at de har lyst til at få et større lokalt netværk, nærvær 
med andre familie. 

Lige nu er der 10 familier tilknyttet familieklubben, som 
mødes hver anden onsdag kl. 16.30-19.00 til leg, mad, aktivi-
teter i Vojens sognegård. 

Familieklubben har et team af frivillige, som sørger for at 
planlægge aktiviteter og måltider, og her er der altid brug for 
flere frivillige hænder. Så har du/I lyst til at hjælpe til og bakke 
op om familieklubben, så giv endelig lyd. Måske har I som 
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familie lyst til at være med, måske er du en omsorgsfuld mad-
mor/-far, legeglad superhelt eller måske har du bare en interes-
se i at bakke op om familieklubben? 

Og familieklubben mangler lige nu et par ekstra hænder til 
at hjælpe til i, ligesom nye familier altid er velkomne.

Er du/ I interesseret i at være med eller at være frivillig, så 
kontakt Marta på tlf. 5123 8767 for at høre mere om klubben og 
det at være frivillig i familieklubben. I kan læse mere om Hele 
Danmarks Familieklub på www.heledanmarksfamilieklub.dk

Mange hilsner sognepræst Pia Haaning

Orlov
Pia Haaning Lorensen holder studieorlov i okt. - nov. - dec. 
Der vil blive indsat en vikar i stillingen.
Lone Marie Lundsgaard har per. 1.9.2022 fået bevilliget 1 års 
orlov, da Lones mand har fået en stilling i Paris, hvor de skal 
bo det næste år. 
Bo Grymer vil varetage embedet fra 1.9.2022. 
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PHL  = Pia Haaning Lorenzen
NBC = Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard
BBG = Bo Bergholdt Grymer
NN = Vikar

September Oktober
Lørdag den 3. sept.  
Vojens  22.00  PHL 
Lysfest med VGIE

Søndag den 4. sept. 12.s.e.trin. 
Vojens  11.00  BBG 
Jegerup  09.30  BBG 
Maugstrup  
Plantagetur  11.00  NBC 

Onsdag den 7. sept.  
Vojens  10.00  PHL 
Børnegudstjeneste 

Søndag den 11. sept. 13.s.e.trin. 
Vojens  11.00  NBC 
Jegerup  ingen 
Maugstrup  09.30  NBC

Søndag den 18. sept. 14.s.e.trin 
Vojens  11.00  PHL 
Høstgudstjeneste  
Jegerup  17.00  BBG 
Høstgudstjeneste  
Maugstrup  10.30  NBC 
Høstgudstjeneste

Søndag den 25. sept. 15.s.e.trin. 
Vojens  11.00  BBG 
Jegerup  17.00  BBG 
Aftensang  
Maugstrup  ingen 

Søndag 2. okt. 16.s.e.trin.  
Vojens  19.00  BBG 
Ungdomsgudstjeneste 
Jegerup  11.00  NN 
Maugstrup  09.30  NN

Onsdag den 5. okt.  
Vojens  10.00  BBG 
Børnegudstjeneste 

Søndag den 9. okt. 17.s.e.trin. 
Vojens  09.30  NBC 
Jegerup  11.00  NBC 
Maugstrup  10.30  NN

Søndag den 16. okt. 18.s.e.trin. 
Vojens  11.00  NBC 
Jegerup  ingen 
Maugstrup  09.30  NBC

Søndag den 23. okt. 19.s.e.trin. 
Vojens  11.00  BBG 
Jegerup  17.00  BBG 
Aftensang  
Maugstrup  ingen 

Søndag den 30. okt. 20.s.e.trin. 
Vojens  09.30  NN 
Jegerup  11.00  NN 
Maugstrup  10.30  NBC

GUDSTJENESTELISTE

Onsdag den 2. nov.  
Vojens  10.00  NBC 
Børnegudstjeneste 

Søndag den 6. nov. Allehelgen 
Vojens  16.00  BBG, NBC 
Jegerup  19.00  BBG 
Maugstrup  10.30  NBC

Søndag den 13. nov. 22.s.e.trin. 
Vojens  11.00  NN 
Jegerup  ingen 
Maugstrup  09.30  NN 
Kransenedlæggelse v. sten

Søndag den 20. nov.  
Sidste s.i. kirkeåret  
Vojens  11.00  NBC 
Jegerup  17.00  BBG 
Aftensang 
Maugstrup  ingen 

Søndag den 27. nov. 1.s.i.advent 
Vojens  11.00  NN 
Jegerup  11.00  BBG 
Sønderjysk kor 
Maugstrup  10.30  NBC 
 

November
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Jegerup Kirke 9. april

Jegerup Kirke 10. april

ÅRETS KONFIRMANDERBABY SALMESANG BABY SALMESANG 

Babysalmesang i Vojens Sognegård, Østerled 4
Fra tirsdag den 13. september til 22. november 

Vi synger salmer og sange med fagter, hilser på strudsen Holger Fælles-
sanger, og hygger med kaffe og kage.

Organist Irene Larsen

BØRNEGUDSTJENESTER BØRNEGUDSTJENESTER 

Vojens Kirke inviterer en gang om måneden til børnegudstjenester mål-
rettet dagplejemødre, vuggestuer, børnehaver og forældre på barsel. 
Gudstjenesterne varer mellem 20 – 30 minutter og foregår i børnehøjde. 

Ud over at blive fortrolig med kirkerummet, Fadervor og Velsignel-
sen, synger organist Irene Larsen også med børnene og laver fagter og 
bevægelser til sangene. 

Kirkegårdsleder Steffen Brandenstein hjælper børnene med at få klok-
ken til at ringe, og sognepræsterne genfortæller bibelhistorier. 

Efter gudstjenesten serverer sognemedhjælper Marianne Nissen no-
get sundt til børnene inde i kirken. 

I efteråret ligger gudstjenesterne  
kl. 10.00 onsdage den  

7. september, 5. oktober, 2. november og 7. december 
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Maugstrup Kirke d. 15. majJegerup konfirmander i Vojens Kirke d. 13. maj

 Vojens Kirke d. 26. majJegerup Kirke 13. maj

ÅRETS KONFIRMANDER
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KONCERT I VOJENS KIRKEKONCERT I VOJENS KIRKE
Tirsdag den 27. september kl. 19.00Tirsdag den 27. september kl. 19.00

Carsten Knudsen gæster 
Vojens kirke med solo 
ukulele. Koncerten veksler 
mellem evergreens og Car-
stens kompositioner. Der 
bliver introduceret instru-
menter som aldrig tidlige-
re er set og hørt i Vojens, 
nemlig den australske did-
geridoo og det afrikanske 
fingerklaver. Derudover 
fortæller Carsten om sit 
livs eventyr med ukule-
len, som har bragt ham 
vidt omkring, blandt andet 
Blue Mountain ukulele fe-
stival i Australien og Sibe-
lius museet i Finland 

Der er fri entre  
til koncerten.
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Lørdag den 3. september kl. 22.00 
I samarbejde med efterskolen VGIE, holder sognepræst Pia 
Haaning Lorenzen lystale ved kirken kl.22.00. Efterskolen har i 
løbet af det sidste døgn afviklet deres egen Stafet for livet, som 
afsluttes v kirken. 

Alle er velkomne

LYSTALE VED VOJENS KIRKE 

Torsdag den 8. september 14.30-16.30  
Det er både sjovt og tankevækkende, når forfatter og præst 
Hanne Jul Jakobsen læser op af sine flot anmeldte Pralbønner. 
Bønner for forelskede, for forkalkede, for forhutlede, forfros-
ne, forhastede og mange flere. Eftermiddagen former sig som 
en vekslen mellem digtoplæsning og musik, hvor pianist Lene 
Buch Rasmussen med en række udtryksmættede og gnistrende 
kompositioner af bla. Bach, Chopin, Arvo Pärt og Eric Satie 
reflekterer Hannes digte og tilføjer et yderligere perspektiv. 
Musikken rummer både det sfæriske og dansende, tyngde og 
lethed, det sprøde og bidende og klangen fra hjertet og spejler 
således essensen i Hannes digtning. 

Derefter er der kaffe og kage og fællessang. Ingen tilmelding. 

MUSIK & POETRY SOGNEEFTERMIDDAG

Tirsdag den 13. september kl.15.00 -17.00   
kan I glæde jer til endnu en lille pilgrimsvandring. Vi mødes 
ved Vojens fritidscenter på parkeringspladsen kl.15.00, og efter 
en kop kaffe og lidt kage, går vi en tur i området. Medbring selv 
vand til gåturen. 

Der er ingen tilmelding, bare mød op. 

EFTERMIDDAGSVANDRING

Torsdag den 15. september kl.10.00 og kl.11.15
Vojens kirke inviterer alle indskolingsbørn fra Bregnbjergsko-
len og Simmersted friskole til musikteater i kirken. TRIOfa-
bula kommer og opfører stykket “Engle” og børnene kan godt 
glæde sig til en dejlig oplevelse, når TRIOfabual spiller, synger 
og fortæller om engle.

TRIOFABULA GÆSTER VOJENS KIRKE 
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FØLG OS PÅ FACEBOOK
@VOJENSKIRKE

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

Søndag den 18. september kl.11.00 
Traditionen tro vil kirken være festligt pyntet, når vi holder 
høstgudstjeneste i Vojens kirke. Efter gudstjenesten er alle ind-
budt til kirkefrokost i sognegården, hvor vi sammen vil hygge 
os med god mad, fællessang og socialt samvær. 

Tilmelding til kirkefrokost, pris kr. 40,- seneste den 13. sep-
tember til Marianne på 7454 1104/ mariannehans@outlook.dk 

HØSTGUDSTJENESTE MED KIRKEFROKOST 

Onsdag  
den 21. september 

kl.10.00 
Duoen Englesang gæster 
Vojens kirke, da kirken 
har inviteret alle bør-
nehavebørn i Vojens by 
til en dejlig musikalsk 
oplevelse. Duoen spiller 
og synge kristne sange 
og involverer børnene i 
koncerten på fineste vis.

ENGLESANG I VOJENS KIRKE 

Torsdag den 22. september kl. 18.00 -21.00 
Vojens menighedsråd indbyder sognet til åbent hus og me-
nighedsmøde i kirke, sognegård og på kirkegården. Vi starter 
kl.18.00 og der vil være 3 stationer – kirke - sognegård og kir-
kegård, hvor personalet vil fortælle om de enkelte ting. Alle 
kommer rundt på alle stationer.  

Til sidst er der kaffe og kage i sognegården, hvor menighedsrå-
det vil give en orientering om deres arbejde: Hvor er vi nu, og 
hvad skal er ske frem til 100-års jubilæet i 2025. 

ingen tilmelding

 ÅBENT HUS I VOJENS KIRKE,  
SOGNEGÅRD OG KIRKEGÅRD  
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Søndag den 6. november kl. 16.00 
I Vojens Kirke mindes vi ved en smuk og stemningsfuld gudstjeneste alle dem, som er gået bort i løbet af året. Under gudstje-
nesten vil der være mulighed for at tænde levende lys, og solisten Bettina Zielke vil gøre gudstjenesten ekstra smuk. Alle, der i 
det forgangne kirkeår er bisat eller begravet fra vojens Kirke, vil blive nævnt og tændt lys for.   Alle er velkomne.

ALLE HELGEN GUDSTJENESTE MED SOLIST 
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Sæt kryds i kalenderen og glæd jer til efteråret, hvor vi atter 
tage fat på nogle af de mange store og vigtige emner inden for 
tro og kristendom. Det foregår i Vojens Sognegård fredage kl. 
9.00-10.30.  I pauserne vil der være kaffe og kage. Det er gratis 
at deltage, og alle er velkomne. Det kræver ingen tilmelding.  

Her er årets program: 
7. oktober: Sognepræst Niels Dalsgaard kommer og fortæller 
om de oldkirkelige bekendelser med særligt fokus på trosbe-
kendelsen, som vi kender den fra gudstjenesten.     

14. oktober:  Fortæller Niels Dalsgaard om nogle af de ældste 
salmer, som findes i vores salmebog.  

28.oktober: Kommer vikarende sognepræst Bo Grymer og ta-
ler om tro og viden og forholdet mellem teologi og naturviden-
skab. Hvor går grænsen for de forskellige discipliner, og hvad 
er deres styrker og svagheder.

4. november: Tager Bo Grymer fat på det ondes problem: 
Denne gang skal vi høre om teodicéproblemet, også kaldet det 
ondes problem, som grundlæggende lyder: ”Hvordan kan der 
være ondskab og lidelse i verden, hvis Gud er både god og al-
mægtig?”

11. november: Her vil Bo Grymer tale om kristologi og se på 
den anden trosartikel, om Jesus som Kristus, Guds Søn, hvor 
der blandt andet vil blive set på, hvilke kampe
der lå bag ved udviklingen af den for kristendommen altafgø-
rende to-natur-lære.

25. november: Skal vi læse og tale om Johannes første, andet 
og tredje brev, som står i Det Nye Testamente. Niels Dalsgaard 
læser og fortæller. 

TEOLOGI FOR VOKSNE I VOJENS
Søndag den 2. oktober kl. 19.00 

Ungdomsgudstjenesten er med rytmisk musik og prædiken 
på gulvet. Vojens Pigekor deltager, og der vil være nadver med 
druesaft og et stort brød. 

Inden gudstjenesten er der fællesspisning i sognegården. 
Hvorefter vi sammen går i kirken og holder gudstjeneste.

Tilmelding til spisning senest onsdag den 28. september til 
sognemedhjælper Marianne Nissen hverdage mellem 09.00-
12.30 på tlf. 7454 1104 eller mariannehans@outlook.dk. 
Pris for maden er kr. 25,- pr. person. 

UNGDOMSGUDSTJENESTE 

Torsdag den  27. oktober Kl. 14.30 
Der er lagt op til fest og farver, når musik fra 1930´erne tager 
publikum med på musikalsk rejse fra Danmark, ned gennem 
Frankrig og til sidst USA. 
Der er revy viser i Liva Weel stil, ægte Fransk cafe stemning i 
Edit Piafs ånd og swingende jazz fra det vilde vesten. Der bliver 
rig lejlighed til at synge med på de kendte sange.  
Der er fri entre men tilmelding til Marianne senest den  
25. oktober på mail: Mariannehans@outlook.dk 

CAFE 1930 MED ANJA, IRENE OG MARIANNE 
I VOJENS SOGNEGÅRD 
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Tirsdag den 15. november  
kl. 10.00 -13.00  

Vi mødes i sognegården og ser film. 
Hvilken film vi skal se,  
offentliggøres i oktober.   
Efter filmen er der snitter og snak. 
Tilmelding til Marianne  
senest den 11. nov på  
7454 1104 eller 
Mariannehans@outlook.dk 
Pris. kr. 50,- for 3 snitter. 
Drikkevarer  
tilkøbes. 

FILMMATINÉ 

Søndag den 27. nov Gudstjeneste og kirkefrokost  
Vi fejrer begyndelsen på det nye kirkeår med gudstjeneste 
kl.11.00 og efterfølgende frokost i sognegården.  

Tilmelding til frokost til Marianne Nissen, hverdage mellem 
09.00-12.30 på tlf. 7454 1104 eller mariannehans@outlook.dk. 
Pris for frokost: kr. 50,- Drikkevarer tilkøbes.  

1.  ADVENT  

Torsdag den 1. december kl. 14.30
Publikum varmer stemmerne op til de kendte julesange. Anja 
og Irene optræder på slap line, med sange fra de varme lande, 
som fx: I want a Hippopotamus for Christmas, og Mele Kaliki-
maka. Derudover læser Anja små historier fra Selma Lagerlöfs 
bog Kristus Legender.  
Der er fri entre men Tilmelding til Marianne på mail 
Mariannehans@outlook.dk senest den 29. november.  

SYNG JULEN IND MED ANJA OG IRENE  
I VOJENS SOGNEGÅRD Mandag den 5. december kl.19.00 i Vojens Kirke 

Tresognspastoratet er gået sammen om at arrangere en jule-
koncert med Søs Fenger.  Så glæd jer til en aften i Vojens kirke 
med nærvær og i øjenhøjde med publikum. På sætlisten vil der 
være traditionelle julesange, Christmas Carols og salmer som 
”Glade Jul”, “Have Yourself a Merry Little Christmas”, “En rose 
så jeg skyde” og “Dejlig er jorden” samt egne sange som “Sidste 
time”, “Inderst Inde” og “Holder øje med dig”. Alle sange spun-
det sammen med Søs´ egne tanker og anekdoter om livet og 
julen, samt refleksioner om alt, hvad dertil hører af traditioner, 
kærlighed, savn, afsavn og glæde. 
Dørene åbnes kl. 19.00. 
Koncerten starter kl. 20.00. 

Billetter købes på  
www.billet.musik.dk. 
- Pris: kr. 325,- 

JULEKONCERT MED SØS FENGER
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Foredrag med  Foredrag med  
Søs EgelindSøs Egelind

Onsdag den 12. oktober  Onsdag den 12. oktober  
kl. 19.00 i Jegerup Kirkekl. 19.00 i Jegerup Kirke

Søs Egelind er komiker, entertainer og foredrags-
holder. Og hun er en MESTER i at få os andre til 
at grine. 

Men hun er også dobbelt Verdensmester i 
Overlevelse af kræft og deler rundhåndet ud af 
egne erfaringer i et personligt, livsbekræftende, 
tankevækkende og positivt foredrag om livstru-
ende sygdom, og hvordan man kan gå igennem 
en voldsom krise og komme ud på den anden 
side som et klogere, mere lykkeligt og taknem-
meligt menneske. 

Disse erfaringer trækker Søs Egelind også på, 
når hun tager os med til sit eget bud på en for-
nyelse af den kirkelige handling. Om formidling, 
kommunikation, teknik, indlevelse, passion, yd-
myghed, tolkning, fornyelse, tvivl, kærlighed og 
energi. 

Har teatret og kirken noget til fælles? 
Har præsten og skuespilleren?  

 Billetpris: 185 kr. 

Billetter sælges på www.Billetten.dk 

13KIRKEBLADET · 41. ÅRGANG · NR. 4



Søndag den 6. november kl. 19.00 
I Jegerup Kirke min-
des vi ved en smuk 
og stemningsfuld af-
tengudstjeneste alle 
dem, som er gået bort 
i løbet af året. Under 
gudstjenesten vil der 
være mulighed for at 
tænde levende lys, og 
solisten Bettina Ziel-
ke vil gøre gudstjene-
sten ekstra smuk. 

Alle, der i det forgangne kirkeår er bisat eller begravet fra 
Jegerup Kirke, vil blive nævnt og tændt lys for. 

Alle er velkomne.

ALLE HELGEN GUDSTJENESTE  
MED SOLIST 

Søndag den 27. november kl. 11.00  
Søndag den 27. november begynder vi det nye kirkeår i Jegerup 
Kirke med at fejre gudstjeneste sammen med Sønderjysk Kor.  

Koret har eksisteret siden 1972 og er et veletableret firstem-
migt amatørkor, der har sunget både nord og syd for grænsen i 
mange sammenhænge. Mest kendt er det måske for mange fra 
dets deltagelse i ”sangtimen” ved lysfesten på Haderslev Kaser-
ne 4. maj. 

Koret sang adventen ind i kirken sidste år, og igen i år glæ-
der vi os til at lytte til dejlig korsang og ikke mindst fællessang 
omkring vores smukke og elskede adventssalmer.   

Alle er velkomne.

GUDSTJENESTE MED SØNDERJYSK KOR 

Søndag den 18. september kl. 17.00   
Søndag den 18. september kl. 17.00 fejrer vi høstgudstjeneste i 
vores gamle kirke. Efterfølgende går vi over i forsamlingshuset 
og spiser høstmiddag. Menighedsrådsformanden vil fortælle 
om arbejdet i menighedsrådet og året, der er gået.   

Af hensyn til borddækning beder vi om tilmelding senest 
fredag den 9. september. 

Pris for middag inkl. 1 drikkevarer 50 kroner. Børn un-
der konfirmationsalder er gratis. 

Tilmelding sker ved at blive skrevet op hos kordegnen på 
7454 1104/agbo@km.dk og samtidig indbetale kr. 50,- på Mo-
bilePay 28085 med teksten ”høstmiddag” i emnefeltet. 

Alle er velkomne.

HØSTGUDSTJENESTE

Søndag den 25. september, 23. oktober,  
20. november og 3. søndag i advent kl. 17.00 
I Jegerup Kirke begynder vi på en ny tradition, når vi fra sep-
tember efter engelsk forbillede holder en række ”aftensang i 
kirken”.  

Aftensangen er korte, 
genkendelige andagter 
uden nadver men med 
masser af sang og en lil-
le refleksion over dagens 
evangelium. Salmerne er 
nye og kendte fra Fælles-
sang med Phillip Faber 
i TV. I løbet af efteråret 
vil der dog også være en 
enkelt kendt efterårssal-
me fra salmebogen til 
aftensangen, Derudover 
medvirker violinist Elisa 
Fuusgaard.

Alle er velkomne.

AFTENSANG 

VOJENS - JEGERUP - MAUGSTRUP

FØLG OS PÅ FACEBOOK
@JEGERUPKIRKE

WWW.JEGERUPKIRKE.DK
se de nyeste billeder, arrangementer m.v.
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”DEN FRI AFTENHØJSKOLE ”AFHOLDER

Dagens program:
Kl.   9.30 Velkomst med kaffe 
Kl. 10.00  Historisk tilbageblik med et spændende 

foredrag v. lektor Jørn Buch, Haderslev. 
Emnet: ” Biskop Fuglsang-Damgaard – fra 

skyttegrav til bispestol ”
Kl. 12.00 Frokost pause 
Kl. 13.00  Orientering vedr. ”Den fri aftenhøjskoles” 

fremtid. 
Kl. 13.30   Foredrag ved Rikke Dypping og Aslak 

Skjøth, Folding / Brørup 
Emnet: ”Alene i Vildmarken”  
Datter & Fars oplevelse i Den barske natur 
i Nord Norge, som  man har kunnet følge i 
TV serien – DR1.

Kl. 14.45  Kaffe, derefter mulighed for at stille  
spørgsmål til Rikke & Aslak.

Dagen afsluttes senest kl. 16.00
På grund af traktementet, er der behov for tilmelding 
senest torsdag den 20. oktober. 
Ulla Toft, uto@bbsyd.dk, 29 26 77 22 eller sognepræst 
Niels Christensen-Dalsgaard, nbc@km.dk, 74 50 63 27

Højskoledag
Den 29. oktober 2022 fra kl. 9.30 – kl. 16.00 i Multihuset, Harken 1, Simmersted 
Pris kr. 150 pr. person. Inklusiv: To foredrag - Formiddagskaffe – Frokost - Eftermiddagskaffe

Alle er velkommen.

Med venlig hilsen 
Planlægningsgruppen - ”Den fri aftenhøjskole” i Maugstrup.

Lektor Jørn Buch

Aslak Skjøth  og Rikke DyppingAslak Skjøth  og Rikke Dypping
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4. september kl. 11.00  
i plantagen ved Kestrupvej

Mange af os nyder sikkert at gå ture i plantagen ved Kestrup-
vej og i sensommeren bliver der rigtig god grund til at gøre 
det. Når vi d. 4. september mødes ude i skoven ved shelteret 
– hvor der efter en kort andagt vil være et lille orienteringsløb 
for børn og naturglade mennesker. I orienteringsløbet vil man 
få mulighed for at lære skoven bedre at kende og svare på nogle 
spørgsmål om naturen og biblen. 
Når løbet er færdigt, vil der blive serveret pølser og bagt sno-
brød – og derudover vil der også være mulighed for at købe 
sodavand og øl. Så tag børn eller børnebørn under armen og 
vær med til en sjov dag i det grønne. 

Alle er velkomne.  

Maugstrup Menighedsråd

PLANTAGETUR

18. september kl. 10.30 i Maugstrup Kirke
Når marken er mejet, høet høstet og kornet i laderne, fejrer vi 
alle de rige gaver Gud har givet os i løbet af året med en høst-
gudstjeneste i Maugstrup Kirke. Derudover er det også dagen, 
hvor de nye konfirmander begynder at komme i kirken, som 
led i deres forberedelse til konfirmationen. Kirken vil derfor 
være pyntet flot op. Efter gudstjenesten vil der også være lidt 
at spise i konfirmandstuen, hvor formanden vil berette om me-
nighedsrådets arbejde.

Alle er velkomne.  
Maugstrup Menighedsråd

HØSTGUDSTJENESTE

Søndag den 6. november kl. 10.30
Vi mindes dem, som er gået bort, og blevet begravet eller bisat 
fra Maugstrup kirke siden sidste Allehelgensdag ved at læse de-
res navne op, og være fælles om vores tro på det evige liv. 

Alle er velkomne. 
Sognepræst Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard

ALLE HELGEN GUDSTJENESTE
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Efter gudstjenesten d. 13. november kl. 9.30 
vil der ved mindestenen på Maugstrup Kirkegård blive lagt en 
krans til minde om dem i sognet, der mistede livet under 1. 
verdenskrig.

KRANSENEDLÆGGELSE

SOGNEAFTNER

13. oktober kl. 19.30 
Sognepræst ved Haderslev Domkirke Kim Legarth kommer og 
fortæller om et emne, der optager os alt for lidt nemlig om de 
millioner af kristne, der til dagligt må kæmpe med forfølgelser 
og chikane på grund af deres tro. Ved siden af sit arbejde er 
Kim Legarth bestyrelsesmedlem i organisationen Åbne døre, 
som forsøger at hjælpe andre kristne verden over.

9. november kl. 19.30 
Hospice- og sognepræst Bente Moll Bramming kommer og 
fortæller om en evighed af håb. 
Om sit foredrag skriver hun:
Håb i kristen forstand kan udspringe af en forestilling om, at 
det smukkeste eventyr bliver til virkelighed, og hvert menneske 
her har en opgave og rolle. Undervejs kan vi opleve modgang, 
fortvivlelse og sorg, men det ender ikke i katastrofe. Som i den 
kristne fortælling er der et vendepunkt, en redning, der også 
betyder, at mennesket forliger sig med sin rolle og ser sit liv 
indskrevet i en større meningsfuld fortælling. I det lys kaster 
håbet en mening over det liv, vi lever her og nu. Denne forestil-
ling vil blive udfoldet gennem brug af store fortællinger og små 
historier fra hverdagen.

Maugstrup sogns kirkegårdsgraver binder igen i år advent-
skranse med elever fra Simmersted Friskole. De færdige kranse 
afhentes i Maugstrup Kirke 

1. søndag i advent den 27. november kl. 10.30
Hvor de under familiegudstjenesten smykker kirkerummet, og 
er en festlig opstart på adventstiden. Konfirmanderne hjælper 
til ved gudstjenesten, og vil også være med til at tilrettelægge 
den. Desuden markeres også ved denne lejlighed Haderslev 
Stifts 100-års jubilæum.

Sognepræst Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard

FAMILIEGUDSTJENESTE 1. ADVENTSSØNDAG

Tirsdag den 6. december kl. 11.30
Sæt kryds i kalenderen, nærmere beskrivelse for arrangemen-
tet følger i det næste kirkeblad. Men man kan allerede nu til-
melde sig til Sognepræst Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard på 
e-mail: nbc@km.dk.
Tilmelding senest den 29.november 2022

Maugstrup menighedsråd

ADVENTSMØDE I MAUGSTRUP SOGN

Sæt kryds i kalenderen 
Lørdag den  

10. december 2022 
Afholdes den årlige sognejagt – 
nærmere info følger i det næste 
kirkeblad.

Jagtforeningerne og Maugstrup 
menighedsråd

SOGNEJAGT
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MENIGHEDSRÅDSMØDER

Der er offentlige menighedsrådsmøder  
i Vojens Sogn:
Onsdag den 21. september kl. 17.00
Onsdag den 26. oktober kl. 17.00
Onsdag den 23. 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: 
Trsdag den 13. september  kl. 17.00
Tirsdag den 11. oktober  kl. 17.00
Tirsdag den 1. november  kl. 17.00
Alle møder holdes i Jegerup Præstegård.

Jegerup Menighedsråd

Der er offentlige menighedsrådsmøder   
i Maugstrup Sogn:
Torsdag den 15. september   kl. 18.30
Torsdag den 13. oktober  kl. 18.30
Torsdag den 17. 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 - 2022) omdeles uge 34 - 2022.
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 
tirsdag den 17. oktober 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. Ønskes der lørdagsdåb, skal 
man henvende sig på kirkekontoret.
 
Der er lørdagsdåb: 
lørdag den 21. maj 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

For plejehjemsgudstjenester på  
Bregnbjerglund i 2022 se
www.vojenskirke.dk
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Kirkekontoret 
Østerled 4 · 6500 Vojens · Tlf. 74 54 11 04

Præster i Tresognspastoratet
Pia Haaning Lorenzen · kontor: Østerled 4, 6500 Vojens · Tlf. 74 54 11 04 · Mail: phlo@km.dk · Mandag fri

Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard · Borgvej 3, Maugstrup, 6500 Vojens · Tlf. 74 50 63 27 · Mail: nbc@km.dk · Mandag fri.
Bo Grymer · Tlf. 74 54 11 04 · Mail: bobg@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 
Maila: anjasarahpedersen@gmail.com

Menighedsrådsformand: 
Preben Holmberg, Vestergade 22, 6500 Vojens 
Tlf.: 24 44 40 55 
Mail: holmbergpreben@gmail.com

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: 
Jan Andersen 
Kirketoften 7 B, Jegerup, 6500 Vojens 
Tlf.: 23 80 34 94 · Mail: je.kirke@gmail.com

Gravermedhjælper: 
Jørgen Boiskov · Tlf.:  20 10 30 01 
Mail: jorgen.boiskov@gmail.com

Kirkesanger: 
Helle Studsgaard, Tlf. 22 18 46 54 
Mail: 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, Jette H. Tiedemann, Tina H. Lunding, Ulla Toft, Karen M. Beckert, Marianne Nissen.

Ansvarshavende: Menighedsrådene i Vojens, Jegerup, Maugstrup

Layout, opsætning og tryk: Nustrup Tryk

Deadline for næste nummer er mandag den 17. oktober 2022. 19KIRKEBLADET · 41. ÅRGANG · NR. 4

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

Kasserer:

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



VOJENS - JEGERUP - MAUGSTRUP

KIRKEBLADET · 41. ÅRGANG · NR. 420

JEGERUP SOGN MAUGSTRUP SOGNVOJENS SOGN
Babysalmesang  
Hver tirsdag fra den 13. sept. 
Gudstj. Lørdag den 3. sept. 22.00  
Lysfest med VGIE
Gudstj. Søndag den 4. sept. 11.00
Børnegudstj. Onsdag den 7. sept. 10.00 
Koncert Torsdag 8. sept. 14.30
Gudstj. Søndag den 11. sept. 11.00 
Vandring Tirsdag 13. sept. 15.00
Koncert Torsdag 15. sept. 10.00
Høstgudstj. Søndag den 18. sept. 11.00 
Koncert Onsdag 21. sept. 10.00
Åbent hus Torsdag 22. sept. 18.00
Gudstj. Søndag den 25. sept. 11.00 
Koncert Tirsdag 27. sept. 19.00
Ungdomsgudstj. Søndag 2. okt. 19.00
Børnegudstj. Onsdag den 5. okt. 10.00 
Gudstj. Søndag den 9. okt. 09.30 
Teologi for voksne Fredag den 7. okt. 09.00 
Teologi for voksne Fredag den 14. okt. 09.00 
Gudstj. Søndag den 16. okt. 11.00
Gudstj. Søndag den 23. okt. 11.00 
Cafe 1930 Torsdag den 27. okt. 14.30 
Teologi for voksne Fredag den 28. okt. 09.00 
Gudstj. Søndag den 30. okt. 09.30 
Børnegudstj. Onsdag den 2. nov. 10.00 
Teologi for voksne Fredag den 4. nov. 09.00 
Gudstj. Søndag den 6. nov.  16.00 
Teologi for voksne Fredag den 11. nov. 09.00 
Gudstj. Søndag den 13. nov. 11.00 
Filmmatiné Tirsdag den 15. nov. 10.00 
Gudstj. Søndag den 20. nov. 11.00 
Teologi for voksne Fredag den 25. nov. 09.00 
Gudstj. Søndag den 27. nov. 11.00 
Syng julen ind Torsdag den 1. dec. 14.30 

AKTIVITETER I SOGNENE

Gudstj. Søndag den 4. sept. 09.30 

Høstgudstj. Søndag den 18. sept. 17.00 

Gudstj. Søndag den 25. sept. 17.00  
Aftensang 

Gudstj. Søndag 2. okt. 11.00

Gudstj. Søndag den 9. okt. 11.00 

Foredrag Onsdag den 12. okt. 19.00 

Gudstj. Søndag den 23. okt. 17.00  
Aftensang 

Gudstj. Søndag den 30. okt. 11.00 

Gudstj. Søndag den 6. nov. 19.00 

Gudstj. Søndag den 20. nov. 17.00  
Aftensang

Gudstj. Søndag den 27. nov. 11.00  
Sønderjysk kor

Plantagetur Søndag den 4. sept. 11.00 

Gudstj. Søndag den 11. sept. 09.30 

Høstgudstj. Søndag den 18. sept. 10.30 

Gudstj. Søndag 2. okt.  09.30 

Gudstj. Søndag den 9. okt. 10.30 

Sogneaften Torsdag den 13. okt. 19.30 

Gudstj. Søndag den 16. okt. 09.30 

Højskoledag lørdag den 29. okt. 09.30 

Gudstj. Søndag den 30. okt. 10.30

Gudstj. Søndag den 6. nov.  10.30 

Sogneaften Torsdag den 9. nov. 19.30 

Gudstj. Søndag den 13. nov. 09.30 
Kransenedlæggelse v. sten

Familiegudstj. Søndag den 27. nov. 10.30

Adventsmøde Tirsdag den 6. dec. 11.30

Sognejagt lørdag den 10. dec. 


