
gen af delene, Guds velsignelse eller
den overstrømmende glæde, er noget,
vi har magt over. De kommer begge til
os udefra som overrumplende gaver, vi
blot kan sige tak for. 

Glorier i bad
Det tredje vers rummer et billede,
som jeg er ret vild med. Her lyder det:
”I sølvet på dit døbefad er glorierne
lagt i bad”. Når man står som forældre
og ser ned på sit barn, der får dåbsvan-
det i håret, så ser man de dryppende
dråber danne ringe i vandet. Ringe, der
ligner glorier om barnets hoved. Et
smukt billede på den hellige handling,
som dåbens sakramente er. Verset
fortsætter med endnu et flot billede
om dåbens dråber: ”og dine dråber er
som birken så flyver engle over kir-
ken”. Hvis man ligger under et birket-
ræ og ser op, er det næsten som om
grenene og bladene vælder ned over
en ligesom et vandfald af birkeblads-
dråber. Og ligesom dåbens dråber kan
minde om birkebladene, så kan hele
birketræet også minde om Guds engle.
Med dens hvide stamme og brusende
susen i vinden, som på én gang gør bir-
ketræet elegant og fint og stærkt og
majestætisk. Salmens sidste vers begyn-
der med ordene: ”Vi glæder os i vand
og ild”. Dåbsvandets velsignelse knyttes
her sammen med Helligånden og dens
livgivende glød som Guds måde at
møde os på i verden i dag. Dåbssalmen
afrundes med endnu et ’vand-billede’,
nemlig ”regnens bue”, der ligesom
dåben vidner om Guds velsignelse over
os og hans rige, som vi engang ”vil
skue”.

Sognepræst Bo Bergholt Grymer

Der bliver i disse år skrevet et væld af
nye salmer. 100 af dem har fundet vej
til tillægget ”100 salmer”, som efter-
hånden anvendes i mange kirker landet
over. Jeg vil her forsøge at kaste lys
over en af de nyere salmer, som er
skrevet af digteren Simon Grotrian, og
som man også finder i ”100 salmer”.
Salmen hedder ”Velsign mit barn, du
kære Gud” (nr. 840) og er tilsat Jesper
Gottliebs lette viseagtige melodi. Sal-
men er et modigt og nyskabende bud
på, hvordan dåbens sakramente kan
forstås.

Et lys på sjælens tinde
I første vers beder Grotrian om Guds
velsignelse over barnet og fortsætter
med ordene: ”og tænd et lys på sjælens
tinde”. I en tid, hvor det naturviden-
skabelige blik på verden og mennesket
fylder meget, ja nogle gange det hele,
kan mange synes, at den linje ikke giver
mening. For hjerne-forskeren er der
f.eks. ikke noget i mennesket, der hed-
der en sjæl og som kan have en tinde.
Men for salmedigteren og det troende
menneske, som har et andet og brede-
re blik på livet, kan det godt give me-
ning at få tændt et lys på sjælens tinde.
Et lys, vi ikke selv kan tænde, men som
skænkes ovenfra, og som løfter os og
kaster sit skær ind over vores hverdag. 

Glædens bølgesprøjt
I andet vers beder Grotrian om, at
”barnet, som jeg elsker højt” må ”få
del i glædens bølgesprøjt”. Dåbens
vand, som rummer Guds velsignelse,
kædes her sammen med den almen-
menneskelige erfaring af at kunne blive
oversvømmet af glæde som en vester-
havsbølge på en varm sommerdag. In-

VELSIGN MIT BARN, 
DU KÆRE GUD
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VOJENS MENIGHEDSRÅD
Der afholdes menighedsrådsmøde i
Vojens sogn:

Onsdag den 25. januar kl. 17.00 
Onsdag den 22. februar kl. 17.00
Møderne afholdes i Vojens Sogne-
gård, Østerled 4, 6500 Vojens

www.vojenskirke.dk

JEGERUP MENIGHEDSRÅD
Der holdes menighedsrådsmøde i
Jegerup sogn: 
Tirsdag den 10. januar kl. 17.00
Tirsdag den 7. februar kl. 17.00
Møderne afholdes i  Jegerup Præste-
gård, Konfirmandstuen, Bålhøjvej 1,
Jegerup, 6500 Vojens

www.jegerupkirke.dk

MAUGSTRUP MENIGHEDSRÅD
Der holdes menighedsrådsmøde i
Maugstrup sogn:
Torsdag den 19. januar kl. 18.30
Torsdag den 16. februar kl. 18.30 
Møderne afholdes i konfirmandstuen
Maugstrup Præstegård, Borgvej 3,
Maugstrup, 6500 Vojens

www.sogn.dk/Maugstrup
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Deadline for næste nummer:
16. januar 2023

GUDSTJENESTE OG
KIRKEFROKOST
1. søndag i advent den 27.
november kl. 11.00

27
NOV

Vi fejrer begyndelsen på det nye kir-
keår med gudstjeneste og efterfølgen-
de frokost i sognegården. Tilmelding til
frokost til Marianne Nissen, hverdage
mellem 9.00-12.30 på tlf. 74 54 11 04
eller mariannehans@outlook.dk. 
Pris for frokost 50 kr. 
Drikkevarer kan tilkøbes.

HADERSLEV STIFT
KAN I ÅR FEJRE
100-ÅRS
JUBILÆUM

1. søndag i advent 
den 27. november kl. 10.30

27
NOV

Haderslev Stift kan i år fejrer 100-års
jubilæum. Det markerer vi i Maugstrup
Kirke 1. søndag i advent, hvor konfir-
manderne sammen med menigheden
får mulighed for at synge en sang, der
er skrevet til lejligheden. Derudover vil
konfirmanderne også hjælpe til under
gudstjenesten med oplæsning og andet.
Det er også denne søndag, at 3. klasse
fra Simmersted Friskole kommer og
henter deres flotte adventskranse, som
de har bundet med hjælp fra kirken. Så
også i år er der rigtig meget at glæde
sig til 1. søndag i advent.

SANGTIMER
1. søndag i advent 
den 27. november
kl. 11.00

27
NOV

Vi begynder 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 deltagel-
se i ”sangtimen” ved lysfesten på Ha-
derslev Kaserne 4. maj. 
Koret sang adventen ind i kirken sidste
år, og igen i år glæder vi os til at lytte
til dejlig korsang og ikke mindst fælles-
sang omkring vores smukke og elskede
adventssalmer. 

Alle er velkomne.

SYNG JULEN IND MED ANJA OG IRENE
Torsdag den 1. december kl. 14.30

Syng julen ind i Vojens
Sognegård. 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 Kalikimaka”.
Derudover læser Anja små
historier fra Selma Lagerlöfs bog
Kristuslegender. 

Der er fri entre, men tilmelding
til Marianne på mail:
Mariannehans@outlook.dk eller
tlf. 7454 1104 
senest den 29. november.

ADVENTSMØDE I
MAUGSTRUP
KIRKE
Tirsdag den 6. december 
kl. 11.30

06
DEC

Maugstrup Kirke holder det årlige Ad-
ventsmøde. Vi begynder i kirken til en
lille hyggelig andagt, hvorefter der vil
være julefrokost i konfirmandstuen. Til-
melding er nødvendigt pga. traktemen-
tet senest den 22. november til sogne-
præst Niels Dalsgaard. Gerne på mail:
nbc@km.dk eller telefon 74 50 63 27.

01
DEC



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: 325 kr.

Fælles arrangement for Maugstrup, Je-
gerup og Vojens kirker. Tresognspasto-
ratet er gået sammen om at arrangere
en julekoncert med Søs Fenger. Det
foregår mandag den 5. december i
Vojens Kirke. Så glæd jer til en aften
med nærvær. Alle sange er spundet
sammen med Søs´ egne tanker og
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JULEKONCERT MED SØS
FENGER I VOJENS KIRKE
Mandag den 5. december kl. 20.00

05
DEC

Maugstrup menighedsråd afholder den
årlige sognejagt i samarbejde med
Maugstrup- og Simmersted Jagtforenin-
ger. Mødested ved Simmersted Frisko-
le. Der jages i Præsteskoven på Hader-
slevvej, derefter i Præstegårdsplantagen.

Alle sognets beboere og jægere er vel-
komne, og vi håber mange møder op.
Her er god mulighed for at ikkejægere
kan få et indblik i, hvordan en jagt
foregår. Og samtidig få en herlig natur-
oplevelse kombineret med en frisk tra-
vetur i skovene.
Der serveres grillpølser og drikkevarer
i plantagen. Arrangementet er gratis.

Jagtforeningerne og Maugstrup menig-
hedsråd

SOGNEJAGT
Lørdag den 10. december

kl. 10.00 10
DEC

LUCIA-OPTOG I
JEGERUP KIRKE 
Søndag den 11. december
kl. 17.00

11
DEC

Gudstjeneste med aftensang og med
Lucia-optog. Alle børn er velkomne til
at deltage. Vi øver og klæder om kl.
16.00 i kirken. 
Der er tilmelding til Irene på mail:
irenelarsenkirketoften@yahoo.com
senest tirsdag den 6. december (og der
skal være mindst 7 tilmeldte).

LUCIA-OPTOG I
MAUGSTRUP KIRKE
Søndag den 11. december
kl. 16.00

11
DEC

Kære forældre, Jeres børn er meget vel-
komne til at være med i Lucia-optoget i
Maugstrup kirke ved gudstjenesten søndag
den 11. december 2022 kl. 16. Vi øver i
Maugstrup kirke - søndag den 4. decem-
ber kl. 10.30 efter gudstjenesten og tors-
dag den 8. december kl. 16.30. Den 11.
december mødes vi kl. 15.00. Til alle san-
gerne er der en godtepose ❤. Vil I gerne
have jeres barn med i Lucia-optoget, skal I
henvende jer til mig på mobil 21 38 02 50
eller mail: danishsoprano@gmail.com
Kærlig hilsen Maria Johannsen, Organist i
Maugstrup kirke.

JULEKONCERT MED VOJENSKORET 
Onsdag den 14. december kl. 19.00
Vojenskoret giver traditionen tro julekoncert i Vojens Kirke. Der er fri
entré, og vi glæder os til at se jer alle.

BØRNEGUDS-
TJENESTER
Onsdag 07. dec.+18. jan.
08. feb.+08. mar. kl. 10

07
DEC

Vojens Kirke inviterer en gang om
måneden til børnegudstjenester målret-
tet dagplejemødre, vuggestuer, børne-
haver og forældre på barsel. Gudstjene-
sterne varer mellem 20-30 minutter og
foregår i børnehøjde. Efter gudstjenesten
serverer sognemedhjælper Marianne
Nissen noget sundt til børnene inde i
kirken.

20
DEC

14
DEC

Hvert år er det en stor glæde at få be-
søg af Simmersted Friskole og børne-
have op til jul. I år er det den 20. de-
cember og alle dagplejemødre og små i
sognet er selvfølgelig også velkomne.

JULEAFSLUTNING
Tirsdag den 20. december

kl. 10.00
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BEATLES I KIRKEN
Onsdag den 11. januar kl. 19.00 

Koncertfortælling “Beatles i Kirken” fortolker nogle af de stærke og
eftertænksomme Beatles sange og fortæller om dengang John, Paul,
George og Ringo søgte mod øst for at finde svar på de helt store

spørgsmål. Publikum bliver dog ikke snydt for sange fra tidligere Beatles-perioder. 

Kvartetten bag “Beatles i kirken” er: Karsten Holm, Bjørn Petersen, Knud Erik
Steengaard og Martin Blom - også kendt for koncertfortællinger om Johnny Cash
og Leonard Cohen. 

Billetter købes på Billetten.dk. Pris: 150 kr.

MORGENANDAGTER 
Fredag den 20. januar
begynder morgenandagter 20

JAN

Så er det igen tid til morgenandagt i
den mørke tid. Fredag morgen kl. 9.00
den 20. januar, 24. februar og 24. marts
i Vojens Kirke mødes vi til en kort og
stemningsfyldt andagt med musik,
læsninger og salmesang. Fløjtenist Betti-
na Zielke akkompagnerer. Efterfølgende
er der morgenkaffe og morgensang i
sognegården. Ingen tilmelding. Det er
gratis at deltage.

LØRDAGSDÅB
Lørdag den 28. januar 
kl. 11.0028

JAN

Der er mulighed for at få sit barn døbt
i Vojens Kirke ved en lørdagsdåb. 

Ring og bestil tid ved kirkekontoret på
74 54 11 04.

Som festlig optakt til det nye år vil der ved nytårsgudstjenesterne den
31/12 kl. 13.30 i Jegerup og kl. 15.00 i Vojens være musik med glade melodier i 3/4-
dels takt, sådan som vi kender det fra nytårskoncerterne og André Rieu. Her bliver
det med sopran Maria Johannsen og pianisten Peter Geilich. Efter gudstjenesten
ønsker vi hinanden et godt nytår med et glas champagne og et stykke kransekage.

NYTÅRSGUDSTJENESTE
MED WIENERMUSIK
Lørdag den 31. december31

DEC

KONCERT MED VOJENS
BRASS BAND
Tirsdag den 3. januar 
kl. 19.00 

03
JAN

Vojens Brassband giver traditionen tro
nytårskoncert i Vojens Kirke efterføl-
gende vil der være vin og kransekage.
Der er fri entré.

Fotograf: A.T. Schaefer & Lisbeth Wilger

11
JAN

NYTÅRS-
GUDSTJENESTE 
Søndag den 1. januar 2023
kl. 13.00 

01
JAN

Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden
et godt nytår - med et glas vin og
kransekage.
Maugstrup menighedsråd
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Baby-sang i Vojens Sognegård hver tirsdag, vi synger salmer og sange med fagter.
Bagefter er der kaffe og kage. Det er fra den 31. januar til den 28. marts, og det
er gratis at deltage, men tilmeld gerne på mail: Irenelarsenkirketoften@yahoo.com

BABY-SANG I VOJENS
SOGNEGÅRD 
Tirsdag den 31. januar og hver tirsdag kl. 10:30

31
JAN

FOREDRAG MED
SOGNEPRÆST
LONE VESTERDAL
Torsdag den 2. februar kl. 14.30

02
FEB

Vi får besøg i Vojens Sognegård af
Lone Vesterdal, som ud fra sin bog
“Robust - om tro og magtesløshed” vil
tale om samme emne.  Robusthed er
et af tidens nøgleord. Over for det står
magtesløshed. Kirken har noget at sige
om begge dele. I foredraget vil sogne-
præst Lone Vesterdal præsentere,
hvordan begrebet robusthed ser ud fra
teologiens og troens optik.  Lone
Vesterdal er sognepræst ved Bramdrup
Kirke og forfatter til flere bøger om
sjælesorg, tab og tro.

KYNDELMISSE I KIRKEN
Søndag den 5. februar 

FILMMATINÉ 
Onsdag den 8. februar 
kl. 10.0008

FEB

Filmmatiné i
sognegården. Vi
mødes og ser film.
Hvilken film vi skal
se, offentliggøres i
januar. Efter filmen, er
der snitter og snak. 

Tilmelding til Marianne senest den 6.
februar på 74 54 11 04 eller
Mariannehans@outlook.dk 
Pris 50 kr. for 3 snitter. 
Drikkevarer tilkøbes.

Stemningsfuld gudstjeneste: Søndag den 5. februar er der kyndelmisse guds-
tjeneste i Vojens kl. 17.00 og Jegerup kl. 19.00. Der vil være særlig vægt på
læsninger, bøn og salmer. Kirkerne vil være smukt pyntet med lys.

05
FEB
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ALTERTAVLEN I VOJENS
KIRKE SKAL RESTAURERES
Straks i det nye år skal den over 400
år gamle altertavle i Vojens Kirke re-
staureres. Der vil blive sat stillads op
til nedtagning af altertavlen samt til den
del af altertavlen, som forbliver i kirken
under restaureringen. Dette arbejde
ventes at tage hele januar måned, hvor
arbejdet vil blive indpasset med de kir-
kelige handlinger. I slutningen af januar
nedtages stilladset, og det bliver først
genopsat, når altertavlen sættes op
igen i kirken forventeligt i efteråret
2023.

Som en afledt effekt af krigen i Ukrai-
ne vil der i vinter kunne opstå knap-
hed på energi. Dette har også ført til
stigende el- og varmepriser. For at
undgå at situationen udvikler sig til en
egentlig energikrise med mangel på
brændsel og el, skal vi alle forsøge at
begrænse forbruget mest muligt. Dette
gælder også i Vojens kirke og sogne-

gård, hvor en række tiltag er i gang for
at begrænse el- og varmeforbruget.
Glødepærer er blevet udskiftet med
LED pærer. Dette indebærer, at kirken
under gudstjenester og andre arrange-
menter kan oplyses af mindre end 500
watt totalt forbrug. Det udvendige lys
ved kirken vil ikke længere være tændt
efter mørkets frembrud, bortset fra

tidsrummet lige før, under og efter kir-
kelige handlinger. Kirken og sognegård-
en opvarmes med fjernvarme og tem-
peraturen er sænket til ca. 19°C. Det
er ikke muligt, at sænke temperaturen
i kirken yderligere, eftersom dette vil
have ødelæggende effekt på vores over
400 år gamle altertavle.

VOJENS SOGN INDFØRER TILTAG TIL
REDUKTION AF ENERGIFORBRUGET

ET FARVEL TIL EN
GOD OG TROFAST
MEDARBEJDER

Gennem sytten
år har Ole Toft
Sørensen klippet
hække, ordnet
stier, passet
gravsteder og
meget meget
mere. Men fra d.
1. november er
det slut, da han
har fået arbejde

ved en anden kirkegård. I Maugstrup
Menighedsråd har vi været yderst til-
fredse med Ole Toft Sørensen og vil
derfor gerne takke ham for hans trofa-
ste og upåklagelige arbejde for kirken
og ønsker ham alt det bedste i fremti-
den. Fratrædelsen betyder naturligvis
også, at vi i Maugstrup Kirke inden for
den nærmeste fremtid skal have ansat
en ny graver og kirketjener, hvilket er
en proces menighedsrådet allerede er i
fuld gang med.

SALG AF SANKETRÆ
– MAUGSTRUP SOGN
Der er mulighed for sankebrænde fra
Maugstrup præstegårdsplantage. Sank-
ningen er som selvskovning af træ, der
på forhånd er anvist fra Maugstrup Kir-
ke. Pris 160 kr. + moms pr. rummeter.
Er du interesseret i sankebrænde? Så
tag kontakt til fmd. for Maugstrup kir-
kes skovudvalg, Solveig Kappel på mo-
bil 20 34 72 65.
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KONTAKT
OPLYSNINGER

Kirkekontoret
Østerled 4, 6500 Vojens
tlf. 74541104

Præster i Tresognspastoratet
Pia Haaning Lorenzen 
kontor: Østerled 4, 6500 Vojens
tlf. 74541104
Mail: phlo@km.dk 
Mandag fri

Niels Dalsgaard
Borgvej 3, Maugstrup 6500 Vojens
tlf. 74506327
Mail: nbc@km.dk

Bo Grymer
tlf. 74541104
Mail: bobg@km.dk
Mandag fri

Formænd for menighedsrådene 
Vojens: Preben Holmberg
Vestergade 22, 6500 Vojens
tlf. 24444055
Mail: holmbergpreben@gmail.com

Jegerup: Lars-Ole Thomsen
Runebakken 28, 6500 Vojens
tlf. 22164546
Mail: relo.thomsen@gmail.com

Maugstrup: Ulla Toft
Simmerstedholm 5, 6500 Vojens
tlf. 74506304
Mail: uto@bbsyd.dk 

Kirkegårdsleder i Vojens:
Steffen W. Brandenstein
Østerled 2, 6500 Vojens
tlf. 74591451
Mail: stwb@km.dk

Graver i Jegerup
Jan Andersen
Kirketoften 7 B, Jegerup, 6500 Vojens
tlf. 23803494
Mail: je.kirke@gmail.com

Graver og kirketjener i Maugstrup
Stillingen er pt. ledig og derfor henvises
der til kirkeværgen vedr. spørgsmål

Kirkeværger 
Vojens:
Jørn Sørensen
Klydevej 11, 6500 Vojens
tlf. 42636392
Mail: jorn_sorensen@hotmail.com

Jegerup:
Flemming Elmdal Kramer
Fyrremejsevej 5, 6500 Vojens
tlf. 40322774
Mail: elmdal@mail.dk 

Maugstrup:
Hanne Juhl Nissen
Simmerstedbyvej 11, 6500 Vojens
tlf. 74506104
Mail: hannenissen@simmersted.dk

Mandag den 13. februar 2023
Kl. 19.30 - 21.30
Foredrag ved Museumsinspektør i
Varde, John V. Jensen
Emnet: ”Kunstmaler Otto Frello”

Mandag den 20.februar 2023
Kl. 19.30 - 21.30
Foredrag ved Lokalredaktør for
Jysk/Fynsk Medier, 
Anne Lind Støhs, Haderslev
Emnet: ”Hvad vil pressen gerne formidle?”

Mandag den 27. februar 
Kl. 19.30 - 21.30
Foredrag ved 
Sognepræst Niels Dalsgaard
Emnet: ”Konstantin den Store”

Mandag den 30. januar 2023
Kl. 19.30 - 21.30
Foredrag ved 
Museumsinspektør Ellen Warring
Emnet: ”Hverdage under 2.verdens-
krig-historie fra krigen”

Afstemningsmøde i Multihuset
Harken 1, Simmersted, 6500 Vojens
Mandag den 6. februar 2023
Kl. 19.30 - 22.00
Foredrag ved 
Forfatter Linda Lassen, Gråsten
Emnet: ”Den nationale kamp i årene
1864 og frem til afstemningerne i 1920.”
Arrangør på denne aften er Maugstrup
menighedsråd og Simmersted Kreative
forening, der står for det overdådige
kaffe og kagebord. Pris kr. 60.00

Mandag den 9. januar 2023 
Kl. 19.30 - 20.45
Foredrag ved Museumsinspektør
Lennart Madsen, Haderslev
Emnet: ”Hertug Hans den ældre og
Haderslev”

Pause

Kl. 21.00 - 21.30
Generalforsamling og 
valg til bestyrelse
for Den Fri Aftenhøjskole.

Mandag den 16. januar 2023
Kl. 19.30 - 21.30
Foredrag ved 
Radiovært Freddy Fey
Emnet: ”Du ender med en nål i armen
sagde de”

Mandag den 23. januar 2023 
Kl. 19.30 - 21.30
Foredrag ved Professor og lykkefor-
sker Christian Bjørnskov, Århus
Emnet: ”LYKKE!”

PROGRAM FOR SÆSON 2023
Pris pr. foredrag inkl. kaffe/te Kr. 50.00

Som kan betales kontant eller MobilePay.

Tilmelding ikke nødvendig, alle er velkommen.

DEN FRI AFTENHØJSKOLES
FOREDRAGSRÆKKE SÆSON 2023

i konfirmandstuen, Borgvej 3, Maugstrup 6500 Vojens
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GUDSTJENESTER I SOGNENE
KIRKEBIL skal bestilles senest 1 time før gudstjeneste ved at ringe på tlf. 74 54 28 70

VOJENS KIRKE JEGERUP KIRKE MAUGSTRUP KIRKE

DÅB
Aftale om dåb træffes med kirkekon-
toret 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
kontakter derefter dåbsforældrene
for en samtale.

LØRDAGSDÅB
Lørdagsdåb er som navnet siger en
dåbsgudstjeneste, som ligger en lør-
dag. Lørdagsdåb i Tresognspastoratet
foregår i Vojens Kirke kl. 11.00 og
varer ca. 30 minutter. Ønskes der
lørdagsdåb, skal man henvende sig på
kirkekontoret.

VIELSE
Aftale om vielse træffes med kirke-
kontoret i god tid før den ønskede
dato.
Prøvelsessattest skal udfyldes på bor-
ger.dk tidligst 4 måneder før vielsen.
Borgerservice udfærdiger en prøvel-
sesattest til vielsesstedet. Der træffes
derefter aftale med præsten om en
samtale.

BEGRAVELSE/BISÆTTELSE
Når begravelsens tidspunkt er fastsat,
aftales forløbet, herunder salmer,
med præsten. Alle medlemmer af
folkekirken har ret til at blive begra-
vet/bisat fra deres sognekirke.

GUDSTJENESTER PÅ
BREGNBJERGLUNDEN 
Tirsdage kl. 10:30
8.11 Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard

22.11 Bo Bergholt Grymer

6.12 Carsten Dybkjær

10.1 Pia Haaning Lorenzen

24.1 Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard

7.2 Bo Bergholt Grymer

21.2 Pia Haaning Lorenzen

PRAKTISKE OPLYSNINGER

December 2022

Søndag den 27. nov. 1.s.i advent

Søndag 4. dec. 2.s.i advent

Onsdag 7. dec.

Søndag 11. dec. 3.s.i advent

Søndag 18. dec. 4.s.i advent

Fredag 23. dec.

Lørdag 24. dec. Juleaften

Søndag 25. dec. Juledag

Søndag 26. dec. 2. Juledag

Lørdag 31. dec. Nytårsaften

Januar 2023

Søndag 1. jan. Nytårsdag

Søndag 8. jan.

Søndag 15. jan.

Onsdag 18. jan.

Søndag 22. jan.

Lørdag 28. jan.

Søndag 29. jan.

Februar 2023

Søndag 5. feb. Kyndelmisse

Onsdag 8. feb.

Søndag 12. feb.

Søndag 19. feb. fastelavn

Søndag 26. feb.

11.00 Gudstjeneste CD

Efter gudstjenesten er der kirke-

frokost i sognegården

11.00 Gudstjeneste NBC

10.00 Børnegudstjeneste BBG

15.00 Gudstjeneste BBG

11.00 Gudstjeneste CD

14.30 Plejehjemsgudstjeneste CD

13.00 Gudstjeneste NBC

14.30 Gudstjeneste CD

16.00 Gudstjeneste CD

11.00 Gudstjeneste CD

11.00 Gudstjeneste BBG

15.00 Gudstjeneste BBG

11.00 Gudstjeneste PHL

9.30 Gudstjeneste BBG

10.00 Børnegudstjeneste PHL

11.00 Gudstjeneste NBC

11.00 Lørdagsdåb BBG

11.00 Gudstjeneste BBG

17.00 Gudstjeneste PHL

10.00 Børnegudstjeneste NBC

9.30 Gudstjeneste NBC

11.00 Gudstjeneste PHL

11.00 Gudstjeneste BBG

11.00 Gudstjeneste BBG 

Med Sønderjysk kor

17.00 Gudstjeneste BBG

Med aftensang og Lucia-optog

9.30 Gudstjeneste CD

14.00 Gudstjeneste BBG

16.00 Gudstjeneste BBG

9.30 Gudstjeneste CD

13.30 Gudstjeneste BBG

9.30 Gudstjeneste PHL

11.00 Gudstjeneste BBG

9.30 Gudstjeneste NBC

19.00 Gudstjeneste PHL

11.00 Gudstjeneste NBC

9.30 Gudstjeneste BBG

10.30 Gudstjeneste NBC

Med konfirmanderne og 3. klasse

fra Simmersted Friskole

9.30 Gudstjeneste NBC

16.00 Gudstjeneste NBC

Med Lucia-optog

15.00 Gudstjeneste NBC

10.30 Gudstjeneste NBC

13.00 Gudstjeneste NBC

10.30 Gudstjeneste NBC

10.30 Gudstjeneste NBC

9.30 Gudstjeneste BBG

10.30 Gudstjeneste NBC

10.30 Gudstjeneste BBG

10.30 Gudstjeneste PHL

BBG - Bo Bergholt Grymer • CD - Carsten Dybkjær • NBC - Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard • PHL - Pia Haaning Lorenzen


