Kirkenyt
Sommersted og Oksenvad

2021/22 december—januar—februar

Ny præst i Oksenvad og Sommersted
Som skrevet i seneste kirkeblad, så har begge menighedsråd været i gang med at ansætte
det menneske, der skal være vores nye præst.
Ved ansøgningsfristens udløb var der indkommet 7 ansøgninger, som vurderes til at være
mange i forhold til, hvad der pt. ses rundt omkring i sognene. Vi drøftede ansøgningerne og
endte med at invitere to til prøveprædikener og samtaler den 6. oktober. Efterfølgende blev
vores nye præst valgt på indstillingsmødet, som blev afviklet sammen med domprovst
Torben Hjul Andersen fredag den 8. oktober.
Det har været en rigtig god og givende proces, som vores to menighedsråd har samarbejdet
omkring.
Offentliggørelse sker først, når vedkommende formelt er ansat, og vi skriftligt har fået besked herom fra Kirkeministeriet. Det er en særdeles møjsommelig proces….som vi desværre
ikke har indflydelse på.
Det kan oplyses, at vedkommende skal ordineres som præst i Haderslev Domkirke tirsdag
den 11. januar kl. 19.00. Alle opfordres til at deltage i denne højtidelige begivenhed.
Indsættelse i begge kirker sker den efterfølgende søndag den 16. januar kl. 14.00 i Oksenvad
Kirke samt efterfølgende kl. 15.30 i Sommersted Kirke.
Efter den sidste gudstjeneste i Sommersted fortsættes der i kirkehuset med et velkomstarrangement, hvor der også vil være lidt godt til ganen.
Alle er hjerteligt velkomne til at deltage ved indsættelsesgudstjenesterne i begge kirker samt
i det efterfølgende arrangement i kirkehuset.

Så snart vi har fået brev om offentliggørelse af navnet på vores nye præst, vil dette også
blive offentliggjort på kirkernes hjemmeside sammen med et billede.
Så hold Jer orienteret her…
Klargøring af præstegården påbegyndes pr. 1. november.
Indflytning vil ske, så snart præstegården er klar hertil i
løbet af november måned.
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Arrangementer
Lørdag den 4. december kl. 10.00
Indbyder Oksenvad menighedsråd til åbent hus i præsteskoven.
Her er der ved en rundtur mulighed for at samle pyntegrønt.
Derefter samles vi ved jagthytten, hvor jægerne serverer gløgg,
mens skoventreprenøren og en skovfoged vil fortælle om skovdrift
og fremtidens juletræ.
Torsdag den 9. december kl. 19.00
I Sommersted kirke
Kirkernes voksen– og børnekor vil synge julen
ind under ledelse af organist Ester Schmidt.
Alle er hjerteligt velkomne.

Mandag den 7. februar 2022 kl. 19.30
I Oksenvad Kirke
Koncert med gospelkoret LIVING JOY og Band.
Fastelavns Søndag den 27. februar 2022
Indbyder Oksenvad menighedsråd til fastelavnsgudstjeneste i kirken kl. 13.00.
Både børn og forældre må gerne være udklædt, og efter en kort gudstjeneste flytter vi til
Oksenvad aktivitetscenter, hvor vi slår katten af tønden. Der uddeles konge og prinsessekroner i tre aldersklasser (1 - 7 år, 8 - 10 år og 11 - 14 år).
Derefter serverer vi fastelavnsboller og kaffe til de voksne,
mens der er saftevand og en godtepose til børnene.
Arrangementet er gratis, og alle børnefamilier i begge
sogne er velkomne.
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Evangelisk – alliancebedeuge
9.-16. januar 2022
EVANGELISK ALLIANCE BYGGER RELATIONER MELLEM
KRISTNE I DANMARK OG INTERNATIONALT
Evangelisk Alliance er et netværk af danske kirker og
kirkelige organisationer,
der med vores indbyrdes forskelle har en fælles
identitet og en fælles sag:
Vi arbejder for at gøre kristen tro og kristen
livspraksis kendt og gældende i Danmark.
Læs mere om ugen på: www.evangeliskalliance.dk
Temaet i 2022 er: Sabbat
ALLE er hjerteligt velkomne.

Alle møder er offentlige.

Dato:

Tema:

Nærmere oplysninger:

Mandag 10. januar
kl. 19.00

Identitet og
Guds Omsorg

Hos Gerda og Henry Hansen, Akmajvej 11,
Sommersted.

Tirsdag 11. januar
kl. 19.00

Haderslev Domkirke

Onsdag 12. januar
kl. 19.00

Ordination af
vores nye
præst
Hvile og
Medfølelse

Torsdag 13. januar
kl. 18.00

Erindring og
Lykke

Vi spiser suppe i kirkehuset kl. 18.00 og fortsætter
derefter i Sommersted kirke.

Fredag 14. januar
kl. 18.00

Gavmildhed
og Håb

Vi spiser suppe i kirkehuset kl. 18.00 og afslutter
derefter ugen i Sommersted kirke.

Hos Birgitte og Knud Erik Hansen, Storegade 72,
Sommersted
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Kære menighed – kære borgere i Oksenvad og Sommersted sogne!
Vi skylder Jer en stor og hjertelig tak for godt fire års fantastisk fællesskab omkring sogne og
kirkeliv – tak for et forrygende møde med Jer alle.
I tog godt imod os tilbage i foråret 2017, så godt at vi følte os hjemme fra første dag – ja,
ikke blot os, men også vores voksne børn!
Vi har nydt at dele liv og hverdag med Jer og sætter pris den måde, hvorpå I lukkede os ind i
Jeres hjem og miljøer, og tog os til Jer.
Stod det til os, havde vi gerne fortsat som præstepar, og deltaget i, og givet vores bidrag til
de mange aktiviteter og det liv, der udspiller sig i sognene.
Men vores virkelighed har ændret sig, og vi har med stort vemod og megen smerte måttet
forlade både præstebolig og præstejob, samt det rigtig gode samarbejde med menighedsrådene, kirkens ansatte, frivillige, lokalområdets institutioner, foreninger og de mange gode
kollegaer i Haderslev Domprovsti. Kæmpestort tak til Jer alle – ikke mindst for forståelse,
tålmodighed, kærlig opmuntring og støtte til os begge under Niels Jørgens lange sygdomsforløb og sygemelding.
Vi føler også stor trang til at række en hjertelig tak til de mange mennesker, som er blevet
vores venner gennem tiden i Sommersted og Oksenvad samt til vores skønne naboer på Kirkevej. Vi kommer til at savne Jer alle.
Tak for forbøn, som har båret os, for omsorg og praktisk hjælp, som har aflastet os i mange
situationer. Vi kan ganske enkelt , i denne omgang, ikke give udtryk for, hvor stor betydning
I har haft for os!
Dog flytter vi ikke langt væk, kun til Nederbyvænget 366 i Haderslev, hvor vi har købt hus. I
er velkomne der.
Vi har været meget igennem i de sidste par år
– dog er vores trøst denne, som vi vil give
videre til Jer:
”Jeg løfter mine øjne mod bjergene,
hvorfra kommer min hjælp?
Min hjælp kommer fra Herren,
Himlens og jordens skaber.”
Salme 121, v 1 og 2
De kærligste hilsner,
Bente og Niels Jørgen
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Hvem sidder der bag skærmen?
Det gør præstesekretæren Dorte. Dorte sidder i en dele-stilling, dvs. hun arbejder for Sommersted/-Oksenvad Sogne og også for Bevtoft/Skrydstrup Sogne. To dage om ugen er hun på
kontoret i Præstegården i Sommersted, og to dage om ugen sidder hun i sognehuset i
Skrydstrup. Dette betyder dog ikke, at hendes arbejde også er således opdelt. Hun arbejder
for alle 4 sogne, uanset hvor hun sidder. Derfor kan vi altid regne med, at arbejdet omkring
dødsfald m.m. sker så hurtigt som muligt.
Der er opgaver, som er nemmest at udføre for Sommersted/Oksenvad, når hun sidder på
kontoret på Kirkevej. Det kan være opgaver, som hun udfører
for Aktivitetsudvalget i Menighedsrådet. Det er Dorte, der laver
plakaterne, som bliver hængt op ved trappen til kirken. Det er
som oftest også Dorte, der laver opslag på kirkernes hjemmeside og Facebook. Derved kommer der en let genkendelighed,
som Dorte sætter pris på. Dorte er kreativ og meget dygtig til
disse opgaver.
Dorte er redaktør på kirkebladet. Hun laver opsætningen og
retter annoncer, billeder og artikler til, så det passer i format.
Der er deadline hver 3. måned, så det kommer til at passe med,
at kirkebladet kan følge Aktiv Sommersted i trykken. Hun sørger
for, at tjenestelisten er rettet til, så de ansatte tydeligt kan se,
hvilke dage de har hvilke opgaver i kirken. Hvilken organist er
sat på? Hvilken kirkesanger og kirketjener, der er på arbejde. Det gælder også gudstjenestelisten. Den bliver rettet til på hjemmesiden, og der kommer opslag på Facebook. Ligesom der
annonceres, når der er kirkekaffe.
Dorte fører sammen med præsten kirkebogen, dvs. hun registrerer oplysninger vedr. dåb i
den digitale kirkebog. Det sker også ved vielser og konfirmation. Ved dødsfald er der et større samarbejde med bedemændene. Der er flere oplysninger og dokumentationer, der skal
være på plads før en bisættelse/begravelse, som ofte er ret hurtigt efter dødsfaldet. Her er
det Dorte, der arbejder bag skærmen, og samarbejder med andre offentlige myndigheder.
Det er tydeligt at mærke på Dorte, at hun synes det er spændende, at der kommer styr på
formaliteterne, og at hun kan lide det hun laver.
Navneændringer i vore sogne kommer også forbi Dorte, hvis man er født udenfor Sønderjylland og vælger at skifte navn. Er man født i Sønderjylland, så går det til kommunen. Det er
meget forskelligt, hvem og hvorfor man vælger at skifte navn. Familieretshuset skal godkende, hvis der dukker et helt nyt navn op. I navneskift er det ikke nødvendigt at være medlem
af Folkekirken.
Dorte sidder alene på kontoret. Men hun taler med
mange forskellige. Hun er ikke ubetydelig, blot fordi de
fleste ikke stifter bekendtskab med hende. Hun samarbejder primært med præsten, graveren, bedemænd og
menighedsråd.
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Stillingen hedder egentlig kordegn! Det kræver en uddannelse for at kunne få adgang til personregistrering (kirkebogen). Uddannelsen kører samtidig med ansættelsen og skal være
afsluttet inden for 2 år. Det foregår ved løbende ugekurser. Flair for computer og et kreativt
sind, er en stor fordel. Det kræver ikke en kontoruddannelse inden.
”Hvad tænker du, vi ude i byen ikke ved om dit job?” – Og så var der latter fra Sten, som var
forbi. Så helt alene er Dorte ikke. Der kommer frivillige fra klubberne forbi, og præsten var
også forbi med rester af kage fra konfirmationsforberedelsen om morgenen. Artiklen her er
ikke skrevet af Dorte selv, men hun har selvfølgelig godkendt den. Tilbage til svaret på
spørgsmålet; Dorte svarer: ”Jeg tror, mange ikke ved, at jeg er her og derfor heller ikke
ved,hvad jeg laver”. Det svarer lidt til at ”præsten ikke laver så meget, andet end i kirken om
søndagen”. Præsten møder vi dog ude i byen udover de kirkelige handlinger. Dorte møder vi
ikke på samme måde. Og da hun heller ikke er bosiddende i byen, så er Dorte ret ukendt for
mange. Derfor vil vi gerne introducere hende:
Dorte er 44 år, og bor til dagligt i Bevtoft med sin mand og 2 børn.
Hun er oprindeligt køkkenuddannet men skiftede vej og har haft
kontorjob hos en entreprenør, hvor hun blev kastet ud i at lave løn
og skulle sætte sig ind i forskellige overenskomster og lønregler.
Hun har arbejdet med specialbørn på en skole og har taget kurser
og uddannelse i akupunktur. Da jobbet som kordegn blev ledigt,
havde præsten i Bevtoft allerede lagt frø i Dortes sind, og Dorte
vidste derfor, at det var noget for hende. Det passer også godt med,
at hun har været kirkesanger ved Bevtoft Kirke i 14 år, og nu har
hun været hos os i ca. 5 år, hvilket vi er glade for.
Det har ikke været kedeligt, da hun i den tid, har været i samarbejde med Niels-Jørgen, Sten,
Jens Thue og andre vikarpræster. Så vi har udfordret hende. Derfor vil det også glæde Dorte,
når der kommer ro på med en ny fast præst, og vi håber for dem, at de får et fantastisk og
konstruktivt samarbejde. Dorte også har mange ideer fra sin tid i jobbet og ved kirken i Bevtoft, som vi forhåbentlig kan få endnu mere glæde af mange år frem.

Nyt fra kirkegården.
Så viser kalenderen atter efterår, og den viser sig altid fra sin
mest smukkeste side med de farverige træer, buske, blomster
og blade.
Kalenderen viser også snart adventstid, så jeg og mine kollegaer
har glædet os så meget til igen at pryde kirkegårdene med gran og pynt.
Jeg og min kollega Mie har været et smut i
Ribe på Grankursus for at lære håndelaget, så vi er SÅ klar til udfordringen
Til sidst vil jeg og mine søde kollegaer ønske jer alle en skøn og dejlig
adventstid.
Annette Bischke, gravermedhjælper
7

Aktiviteter
BABYSALMESANG
i Sommersted kirke
Gratis musikalsk tilbud, for babyer i alderen 0-12
mdr. i Oksenvad og Sommersted Sogne.
I inviteres hermed til babysalmesang i Sommersted Kirke, hvor vi vil mødes 10 gange med efterfølgende kaffe og forfriskning i sognehuset.
Vi starter tirsdag d. 11. januar 2022 kl. 10 i
kirken og er i der i ca. 30-45 min. Her synger og
danser og vugger vi salmernes stemning ind i de
små, som oplever med alle deres sanser! Vi
lytter til musik, puster sæbebobler, bruger silketørklæder og rasler med rasleæg osv. Når vi synger, lærer vi efterhånden sangene udenad, og
ved nogle følger der også enkelte dansetrin og
fagter med. Vi slutter alle lektionerne af på samme måde hver gang, og går derefter over i sognehuset, hvor vi får the/kaffe og boller. Her
slutter vi senest kl. 12.
I kirken har vi liggeunderlag, så I skal bare
medbringe en babydyne eller et tæppe. Resten sørger vi for!
Tilmelding til organisten, Ester, som også står for
hele forløbet.
Mange hilsner Ester Schmidt
Mail: esjaschmidt@get2net.dk
Mobil: 50 89 30 03
Sognemøder!
Menighedsrådsmøder
Har du lyst til at hjælpe, når vi har sogneaftner?
Vi mangler især hjælp til at stille frem og rydde Møderne er offentlige og alle kan deltage.
De afholdes kl. 19.00 på følgende
op efter mødet. Det drejer sig kun om 2-3 gange
datoer:
om året.
4. januar i Sommersted
Du forpligter dig ikke til noget, vi taler om det!
1. februar i Oksenvad
Mange hilsner
Gudrun Svennesen
Tlf. 74504305 / 26704305.
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Aktiviteter
Luthersk mission

Bibelkreds

Hvor intet andet er anført, holdes
møderne i Kirkehuset, Kirkevej 15.

Mandagsbibelkredsen:
Bente Friis, Tlf. 7450 4920
Tirsdagsbibelkredsen:

Fredag den 3. december kl. 19.00
Advent og julestemning
Taler: Kurt Krüger

Anne-Marie Madsen, Tlf. 2072 9360

Onsdagsbibelkredsen:
Gerda Hansen, Tlf. 7450 4540

Fredag den 4. februar kl. 19.30
Taler: Jens Jensen

Torsdagsbibelkredsen:
Birgit Olesen, Tlf. 2262 9056

Fredag den 18, februar kl. 19.30
Taler: Martin K. Svendsen

Venlig hilsen
Poul Dirksen

Der er 4 bibel– og studiekredse i sognene. Ønsker du
også at deltage, kan du henvende dig til en af ovenstående personer. Bibelkredsen er en god måde at møde
andre mennesker, men også en måde at møde kristendommen, hvor åbenhed og samtale er vigtig.

Leje af Kirkehuset i Sommersted
Er man bosiddende i Sommersted eller
Oksenvad sogn, er det muligt at leje
Kirkehuset i forbindelse med kirkelige
handlinger som dåb, bryllup eller
mindesamvær.

Sidste frist
For indlevering af stof til
næste kirkeblad er
onsdag den 26. januar,
men meget gerne før!

Udlejes ikke til private fester.

Henvendelse ved leje til
Karen Petersen
klundp@bbsyd.dk
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Siden sidst
Dåb:
Luna Bach Andersen, Winston Kønig Axel og Malthe Driessen Iversen

Døde og begravede/bisatte:
Jens Peter Madsen, Gudrun Marie Hansen og Frede Ove Kristiansen

Ansøgning om navneændring

Sognepræsten/afløserpræst

skal foretages digitalt på:

Knst. sognepræst Jens Thue Buelund
Tlf. 5124 1267

www.borger.dk
Er du født i Sønderjylland,
foretages navneændring af
den kommune, du er født i.
Din ansøgning på
www.borger.dk, vil
automatisk tilgå den instans,
der skal behandle sagen.

Anmeldelser om dåb, vielser, dødsfald
eller andet kan ske til Kirkekontoret på
E-mail: dorje@km.dk.
Har du brug for at tale med præsten, er
du altid velkommen til at kontakte
Jens Thue Buelund på tlf. 5124 1267
eller mail: jtbu@km.dk

Bestilte attester vil ik ke blive
fremsendt til dig med posten,
men udleveres ved personligt
fremmøde eller fuldmagt.
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Kontakt
Sognepræst (konstitueret)
Jens Thue Buelund
Tlf. 5124 1267
E-mail: jtbu@km.dk

Oksenvad sogn

Sommersted sogn

Organist
Ester Schmidt, tlf. 5089 3003
E-mail: esjaschmidt@get2net.dk
Kirkesanger
Herdis Wind
Engtoften 22, Mølby, tlf. 2825 6655
Menighedsrådsformand
Henning Toftegaard Pedersen
Genvej 1. Oksenvad, tlf. 4083 4853
Kirkeværge
Gudrun R.B. Svennesen
Vadstedvej 10, Oksenvad, tlf. 2670 4305
Kasserer
Jan Tonnesen
Ørstedvej 20, Ørsted, tlf. 3035 9859

Organist: Som i Oksenvad
Kirkesanger
Birgitte Hansen
Storegade 72, tlf. 2246 8943
Menighedsrådsformand
Jørn Peter Byg
Storegade 32, tlf. 4051 4972
Kirkeværge
Karen Lund Petersen
Bjerndrupvej 2, tlf. 7450 4212
Kasserer
Jens Kristian Friis
Vodskovvej 7, tlf. 2074 4533

Kirkegårdskontoret
Graver: Flemming Petersen Tlf. 4043 0071
Gravermedhjælper: Annette M. Bischke Tlf. 3095 8982
Træffetid: Man.-tors. kl. 7-15 og fredag 7-12
E-mail: kirkehuset@gmail.com

Præstesekretær
Dorte Jensen-Simonsen, E-mail: dorje@km.dk
Træffes mandag—torsdag kl. 9-12 på Tlf. 2459 8071
11

Kirkekalender
5/12

2. søndag i advent

Sommersted kl. 10.30

9/12

Julekoncert med kirkens kor

Sommersted kl. 19.00

12/12

3. søndag i advent

Sommersted kl. 10.30
Luciaoptog

19/12

4. søndag i advent

Sommersted kl. 9.00

24/12

Juleaften

Sommersted kl. 10.30
og kl. 15.30

25/12

1. juledag

Sommersted kl. 10.30

26/12

Ingen gudstjeneste

31/12

Nytårsaften

1/1

Nytårsdag

Ingen gudstjeneste

2/1

Helligtrekonger

Sommersted kl. 10.30

9/1

1. søndag efter H3K

Sommersted kl. 10.30

11/1

Ordinering af vores nye præst

Haderslev Domkirke

16/1

2. søndag efter H3K
Præsteindsættelse

Sommersted kl. 15.30

23/1

3. søndag efter H3K

30/1

4.søndag efter H3K

Sommersted kl. 10.30

6/2

Sidste søndag efter H3K

Sommersted kl. 10.30

13/2

Septuagesima

Sommersted kl. 10.30

20/2

Seksagesima

Sommersted kl. 10.30

27/2

Fastelavn

6/3

1. søndag i fasten

Sommersted kl. 10.30

13/3

2. søndag i fasten

Sommersted kl. 10.30

20/3

3. søndag i fasten

Sommersted kl. 10.30

27/3

Midfaste

Oksenvad kl. 14.00
Tysk kl. 16.30

Oksenvad kl. 15.00
Ingen gudstjeneste

Kl. 19.00
Oksenvad kl. 14.00
Oksenvad kl. 10.30
Tysk kl. 14.00

Oksenvad kl.13.00
Tysk kl. 14.00

Oksenvad kl. 10.30
Tysk kl. 14.00
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