Kirkenyt
Sommersted og Oksenvad

2022 marts—april—maj

Hilsen fra præsten
Mens jeg sidder og skriver dette, er den milde vinter i fuld gang med at sende erantis og lignende forårsbebudere op af jorden i præstegårdshaven. Det er som om, foråret ikke kan
vente med at komme i gang. Livet vil leve, og det vil leves. Håbet skyder op af jorden og minder os om, at foråret er på vej.
I den vidunderlige børnebogserie Narnia beskrives et
land, der er kommet under en forbandelse, som holder landet fanget i en evig vinter, hvor det aldrig bliver jul. Forbandelsen hæves først, hvis løven Aslan
kommer, men ham har ingen set i lang tid. Et rædselsfuldt scenarie, hvor intet liv får liv til at spire frem,
fordi alt er frosset til is. Ikke engang det lille lysglimt,
som julen er midt i den mørke vinter, får de lov til at
opleve, for isdronningen sidder tungt på landet med
sin magi.
Vores land har i snart to år været ramt af en slags forbandelse. Heldigvis ikke en planlagt forbandelse, men
ikke desto mindre en forbandet pandemi, der har lagt
låg på livets udfoldelse for os alle sammen.
Mon det er for tidligt at begynde at håbe på, at foråret er på vej? Eller kan vi mon snart kalde
mundbind og hals- og næsepilleri for fortid? Jeg kan i al fald mærke, at et lille, spirende håb
begynder at vokse i mig. Især når jeg ser forårsbebuderne i haven.
Ligesom forårsbebuderne hvisker om forår, så hvisker Guds ord til os om fremtidens genoprettelse. I Bibelen står der ” Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være
mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet.” (Åb 21,4). Den fremtid, Jesus tilbyder os, er en fremtid, hvor alle relationer bliver
helet, hvor alt det, der før har skilt os, bliver helbredt, så vi igen kan være sammen. Det er en
fremtid, hvor ønsket om tilgivelse bliver til virkelig tilgivelse. Det er det, fuglene synger om,
og træerne minder os om, når foråret rigtig træder i kraft. For opstandelseskraften har altid
været til stede i verden, for at minde os om at livet er stærkere end døden, og at glæden er
større end sorgen. Det ord har jeg brug for at blive mindet om ofte, og derfor har jeg dedikeret mig til at fortælle det videre, for i den videreformidling drypper der opmuntring over på
mig også. Derfor gik jeg i kirke, før jeg blev præst, og derfor står jeg der på søndag og søndagen efter: For at tale liv og håb ind i en verden, der på nogle områder er ramt af streng vinter
og på andre områder vidner om det milde forår, der er på vej.

Samuel Skadkær-Munch
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Hvem er vores nye præst?
Det er en ung fyr på næsten 31 år. Han er sympatisk, imødekommende, lyttende, nysgerrig,
empatisk og så er han rolig i sin fremtoning og ydmyg overfor den opgave, han netop et
trådt ind i.
Samuel Skadkær-Munch! Gift med Karen Skadkær-Munch. Far til Mathæus på 2 år og Ezra,
født i oktober 2021. Samuel blev færdiguddannet i december 2021. Ordination foregik i Haderslev Domkirke ved en festlig og flot, højtidelig gudstjeneste d. 11. januar 2022. Samuel er
indsat i Oksenvad og Sommersted kirker og sogne søndag den 16. januar 2022.
Fra helt ung har han været med sin familie i kirke i Værløse, hvor han er opvokset. Han fortæller, at han som 5-årig gik med kirketjeneren og vaskede bægere efter nadveren, da det
blev for kedeligt, mens forældrene deltog i kirkekaffen. Der sagde han, at han ville være missionær. Så en vant kirkegænger, der også er nysgerrig på andre opgaver og omkring kirken.
Som ungt menneske ville han gerne være læge, psykolog eller præst, fordi det lå dybt i ham
at hjælpe andre mennesker. Være med mennesker der har det svært.
”Den kristne fortælling er den bedste fortælling i hele verden, og hvis den også er sand, hvilket vi har lov til at tro på, så er det helt vidunderligt”. Samuel tror på, at ens liv bliver bedre
af at lytte til historien om Jesus. Så den vil han altid have med sig, når han kommer rundt og
møder mennesker, når livet banker på på godt og ondt.
Han glæder sig til at bruge sin nyindkøbte hvide
knækflip skjorte hver søndag under præstekjolen.
Fra han gik ud af gymnasiet som 18-årig, har han
været forbi hjemmeplejen. Han har været kirkeog kulturmedarbejder i Værløse, hvor han tog sig
af alt muligt ift. børn og unge. Det kunne være
juleevents, konfirmandundervisning, band (han
spiller selv) og ungdomsklub. Derefter tog han ud
at rejse. Stor rejselyst sammen med en lyst til
dybde, mening og gavn, bragte ham til Nordkorea, Columbia, Sydamerika og Kina. I Nordkorea
bad han for de forfulgte kristne og for genforeningen af Syd- og Nordkorea.
I Columbia var han med-leder på en lejr for forældreløse børn. Sammen med psykologer og
andre kristne ledere var der både leg, undervisning og terapi. Stærke oplevelser undervejs har
blot understøttet ønsket om at læse teologi.
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Inden han kom til Sommersted i november, har han sammen med familien boet i et bofællesskab i Klakring sammen med gode venner et halvt års tid. På den måde kunne de dele
udgifterne, og familierne kunne have råd til, at mødrene gik hjemme med børnene, mens
Samuel kunne tage pastoralseminariet i Århus på SU.
Karen mødte han på en kristen lejr, hvor Samuel stod for musikken og manglede en forsanger. Og som han selv siger, så kendte Karen ikke sangene, ”så vi var desværre nødt til at øve
rigtig meget”. Og hun lærte sangene
Hvad kommer bag på os som menighed at vide eller tro om vores nye præst? Det tænkte
han længe over! Men kom frem til: ”Flere gange kom en ved min bord-gruppe med en udtalelse; at lige som hun troede, hun havde fundet en bås at sætte mig i, så overraskede jeg.
Teologisk er jeg ret meget på vej, og håber jeg vil være det hele tiden. Jeg er nysgerrig og kan
godt lide at genoverveje hele tiden. Jeg kan godt lide at høre, hvordan andre fortolker Biblen”. Som mennesker udvikler vi os hele tiden, og dermed ser vi også på ordene med nye
øjne og opdager nye facetter. Som familie lever de primært vegansk af hensyn til klimaet og
Karens allergier (laktose og gluten), men Samuel nyder også en god sønderjysk spegepølse
fra købmanden.
Derudover nyder Samuel en tur på motorcyklen (som endnu ikke er købt). Frihed og luft under ærmerne. Lidt drengerøv er der over ham. Han elsker musik og elsker at skrive melodier,
og han vil gerne bruge mere tid på det. Han er tydeligvis passioneret far og familiemenneske,
og han nyder naturen sammen med familien. Og så nyder han en cubansk cigar. ”Livsnyder”
kan han derfor også have på sit CV.
Et sidste spørgsmål: ”Skal I have flere børn…..?” ”Det
tænker vi”. For sjov sagde han en gang, at han gerne
ville have 12 apostle. Til det svarede Karen, at han kunne vælge mellem minibus og motorcykel, og så var det
ikke svært, da han mener, at minibus ikke er nær så
sexet, selvom det er nemmere evt. at få drengenes fodboldhold med i en minibus.
Til gengæld er det et godt ”ritual at tage en tur på motorcykel og blive blæst godt igennem, når han har brug
for at få luftet ud. En stor frihed for Samuel.
Udover at være vore to sognes nye præst, så er Samuel
på en to-årig efteruddannelse. ”Så de næste to år skal
jeg lære at være præst”. Samuel har ikke travlt, og ønsker ikke at have det. Han ønsker at holde sig ude af
hamsterhjulet og forblive nærværende for familien og
menigheden.
Mange sjove vinkler på et spændende menneske. Vi
glæder os til at lære ham og hans familie endnu bedre
at kende og have glæde af dem alle i rigtig mange år.
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Arrangementer
Landsindsamling søndag den 13. marts
kl. 11.30-13.30 i Sommersted og Oksenvad sogne
Vi kan forhåbentlig atter mødes i Sommersted Kirkehus efter
gudstjenesten og fordele ruter og samle penge ind til
Folkekirkens Nødhjælp via husstandsindsamling.
Meld dig som indsamler på www.blivindsamler.dk eller på mail til
christelaagaard@gmail.com
eller på tlf. 42215422 (indsamlingsleder Christel Aagaard).
Mød op og gør en forskel for coronakrisens børn.
Tag god imod indsamlerne, når de kommer til din dør.
Palmesøndag familiegudstjeneste
i Sommersted kirke kl. 10.30

Kom og vær med til at fejre optakten til påsken med
en børnevenlig familiegudstjeneste kl. 10.30 i Sommersted Kirke
Skærtorsdags fejring – FÆLLESSPISNING
Alle er hjertelig velkommen til hyggeligt samvær omkring et påskemåltid
i Sommersted Kirkehus efter gudstjenesten,
der begynder kl. 17.00
Alle er hjerteligt velkomne.
Der er ingen tilmelding – kom bare og vær med….

Forårskoncert med kirkernes pige- og damekor
Torsdag den 19. maj kl. 19.00 i Sommersted Kirke
Der synges forårs, sommer– og aftensange.
Der vil også være fællessange.
Vel mødt til en aften med korsang og fællessang.
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Konfirmation 2022
Store Bededag den 13. maj kl. 10.30 Sommersted kirke

Nicklas Seest-Hirschel, Engvej 6, Sommersted
Hjalte Seest-hirschel, Engvej 6, Sommersted
Simon Skov Jørgensen, Hyldevænget 19, Sommersted
Lukas Tarp, Grønnevang 2, Sommersted
Mette Lydiksen Kisendal, Rolighedsvej 10, Sommersted
Jeppe Magnus Petersen, Storegade 78, Sommersted
Mikkel Fuglsang Bossen, Storegade 21, Sommersted
Line Skov, Akmajvej 6, Sommersted
Ida Elisabeth Wraae Gammelby, Kastvråvej 4, Kastvrå
Marcus Andersen, Vestergyden 3, Sommersted
Søndag den 15. maj kl. 10.30 Oksenvad kirke
Marie Cecilie Kjær, Forpagtervej 2, Oksenvad
Hjalte Overgaard Madsen, Vadstedvej 17, Oksenvad
Gry Fredensborg Eskesen Jochimsen, Tovskovvej 51, Mølby
Skovtur i Præsteskoven
Det var med en vis spænding, da Oksenvad menighedsråd havde inviteret til åbent hus i præsteskoven lørdag d. 4. december 2021.
Præsteskovens jagtforening var værter og serverede både gløgg og en varm anretning ved
jagthytten. Der var også muligheder for at samle grønt og kogler til julepynt.
Til den faglige fremvisning havde vi inviteret pensioneret skovfoged Torben Ravn fra Løgumkloster. Han har lang erfaring med skov-og juletræsdrift og er en inspirerende foredragsholder.
Corona-restriktionerne var tålelige til en udendørs sammenkomst denne gang, og vejrguderne skaffede behageligt opholdsvejr, men coronaen satte desværre sit præg på deltagerantallet. Vi var knap 20 deltagere, men fik et par rigtig hyggelige timer sammen med en fin betjening og et interessant foredrag om historien om landets skovdrift gennem tiderne til nutidens centrale politiske styring af statsskovene.
Vi takker Torben Ravn for foredraget og jægerne for en fin betjening.
Præsteskoven er altid åben i dagtimerne. Skoven, hærvejen og naturen er en oplevelse også
ved skiftende årstider, hvor der må samles svampe og pynt til eget brug.
Oksenvad menighedsråd
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Hilsen fra den tyske menighed.
I vores menighed plejer vi at kigge på ”Herrnhuter Losungen”, en samling af bibelord for
hver dag, uge, måned og år. Disse bibelord bliver bogstaveligt talt. Bibelord til det nye år
2022 lyder: Jesus Kristus siger: ”Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort” (Joh 6:37).
For mange år siden gennemsøgte jeg loftet i en gammel
præstegård og opdagede pludselig en hvid skulptur. Det
var et lille eksemplar af "Kristus" af Bertil Thorvaldsen fra
Vor Frue kirke i København. Kopier af dette smukke arbejde plejede at være "hjemme" i mange præstegårde og
kirker i Tyskland.
Med blik på denne ”Kristus” tænker jeg på to bibelske
ord. Først og fremmest på Matthæus 11,28. Jesus inviterer: "Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer
tunge byrder, og jeg vil give jer hvile”. Og så tænker jeg
på Herrnhuternes bibelord for nytåret 2022: Jesus Kristus
siger: ”Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise
bort” (Joh 6:37).
Den ”Kristus”, jeg fandt på loftet, var beskadiget. Begge
arme manglede. Måske de var brækket af engang i et
tilfældigt fald. Først var jeg ked af det, men så tog jeg
skulpturen med mig til kirken og viste den frem den følgende søndag i gudstjenesten. Jeg læste dertil ordene af
en bøn fra det 14. århundrede:
”Kristus har ingen hænder, kun vores hænder, til at udføre sit arbejde i dag. Han har ingen fødder, kun vores fødder til at lede folk på vej. Kristus har
ingen læber, kun vores læber til at fortælle folk om ham. Han har ingen hjælp, kun vores
hjælp til at bringe folk til hans side”.
Lad os blive ved med at byde velkommen til alle mennesker til vores gudstjenester. Vi glæder os over, at vi kan holde vores tyske gudstjenester i Oksenvad kirke.

Det var en dejlig oplevelse for mig at have
været til stede ved indsættelsen af den nye
præst Samuel Skadkær-Munch. Jeg ønsker
ham, hans familie og hele OksenvadSommersted sogn Guds velsignelse!
Må der udvikle sig et godt samarbejde mellem
den danske og vores tyske menighed!

Martin Witte, tysk præst
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Aktiviteter
Stemningsbilleder fra Samuels
indsættelse

Klubaftener:
1. marts: Fortælleaften ved Edel
15. marts: Filmaften
26. april : Sportsaften
10. maj: Hygge og bål hos Helge
Kl. 18.30—20.00
Fællesspisninger:
29. marts
24. maj
Kl. 17.30—19.00
Fællesspisning er for alle, både børn og voksne.
Tilmelding til spisning til Ann-Mari Nielsen
nødvendigt på tlf. 2225 7547

Menighedsrådsmøder
Møderne er offentlige, og alle kan deltage.
De afholdes kl. 19.00 på følgende
datoer:
1. marts i Oksenvad
4. april i Sommersted
3. maj i Oksenvad
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Aktiviteter
Luthersk mission

Bibelkreds

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

Mandagsbibelkredsen:

Fredag den 4. marts kl. 19.30
Taler: Sten E. Nielsen
Fredag den 18. marts kl. 19.30
Taler: Peter Olsen
Fredag den 1. april kl. 19.30
Taler: Erik Sode Nielsen
Fredag den 22. april kl. 19.30
Taler: Jens Landkildehus
Fredag den 6. maj kl. 19.30
Taler: Per Bøndergaard
Venlig hilsen
Poul Dirksen

Bente Friis, Tlf. 7450 4920
Tirsdagsbibelkredsen:
Anne-Marie Madsen, Tlf. 2072 9360

Onsdagsbibelkredsen:
Gerda Hansen, Tlf. 7450 4540
Torsdagsbibelkredsen:
Birgit Olesen, Tlf. 2262 9056

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 20. april, 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:
Alice Martych, Liam Albæk Nissen og Asbjørn Kuhrt Aagaard

Døde og begravede/bisatte:
Rasmus Jørgen Rasmussen, Knud Ry, Hans Jørgen Hansen og Henning Martin Kristensen

Ansøgning om
navneændring
skal foretages digitalt på:
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.
Bestilte attester vil ik ke
blive fremsendt til dig
med posten, men
udleveres ved personligt
fremmøde eller fuldmagt.

Sognepræsten/afløserpræst
Anmeldelser om dåb, vielser, dødsfald eller
andet kan ske til Kirkekontoret på E-mail:
dorje@km.dk eller på telefon 24 59 80 71
Har du brug for at tale med præsten, er du altid
velkommen til at kontakte Samuel SkadkærMunch på telefon 24 59 80 92 eller mail:
samsk@km.dk
Ved sognepræstens ferie/friweekend varetages
embedet af:
Sognepræsten ved Vedsted kirke:
Martin bonde Eriksen tlf. 51 15 61 34
Sognepræsten ved Hammelev kirke:
Julie Aulkær Glöe tlf. 20 26 65 13
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Kontakt

Sognepræst
Samuel Skadkær-Munch
Tlf. 24 59 80 92
E-mail: samsk@km.dk
Mandag er fridag
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
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Kirkekalender
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

3/4

Oksenvad kl. 10.30
Tysk kl. 13.00
Sommersted kl. 10.30

10/4

Palmesøndag

Sommersted kl. 10.30

14/4

Skærtorsdag

Sommersted kl. 17.00

15/4

Langfredag

Oksenvad kl. 10.30

17/4

Påskedag

Oksenvad kl. 10.30

18/4

2. påskedag

Fælles gudstjeneste i
provstiet. (Se nærmere
på hjemmesiden)

24/4

Oksenvad kl. 10.30

1/5

Sommersted kl. 10.30

8/5

Sommersted kl. 9.00
ved Martin Bonde
Eriksen

13/5

Store Bededag

Konfirmation
Sommersted kl. 10.30

15/5

Konfirmation
Oksenvad kl. 10.30

21/5

Tysk konfirmationsgudstjeneste kl. 12.30

22/5
26/5

Sommersted kl. 10.30
Kr. Himmelfartsdag

Oksenvad kl. 9.00 ved
Julie Aulkær Glöe

29/5

Oksenvad kl. 9.00 ved
Martin Bonde Eriksen

12

