Kirkenyt
Sommersted og Oksenvad

2022 juni-juli-august

Hilsen fra præsten
”Nåden er din dagligdag”

Til vores opvaskemaskine har jeg printet en dymo med ordene ”Nåden er din dagligdag.”
Hver gang opvaskemaskinen skal åbnes, møder jeg de fire ord. Ordene kommer fra salme
522 i salmebogen, som Johannes Møllehave har skrevet. Hele verset lyder:

Nåden er din dagligdag,
hverdagen, det nære.
Mennesker at leve med,
nåden er: at være.

Det er så let at lade hverdagen flyve afsted med
arbejde, madlavning, fyldning af opvaskemaskine og tømning morgenen efter, og før man har
set sig omkring, er livet gået. Især når der er
små børn involveret, synes tiden at flyve afsted,
hvilket bliver særligt tydeligt, hver gang de små
størrelser går en størrelse op i tøj eller får en ny tand. ”Husk nu at nyde det!” har vi ofte fået
at vide. Men hvordan gør man det?
Dét, der får hverdagen til at stå tydeligst frem, er, når hverdagen bliver forstyrret eller brudt
op. I weekender, men i særdeleshed i fester. Uden festerne er hverdagen rent trummerum,
uden hverdagen flader festen ud og bliver egentlig mest bare anstrengende. Vi har brug for
weekenden, men er mandag morgen ikke også med til at gøre weekenden dét sødere?
I det første kapitel i bibelens første bog står der, at Gud skabte solen og månen og stjernerne, så de kunne ”fastsætte festtider, dage og år” og for at give ”lys på himmelhvælvingen til
at oplyse jorden!”
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I kristendommen tror vi på en festende Gud. Det første mirakel, Jesus udførte, var at lave
vand til vin til en bryllupsfest, hvor vinen var sluppet op. Gud har skabt verden for at bringe
liv og glæde. Modsat den buddhistiske tradition, hvor livet er en pine, man skal undslippe, så
er kristendommens budskab, at verden er skabt ud af Guds kærlighed, og at vores opgave
her er at elske Gud, vores næste og os selv. Indbyrdes kærlighed, fred og glæde.
Derfor er nåden din dagligdag. For din dagligdag fylder det meste, og den skal fyldes med
næstekærlighed, omsorg og glæde.
Når det så går galt. Når festen ender i et skænderi, eller når hverdagen tager glæden fra os,
så er der råd at hente hos Jesus, som selv oplevede, at det hele gik skævt. Han har selv prøvet at blive hængt ud, at blive stukket i ryggen af en af sine nærmeste, at blive forrådt. Alt
sammen for at kunne bære os (også) når livet gør ondt. Han forstår os nemlig. Han er aldrig
længere væk end en bøn eller ved nadverbordet nu på søndag. Han kender dig, for han har
skabt dig. Og han ønsker kun det bedste for dig: Om så det er at se dig sige undskyld og bygge en ødelagt relation op, eller om det er at se dig opmuntret af et kærligt ord.
Størstedelen har han overladt til os med nogle meget klare ord om, hvordan vi skal leve sammen:
”Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod
dem.” (Matthæusevangeliet kapitel 7 vers 12).
Her er nok at øve sig på et helt liv, men i hverdagens øvelse på netop dette dukker nåden op:
Der er en dag igen i morgen, så hvis dagen i dag gik skævt, så har du al mulighed for at prøve
igen i morgen – og du står ikke uden hjælp. Gud er med dig i det hele. For nåden er din dagligdag.
Konfirmandindskrivning
Tirsdag den 14. juni kl. 19.00 i Kirkehuset, Sommersted
Sognepræst Samuel Skadkær-Munch inviterer forældre og kommende konfirmander til indskrivning for konfirmander år 2022/23, hvor der er konfirmation i Sommersted Store bededag fredag den 5. maj kl. 10.30 og i Oksenvad kirke søndag den 7. maj kl. 10.30.

Her vil han fortælle om, hvad der skal foregå i forberedelsestiden, og der vil være plads til at
stille de spørgsmål, der måtte være.
Vi glæder os til at se Jer
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Arrangementer
Oksenvad Menighedsråd inviterer til Pensionistudflugt tirsdag den 14. juni.
Turen går over den jyske højderyg ved Randbøl, Uldum, Horsens syd og ad Oddervejen mod
Åkjær Gods og over dæmningen til øen Alrø i Horsens fjord.

Vi kører fra Oksenvad Gl. Skole kl. 8.30, Mølby kl. 8.35 og Ørsted Gl. købmandsgård kl. 8.45.
Herfra kører vi nordpå mod Ravning Bro syd for Jelling. Broen
gik over Vejle Å i Ravning Enge og var 760 meter lang og 5 meter
bred. Den blev bygget af egetømmer i år 980 i Harald Blåtands
tid og var indtil 1935 Danmarks længste bro. Her får vi formiddagskaffe og en medbragt bolle.
Derefter går turen ad højderyggen over Randbøl Å mod Uldum,
Horsens syd og langs havnen og stranden til Åkjær Gods, hvor vi
under et ophold får en orientering om godsets drift og
historie.
Derfra køres mod Faling og Amstrup hvor Horsens Statsfængsel havde et annex. I 1930 besluttede amtet at bygge
en dæmning fra bakkerne til Alrø, som de daværende
tugthusfanger byggede med skovl og spade. Over dæmningen og midt på øen finder vi Møllegårdens restaurant,
hvor vi forventer at ankomme kl. 12.30. Her får vi en middag og
en let dessert. Her får vi også lidt historie om øen og dens fortid.
Kl. 14.45 går turen mod Gyllingnæs og Gylling kirke med mindesmærke om Karen Jeppe, der som missionær blev kendt som
Armeniens Moder.

På tilbageturen mod Horsens gør vi ophold ved Søvind Kro, hvor
vi drikker eftermiddagskaffe med gammeldags æblekage.
Kl. 16.15 går hjemturen mod Horsens og motorvejen. Vi forventer at være hjemme inden kl. 18.00.

Prisen for turen er 250 kr. pr. person plus drikkevarer.
Tilmelding senest d. 7/6 kl. 12.00 til:
Henning Toftegård tlf. 40834853 eller Gudrun Svennesen tlf. 26704305
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Sogneudflugt Sommersted Sogn
8. september 2022

TUREN GÅR I ÅR TIL GRÅSTEN og omegn
Dato: Torsdag den 8. september kl. 9 fra kirkepladsen
Indhold – hvor vi besøger:
Gråsten Slotskirke og slotshaven
Gråsten Teglværk
Gråsten Landbrugsskole – hvor vi også spiser og får kaffe
Vi er hjemme igen sidst på eftermiddagen.
Tilmelding senest onsdag den 31.8. til Karen Pedersen på telefon 21 56 34 81.
Betaling: Kr. 230 betales ved tilmeldingen på Reg. 1551 konto 3443080503

eller på mobilepay på 82172.

Vel mødt på vegne af Sommersted Menighedsråd

5

Vandrende lysglobe – tænd et lys…giv en gave

Sommersted Kirke har fået besøg af Haderslev Domprovstis nye vandrende lysglobe.
Lysgloben er tegnet og fremstillet af Helge Larsen, Lerte. Han
blev spurgt om opgaven i december og har tænkt mange tanker omkring udformningen. Nu er lysgloben færdig, og den blev
”afsløret” i Sommersted Kirke søndag den 1. maj. Lysgloben
starter derfor sin vandring netop i vores sogn og er i kirken
frem til midt på sommeren.
Domprovstiet har en komité for mission. Komiteen samler midler ind til økonomisk at støtte et missionsprojekt i verden samt
økonomisk støtte af unge volontører, der rejser ud i verden i et
missionsarbejde. Lidt endnu har missionsprojektet været SAT7 i
samarbejde med Mission Afrika. Se roll-up i våbenhuset i Sommersted Kirke.
SAT-7 formidler GUDS KÆRLIGHED GENNEM TV. I en del af verden,
hvor der desperat er brug for håb og opmuntring, lyser tv-stationen
SAT-7 op. Med undervisning, talk-shows, gudstjenester, drama og konkurrencer styrker SAT-7 glemte og trængte kristne minoriteter i Mellemøsten, og giver det muslimske samfund et indblik i kristentroen.

Tænd et lys i den vandrende lysglobe i Sommersted Kirke og send en
gave til arbejdet med at sprede lys og håb i Mellemøsten og Nordafrika.
Konto: 2598 0450698377 (Nordea)
MobilePay: 255 570 Projekt: SAT-7

De indsamlede midler fra Lysgloben fordeles mellem SAT-7 og
økonomisk støtte til provstiets udsendte volontører.
Tusind tak for din støtte.

Provstikomiteen for Folkekirkens Mission i Haderslev Domprovsti
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Hilsen fra den tyske menighed

Den humoristiske digter og illustrator Wilhelm Busch skrev engang:
"En to tre i Sauseschritt kører tiden, vi løber med."
Det har vi, min kone Tina og jeg, også oplevet. For seks et halvt år siden kom vi til Sønderjylland. Hvor hurtigt er disse år gået!
Det var en tætpakket tid med mange gode møder,
festlige gudstjenester og spændende menighedsaftener. En stor støtte for mig var det gode tillidsfulde
samarbejde med alle mine kirkerepræsentanter, organister og frivillige.
Vi har altid følt os hjemme i Oksenvad og Sommersted Kirker og i den Tyske skole i Mølby! Mange tak
for alt samarbejde med alle medarbejder i Folkekirken og af vores menighed!
Den første juni begynder min ”Ruhestand”, pensionering, og vi flytter til Slesvig-Holsten. I august begynder
min efterfølger Jonathan von der Hardt sin tjeneste.
Jeg ønsker ham lige så megen glæde i sin tjenestegerning, som jeg
har oplevet.
Jeg vil gerne hilse varmt på alle med ordene fra en
irsk velsignelsessang, som vi har holdt af at synge:
„Möge die Straße uns zusammenführen und der
Wind in deinem Rücken sein;
sanft falle Regen auf deine
Felder und warm auf dein
Gesicht der Sonnenschein.
Und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand; und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand!“
Martin Witte
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Aktiviteter

I Over Lerte Kirke er der gudstjenester 4
gange om året, Jul, Påske, Pinse og en
høstgudstjeneste som regel kl. 19.30, hvor
alle er velkomne.
Dansk Klokkemuseum og Over Lerte Kirke
er samlet i én bygning. Museet er åbent
fra 1. maj onsdag til søndag kl. 13-17.

Fællesspisninge:
24. maj I kirkehuset for hele familien

Tirsdag den 7. juni kl. 19.30 afholdes der
Kl. 17.30—19.00
Pinsegudstjenste.
Fællesspisning er for alle, både børn og voksne.
Tilmelding til spisning til Ann-Mari Nielsen
nødvendigt på tlf. 2225 7547
Søndag den 13. marts var der
landsindsamling.
Håber at vi ses
Tag gerne en ven med
Alle er velkomne!

Tak til alle, der bidrog til, at vi i år satte
indsamlingsrekord.
Der blev på 2 timer indsamlet kr. 6893,00.
DETTE ER REKORD FOR VORES OMRÅDE.

Menighedsrådsmøder
Møderne er offentlige, og alle kan deltage.
De afholdes kl. 19.00 på følgende
datoer:
7. juni i Oksenvad
9. august i Sommersted
6. september i Oksenvad

Mange tak til alle, der har givet penge
eller været indsamlere.
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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 20 maj kl. 19.30
Anne-Marie Madsen, Tlf. 2072 9360
Taler: Heine Holmgaard, Bedsted
Onsdagsbibelkredsen:
Fredag den 17. juni kl. 19.30
Taler: Julie og Emil Solgaard
Gerda Hansen, Tlf. 7450 4540
Fredag den 13. august kl. 18.00
Torsdagsbibelkredsen:
Grillaften hos Johanne og Søren Lagoni
Birgit Olesen, Tlf. 2262 9056
Stenvænget 3, Sommersted.
Tag selv aftensmad med, hvad du vil grille
og spise.
Der er 4 bibel- og studiekredse i sognene. Ønsker du
Fredag den 27. august kl. 19.30
også at deltage, kan du henvende dig til en af ovenståTaler: Jens Rosenberg
Venlig hilsen
Poul Dirksen

ende 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 3. august 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:
Ollie Marinus Lund Mamsen, Silje Irene Thovtrup Mamsen, Alexander Sieradzki Nielsen, Ezra
Skadkær-Munch, Lily Petersen Rafn, Erik Dall Christiansen.

Døde og begravede/bisatte:
Svend Aage Jensen, Leif Hansen, Marie Louise Burglin Arentoft, Henrik Skøtt Sørensen, Jan
Hørløck Jensen, Bente Pedersen Juhl, Egon Henningsen, Jep Brink, Tom Engell Lind Pedersen.

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 ikke
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
5/6

Pinsedag

Sommersted
kl. 10.30

6/6

2. pinsedag

Fælles gudstjeneste

12/6

Trinitatis

Sommersted
kl. 10.30
Prædikant:
Frede Ruby Østergård
Efterfølgende foredrag
og let frokost i
kirkehuset

19/6

1. søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 9.00
Julie Aulkær Glöe

26/6

2. søndag efter trinitatis

3/7

3. søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 9.00
Julie Aulkær Glöe

10/7

4. søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 9.00
Julie Aulkær Glöe

17/7

5. søndag efter trinitatis

Sommersted
kl. 10.30

24/7

6. søndag efter trinitatis

31/7

7. søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 9.00
Martin Bonde Eriksen

7/8

8. søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 9.00
Martin Bonde Eriksen

14/8

9. søndag efter trinitatis

Sommersted
kl. 10.30

21/8

10. søndag efter trinitatis

Sommersted
kl. 10.30

28/8

11. søndag efter trinitatis

4/9

12. søndag efter trinitatis

Oksenvad kl. 10.30
Tysk kl. 13.00

Oksenvad kl. 10.30
Tysk kl. 13.00

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