Kirkenyt
Sommersted og Oksenvad

2018 - Marts - April - Maj

Præsten har ordet
Børn skal have det godt – virkelig godt!

Kirken inviterer til børnekirke ved
søndagens gudstjeneste, så børn og
forældre møder det kristne budskab i
børnehøjde. Kirken inviterer til minikonfirmandundervisning for dem der går i 3.
klasse. Kirken inviterer til Junior-, og Teen
klub hver mandag aften – og
endelig:
kirken inviterer 7. klasser til konfirmandundervisning – alt sammen fordi børn har
ret til at høre det kristne budskab: evangeliet.
Børn
har ret til at høre om Guds ubetingede
kærlighed til dem – at de er højt elsket,
også af Ham som er større, og hvis kærlighed rækker helt derud, hvor mors og
fars kærlighed ikke altid slår til.
Hver gang der er dåb i kirken understreges barnets ret, idet Jesus citeres: ”Lad
de små børn komme til mig, det må I ikke
hindre dem i, for Guds rige er deres… og
han tog dem i favn, lagde hænderne på
dem, og velsignede dem.” (Uddrag af
Markus Evangeliet kap. 10, v. 10-16).
Vi glæder os fortsat til som kirke at stå
sammen med forældrene i opgaven med
at varetage børnenes ret!

Vi elsker vores børn, og det skal de
mærke - helst på en måde, så de aldrig er
i tvivl om, at vores kærlighed til dem er
betingelsesløs. Det betyder også, at vi
tager ansvar for dem. De skal mærke, at
der er nogen, som grundlæggende tager
vare på deres vigtigste behov og sikrer
deres ret.
At være voksen indebærer også, at vi
tager beslutninger på børnenes vegne,
og at vi videregiver vores egne værdier så
godt, som vi overhovedet formår det.
Det, vi virkelig tror på – det, vi oplever
som et godt fundament for vores eget liv,
det vil vi gerne give videre til vores børn.
De skal have den bedste platform at leve
deres liv ud fra, når de som voksne skal
agere i et komplekst samfund, hvor så
godt som intet er givet på forhånd, men
hvor alt derimod er til forhandling.
Børn må gerne vide og mærke, at der var
gode, sunde værdier i hjemmet, som
forældrene satte noget ind på at give
videre.
Som kirke i det tværkulturelle og multireNiels Jørgen
ligiøse samfund, vil vi gøre alt for at bakke forældrene op i deres indsats med at
give de kristne værdier videre til de kommende generationer.
Kirken i Sommersted og Oksenvad inviterer derfor til, at forældre lader deres
børn døbe – det er nemlig barnets ret at
blive døbt. Kirken inviterer til Babysalmesang; for børn har ret til at mærke
kirkens hjerterytme, melodi og puls.
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Aktuelt fra Sommersted
I menighedsrådene bruges en del tid på praktiske opgaver, som nødvendigvis på
løses og som bliver løst takket være et enestående engagement hos såvel medarbejdere som hos rådets enkelte medlemmer. Sommersted og Oksenvad sogne kan glæde sig over en særdeles engageret og nærværende medarbejderstab, der sørger for
at rammerne er i orden og gør, at vi kan føle os velkomne i alle livets situationer.
At vi får lov at opleve et godt og rigt kirkeliv med god tilslutning til gudstjenester og
andre kirkelige aktiviteter er enestående. Arbejdet med minikonfirmander, babysalmesang, pige- og voksenkor nyder vi alle glæde af.
Livet omkring kirken bære præg af engagerede og trofaste frivillige, der trækker et stort læs i junior-og teenarbejdet, og gør en indsats når det gælder børnekirke,
kirkekaffe, konfirmandlejr, kirkekaffe eller traktementer efter gudstjenester, aftenarrangementer og frivillige, der ugentligt holder andagter på plejehjemmet.
Vi glædes herover og nyder at få lov at ”lege i livstræets krone”
Knud Erik Hansen

Aktuelt fra Oksenvad
Ved sidste kirkesyn af Oksenvad kirke, kirkegård og tilstødende bygninger konstaterede provstiets arkitekt flere defekter ved kapellet. I stedet for at udføre disse
reparationer blev der lagt op til at nedrive kapellet, da vi kun har få begravelser, og
der kan være behov for køl i sommermånederne. Oksenvad menighedsråd er nu
indstillet på at nedrive kapellet, hvis ikke der i sognet er begrundet modstand mod
nedrivningen.
Skulle der i sognet være en stemning for at diskutere kapellets fremtid, indbyder
menighedsrådet til et møde om emnet i graverboligen
torsdag den 1.3 kl. 19.00.
Henning Toftegård
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Konfirmation

Lørdag den 21. april kl. 13.00 i Oksenvad kirke
Tysk konfirmation ved Martin Witte
Catrine Helene Kock
Katharina Fuglsang-Damgaard
Hindrichsen Kley,

Bjerndrup Landevej 11, Chr. Feld
Fuglsangsalle 4, Sommersted

Bededag den 27. april kl. 10.30 i Sommersted kirke
Nikolaj Dalsgaard Bohnfeldt
Pernille Callesen Skovrup
Frederikke Hansen Christiansen
Anne Frederiksen
Nikolaj Nørgaard Henningsen
Nanna Lykke Houen
Magnus Jørgensen
Peter Skov Jørgensen
Jonas Krogh
Line Bøjskov Petersen
Anna Holm Rasmussen
Simon Ry
Cecilie Bech Uldall
Tobias Wang Jørgensen

Storegade 82. Sommersted
Storegade 68. Sommersted
Tovskovvej 34, Mølby
Mosebjergvej 9, Sommersted
Slavgårdsvej 2, Sommersted
Storegade 27, Sommersted
Mosevænget 3, Sommersted
Hyldevænget 19, Sommersted
Storegade 146, Sommersted
Bjerndrupvej 1, Sommersted
Storegade 50, Sommersted
Sommerstedvej 12, Sommersted
Grønnevang 3, Sommersted
Farrisvej 14, Sommersted

Søndag den 29. april kl. 10.30 i Oksenvad kirke
Søren Christian Risgaard Holm
Andreas Kock Møller

Vadstedvej 21, Oksenvad
Flødebøttevej 4, Ørsted
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Aktiviteter
Sommersted og omegns

Luthersk mission

Juniorklub!
er for alle
fra 2.—til og med 5. klasse.

Vi mødes hver mandag
kl. 19-20.30
Kom ….. og tag gerne en
kammerat med.
Vi mødes i Kirkehuset
kirkevej 15.

Hvor intet andet er anført, holdes møderne i
Kirkehuset, Kirkevej 15.
Fredag d. 9.3 kl. 19.30 Taler: Stig Christensen
Fredag d. 16.3 kl. 19.30 Taler: Jacob Breum Houler
Fredag d. 6.4 kl. 19.30 Taler: Jens Rosenberg
Fredag d. 20.4 kl. 19.30 Taler: Jens Landkildhus
Fredag d. 4. maj kl. 19.30 Taler: Jens Peter Rejkjær
Fredag d. 1. juni kl. 18.00 Vi starter med spisning

Al henvendelse er til:

Taler: Svend Aage Jacobsen

Lena Hougaard
Tlf. 6170 5108
Poul Dirksen

Bibelkreds
Mandagsbibelkredsen:
Bente Friis, Tlf. 7450 4920

Sidste frist

Tirsdagsbibelkredsen:
Anne-Marie Madsen, Tlf. 7878 2650

For indlevering
af stof til næste
kirkeblad er tirsdag den 18.4.18,
men meget
gerne før!

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.
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Bladet omdeles i
uge 21

Aktiviteter
Sognemøder!

Børnekirken

Har du lyst til at hjælpe, når vi har
sogneaftner?

Kirkevej 15, 1. sal
Alle børn fra 3 år og opefter er
velkomne.

Vi mangler især hjælp til at stille
frem og rydde op efter mødet- Det
drejer sig kun om 2-3 gange om året.

Du kan se på
Gudstjenestelisten på
bagsiden af bladet,
hvornår der er børnekirke.

Du forpligter dig ikke til noget, vi
taler om det!

Mange hilsner

Kontaktperson:
Kristine Toxværd-Larsen, tlf. 3683
1118 E-mail: tox@bbsyd.dk

Gudrun Svennesen
Tlf. 74504305 / 26704305.

Måske du kender nogen som også
gerne vil hjælpe til…..
Sommersted og
omegns
Teenklub...
er for alle fra 6. klasse og
opefter. Her kan du være med, når du er
blevet for gammel til ”juniorklub”.

Menighedsrådsmøder
Disse møder er offentlige og alle må
deltage.

Vi mødes hver mandag kl. 19-20.30
Kom.. og tag gerne en kammerat med.

20. marts kl. 19.00
I Oksenvad kirkehus

Vi mødes i Kirkehuset, Kirkevej 15.
Til nogle arrangementer er vi sammen
med andre teen-klubber.

10. april kl. 19.00
I Sommersted kirkehus

Al henvendelse er til:
15. maj kl. 19.00
I Oksenvad kirkehus

Thomas Toxværd, tlf. 3683 1118
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Arrangementer
Folkekirkens
Nødhjælp
Landsindsamling
i vores to sogne:
Søndag den 11. marts Kl. 11.30-13.15
Vi mødes i kirkehuset, når gudstjenesten er afsluttet.
Meld dig som indsamler på:
http:www.noedhjaelp.dk/ eller til
christelaagaard@gmail.dk /
tlf. 2115 0383

Tak for alle bidrag sidste år.
Tak for de åbne døre.

Skærtorsdagspåskemåltid
Skærtorsdag den 29. marts
kl. 17.00
Gudstjeneste i Sommersted kirke.

Tapio Juhl – Finnebarn kommer og fortæller
sin og Finlands historie
Tirsdag den 13. marts kl. 19.00
i Sommersted kirkes Kirkehus
Jeg er født i Karelen (tidligere en del af Finland) i 1941. Kom til DK i 1943 med min bror.
Efter en håndværksmæssig uddannelse tog
jeg lærereksamen. Arbejdede i folkeskolen
og Nyborg Statsfængsel. Har været skoleinspektør og senere ansat i Forsvaret. Senest
var jeg skoleleder på en friskole.
På grund af krigene mellem Rusland og Finland 1939 – 1945 blev omkring 80.000 børn i
alderen fra et til ni år i det man kaldte
”verdenshistoriens største flytning” sendt til
Norge, Sverige og Danmark. Danmark modtog 3.764. Af dem kunne 451 af mange årsager blive i Danmark. – Jeg er en af dem.
Det er den historie, jeg gerne vil fortælle. Også om den
enestående hjælp enkeltpersoner, organisationer og
virksomheder frivilligt
ydede for den finske sag.
Påskegudstjeneste

Sommersted kirke påskedag
kl. 10.30

Efter gudstjenesten vil vi nyde et
påskemåltid i Kirkehuset.

Kirkens damekor medvirker
under ledelse af organist
Ester Schmidt

Det er gratis at deltage
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Arrangementer
Forårskoncert med Sommersted kirkes kor
torsdag den 17. maj kl. 19.00
Organist Ester Schmidt synger foråret og sommeren ind
sammen med sine kor .

Fælles pinsegudstjeneste
Også i år fejrer vi i vores kommune en fælles gudstjeneste 2. pinsedag, som i år er mandag
den 21. maj klokken 11.00 ved dammen ved Tørning Mølle—så man kan knap nok forestille
sig noget mere stemningsfuldt.
Gudstjenesten vil også i år være formet anderledes end den højmesse, som vi kender fra vores almindelige kirkerum. Vi vil tage
afsat i de rammer, som vi får givet ved Tørning Mølle stilmæssigt,
liturgisk og med sang ledsaget af et børnekor med børn fra hele
provstiet.
Gudstjenesten bliver til efter et skønt samarbejde mellem forskellige præster fra provstiet og
med Tørning Mølle. Vi håber, at I alle kommer og fejrer den smukke pinse med hinanden ude
i det blå – og skulle vejret vise sig fra sin knap så forsommerlige side, så finder vi ly og læ
indenfor i møllen. Så kom alligevel.

Haderslev Domkirkes Drengekor
Tirsdag d.5. juni kl.19.00 i
Sommersted kirke
Kom og oplev et af landsdelens allerbedste kor
under ledelse af Domorganist Henrik Skærbæk
Jespersen. Gå ikke glip af denne fantastiske
oplevelse.
Drengene rejser afsted på koncertturné til USA
2.-12.juli., kom og hør noget af deres
repertoire.
Sommersted og Oksenvad kirker er også at finde på nettet med ny brugervenlig
hjemmeside:
www.sommerstedsogn.dk
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Fortsat fra Sommersted
Der er så mange uden venner
uden kærlighed og kys
folk som ingen andre kender
hvor mon de skal finde lys
Lad dem lege i livstræets krone.. (Hans
Holm/Erik Lindebjerg)

Det handler om at spejle Jesu passion,
hans lidenskab nemlig at herliggøre Gud.
Jesus så mennesker og gik ikke forbi!
”Min mad er at gøre hans vilje, som har
sendt mig, og fuldføre hans værk”, siger
Jesus i Joh 4,34-35. Dagsordenen er
hermed sat: Det drejer sig ikke om mig,
det handler om at reflektere Faderens
kærlighed!

I menneskelivet har vi brug for en fast
grund at stå på, hvis vi ikke skal flyde med
strømmen.
Månen kan vise os, hvad rolle vi har at
spille. Den lyser, ja, men den skaber ikke
selv lyset. Hvis det ikke var for solen, ville
månen bare være en bælgmørk, arret
stenkugle. Ikke andet. Når den er i den
rigtige position, så skinner den. Når den
opfylder sin bestemmelse bliver denne
arrede klump en kilde til inspiration.
Månen spejler et større lys!
Vel, månen er på natholdet, det beklager
den ikke, den hviler fredeligt i sin rolle
som spejl for solen, og derfor har jorden
glæde af dens skær. Den har integritet.
Hvad kunne der ikke ske, hvis vi fandt os
til rette i vor rolle som spejl for Guds
omsorg for og syn for mennesker på vor
vej?
Det handler om mere end:
Selviscenesættelse, selvoptagethed og
selvrealisering. Tænk hvis et
symfoniorkester arbejdede ud fra denne
metode; tænk hvis alle medlemmer
sagde: Alting drejer sig om mig – det ville
blive til en lang orkesteropvarmning før
en koncert.
Det handler om at spille efter de noder,
komponisten har givet! Det handler om
at hvile i vor, i min rolle!

Livet udfolder sig efter sin bestemmelse,
når vi finder vor plads og vedstår os vor
opgave, bedst udtrykt af Martin Luther
King:
Vi er kaldet til at have en overbevisning,
ikke en ensartethed med andre. Vi er
kaldet til at bære et moralsk adelsmærke,
ikke en agtet stilling i samfundet. Os gælder buddet om at leve anderledes.
Knud Erik Hansen
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Siden sidst
Dåb
Sommersted: Tobias Blichfeldt Bodal

Døde og begravede/bisatte
Sommersted: Anne Marie Borst, Elsebeth Holm Mink

Vielse
Sommersted: Sara Hansen Friis og Filip Børty Nielsen

Ansøgning om
navneændring

Sognepræsten/afløserpræst
Anmeldelser om dåb, vielser,
dødsfald eller andet kan ske til
præstegården på tlf. 7450 4158
el. E-mail:: NJHL@km.dk

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.

Ved sognepræst Niels Jørgen
Holm Larsens ferie/friweekend
varetages embedet af:

Bestilte attester vil ikke
blive fremsendt dig med
posten, men udleveres
ved personligt fremmøde

Sognepræst Carsten Vigsø,
Præstevej 1, Vedsted,
tlf. 7454 5120/2986 9071 el.
E-mail: CVI@km.dk

Sognepræst Bjarne
Christensen, Hammelev Bygade
7, Hammelev tlf. 7450 7112 el.
E-mail: BCH@km.dk eller
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Kontakt
Sognepræst
Niels Jørgen Holm Larsen
Kirkevej 8, 6560 Sommersted

Tlf. 7450 4158 / 6010 7860
Email: NJHL@km.dk

Oksenvad sogn

Sommersted sogn

Organist

Organist: Som i Oksenvad

Ester Schmidt, tlf. 5089 3003

Kirkesanger

Email: esjaschmidt@get2net.dk

Birgitte Hansen

Kirkesanger

Storegade 72, tlf. 2246 8943

Herdis Wind

Menighedsrådsformand

Engtoften 22, Mølby, tlf. 2825 6655

Knud Erik Hansen

Menighedsrådsformand

Storegade 72, tlf. 2028 0633

Henning Toftegaard Pedersen

Kirkeværge

Genvej 1. Oksenvad, tlf. 4083 4853

Karen Lund Petersen

Kirkeværge

Bjerndrupvej 2, tlf. 7450 4212

Gudrun R.B. Svennesen

Kasserer

Vadstedvej 10, Oksenvad, tlf. 7450 4305 Jens Kristian Friis
Kasserer

Vodskovvej 7, tlf. 2074 4533

Jan Tonnesen

Ørstedvej 20, Ørsted, tlf. 7454 2862
Kirkegårdskontoret
Graver: Annette Busk Melholt, Tlf. 4043 0071
Souschef: Åse Meilandt, Tlf. 3095 8982
Træffetid: Man.-tors. kl. 7-15 og fredag 7-12
E-mail: kirkehuset@gmail.com
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Gudstjenester
11.3

Midfaste søndag

Sommersted kl. 10.30

18.3

Mariæ bebudelses dag

Sommersted kl. 10.30

25.3

Palmesøndag

Sommersted kl. 10.30

29.3

Skærtorsdag

Sommersted kl. 17.00
Påskemåltid

30.3

Langfredag

1.4

Påskedag

Sommersted kl. 10.30

2.4

2. påskedag

Ingen gudstjeneste

8.4

1. søndag efter påske

Sommersted kl. 10.30

15.4

2. søndag efter påske

Sommersted kl. 10.30

Tysk kl. 14.00

Oksenvad kl. 10.30

21.4

Haderslev domkirke

Tyks konfirmation kl.
13.00

22.4

3. søndag efter påske

Sommersted kl. 10.30

27.4

Bededag

Sommersted kl. 10.30
Konfirmation

29.4

4. søndag efter påske

6.5

5. søndag efter påske

Sommersted kl. 10.30

10.5

Kristi Himmelfarts dag

Sommersted kl. 10.30

13.5

6. søndag efter påske

Sommersted kl. 10.30

20.5

Pinsedag

Sommersted kl. 10.30

21.5

2. pinsedag

Ingen gudstjeneste

27.5

Trinitatis søndag

3.6

1. søndag efter trinitatis

Oksenvad kl. 10.30
Konfirmation

Tørning Mølle
Oksenvad kl. 10.30
Tysk kl. 14.00

Sommersted kl. 10.30

Kørsel til Gudstjeneste . . .
Har du behov for at få et lift til og fra Gudstjeneste, skal du være velkommen til at kontakte
Christel Aagaard på tlf. 2115 0383 / 7450 4242 senest kl.15.00 dagen inden Gudstjeneste.
Så finder vi ud af det, så du også kommer med til Gudstjeneste.
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