Kirkenyt
Sommersted og Oksenvad

2017/18 - December - Januar - Februar

Aktuelt fra Oksenvad
Orgelbyggeren, renser og intoner orglet i
uge 47 og 48, så kirken kan tages i brug
Her ved indgangen til oktober hvor ned- og åbnes 1. søndag i advent d. 3. decembør i store mængder er en dagligdags
ber kl. 10.30. Efter gudstjenesten er
begivenhed, er der stor aktivitet med
Oksenvad Præsteskovs Jagtforening vært
renoveringen af Oksenvad kirke. Mandag
med varm suppe i jagthytten i skoven.
d. 18/9 var der byggemøde i kirken med Menighedsrådet håber på et godt fremde fleste håndværkere ledet af tilsynsfø- møde til genåbningen af kirken og oprende arkitekt Sten Thielsen, arkitektstubakning fremover, for vi har jo før vist
en Mejeriet, Gravene 4, Haderslev.
sammenhold trods opbrud og afvikling i
lokalsamfundet.
Indvendig kalkning, udskiftning af taget
på våbenhuset og arkitekthonorar er de
Fastelavnssøndag d. 11/2 – 2018 afholstørste udgiftsposter, hvor konservator,
glarmester, orgelbygger og maler er på
håndværkerlisten. De hvide vægge er
generelt pæne, men løst puds og tilsmudsninger findes også. Taget på våbenhuset er nyt efter orkanen Bodil i
2013, hvor mange tagsten rev sig løse
eller faldt ned. Taget blev utæt, og da
der ikke kunne skaffes vellignende reparationstagsten bevilgede forsikringsselskabet et nyt tegltag. Ved kirkesynet året des der familiegudstjeneste kl. 13.00 i
efter kasserede provstiet taget som ufor- Oksenvad kirke. Der er tradition for, at
børn og voksne møder udklædt i kirken,
eneligt med kirkefredning. Da de noget
dyrere tagsten som kirkemyndighederne og efter en kort fastelavnsgudstjeneste
anbefalede ikke fagligt kunne monteres slår vi katten af tønden i Oksenvad Aktivitetscenter, hvor menighedsrådet servepå våbenhuset måtte der bruges bly,
rer fastelavnsboller, saftevand og kaffe til
som ellers er udfaset, men kirketage er
børn og voksne. Arrangementet er gratis,
ikke omfattet af forbuddet.
og alle børnefamilier er velkomne.
Konservatoren behandler prædikestolen,
Luthers billede og krucifikset, mens glarmester og maler pynter vinduerne. Disse
Henning Toftegård,
males sorte for bedre at falde i med tårOksenvad Menighedsråd
nets mørke tal og typer. Efter 14 dages
aktivitet skrider det frem efter planen, og
håndværkerne slutter af midt i november.

Mens kirken er lukket
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Aktuelt fra Sommersted
End er der en Gud foroven...
Når livet ikke arter sig og udfolder sig,
som vi kunne ønske, har vi udviklet en
tendens, til at se på udfordringerne horisontalt og ikke vertikalt. Vi ser på udfordringerne fra en menneskelig synsvinkel
og har en tendens til at udelade Gud fra
helhedsbilledet – indtil vi står med ryggen mod muren og er havnet i en absolut
umulig situation. Først da gør vi brug af
den vertikale dimension – og ind i mellem
ikke engang da. Denne tendens kan synes
at forstærke sig med alderen. Selv tror
jeg undertiden at have tillagt mig handlemåder, der udelader Gud fra helhedsbilledet, og det sker især, når jeg lider af
hukommelsessvigt og glemmer, at jeg
endnu ikke er blevet ladt i stikken. ”Han
har ikke snydt mig endnu”, så han gør det
nok heller ikke denne gang, sagde den
gamle skolemand, Kristen Kold. Jeg må
vove at træde ud på vandet med mit blik
fæstnet på Jesu blik og hvert af mine
skridt båret af ordene: ”Jesus, jeg stoler
på dig”.

Linjerne kender vi fra ”Jeg elsker de grønne lunde”. Jeg nynner dem jævnligt ,og
de er gode at have i bagagen og de var
der igen, da jeg i Kristeligt Dagblad læste
om den nyvalgte biskop over Lolland Falster stift, Marianne Gaarden.
I artiklen genfortæller hun et sted i Wilfrid Stinissens forfatterskab, hvor han
skriver om Jesu vandring på søen.
Det bliver en matrix for en måde at være
i verden på: Vov at træde ud på vandet
med dit blik fæstnet på Jesu blik og hvert
af dine skridt båret af ordene: ”Jesus, jeg
stoler på dig”

Det er en helt anden tilgang til livet end
den vi møder i Murphys lov: ”Hvis noget
kan gå galt, vil det gå galt”. Hvis jeg vasker vinduer lørdag, regner det søndag.
Hvis jeg går tidligt i seng, vil telefonen
ringe. Kører jeg bilen på værksted, fordi
der er noget galt med den, er den helt i
orden, når jeg er fremme. Når alt går
godt, så vil noget gå galt – bare vent. Den
anden kø bevæger sig altid hurtigere end I Salmen ”Den mægtige finder vi ikke,
den mægtige Gud finder os,” ser Holger
min.
Lissner vertikalt. Uanset hvor meget vi
leder og søger, finder vi ikke selv frem til
Gud, men Gud finder os, og det er evangeliet. Der er en Gud foroven … og han
har styr på logistikken!
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Aktuelt fortsat….
12. september tog vi - menighedsråd og
medarbejdere - afsked mere officielt med
Stinne. Vi fik lejlighed til at takke for samarbejdet gennem 20 år. Stinne har fyldt
sin plads med engagement og stor empati og har mødt såvel sognebørn som kolleger og menighedsråd med en egen evne til at være nærværende og fornemme,
hvad der var behov for.

Siden sidste kirkeblad udkom er det lykkedes at få ansat såvel ny graver som ny
præstesekretær ,og vi har grund til taknemmelighed eftersom begge graver
Annette Busk Melholt og præstesekretær
Dorte Jensen-Simonsen har sagt ja til
opgaven og er gået ind i opgaven med
stor velvilje og positiv tilgang. Men også
vore øvrige medarbejdere har været fantastiske til at yde en uselvisk og særdeles
fin indsats gennem disse måneder. Uden
denne indsats var det givet endt i kaos.

Du har altid haft
øje for den enkelte og for detaljen,
du kunne se, hvor
der var brug for
en hilsen eller et
opmuntrende ord og var god til at huske
på, hvad huskes skulle. Loyalt har du redigeret kirkeblad og tekster, lavet opslag
og altid bestræbt på at gøre det bedste til gavn for den enkelte selv og dennes
omgivelser .

Sogneudflugten onsdag den 6. september til Als blev også i år både socialt og
oplevelsesmæssigt en god oplevelse. Vi
fik besøgt Jollmands Gård, Havnbjerg
Mølle og kirke og sluttede af på Kværs
kro.
Vi glæder os over, at vi får lov at opleve
det store engagement der fortsat udfolder sig omkring kirken i Sommersted .
Tak for det.

Tak for hvad vi har fået gennem dig. Det
har været godt at møde dig. Vi ønsker
velsignelse over dig og dine også i dage
fremover.

Knud Erik Hansen
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Aktuelt ….
To nye ansigter på hhv. kirkegården og på præstegårdskontoret:
Som skrevet i sidste kirkeblad, så har vi menighedsrådene været ude i nyansættelser: Ny graver efter Birger W Rønne - der afgik ved døden i sommer samt ny
præstesekretær efter Stinne P Carstensen, der er gået på efterløn. Efter to ansættelsesrunder med rigtig mange kvalificerede ansøgere har vi valgt at ansætte Annette
Busk Melholt som graver og kirketjener samt Dorte Jensen-Simonsen som præstesekretær.
Lær dem bedre at kende gennem nedenstående præsentationer:
"Jeg hedder Annette Busk Melholt, jeg er 46 år og jeres nye
graver og kirketjener.
Jeg er uddannet gartneritekniker og har 14 års erfaring fra
en stor kirkegård ved Vejle, hvor jeg ligeledes var teamleder i 2 år. Arbejdet som kirketjener er helt nyt for mig, og
jeg er her i starten lidt under oplæring.
Privat bor jeg i Sjølund sammen med min mand og vores 2
børn på 10 og 13 år.
Jeg er blevet taget rigtig godt imod af personalet ved Sommersted og Oksenvad kirker og kirkegårde, og jeg glæder
mig til at møde menigheden i kirken og på kirkegården".

Jeg hedder Dorte Jensen-Simonsen, er 40 år og den nye
præstesekretær for Sommersted og Oksenvad kirker, samt
Skrydstrup og Bevtoft kirker.
Jeg bor i Bevtoft med min mand og 2 piger på 8 og 14 år.
Jeg er uddannet kirkesanger, og har været ansat i Bevtoft
kirke i 11 år. Derudover arbejder jeg med forskellige former for akupunktur.
Jeg er stille og roligt kommet i gang med de forskellige
spændende arbejdsopgaver, og glæder mig over arbejdet
med alle de nye søde og rare kollegaer.
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Aktiviteter
Sommersted og omegns

Luthersk mission

Juniorklub!
er for alle

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

fra 2.—til og med 5. klasse.
Vi mødes hver mandag
kl. 19-20.30
Kom ….. og tag gerne en
kammerat med.

Fredag d. 8.12 kl. 19.30 Taler: Per Bøndergaard
Fredag d. 19.1 kl. 19.30 Taler: Ebbe Kaas
Fredag d. 2.2 kl. 19.30 Taler: Peter Møller Schmidt

Vi mødes i Kirkehuset
kirkevej 15.

Fredag d. 23.2 kl. 19.20 Taler: Henrik Jensen

Al henvendelse er til:

Fredag d. 9.3 kl. 19.30 Taler: Stig Christensen

Lena Hougaard
Tlf. 6170 5108

Fredag d. 16.3 kl. 19.30 Taler Jacob Breum Houler
Poul Dirksen
Evangelisk Alliances bedeuge
Kl. 19.30 følgende dage:

Bibelkreds
Mandagsbibelkredsen:
Bente Friis, Tlf. 7450 4920

Mandag den 8. januar
Gerda og Henry Hansen,
Ingeniørvej 8

Tirsdagsbibelkredsen:
Anne-Marie Madsen, Tlf. 7878 2650

Tirsdag den 9. januar
Birgitte og Knud Erik Hansen
Storegade 72

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 kri-

stendommen, hvor åbenhed og samtale er vigtig.
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Onsdag den 10. januar
Christel og Helge Aagaard
St. selskærvej 2
Torsdag den 11. januar
Magda og Poul Dirksen
Kildevænget 3

Aktiviteter
Sognemøder!

Børnekirken

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

Kirkevej 15, 1. sal

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

Alle børn fra 3 år og opefter er velkomne.
Du kan se på Gudstjenestelisten på
bagsiden af bladet, hvornår der er børnekirke.

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

Kontaktperson:

Mange hilsner

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”.

Sidste frist
For indlevering af
stof til næste kirkeblad er tirsdag den
16.1. 18, men meget gerne før!
Bladet omdeles i
uge 8

Vi mødes hver mandag kl. 19-20.30
Kom.. og tag gerne en kammerat med.
Vi mødes i Kirkehuset, Kirkevej 15.
Til nogle arrangementer er vi sammen
med andre teen-klubber.
Al henvendelse er til:
Thomas Toxværd, tlf. 3683 1118
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Arrangementer
Torsdag d.1.2. 2018
Kaffe med Kurt i Oksenvad Gl.
skole kl. 19.00
Her får du lejlighed til at møde Kurt
som nogle vil kunne huske fra TV-Syd
udsendelserne Kaffe med Kurt. Denne
aften fortæller Kurt om nogle af de
mange spændende personer, han har
mødt i forbindelse med skabningen af
programmet.

Genåbning af Oksenvad kirke 1. søndag i advent

Julemandsvækning 3.12

kl. 10.30

1. søndag i advent kl. 13.00
vækkes julemanden på
Elmegård.

Kom og oplev den flot renoverede
kirke.
Håndværkerne, maler, konservator og
orgelbygger har haft travlt, og er nu
klar til at vise det nye tag på våbenhuset, prædikestolen, krusifikset og de
nymalede vinduer.
Efter gudstjenesten vil Oksenvad Præsteskovs Jagtforening være vært med
varm suppe i jagthytten i skoven.

Kl. 13.30 er der familiegudstjeneste i Sommersted kirke
og herefter vil der være julearrangement i hallen.

Alle er hjerteligt
velkommen
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Arrangementer
Luther – set i Bach-spejlet
Som en del af gudstjenesten
søndag d. 28.1. 2018 kl.10.30
kan du møde organist Julia
Tabakova fra Vojens/Jegerup/
Maugstrup.
Hun vil fortælle
om musikken på
Luthers tid og
give os eksempler
på det. Julia er en
formidabel orgelspiller.

Fastelavn i Oksenvad
den 11. februar
Julekoncert i Sommersted kirke
Torsdag d.14.12 kl.19.00

Vi starter i Oksenvad kirke kl. 13.00
Det er en tradition, at børn og voksne møder udklædte i kirken. Efter en
kort børnevenlig gudstjeneste, skal vi
slå katten af tønden i Oksenvad Aktivitetscenter. Der serveres fastelavnsboller, saftevand, og kaffe til de voksne.

Kom til en stemningsfuld koncert,
hvor kirkens pige- og voksenkor
under ledelse af Ester Schmidt vil
hjælpe med at få julestemningen
helt ind under huden.
Aftenen starter med Luciaoptog
efterfulgt af smukke salmer,
hvoriblandt Luthers år rundes af med
de højtelskede julesalmer
”Det kimer nu til julefest”
og
”Lovet være du Jesus Krist”

Alle børnefamilier er
meget velkomne.
Det er gratis at deltager.
Oksenvad Menighedsråd
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Siden sidst
Dåb
Sommersted: Oliver Damgaard Jepsen, Axel Falk Meilandt

Døde og begravede/bisatte
Oksenvad
Henriette Christiansen, Georg Geil Rosenberg
Sommersted
Kate Søgaard Mosegaard, Ruth Carøe, Juan Carlos Juhl,
Jette Christoffersen Fenger, Knud Egon Melchiorsen

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:

Sognepræst Bjarne Christensen,
Hammelev Bygade 7, Hammelev
tlf. 7450 7112 el. E-mail:
BCH@km.dk eller

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

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

personligt fremmøde eller
fuldmagt.
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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 Christian Friis
Kasserer

Vodskovvej 7, Lerte, tlf. 2248 4901

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
3.12

1. søndag i advent

Sommersted kl. 13.30

Oksenvad kl. 10.30
Indvielse

10.12

2. søndag i advent

Sommersted kl. 10.30

17.12

3. søndag i advent

Sommersted kl. 10.30

24.12

Juleaften

Sommersted kl. 10.30 og kl.
15.30

25.12

Juledag

26.12

2. juledag

Sommersted kl. 10.30

31.12

Julesøndag/Nytårsaften

Sommersted kl. 16.00

Oksenvad kl. 10.30

1.1

Nytårsdag

Ingen

Ingen

7.1

1. søndag efter helligtrekonger

Sommersted kl. 10.30

14.1

2. søndag efter helligtrekonger

Sommersted kl. 10.30

21.1

Sidste søndag efter helligtrekonger

Sommersted kl. 10.30

28.1

Søndag septuagesima

4.2

Søndag seksagesima

11.2

Fastelavns søndag

18.2

1. søndag i fasten

25.2

2. søndag i fasten

4.3

3. søndag i fasten

Oksenvad kl. 14.00
Tysk kl. 16.30
Oksenvad kl. 10.30

Oksenvad kl. 10.30
Tysk kl. 14.00
Sommersted kl. 10.30
Oksenvad kl. 13.00
Sommersted kl. 9.00
Bjarne Christensen
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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