Kirkenyt
Sommersted og Oksenvad

2018 - Juni—Juli—August

Aktuelt fra Oksenvad
I sidste kirkeblad havde vi fra Oksenvad Menighedsråd indkaldt til et møde d. 1/3 - 2018
angående evt. nedrivning af Oksenvad kirkes kapel. Jeg var bekendt med, at der var mindst 2
modstandere af nedrivningen, som ikke mødte op på grund af Den Sibiriske kulde vi havde
den dag i marts. Der har også været kritik af mangelfuldt og for sent annoncering om nedrivningen, derfor vil menighedsrådet indkalde til et nyt møde mandag d. 18/6 – 2018 kl. 19.00 i
graverboligen. Mødet vil blive annonceret på Oksenvads hjemmeside, på Facebook og i
ugeavisen.
Henning Toftegård
Oksenvad menighedsråd indbyder til pensionistudflugt
tirsdag d. 12 juni 2018
Vi starter opsamling fra Oksenvad Gl. Skole kl. 8.30, Mølby kl. 8.35
og Ørsted Gamle Købmandsgård kl. 8.45.
Turen går sydpå ad motorvejen over grænsen til Tyskland. Når vi er over grænsen bliver der en pause,
hvor vi serverer formiddagskaffe og smurte boller. Her mødes vi med turens guide Ruth Bucherth.
”Ruth er min (Henning) gamle skolekammerat fra folkeskolen på min fødeegn. Vi startede i 1. klasse april
i 1954 og kom begge fra en gård. Der var bare den forskel, at Ruth havde en dansk mor og en tysk far.
Faderen mødte Ruths mor, da han under sin uddannelse var rejst til Danmark for at lære om
dansk landbrug. Opholdet førte til at Ruths forældre etablerede sig som selvstændige i landbruget lige
inden 2. Verdenskrig. Krigen var en svær tid for forældrene, der måtte holde lav profil, men de var hæderlige mennesker, som de lokale støttede og bakkede op om under krigen.
Vi var en stor klasse på knap 30 elever, hvor knap halvdelen kom fra landet, men efter 7. klasse splittedes klassen, hvor Ruth og størsteparten af pigerne kom på realskole. Herefter gik der faktisk 50 år før
størsteparten af os igen mødtes til guldkonfirmation i fødebyen Gylling. Her var vi samlet i Ruths sommerhus tæt ved stranden. Det var et fantastisk træf, hvor ca. 10 af os siden årligt vender tilbage i sommerhuset til en hyggelig sammenkomst.
Både Ruth og hendes mand blev uddannet skolelærere og kort efter uddannelsen rejste de til Tyskland,
hvor de i 30 år underviste samtidig med de drev Ruths fars slægtsgård. Den er nu overdraget til parrets
søn Martin Beck, som tidligere har været konsulent i Sønderjysk Landboforening i Vojens.”
Turens første mål er Dannevirke, hvor vi får historien opdateret. Herefter kører vi forbi storkebyen Bergenhause og til Suderbrarup, hvor vi spiser middagsmad kl. 12.30. Herefter bliver programmet tilrettelagt efter vejret. Ved dårlig vejr bliver vi mest i bussen og kører måske til østkysten, hvor vi over fjorden
kan se den danske kyst. Derimod vil vi ved opholdsvejr besøge nogle seværdigheder.
Da vi er i Tyskland, hvor priserne er mindre end i Danmark vil vi afslutte med eftermiddagskaffe og
lagkage inden vi vender hjem. Forventet hjemkomst vil være inden kl. 18.00.
Der bliver ikke mulighed for grænsehandel - - - husk pas.
Tilmelding senest d. 4 juni kl. 12.00 til Henning Toftegård tlf. 40834853
eller Gudrun Svennesen tlf. 26704305
Pris pr. person 180 kr.

Venlig hilsen Oksenvad Menighedsråd
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Aktuelt fra Sommersted
Det årlige menighedsmøde har vi besluttet at lægge i forbindelse med ordinært
menighedsrådsmøde 15. maj i kirkehuset i Sommersted. Rådene vil redegøre for sidste
års regnskab og overvejelser for det kommende års budget i lyset af rådenes planer.
Menighedsrådet aflægger beretning om rådenes virksomhed i det forløbne år, og orienterer om den planlagte virksomhed i kommende år.
Hensigten er at styrke menighedsrådets dialog med menigheden om målsætningerne og
prioriteringer for menigheden i relation til menighedsrådets økonomi.
Mødet handler derfor ligeså meget om planer, aktiviteter og ønsker for kirkens liv som
om regnskab og budget.
Det er vor forventning, at vi i løbet af sommeren kan få renoveret kirkehusets facade,
første sal og om nødvendigt udskiftet taget. Projektet er nu godkendt af provstiet.
Et stigende antal mennesker vælger at lade sig kremere og ønsker ikke, at de efterladte
skal have et stort gravsted at passe. Det må vi indrette os efter, så derfor vil vi opleve
kirkegårdene i disse år ændrer udseende.
I takt med at store gravsteder bliver opsagt og nedlagt, og at nye små gravsteder til urnenedsættelse bliver etableret, får vi helt naturligt flere grønne græsarealer. Den måde, vi
begraver på, tolker ikke bare det enkelte menneskes og den enkelte families liv, men hele samfundets. Den måde, begravelser foregår i folkekirken, er præget af omsorg for den
enkelte; den enkelte familie, værdighed, trøst, forkyndelse, musik og høj etisk og æstetisk standard både i det, der bliver sagt og gjort, kan vi ikke værdsætte nok.
Vor biskop har opfordret os til at forholde os til, hvordan vi møder de udfordringer, vi her
står overfor; for lige så glade, vi er for vores begravelsesskik, ligeså hurtigt kan den
smuldre, bl.a. med inspiration syd fra, hvor en stor andel af begravelserne nu bare sker
uden nogen form for ritual, hverken verdsligt eller åndeligt. Det er nok nemmere og
billigere. Det er ikke folkekirken, der lider skade, hvis begravelseskikkene ændrer sig til at
gå uden om folkekirken – det er forkyndelsen og den trøst, som mennesker har allermest
brug for over for døden, og det er relationen mellem sognepræst og medlemmer.
Vi er privilegerede: Vore kirkegårde er særdeles godt passede, og vi møder en imødekommenhed og velvilje hos både sognepræst og medarbejdere, der signalisere, at
vi er velkomne, både når vi mødes i kirke og
kirkehus, eller når vi henvender os på kirkeog præstekontor. Hertil kommer det store
frivillige arbejde der ydes blandt vore børn
og unge og af vore kor.
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Aktiviteter
Luthersk mission

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

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

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

Fredag d. 1. juni kl. 18.00
Vi starter med spisning
Taler: Svend Aage Jacobsen om
”Johannes Åbenbaring”.

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

Fredag den 24. august kl. 19.30
Taler: Jens Jensen, Løgumkloster

Mange hilsner
Gudrun Svennesen
Tlf. 74504305 / 26704305.

Poul Dirksen

Bibelkreds

Børnekirken

Mandagsbibelkredsen:

Kirkevej 15, 1. sal

Bente Friis, Tlf. 7450 4920

Alle børn fra 3 år og opefter er
velkomne.

Tirsdagsbibelkredsen:
Anne-Marie Madsen, Tlf. 7878 2650

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

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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Kontaktperson:
Kristine Toxværd-Larsen, tlf.
3683 1118 E-mail:
tox@bbsyd.dk
Måske du kender nogen som
også gerne vil hjælpe til…..

Arrangementer
Haderslev Domsogns Drengekor giver koncert i Sommersted Kirke
Tirsdag den 5. juni kl. 19.00
På grundlovsdag får du mulighed for at få en unik
musikalsk oplevelse i Sommersted kirke.
Sopran-gruppen fra Drengekoret kommer og giver
koncert. Der er her tale om ”guld-stemmerne” for
de yngste – som korleder Henrik Jespersen stolt
præsenterer dem.
Koret har eksisteret i 10 år. Det blev stiftet i september 2008 og har gennem alle årene – med stor
dedikation - været ledet af Henrik Jespersen. Læs
mere om koret på www.haderslevdrengekor.dk
Et par unge mænd fra Sommersted Sogn har også i en årrække været sangere i koret.
Mød her Simon og Sebastian Toxværd på 16 og 12 år. De har sunget i koret i hhv. 7 og 4 år
og er medlem af tenor-gruppen og alt-gruppen. Både Simon og Sebastian er med på korets
USA-turné den 2.-12. juli. Der er afrejsekoncert den 1. juli kl. 16.30 i Domkirken.
Hvorfor har du valgt at søge om optagelse i Haderslev Drengekor?
Simon: Det har jeg, fordi jeg fik det anbefalet af Michael Madsen fra Mølby, han sang selv
i drengekoret. Efterfølgende kom korlederen Henrik Skærbæk Jespersen ud på min skole.
Alle drenge kom op til en lille sang-test, og Henrik tilbød de drenge, der have talent og lyst
til at komme ind i forskolen til drengekoret.
Sebastian: Min storebror Simon havde været i drengekoret i nogle år før mig, og jeg syntes, det så spændende og sjovt ud.
Hvilke store oplevelser har du haft med koret?
Simon: Alle udenlandsturene er altid en stor oplevelse f.eks. ture til England, Østrig,
Norge, Sverige. Vi har også sunget for dronningen et par gange.
Sebastian: Alle de store rejser vi har været på både i Danmark og i udlandet. Min første
udenlandstur var til Wien i Østrig, hvor vi blandt andet besøgte Wienersingerknaben, som
er et af de bedste drengekor i verden. Vi besøgte dem på deres skolehjem, som mindede
om en efterskole for store og små drenge, hvor man sang hele tiden.
Hvad giver det dig i hverdagen at synge i koret?
Simon: Det har givet mig en masse nye venner, som jeg snakker med - og er sammen med
næsten hver dag.

Simon Toxværd 16 år

Sebastian Toxværd 12 år
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Arrangementer/aktiviteter
Menighedsmøde 15. maj kl. 19.00
I kirkehuset, Sommersted.

Skal kapellet i Oksenvad rives ned
Mandag den 18. juni kl. 19.00
I Graverboligen

Der vil blive redegjort for sidste årsregnskab, samt overvejelser for det kommende års budget.

Indkalder Oksenvad menighedsråd til
dialog om kapellets fremtid.
Menighedsrådet lægger op til at kapellet
skal nedrives, da der kun er få begravelser i Oksenvad, og at der i sommerperioden er behov for køl.
Så kom og vær med i dialogen!

Kom og vær med til at styrke dialogen
menighedsråd og menighed imellem, og
lad os få en snak om kommende planer,
aktiviteter og ønsker for kirkens liv.
Alle er hjerteligt velkomne

Kirkekoret

Efter sommerferien starter kirkens kor
op torsdag den 23. august.
Midsommergudstjeneste i Sommersted
kirke søndag den 1. juli kl. 10.30

Pigekoret øver kl. 15.15—16.15
i Kirkehuset.
Koret er for piger fra 3.kl. og op.

Damekoret øver kl. 19.00—21.00
i Kirkehuset.
Begge kor vil gerne have flere
kormedlemmer.

Efter gudstjenesten byder Sommersted
plejehjems Vennekreds på grillpølser og
hygge på plejehjemmet.

Korleder Ester Schmidt
tlf. 5089 3003

Alle er hjerteligt velkomne
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Arrangementer/aktiviteter
Babysalmesang i Sommersted kirke
For babyer i alderen 0-10 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. 28. august 2018 kl. 11 i Sommersted Kirke, og er i kirken 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.
Mange hilsner Ester Schmidt
Mail: esjaschmidt@get2net.dk
Mobil: 50 89 30 03

Indskrivning til konfirmation året 2018/2019
Søndag den 2. september kl. 10.30 i Sommersted
kirke er der efter gudstjenesten indskrivning for
kommende konfirmander.
Der vil i Sommersted være konfirmation bededag den 17. maj kl. 10.30 og i Oksenvad
den 19. maj kl. 10.30

Sogneudflugt for Sommersted Sogn
Torsdag den 6. september går turen til Mandø med guide og besøg på Vadehavscenteret.
Der er afgang fra kirkepladsen kl. 9.00 og der vil være hjemkomst ca. kl. 17.30.
Pris pr. person 180 kr.
Tilmelding til Karen Lund Petersen tlf. 7450 4212, Jørn
Peter Byg tlf. 4051 4972 eller Knud Erik Hansen tlf.
2028 0633

Sommersted og Oksenvad kirker er også at finde på nettet med ny brugervenlig hjemmeside:
www.sommerstedsogn.dk
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Arrangementer
Afsked med gravermedhjælper Åse Meilandt
Souschef og gravermedhjælper Åse Meilandt har pr. 1. oktober 2018 valgt at gå på
efterløn. I den anledning skal lyde en stor tak til Åse for hendes mangeårige indsats
på kirkegårdene og ved kirkerne i Oksenvad og Sommersted.
Åses indsats har gennem årene været præget af omhyggelighed,
flid, ordentlighed og ro. Åse har på sin egen stilfærdige måde
løftet de mange forskelligartede opgaver, der ligger i jobbet som
gravermedhjælper.
En stor tak herfor skal lyde fra menighedsrådene.
Åse har sin sidste tjeneste i Oksenvad Kirke søndag den 19. august. Herefter afholder hun ferie frem til hun fratræder med
udgangen af september.
Der vil derfor være en afskedsreception, hvor alle inviteres med til
at tage godt afsked med Åse.
Søndag den 19. august i Oksenvad gamle Skole.
Det sker ved en reception efter gudstjenesten, der begynder
kl. 10.30.
Alle er hjerteligt velkomne

Menighedsrådsmøder
Disse møder er offentlige og alle må deltage.

Sidste frist

11. juni kl. 19.00
I Sommersted kirkehus

8. august kl. 19.00
I Oksenvad kirkehus
For indlevering af stof til næste
kirkeblad

11. september kl. 19.00
I Sommersted kirkehus

Bladet omdeles i uge 36
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Fortsat fra Sommersted
Ikke mange mennesker kan bære en fuld kop
uden at miste balancen.
Pludselig rigdom eller forfremmelse kan
bringe os på gyngende grund, både os selv og
vore omgivelser. Overlegenhed eller mindreværd, arrogance eller misundelse kan pludselig tage magten. Jeg er overbevist om, at vi
må have tillid til hinanden uden, at vi stoler
på hinandens natur.
Det handler næppe så meget om manglende
tillid som at forstå og være bevidst om den
natur, som bor dybt i os. Selv vender jeg ofte
tilbage til Josef-historien, der er en af Det
Gamle Testamentes mere dramatiske fortællinger, hvor Josef går fra at blive udstødt af
sine brødre i Kanaans Land til at være den
næst-mægtigste mand i Egypten.
Josef havde et turbulent og hårdt liv med
kidnapning, slaveophold, fængsel og falske
anklager. Men det centrale i historien er, at
selvom det gang på gang ser sort ud, så ender
det godt, fordi Gud er med ham,
Han evnede at balancere med en fuld kop.
Han var en mand præget at integritet og tilgivelse. Hans storhed kom til udtryk i hans
handlinger. Han var yderst generøs over for
sine brødre. Han havde fået givet at se vertikalt mere end horisontalt, og det prægede
hans forhold til omgivelserne.
Tre ting, jeg har måttet reflektere over:

Ved troen på Gud blev han i stand til at se
Guds plan i, at han boede netop, hvor han
boede. Gud sendte mig, sagde han til sine
brødre.
Ved troen på Gud blev han i stand til at se
Guds hånd i hans situation. Han troede, Gud
havde skabt ham, som han var og sat ham,
hvor han boede for at gøre det, han havde
planlagt.
Ved troen blev han i stand til at acceptere
både stedet og situationen, selv om han havde oplevet onde ting undervejs.
Fortællingen om Josef er stadig aktuel. Fortællingen om at tage ansvar og tolke tidens
tegn korrekt er evigt aktuel. Det er også den
kristne tale om, at Gud er i det meningsløse
og tunge. Guds forsyn kan somme tider tage
sig mærkeligt ud, vi kan altid kun forstå det
bagefter. Men vi kan tro på, at for Gud er det
muligt at vende det onde til det gode. I den
tro kan vi gøre det, vi skal gøre, tage ansvar
på os og leve livet i taknemmelighed.
Knud Erik Hansen

Facebook
Både Oksenvad og Sommersted kirke er kommet på Facebook
Ved at ”Syntes godt om” vil man automatisk få de nyheder
der kommer op på siderne.
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Siden sidst
Dåb
Sommersted: Alexander Røpke Kvist, Mads Emil Juhl

Døde og begravede/bisatte
Sommersted: Flemming Svendsen Jepsen, Ove Svendsen Mathiesen,
Ursula Lund, Henning Schmidt, Henning Laurids Petersen,
Birger Fugleholm Olsen
Oksenvad: Anne Marie Work, Niels Christian Andersen

Ansøgning om navneændring

Sognepræsten/afløserpræst

skal foretages digitalt på:

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

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
personligt fremmøde eller
fuldmagt.

Sognepræst Carsten Vigsø,
Præstevej 1, Vedsted,
tlf. 7454 5120/2986 9071 el.
E-mail: CVI@km.dk
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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
Ester Schmidt, tlf. 5089 3003
Email: 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. 7450 4305
Kasserer
Jan Tonnesen
Ørstedvej 20, Ørsted, tlf. 7454 2862

Organist: Som i Oksenvad
Kirkesanger
Birgitte Hansen
Storegade 72, tlf. 2246 8943
Menighedsrådsformand
Knud Erik Hansen
Storegade 72, tlf. 2028 0633
Kirkeværge
Karen Lund Petersen
Bjerndrupvej 2, tlf. 7450 4212
Kasserer
Jens Kristian Friis
Vodskovvej 7, tlf. 2074 4533

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
Præstesekretær
Dorte Jensen-Simonsen, E-mail: dorje@km.dk
Træffes tirsdag og torsdag 9-12 på 7454 1311 samt
onsdag fra 9-15 på 7450 4158
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Gudstjenester
3.6

1. søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 9.00
V. Bjarne Christensen

10.6

2. søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 10.30

17.6

3. søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 10.30

24.6

4. søndag efter trinitatis

1.7

5. søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 10.30
Midsommergudstjeneste

8.7

6. søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 10.30

15.7

7. søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 10.30

22.7

8. søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 9.00
V. Carsten Vigsø

29.7

9. søndag efter trinitatis

5.8

10. søndag efter trinitatis

Der henvises til Vedsted
kirke kl. 10.00

12.8

11. søndag efter trinitatis

Sø-gudstjeneste, Gyden,
Vedsted kl. 10.30

19.8

12. søndag efter trinitatis

Oksenvad kl. 10.30
Afsked med Åse

26.8

13. søndag efter trinitatis

Oksenvad kl. 10.30

Oksenvad kl. 10.30
Skovgudstjeneste
Tysk kl. 14.00

Oksenvad kl. 9.00
V. Carsten Vigsø

Tysk kl. 14.00
2.9

14. søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 10.30
Konfirmandindskrivning

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. Vi finder ud af det, så
du også kommer med til Gudstjeneste.
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