Kirkenyt
Sommersted og Oksenvad

2018—September—Oktober—November

Aktuelt fra Oksenvad
Oksenvad menighedsråds årlige pensionistudflugt gik i år sydpå til Tyskland. Lige over
grænsen havde vi første stop ved Oeversee
kirke nær Jaruplund, hvor vi fik formiddagskaffe og en medbragt bolle med smør.
Oeversee kirkes historie tæt ved hærvejen
kendes helt tilbage til 1100 tallet. Kirkerummet kan stadig i dag virke dystert med
det runde tårn, hvor murene er 1,5 meter
tykke, og har tidligere været brugt til beskyttelsesrum. På kirkegården ses danske
krigergrave fra de Slesvigske krige. Kirken
er også hjemsted for vores guide Ruth
Buchert familiegravsted i Tyskland, hvor
flere af hendes forfædres familie mistede
livet i krigene.

Dannevirke Museum var vort næste mål.
Her havde vores gæster mulighed for på
tysk grund at studere dansk historie lige fra
slutningen af 600-tallet til Dannevirkes nye
befæstningsanlæg fra 2004. Efter museumsbesøget gik turen langs sydsiden af
floden Slien, hvor vi på flodens smalleste
sted skulle krydse den med en kædetrukket færge, og spise middag på Fahr Krog på
nordsiden af Slien. Men her mødte problemerne, som vil gå over i historien, hvor
næsten alt gik galt. Kort før afkørslen til
færgen mødte vi en vejspærring med teksten – spærret og færge ude af drift. Alternativt viste bussens GPS en bro 12 kilometer længere fremme mod byen Kappel,
hvor Slien udmunder i Østersøen. Men
atter blev vi mødt med vejarbejde, hvor vi
blev ledt lidt sydpå igen. Trods ude på herrens mark måtte vi tilbage mod Slien og
mod bybroen i Kappel. I Kappel nåede vi
lige over broen inden den blev hævet 10
minutter for gennemsejling. Nu holdt vi så
ved havnekajen med havnecafeer og overblik over flodens havnemiljø med sildepælene i den sildespisende by.

Ruth og hendes danske mand har samtidig
med driften af landbrug og hestestutteri
undervist i mere end 30 år på Duborgskolen. Derfor havde Ruth en god ballast til
at fortælle på turen mod Dannevirke. Først
om hendes eget familielandbrug, som nu
på 7. generation er gået i arv til hendes søn
og svigerdatter. Familien har haft mange
begivenhedsrige år i Slesvig. Hestestutteriet har fyldt meget i deres tilværelse og
først i 90´erne havde de held til at opdrætte nogle af Tysklands bedste dressurheste. Nabokostskolen Sofienlund, som er
Nordtysklands svar på Herlufsholm, brugte
flittigt hestestutteriets hal til dressurtræning. Blandt andet har de royale fra Berleburg med prinsesse Alexandre i spidsen
trænet i hallen. Sofienlund kostskole bliver
stadig brugt af Berleburgfamilien, hvor
Alexandres 19-årige søn Richart nu går.
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Bussens ekstra køretur fyldte så meget, at chaufføren var lovpligtig pålagt 45 minutters
hviletid, så her holdt vi i det skønne Kappel 20 km. fra spiserestauranten uden midlertidig transportmulighed, da ingen af gæsterne havde lovlig kørekort på sig. Både Ruth og
chaufføren søgte forgæves at skaffe en chaufør, men forsinkelsen var en kendsgerning,
og vi nåede restauranten midt på eftermiddagen. Maden bestod af schnitzel og en god
frugtdessert. Det uheldigste ved turens serveringer var nu, at vi kom for tæt på eftermiddagskaffen med lagkage, som vi tog på en havnecafé nær Gelting på hjemvejen. Vi
har god grund til at takke deltagerne for tålmodighed og godt humør trods forsinkelserne, som også vores guide tacklede med muntre og interessante indslag om det østlige
Slesvigs historie.
Som arrangører sikrer vi os altid med e-mailkvitteringer, og vores spiserestaurant havde
forsikret, at hovedparten af deres sommergæster kom sejlende over Slien. I bagklogskabets navn skulle vi selv have tjekket tilkørselsvejene og færgen, så kunne vi have brugt
mere tid på den lille by Arnæs, Kappel og Hedeby Museum, som nu kommer på Unescos
Verdenskulturarv (se på nettet).
Henning Toftegård, Oksenvad menighedsråd

Aktuelt
Jeg hedder Flemming Petersen, jeg er 46 år
og jeres nye gravermedhjælper.
Jeg har været selvstændig landmand i 20
år i Sommersted.
I min fritid er jeg vicekaptajn og holdlederbrand i Sommersted Frivillige Brandværn.
Privat bor jeg i Sommersted med min kone
og tre børn på 14,15 og 18 år.
Jeg er stille og rolig kommet i gang i juli
måned, og ser frem til et godt samarbejde
med alle.
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Aktuelt fra Sommersted
Det væsentlige er usynligt.

hænder. De ved ikke, hvad de skal gøre hvad de skal tro eller tænke.

Der var engang en lille prins, som var meget ensom. Han ledte efter venner. En dag
mødte han en talende ræv ude i ørkenen.
De blev efterhånden venner. En dag måtte
de skilles. Det var de begge kede af.

Hun tager ham om skulderen. – Vi har fået
vores livs udfordring.
De kommer og spørger, om de vi se ham.
Anders nikker. De kan da ikke sige, at de
ikke vil se ham ?
En barneseng bliver rullet hen foran dem i
lyset fra natlampen – og de er igen alene.
I sengen ligger en meget lille lyshåret dreng
med lukkede øjne. Man kan næsten ikke
mærke, at han trækker vejret.
De løfter dynen til side og ser. De føler under tøjet. Han har to ting – en lille handicappet nyfødt – og deres eget kød og blod.
Så rørende han er, den lille.
Anders løfter ham op og går frem og tilbage i den mørke fødestue med sin dreng.

”Farvel,” sagde den lille prins. ”Farvel,”
sagde ræven. ”Som afskedsgave vil jeg
betro dig en hemmelighed: Kun med hjertet kan man se rigtigt. Det væsentlige er
usynligt for øjnene.”

Dea Trier Mørch har
skrevet en bog, der
hedder Vinterbørn.
Den skildrer 18 kvinders fødsler og skriver
om børns hjælpeløse
udleverethed:

- Jeg elsker ham – den lille skid.

Tenna – en af disse
kvinder - mærker instinktivt, der er noget
galt. Hun tror først, det er hende selv, det
er gået ud over.
Da fødslen er overstået
kommer lægen og sætter sig ved Tennas
seng. Der er noget galt med barnets fødder. Barnet har ikke nogen fødder. Anders,
faderen til barnet bliver ringet op og bedt
om at komme – han får at vide, at der er
noget galt med barnet, men ikke hvad.
Tenna fortæller Anders: Det er en dreng.
Han er meget lille. Men han - han har ingen fødder . Anders og Tenna ser et øjeblik
på hinanden. Så lægger den glade og frimodige Anders sig ind over sengen og gemmer ansigtet i dynen. Tiden går. De ved
ikke, hvad klokken er. De holder hinandens

Udleveret og prisgivet – alene henvist til
kærligheden. Han havde en uendelig værdi
i de to menneskers øjne, han var deres kød
og blod.
Hvilken værdi har et menneske? Den værdi
kærligheden sætter det til. Hvorfra har vi
vor værdi ? Fra Guds kærlighed.

Fortsætter på side 9
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Aktiviteter
Luthersk mission

Sommersted og omegns
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.

Hvor intet andet er anført, holdes møderne i
Kirkehuset, Kirkevej 15.
Fredag d. 7.9 kl. 19.30
Taler: Teddy Sjælland

Fredag d. 14.9 kl. 19.30 Videoaften ”Ordet Of Israel”
Hos Ritta og Niller, Skovbrynet 26, Haderslev

Fredag d. 21.9 kl. 19.30
Taler: Bjarne Taulborg

Vi mødes i Kirkehuset kirkevej 15.
Al henvendelse er til:
Lena Hougaard
Tlf. 6170 5108

Fredag d. 12.10 kl. 19.30
Taler: Michael Lercke Nygaard

Fredag d. 26.10 kl. 19.30
Taler: Hans Jacob Krarup

Fredag d. 9.11 kl. 19.30
Taler: Jørn Nørgaard

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
18.10.18, 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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Aktiviteter
Børnekirken

Sognemøder!
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!

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

Mange hilsner
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

11. september kl. 19.00
I Sommersted kirkehus

Kom.. og tag gerne en kammerat med.

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

10. oktober kl. 19.00
I Oksenvad kirkehus

Al henvendelse er til:

20. november kl. 19.00
I Sommersted kirkehus

Thomas Toxværd, tlf. 3683 1118
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Arrangementer
Høstgudstjeneste
i Over Lerte kirke
onsdag den 12. september
kl. 19.30
Prædikant Annalis Bock
Efter gudstjenesten vil der være kirkekaffe

3-kors gudstjeneste
i Vedsted kirke søndag den
7. oktober
kl. 10.30
Kor fra Hammelev, Vedsted og Sommersted vil denne dag være med til at gøre
gudstjenesten endnu mere musikalsk og
festlig med skønne sange.
Korene ledes af Lene Jørgensen
(Hammelev), Harriet Hørning (Vedsted)
og Ester Schmidt (Sommersted)

Alle er hjerteligt velkomne
Alle er hjerteligt velkommen

Tirsdag den 25. september kl. 19.00
i Kirkehuset i Sommersted

Høstgudstjeneste

”Etik i tiden – i forhold til bio- og genteknologien og sundhedsvæsenet”
Foredrag ved næstformand i Etisk Råd Bolette
Marie Kjær Jørgensen.
Hendes baggrund er journalist, cand. mag i historie og medievidenskab.
Bolette er barnefødt i Kastvrå og er datter af Lis
og Åge Kjær, Kastvrå.
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søndag den 30. september kl. 10.30 i
Oksenvad kirke
Efter gudstjenesten vil der være
kirkekaffe.
Alle er hjerteligt velkomne

Arrangementer
Minde-gudstjeneste for 100-året af
1. verdenskrigs afslutning

Alle Helgen søndag
den 4. november

Søndag den 11. november kl. 9.30

Vil vi i Oksenvad kirke kl. 10.30 og
Sommersted kirke kl. 14.00
mindes de kære vi har mistet i årets
løb.
De vil blive mindet ved en højtidelig
gudstjeneste med lystænding og
oplæsning af deres navne.
Tirsdag d. 6. november kl.19.00
i Kirkehuset i Sommersted
”1. Verdenskrig særligt med fokus
på lokalhistoriske aspekter”.
Foredrag v. Jørn Buch fra Haderslev.
Han er historiker og passioneret
foredragsholder med speciale i
europæiske mindretal.

I Oksenvad kirke
Når det her i 2018 er hundrede år siden afslutningen af 1. verdenskrig 1914 – 18, og datoen
d. 11/11 falder på en søndag, vil vi, i Oksenvad
sogn, inden kransenedlæggelsen ved mindestenen afholde en mindegudstjeneste i Oksenvad
kirke kl. 9.30.
Krigen medførte
store sønderjyske
tabstal, hvor
ca. 5000 soldater
(hovedsalig
dansksindede)
døde i kamp for
et land, som ikke var deres.
Her fra vores lille sogn faldt 37 unge mænd.
Efter mindegudstjenesten samles vi i Oksenvad
Aktivitetscenter, hvor Præsteskovens Jagtforening vil stå for en frokostanretning, og hvor et
par lokale efterkommere til faldne soldaters
familie vil fortælle deres historie.

Sæt X i kalenderen den 2. december hvor det er
1. søndag i advent med julemandsvækning og
familiegudstjeneste

Sommersted og Oksenvad kirker er også at finde på nettet med ny brugervenlig
hjemmeside:
www.sommerstedsogn.dk
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Fortsat fra Sommersted
Vi, som har fået livet, må kæmpe for livet.
Hvis vi mener at livet er vigtigt, så er det
det for alle – alle steder i verden.

Nogle vinduer i stueplan udskiftes. Førstesalen bliver total fornyet og såvel østfacaden som vest-facaden føres tilbage til
oprindelige udseende.

”Det værste af alt er ligegyldigheden,”
sagde en vinder af fredsprisen, Eli Wiesel.
”Ofrene led stærkere og mere intenst på
grund af tilskuerens ligegyldighed end på
grund af bødlens brutalitet.” Det var tavsheden fra dem, han troede var hans venner, som var det værste. Ligegyldigheden
over for det onde er ondt, for ligegyldigheden er en fjende af det, der holder respekten for menneskeværdet oppe.

Vi har i menighedsrådene kunnet glæde os
over, at Flemming Lund Petersen har sagt
ja til at indgå i graverpersonalet, og byder
ham velkommen med ønsket om, at han vil
befinde sig vel i samarbejdet omkring vore
kirker og livet ud fra dem. Det er godt, at vi
sammen i sognene er indstillet på at slutte
op om vor medarbejderstab og bidrage til,
at både den og vi kan have glæde af arbejdet omkring kirken; det er fantastisk, at vi
får lov at opleve det frivillige engagement
fortsat udfolder sig til glæde for dette arbejde.
Knud Erik Hansen

Ved tavshed bliver vi medskyldige.
Ligegyldigheden, vor egen egoisme og materialisme må ikke få lov at råde – endsige
få magten over os.
Vi er forpligtede på en højere vilje – på
Guds vilje. Det betyder, at ligegyldigheden
ikke må få tag i os. Det betyder også, at vi
må hvile i Guds løfter og planer og i overbevisningen om, at Gud har al magt. Gud
har en plan med vort liv. Han afskærer os
ikke fra at kunne vælge. Vi er forpligtede
på vort medmenneske.
Det er ”det væsentlige, som er usynligt for
øjnene.” Og med til det hører, at vi tror på
Gud og bliver klar over, at livet er det største under - for han har skabt os, og han
elsker os. Alle dage indtil verdens ende.
Vi er nu godt i gang med renoveringen af
kirkehuset; håndværkerne rykkede ind
6. august og vi forventer arbejdet afsluttet
til 1. december. Alle udvendige facaders
fuger skal udkradses og fuges.
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Siden sidst
Dåb
Sommersted: Emily Schau Dumstrei, Julian Paich, Karoline Stender, Kira Elvie
Therkildsen

Døde og begravede/bisatte
Sommersted: Peter Christian Jespersen, Kirsten Tarp Olsen,
Niels Peter Marius Olsen, Erika Schmidt, Erna Cecilie Jensen, Gudrun Ingelise
Mathiesen, Axel Lindskov Fiehn
Oksenvad: Marius Sand Skouenborg, Inger Marie Wind, Orla Bonde

Vielse
Sommersted: Dennis Laxy Mortensen og Charlotte Laxy Sørensen,
Anette Aaggard Christensen og Christian Aagaard Christensen,
Carina Østergaard Tønder Kloster og Kenni Grundahl Kloster,
Lene Olsen og Lars Bæk Olsen

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
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. 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: , Tlf. 4043 0071
Souschef: , Tlf. 3095 8982
Træffetid: Man.-tors. kl. 7-15 og fredag 7-12
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
2.9

14. søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 10.30
Konfirmand-indskrivning

9.9

15. søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 10.30

16.9

16. søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 10.30

23.9

17. søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 10.30

30.9

18. søndag efter trinitatis

7.10

19. søndag efter trinitatis

Vedsted kirke
Tre-kor-Gudstjeneste
kl. 10.30

14.10

20. søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 9.00
Carsten Vigsø

21.10

21. søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 10.30

28.10

22. søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 10.30

4.11

Alle helgens dag

Sommersted kl. 14.00

11.11

24. søndag efter trinitatis

18.11

25. søndag efter trinitatis

25.11

Sidste søndag i kirkeåret

2.12

1. søndag i advent

Oksenvad kl. 10.30
Høstgudstjeneste

Oksenvad kl. 10.30
Oksenvad kl. 9.30
100 år siden
1. verdenskrig
afslutning

Sommersted kl. 10.30
Oksenvad kl. 10.30
Sommersted kl. 13.30
Julemandsvækning og
familiegudstjeneste

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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