Kirkenyt
Sommersted og Oksenvad

2018/19 December - Januar - Februar

Aktuelt
En varm velkomst…
Sådan oplevede jeg/vi det at komme til Sommersted og Oksenvad sogne for halvandet år
siden. En varm velkomst – det fik vi begge, Bente og jeg, da vi landede blandt jer Sønderjyder. Velkomsten har gjort, at vi føler os hjemme, og at vi nyder livet sammen med jer alle i
sognene. Derfor - stor tak til jer, for jeres måde at tage imod os på – det har haft stor og
afgørende betydning for os!
En varm velkomst! Så heldig kan man være
Om kort tid skal vi fejre jul i Danmark! Vi glæder os til højtiden – ser frem til at dyrke vores
mange traditioner i forbindelse med julen. Børnene er måske dem, der har den største og
mest uspolerede forventningsglæde? Når vi bliver større; teenagere, unge, voksne, bliver
forventningerne til julehøjtiden, af mange forskellige årsager, mere komplekse.
Kompleksitet eller ej… Julens budskab, den kristne juls indhold og substans ændres ikke!
Julens evangelium er det samme hvert år: Gud blev menneske! Jesus blev født som en lille
afhængig baby – afhængig af at nogen tog imod ham, gav ham opmærksomhed, omsorg og
kærlighed. Den første jul handlede om ankomst, velkomst og hjerterum. Mange tog imod…
andre afviste… Jesus fik en mildest talt blandet velkomst… Familien måtte flygte til Ægypten… Den første jul var ikke entydig lykkelig… Men lykken blev født! Han, som er menneskehedens største lykke voksede til, og bragte verden lys og håb, midt i mørket – midt i trængslen, midt i angsten og uroen – ja, midt i al mulig menneskelig kompleksitet. Emmanuel;
”Gud med os” sådan kaldtes han, sådan er han! En ubetinget varm velkomst fik han ikke!
Men alle der kom til ham, blev varmt modtaget: alle, der tog imod ham, gav han ret til at
blive Guds børn.
Derfor – lad os tage imod ham! Giv ham, som er julens budskab, indhold og mening, en
varm velkomst – også i år
Niels Jørgen
Nu her i uge 43 sluttede sommeren. En fantastisk solrig dansk sommer med friluftliv og ferieoplevelser, men også en periode med stor mødeaktivitet i menighedsrådenes ansættelsesudvalg for ansættelse af de nye gravere. Men nu har vi været heldige også med vores
sidste ansættelse af Karen Thomsen, Jegerup. Dermed er graverteamet på plads, så kirkegårdsbetjeningen igen kan komme i normal gænge.

Lige nu er Dansk Kirkekalk i gang med udbedringen i vindueskarmene i sydsiden af kirken,
med lidt afskalning efter sidste års indendørskalkning af kirken.
Vi forventer også den nye kirkedør monteret i november.
Herefter skal vi have skiftet nogle gulvplanker i kirketårnet, og
til foråret går vi i gang med tilpasningen af kirkegården.
Henning Toftegård Oksenvad
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Nyt
Sommersted og Oksenvads nye
Graverteam
Så er graverteamet fuldtalligt igen.
Her er de 4 som I kan møde på de 2
kirkegårde.
Det er graver Flemming Petersen,
gravermedhjælper Karen Thomsen
Gravermedhjælper Helene Meilandt
og gravermedhjælper Dorthe Nielsen.
Ny gravermedhjælper på kirkegårdene
Mit navn er Karen Thomsen. Jeg er pr. 15. oktober startet som gravermedhjælper ved Sommersted og Oksenvad kirkegårde.
Jeg er 45 år og bor i
Jegerup, sammen med min
mand Claus, og vores to
piger Emma og Lærke, på
henholdsvis 16 og 14 år.
Jeg er oprindelig uddannet
butiksassistent, men fik på
et tidspunkt lyst til at prøve
noget nyt, og var så heldig,
at få en gravermedhjælperstilling ved Hammelev
kirkegård, hvor jeg har
været i 8 år.
Min fritid bruger jeg på familien og når der er tid til det, cykler jeg eller roer
kajak.
Jeg ser frem til at møde jer, enten på kirkegården eller i kirken.
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Aktiviteter
Luthersk mission

Bibelkreds

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

Mandagsbibelkredsen:

Fredag d. 14.12 kl. 19.00
Advent og julestemning
Taler: Magnus Søndergaard, Aabenraa
Fredag den 18.1 kl. 19.30
Taler: Peter H. Thorsen, Brændstrup
Fredag d. 1.2 kl. 19.30
Taler: Erik Haahr Andersen
Fredag den 8.2 kl. 19.30,
Fællesmøde med LM– Haderselv Syd ved Helle og
Peter Bech, Skovbøllingevej 26, Haderslev.
Taler: Annelise og Axel Rye Clausen,
tidligere missionære i Cambodia
Fredag d. 22.2 kl. 19.30
Taler: Kjeld Wiwe, Haderslev
Poul Dirksen

Tirsdagsbibelkredsen:

Bente Friis, Tlf. 7450 4920

Anne-Marie Madsen, Tlf. 7878 2650
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.

Sommersted og omegns
Juniorklub………...
er for alle

Sidste frist

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

For indlevering af stof til
næste kirkeblad er
onsdag den 23.1 men
meget gerne før!

Vi mødes i Kirkehuset kirkevej 15.

Bladet omdeles i uge 8

Al henvendelse er til:
Lena Hougaard
Tlf. 6170 5108
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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”.
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
Julemandsvækning

Die Nordschleswigsche
Musikvereinigung

Søndag den 2. december kl. 13.00
vækkes julemanden traditionen tro
på Elmegård.
For børnene vil der være hestevognskørsel til kirken.
Kl. 13.30 er der familiegudstjeneste i
Sommersted kirke.
Herefter vil der være julearrangement i
hallen.

Kommer til Sommersted kirke
søndag den 16. december
kl. 17.00
Her vil de levere en

”Musikalische Adventsvesper”
Aftenen vil være under
ledelse
af Martin Witte
Slip livet løs…….

Alle er hjerteligt velkomne

Foredrag med Preben Kok, Vejle
Tirsdag den 29. januar kl. 19.00
I Sommersted kirkehus.

Julekoncert
i Oksenvad kirke
Torsdag den 13. december
Kl. 19.00

starte med

Kirkens pige– og
voksenkor under
ledelse af Ester
Schmidt, vil synge
julen ind ved en
stemningsfuld
koncert, som vil
Luciaoptog.

Alle er hjerteligt velkomne

Kom til en spændende og meget aktuel
foredragsaften med tidligere hospitalspræst Preben Kok
Han har bla. skrevet bogen
”Skæld ud på Gud” og den
seneste ”Slip livet løs”.
Und dig selv en tankevækkende, provokerende og indholdsmættet aften.
Alle er hjerteligt velkomne og menighedsrådende vil være vært for kaffe/kage.
6

Arrangementer
Evangelisk allianceuge
Evangelisk Alliance (EA) bygger relation mellem kirker og kristne fællesskaber over hele
verden. Hvert år arrangerer EA en uge med særligt fokus på fælles bøn.
I 2019 er temaet for bede-ugen: Åndeligt venskab.
EA inviterer til fællesskab og fælles bøn følgende aftener:
Søndag d. 6/1 kl. 19.30 Sommersted Kirke. Tema: Den åndelige interesse vokser.
Mandag d. 7/1 kl. 17.30 Kirkehuset Sommersted med fællesspisning og fælles bøn.
Tema: Gør alle til disciple.
Tirsdag d. 8/1 kl. 19.00 Kirkehuset Sommersted. Tema: At bygge bro.
Onsdag d. 9/1 kl. 19.00 ved Christel og Helge Aagard, St. selskærvej 2, Sommersted
Tema: Helligånden bygger bro.
Torsdag d. 10/1 kl. 19.00 ved Bente og Jens Kristian Friis, Vodskovvej 7, Sommersted.
Tema: Det gæstfri fællesskab bygger bro.
Fredag d. 11/1 kl. 19.00 ved Birgitte og Knud Erik Hansen, Storegade 72, Sommersted.
Tema: Medvandring bygger bro.
Søndag d. 13/1 kl. 14.00 Gudstjeneste Sommersted kirke.
Fælles kaffebord i kirkehuset efterfølgende.
Tema: Alle har en opgave i at bygge bro til andre.
Alle er hjerteligt velkomne

Sæt kryds i kalenderen……

Folkekirkens Nødhjælp

Søndag den 3. marts er der fastelavn i
Oksenvad kl. 13.00. Vi starter i kirken og
går derefter i aktivitetscenteret og slår
katten af tønden. Der serveres fastelavnsboller, Kaffe, saftevand og slikposer
til børnene. Alle er hjerteligt velkomne
og det er gratis at deltage.

Landsindsamling i 2019 er søndag
den 10. marts efter gudstjenesten.
Reserver allerede datoen nu ……
Meld dig som indsamler ved Christel Aagaard: christelaagaard@gmail.com eller
på hjemmesiden:
www. Noedhjaelp.dk/vaer-med/indsamling.

Sommersted og Oksenvad kirker er også at finde på nettet med ny brugervenlig
hjemmeside:
www.sommerstedsogn.dk
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Babysalmesang
På en stormfuld tirsdag tog jeg turen til Sommersted kirke for at se de glade børn og
mødre til babysalmesang. Det er kirkens organist Ester Schmidt
der leder slagets gang, og som starter med klangen af de 3 x 3
”bedeslag” fra trianglen hvor børnene opmærksomt kigger på. Og
så går det stille og roligt videre med at synge ”I østen stiger solen
op” og ”Nu vågner alle guds fugle små”. Derefter kommer der små
sjove sange som ”Jens Petersens ko”, ”Lille
Peter Edderkop” og ”Strudsesang” hvor der
kommer en sjov udgave af en struds på gulvet,
styret så fint rundt om børnene, så de alle kommer tæt på.
Der bliver også danset til salmerne på kirkegulvet, og rundt om
døbefonten til tonerne af
”Blomstrer som en rosengård”.
Vi har nu bevæget os op til knæfaldet, hvor der lyder
en hyggeligt raslen med de farverige rasleæg, mens
der synges og spilles fra klaveret ”Du kom til vor
runde jord” og ”Maria gennem torne gård”.
Så bliver der fundet sæbebobler frem. Alle puster en
masse bobler ud i kirkerummet, mens klaveret spiller
stille og blide toner.
Bagefter bliver der fundet en rigtigt farverig paraply
frem, som har fået monteret bjælder, så den rigtigt
fanger de opmærksomme små øjne og ører.
Paraplyen drejer rundt, frem og tilbage mellem de
små, mens der synges ”Op al den ting som Gud har
gjort”.

Nu er vi ved at nærme os slutningen, hvor der i kor siges Fadervor, mens der laves
fagter med hænderne, og der sluttes af med at synge ”Må din vej gå dig i møde”, og
en lille slutsang. Nu er det slut i kirken og vi går over i kirkehuset, hvor Ester har
sørget for hygge med kaffe, boller og leg. Mødrene er så glade for at komme, at de
gerne ville have fortsat når det slutter den 30/10. Ester fortæller, at hun 8. januar
igen starter hold op og alle med børn fra 0-10 måneder er meget velkomne.
Fortættes …...
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Jeg fik lov til at spørge en af mødrene, Sannie Jacobsen, Stepping, som har sin søn
Oliver med, om et par spørgsmål:
Hvorfor valgte du at starte til babysalmesang i Sommersted?
Jeg så et opslag på Facebook, og havde hørt godt om det, så
syntes det skulle prøves, og samtidig så kan Oliver godt lide sang
og musik.
Hvad giver det Jer at komme til babysalmesang?
Det er rigtigt hyggeligt, og det giver et godt fællesskab. Det er et
godt program der er lavet, som styrker børnenes sanser.
Hvad er særligt godt, og hvad er Oliver særligt glad for?
Det er helt sikkert når strudsen kommer gående, og vi synger
strudssangen.
Kan I bruge babysalmesangen til noget derhjemme?
Vi bruger noget af det derhjemme, og Oliver genkender sangene når vi synger dem,
og det bringer et smil frem, og det er dejligt.
Af Dorte Jensen-Simonsen

Hvad er Babysalmesang og hvad skal det gøre godt for?
Babysalmesang i folkekirken er opstået ud fra en viden om, at sang og musik
stimulerer barnets musikalske og sansemotoriske udvikling.
En baby forstår ikke salmerne, men babyen kan sanse stemningen og atmosfæren,
og tekst og melodi kan lagre sig i barnets underbevidsthed.
Babysalmesang giver desuden en mulighed for at opleve kirkerummet og nyde
musikken på en uformel måde.
Derudover giver babysalmesang dig inspiration til at synge og bevæge dig med din
baby derhjemme.
Babysalmesang kræver ikke et stort
kendskab til kirken, og du behøver ikke
være et musikalsk geni for at deltage.
Alle kan være med!
Husk, at din stemme er din babys
yndlingsstemme.
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Siden sidst
Dåb
Sommersted: Teis Wainaina Buch Nielsen, Sander Julius Wiuf, Edith Friis
Lundsgaard, Mathias Mandau Schmidt, Karoline Fredensborg Søltoft.

Døde og begravede/bisatte
Sommersted: Annelise Gehlert, Ruth Gunhild Meilandt, Leo Alex Holmberg,
Anne Marie Nielsen, Mathia Jensen Hansen, Karen Margrete Petersen, Kirsten
Dorthea Jensen, Anne Sophie Mariussen, Arne Thygesen.
Oksenvad: Benedikte Kjær, Inger Marie Kjær.

Vielse
Sommersted: Malene Wind og Frederik Wind

Ansøgning om
navneændring

Sognepræsten/afløserpræst

skal foretages digitalt på:
www.borger.dk

Anmeldelser om dåb, vielser,
dødsfald eller andet kan ske til
præstegården på tlf. 6010 7860
E-mail:: NJHL@km.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 Carsten Vigsø,
Præstevej 1, Vedsted,
tlf. 7454 5120/2986 9071 el.
E-mail: CVI@km.dk

Bestilte attester vil ikke
blive fremsendt dig med
posten, men udleveres ved
personligt fremmøde eller
fuldmagt.
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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: Flemming Tlf. 4043 0071
Træffetid: Man.-tors. kl. 7-15 og fredag 7-12
Mail: kirkehuset@gmail.com
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
2.12

1. søndag i advent

Sommersted kl. 13.30
Julemandsvækning

Oksenvad kl. 10.30

9.12

2. søndag i advent

Sommersted kl. 10.30
Ved Carsten Vigsø

16.12

3. søndag i advent

Sommersted kl. 10.30

23.12

4. søndag i advent

24.12

Juleaften

Sommersted kl. 10.30 og
kl. 15.30

25.12

Juledag

Sommersted kl. 10.30

26.12

2. juledag

Ingen

30.12

Julesøndag

31.12

Nytårsaften

Sommersted kl. 15.00

6.1

Hellig tre konger

Sommersted kl. 19.30
Tema gudstjeneste
”At være åndeligt søgende”
Evangelisk alliance

13.1

1. søndag efter H3K

Sommersted kl. 14.00

20.1

2. søndag efter H3K

Sommersted kl. 10.30

27.1

3. søndag efter H3K

3.2

4. søndag efter H3K

Sommersted kl. 10.30

10.2

5. søndag efter H3K

Sommersted kl. 10.30

17.2

Septuagesima

Sommersted kl. 10.30

24.2

Seksagesima

Oksenvad kl. 10.30
Tysk kl. 14.00

3.3

Fastelavns søndag

Oksenvad kl. 13.00

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

Ingen
Oksenvad kl. 10.30
”Sing-a-long”

Oksenvad kl. 10.30
Tysk kl. 14.00

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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