Kirkenyt
Sommersted og Oksenvad

2019/2020 December—Januar—Februar

Præsten har ordet
Lys skal der til.

nogle sjove lege med børn og venner... At
være sammen og foretage sig noget med
andre vil ofte bringe både lys, glæde, latter,
sjov og hygge i hverdagen – selv i det tungeste efterårs- og vintermørke.

I vintermånederne er det mørket der råder.
På mange måder hyggeligt og behageligt afstressende. Mørket lægger op til indendørs
aktivitet – til en ekstra kop kaffe og måske et
lille gensyn med sommerens oplevelser ved
skov og strand – vi kigger sommerbillederne
igennem, drager dybe sukke, og tænker:
”Åh..., bare det snart var sommer igen!”

Og... så må vi ikke glemme: Gud er lys! Der er
slet intet mørke i ham!
I de mørke vintermåneder kan det være en
stærk kilde til lys, at søge Gud – at springe
ombord i Bibelen – læse eller synge en salme
–evt. sammen med naboen?
”Dit ord er en lygte for min fod, et lys på min
sti!” Sådan beskrives Guds ord af en af Bibelens kendteste forfattere. Guds ord lyser op!
Det giver ovenlys på vores liv – det giver retning, og viser vejen til et meningsfuldt og
indholdsrigt liv. Det har et befriende bud på,
hvor vi kommer fra, og hvor vi er på vej hen.
Jesus siger: ”Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men
have livets lys” .
Han er det lys, der gir´ liv. Det lys, som aldrig
slukkes. Han er også det lys, der har evnen til
at brede sig fra menneske til menneske: Han
siger: ”I er verdens lys... en by, der ligger på
et bjerg kan ikke skjules... således skal jeres
lys skinne for mennesker…”.

Vi længes efter solens lys og varme – længes
efter lange dage, med god tid til leg og latter,
korte bukser og kølige drikke under parasollen...
Lys og varme... ah! Vinteren kan være en drøj
periode at komme igennem!
Det eneste, vi kan stille op mod mørket, er, at
tænde lys. Så det gør vi! Både inden- og
udendørs. De sidste måneder er der hængt
kilometervis af lyskæder op over hele landet.
Det tæller godt nok negativt i CO2 regnskabet, men vi føler det nærmest tvingende
nødvendigt for at holde mørket fra livet –
koste, hvad det koste vil – inklusive dårlig
CO2-samvittighed.
Nu er det heldigvis sådan, at vi kan få lys på
mange måder – også uden, at det behøver at
belaste CO2 regnskabet. Vi kan lyse op i hinandens liv. Vi kan invitere gode venner, naboer, børn og børnebørn på besøg. Vi kan dele
gode, hyggelige, sjove minder med hinanden.
Vi kan høre god musik, læse en god bog,
tage en svingom med kæresten, eller lave

Vi skal lyse op i hinandens liv. Vi skal gøre det
med det lys, der har sin rod i ham, der er livets lys. Der er lys nok til alle. Jo mere vi deler, des tydeligere breder lyset sig, - ja, som
lyset fra en by, der ligger på et bjerg.
Niels Jørgen Holm Larsen
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Arrangementer
Julemandsvækning
Søndag den 1. december kl. 13.00 vækkes
julemanden traditionen tro på Elmegården.
Kl. 13.30 er der familiegudstjeneste i
Sommersted kirke, og der vil fra Elmegården til
kirken være hestevognskørsel for børn.
Efter gudstjenesten er der
julearrangement i hallen.
Alle er hjerteligt velkomne
Rytmisk julekoncert

Julekoncert

Onsdag den 4. december kl. 19.00

Torsdag den 12. december
kl. 19.00
I Sommersted kirke
Her vil organist og korleder
Ester Schmidt sammen
med kirkens 2 kor synge julen ind
ved en stemningsfuld koncert.
Aftenen vil starte med luciaoptog.

Kom og få en masse gratis
julestemning til en rytmisk koncert,
hvor lokale kræfter står i spidsen.
Efter koncerten byder menighedsrådet
på gløgg og småkager.

Efter koncerten byder menighedsrådet på
gløgg og småkager.

Alle er hjerteligt velkomne

Alle er hjerteligt velkomne
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Arrangementer
Helligtrekonger Sangaften
Mandag den 6. januar kl. 19.00 i Oksenvad kirke
Markeres helligtrekonger sammen med Rødding Egnskor.
Rødding Egnskor er et firestemmigt amatørkor, som tilstræber
et højt kvalitetsniveau.
Et gammelt mundheld siger, at "kun glade mennesker synger",
og glæden og kærligheden
til at synge i fællesskab fra
specielt den danske sangskat er kendetegnende for
Rødding Egnskor.

Alle er hjerteligt velkomne
Genforeningsgudstjeneste
Søndag den 9. februar kl. 10.00 i Oksenvad kirke
I anledningen af 100 års jubilæet for Genforeningen
afholdes i Oksenvad kirke en mindegudstjeneste.
Efter gudstjenesten samles vi i Oksenvad Aktivitetscenter,
hvor Oksenvad Præsteskovs Jagtforening vil servere en
anretning.

Alle er hjerteligt velkomne, så mød op og lad
os mindes det land, vi igen fik tilbage.

Sommersted og Oksenvad kirker er også at finde på nettet:

www.sommerstedsogn.dk
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Arrangementer
Evangelisk Allianceuge
Evangelisk Alliance (EA) bygger relation mellem kirke og kristne fællesskaber ud over
jorden. En uge i vore sogne med tid til fællesskab, stilhed og samvær.

Ugens tema vil være: ”PÅ VEJ HJEM”

Mandag den 6. januar:
Helligtrekongers fejring i Oksenvad kirke kl. 19.00 .
Rødding Egnskor medvirker.
Tirsdag den 7. januar :
Kl. 18.00 i Sommersted Kirkehus. Vi starter med suppe.
Temaer: ”Jesus er vejen” og ”Overrasket på vejen hjem”.
Onsdag den 8. januar:
Kl. 19.00 hos Hansen, Akmajvej 11.
Temaer: ”Langt væk hjemmefra” og ”Uventet besøg”.
Torsdag den 9. januar :
kl. 18.00 hos Aagaard, St. Selskærvej 2. Vi starter med suppe.
Temaer: ”To fyldt” og ”Fyldt til overflod”.

Fredag den 10. januar
Kl. 19.00. hos Jensen, Åbjergvej 11.
Temaer: ”Det kristne fællesskab som et hjem” og ”Endelig hjemme”.

Pjecer ligger i kirkerne efter nytår, og kan downloades på hjemmesiden:
www.evangeliskalliance.dk
Aftenerne varer ca. 1-1½ time og alle er hjerteligt velkomne.
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Fastelavn i Oksenvad kirke søndag den 23. februar kl. 13.00
Traditionen tro arrangerer Oksenvad Menighedsråd
fastelavnsfest med tøndeslagning. Vi starter i kirken
kl. 13.00, hvor børnene møder udklædte. Efter en
børnevenlig gudstjeneste går vi til aktivitetscenteret
og slår katten af tønden.
Der serveres fastelavnsboller, saftevand og slikposer
til børnene, og der vil selvfølgelig være kaffe til de
voksne.
Alle børnefamilier i begge sogne er meget velkomne,
og arrangementet er gratis.
Oksenvad Menighedsråd
Folkekirkens Nødhjælp
Forud for Landsindsamlingen vil der i Sommersted kirke søndag den 1. marts kl. 10.30 være en lille optakt til
indsamlingen, hvor Karavanen fra Folkekirkens
Nødhjælp medvirker ved gudstjenesten.
Efter gudstjenesten vil der være kirkefrokost.
Søndag den 8. marts er der Landsindsamling i
Oksenvad og Sommersted sogne.
Der startes med gudstjeneste i Sommersted kirke
kl. 10.30.
Efter gudstjenesten mødes vi i Kirkehuset, hvor der
vil være indsamling fra kl. 11.30-13.15.
Meld dig som indsamler på: http://www.noedhjaelp.dk/
eller christelaagaard@gmail.dk / tlf. 2115 0383
Tak for alle bidrag sidste år. Tak for de åbne døre.
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Aktiviteter
Luthersk mission

Bibelkreds

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

Mandagsbibelkredsen:
Bente Friis, Tlf. 7450 4920
Tirsdagsbibelkredsen:

Fredag den 6. december kl. 19.00
Advent og Julestemning
Taler: Jens Landkildehus

Anne-Marie Madsen, Tlf. 7878 2650
Onsdagsbibelkredsen:

Fredag den 24. januar kl. 19.30
Taler: ???

Gerda Hansen, Tlf. 7450 4540

Fredag den 7. januar kl. 19.30
Taler: Finn Sørensen

Birgit Olesen, Tlf. 2262 9056

Fredag den 28. februar kl. 19.30
Taler: Lars Birkemose

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 kristen-

Poul Dirksen

Torsdagsbibelkredsen:

dommen, hvor åbenhed og samtale er vigtig.

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

fra 2.—til og med 5. klasse.

Sidste frist

Vi mødes hver mandag kl. 19-20.30

For indlevering af stof til
næste kirkeblad er
onsdag den 20.01 men
meget gerne før!

Kom ….. og tag gerne en kammerat
med.

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!

Kirkevej 15, 1. sal
Har du lyst til at hjælpe, når vi har
sogneaftner?

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:
Kristina Toxværd-Larsen, tlf. 4088 4217
E-mail: tox@bbsyd.dk

Mange hilsner

Måske du kender nogen som også gerne vil hjælpe til…..

Gudrun Svennesen

Tlf. 74504305 / 26704305.

Sommersted og
omegns
Teenklub…

Nyt babysalmesang-hold
Opstart tirsdag den 14. januar kl. 11

er for alle fra 6. klasse og
opefter. Her kan du være
med, når du er blevet for gammel til
”juniorklub”.

For babyer i alderen 0-12 mdr. Der synges,
danses og vugges til dejlige salmer i
Sommersted kirke og bagefter er der hygge
i Kirkehuset.

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

Al henvendelse er til:
Thomas Toxværd-Larsen tlf. 2132 5460

Ved spørgsmål kontakt Ester Schmidt på
tlf. 5089 3003 el. esjaschmidt@get2net.dk
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”Sæt dit håb til Herren, vær stærk, fat mod, sæt dit håb til Herren.” Sl.27,14
Det er David, som fremkommer med denne appel, som vi alle må tage til efterretning, for
nogle gange kan det være svært at efterleve det, for der kan være øjeblikke, hvor problemer
som sygdom og misforståethed nærmest hamrer løs på et menneskeliv.
Hvad så? Er det så ikke for
billigt sagt af David. Nej, for
David har fået den livserfaring, at selv i en klippehule,
hvor han gemmer sig for
ærkefjenden Saul, går det
an at sætte sit håb til Gud.
David fik da også lov til at
komme tilbage til kongemagten efter ydmygelsen i
hulen.
Bibel- og kirkehistorien vidner også om, at det går an at sætte sit håb til Herren.
Bartimæus fik også lov til at opleve LIVETS FYRSTE omsætte barmhjertighed til virkelighed .
Jesus lægger sine lægende hænder på hans ansigt og siger højlydt: ”Bliv seende, din tro har

frelst dig.” Og så føjes det til i Bibelen: ”Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste
Gud.” Ja, hvilken herlig udgang af et forpint menneskes byrde. Beretningen fortæller også, at
Jesus netop er kommet til de fattige, syge og oversete for at stadfæste og bekræfte det ærinde, han har fået fra sin Far i Himlen.
Så passer det, som står i Es. 30,19: ”Han viser dig nåde, når du råber til ham, når han hører
råbet, svarer han dig.” Det løfte må vi også regne med i dag, hvor Jesus er den samme i går, i
dag og til evig tid. Hebr. 13,8.
Af Knud Erik Hansen
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Siden sidst
Dåb:
Sommersted: Samuel Møller Larsen og Serina Kryger Jensen

Vielse
Sommersted: Diana og Tobias Falk Borgersen

Døde og begravede/bisatte
Sommersted: Børge Christoffersen og Sonja Karen Christensen

Ansøgning om
navneændring

Sognepræsten/afløserpræst
Anmeldelser om dåb, vielser,
dødsfald eller andet kan ske til
præstegården på tlf. 6010 7860
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 Carsten Vigsø,
Vedsted kirke
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.

Sognepræst Julie Aulkær Glöe
Hammelev kirke
Tlf. 7172 3360
E-mail: juag@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
Jørn Peter Byg
Storegade 32, tlf. 4051 4972
Kirkeværge
Karen Lund Petersen
Bjerndrupvej 2, tlf. 7450 4212
Kasserer
Jens Kristian Friis
Vodskovvej 7, tlf. 2074 4533

Kirkegårdskontoret
Graver: Flemming Petersen Tlf. 4043 0071
Træffetid: Man.-tors. kl. 7-15 og fredag 7-12
E-mail: kirkehuset@gmail.com
Souschef: Karen Thomsen Tlf. 3095 8982
Præstesekretær
Dorte Jensen-Simonsen, E-mail: dorje@km.dk
Træffes tirsdag og torsdag 8-12 på 7454 1311
samt mandag og onsdag fra 8-12 på 7450 4158
11

Gudstjenester
1/12

1. søndag i advent

Sommersted kl. 13.30
Julemanden vækkes
kl. 13.00

4/12

Rytmisk julekoncert

Sommersted kl. 19.00

8/12

2. søndag i advent

Sommersted kl. 9.00
Ved Julie A. Glöe

12/12

Julekoncert

Sommersted kl. 19.00

15/12

3. søndag i advent

Sommersted kl. 10.30

22/12

4 søndag i advent

24/12

Juleaften

25/12

Juledag

26/12

2. juledag

Sommersted kl. 10.30
”Sing-a-long”

29/12

Julesøndag

Sommersted kl. 10.30

31/12

Nytårsaften

1/1

Nytårsdag

Ingen gudstjeneste

5/1

Hellig tre konger

Sommersted kl. 10.30

6/1

Helligtrekonger aften

12/1

1. søndag efter H3K

19/1

2. søndag efter H3K

26/1

3. søndag efter H3K

Ingen Gudstjeneste

2/2

Sidste søndag efter H3K

Sommersted kl. 10.30

9/2

Septuagesima

16/2

Seksagesima

23/2

Fastelavn

1/3

1. søndag i fasten

Oksenvad kl. 10.30

Oksenvad kl. 10.30
Sommersted kl. 10.30 og
kl. 15.30

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

Oksenvad kl. 15.00
Ingen gudstjeneste

Oksenvad kl. 19.00
Koncert med Rødding
Egnskor

Sommersted kl. 10.30
Oksenvad kl. 10.30
Ingen Gudstjeneste

Oksenvad kl. 10.00
Genforeningsgudstjeneste
Sommersted kl. 10.30
Oksenvad kl. 13.00
Sommersted kl. 10.30
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