Kirkenyt
Sommersted og Oksenvad

2019 Marts—April—Maj

Præsten har ordet
Så sker det igen - naturen eksploderer…
I øjeblikket er der voldsom aktivitet i vores haver
– ja, i hele naturen. Det spirer og gror for fuld
kraft. Forårsblomsterne med alle deres skønne
farver, står i kø for at komme op gennem jordoverfladen.
Hold da op hvor har vi ventet – længe!
I spænding har vi holdt øje med de løg, som vi lagde i jorden i efteråret – mon de
overlevede vinteren – mon de nu er begyndt at spire?
Jo, – sandelig om ikke der er aktivitet i bedet – jorden sprækker, og de grønne spirer
anes… Yes – det er forår!
Om kort tid står hele naturen i fuldt flor – og vi kan forbavses - hvert eneste år: Sikke
en pragt – sikke en livsvilje – sikke en eksplosion af livsglæde, foråret bringer med
sig!
Hvor kommer det fra – hvor har livet og livsglæden sit udspring?
Fra Gud!
Det er det korte svar!
Uden Gud, intet liv!
Det er et postulat – det ved jeg godt. Men jeg er utrolig taknemmelig for det postulat, for det giver og sikrer livet sin ukrænkelige ret og hver eneste skabning sin dybe
betydning og mening.
Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte…? Sådan spurgte Jesus engang
sin samtid.
Nej, det er ikke sikkert, at vi har læst det – det er heller ikke sikkert at vi har hørt om
det… For det er nemlig ingen selvfølge i dagens Danmark. Ikke desto mindre, så udfordres vi til at takke Gud for den virkelighed, at han skabte og stadig skaber. Takken
rummer samtidig håbet om, at Gud en dag skaber en ny verden, hvor kærligheden
råder, og hvor døden bliver endeligt besejret. Kunne han skabe den første verden,
så kan han vel også skabe den ny!
Godt forår!
Niels Jørgen Larsen
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Nyt fra Sommersted
Ny formand i menighedsrådet.
Mit navn er Jørn Peter Byg, og jeg fik formandsposten i menighedsrådet første
søndag i advent 2018. Jeg har været medlem af menighedsrådet i 10 år, og overtog
formandsposten efter Knud Erik Hansen, som valgte at træde tilbage.
En stor tak til Knud Erik for det store arbejde, han har gjort som formand.
Jeg er gift med Merete og bor i Sommersted. Vi har tre
voksne børn og fire børnebørn, som vi nyder meget.
Jeg er chauffør ved Danish Agro og kører i hele
kongeriget Danmark og indimellem til Tyskland. Det
har jeg gjort i 33 år.
Så jeg må vist siges at være en stabil fyr.
I min sparsomme fritid holder jeg af at gå på jagt.

Den 13. januar var der indvielse af det ny-restaurerede
kirkehus.
Vi startede med gudstjeneste, og bagefter var der kaffebord i kirkehuset, og man
kunne så gå rundt og nyde det fine resultat.
Der skal her lyde en stor TAK for det store fremmøde.

Hvis nogen har gode idéer til, hvad vi kan bruge kirkehuset til, udover det, det bliver
brugt til nu, er man velkommen til at komme frem med dem.
Ligeledes er man velkommen til at komme med idéer til sogne-aftenerne.
Hvis vi f. eks. skal have en kendt person til at holde foredrag, er der så stemning for,
at der kan være egenbetaling.?
Venlig hilsen Jørn Peter Byg.
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Konfirmation 2019

Bededag den 17. maj kl. 10.30 i Sommersted kirke
Camilla Lass
Mette Mathiesen
Rasmus Jørgensen
Tobias Nurup Heckkelboldt
Jacob Fuglsang Bossen
Anco Neef
Mads Gram Højer
Rasmus Christian Kruse
Annabell Degerth Tarp
Andreas Rudolph Schmidt
Lise Amalie Haugaard Thomsen
Nicklas Mærsk Lauridsen
Søren Griepentrog Nielsen
Pernille Bloch Sørensen
Mathias Tryk Jørgensen
Jack Johansen
Dennis Martyck

Kildevænget 4, Sommersted
Søndermarksvej 1B, Sommersted
Mosevænget 3, Sommersted
Oksevejen 9, Sommersted
Storegade 21, Sommersted
Bakkevej 24, Sommersted
Storegade 127, Sommersted
Vestermarksvej 6, Sommersted
Bakkevej 25, Sommersted
Bjerndrupgårdvej 29, Chr. Feld
Syvagervej 1, Sommersted
Bakkevej 23, sommersted
Højgade 1, Vojens
Revsø Markvej 10, Sommersted
Ørstedvej 16, Sommersted
Engvej 4, Sommersted

Søndag den 19. maj kl. 10.30 i Oksenvad kirke
Sofie Birkelund

Mølbyvej 10, Sommersted

Amalie Birkelund

Mølbyvej 10, Sommersted

Maja Horsbøll Møller

Tovskovvej 1, Mølby

Simon Nehlsen

Damvej 13, Mølby
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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 8. marts kl. 19.30
Taler: Poul Arne Nyborg
Fredag den 22. marts kl. 19.30
Taler: Ejler Nørager Andersen
Fredag den 5. april kl. 19.30
Taler: Sven Åge Jacobsen
Joh. Åb. Kap. 19,11—Tusindårsriget
Fredag den 26. april kl. 19.30
Taler: Jørn Nørgaard
Fredag den 10. maj kl. 19.30
Taler: Steen E. Nielsen
” Når Gud er usynlig”
Fredag den 24. maj kl. 19.30
Taler: Jens Peter Rejkjær

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.

Poul Dirksen

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
mandag den 22.4 men
meget gerne før!

Vi mødes i Kirkehuset kirkevej 15.

Bladet omdeles i uge 21

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”.

Menighedsrådsmøder
Disse møder er kl. 19.00
offentlige for alle.

Vi mødes hver mandag kl. 19-20.30
Kom.. og tag gerne en kammerat med.

5. marts i Sommersted kirkehus

Vi mødes i Kirkehuset, Kirkevej 15.
3. april i Oksenvad kirkehus

Til nogle arrangementer er vi sammen
med andre teen-klubber.

2. maj i Sommersted kirkehus

Al henvendelse er til:

4. juni i Oksenvad kirkehus

Thomas Toxværd, tlf. 3683 1118
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Arrangementer
Fastelavn i Oksenvad søndag den 3. marts
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 aktivitetscentret og slår
katten af tønden.
Der serveres fastelavnsboller, saftevand og slikposer til
børnene, og kaffe til de voksne. Alle børnefamilier i
begge sogne er velkomne, og arrangementet er gratis
Oksenvad menighedsråd

Folkekirkens Nødhjælp
Landsindsamling

Skærtorsdagspåskemåltid
Skærtorsdag den 18. april kl. 17.00
Vi starter med gudstjeneste i Sommersted kirke.

i vore to sogne:

Her vil kirkens voksenkor under ledelse af Ester Schmidt
deltage.

Søndag den 10. marts Kl. 11.30-13.15
Vi mødes i kirkehuset, når gudstjenesten
er afsluttet.
Meld dig som indsamler på:
http:www.noedhjaelp.dk/ eller til
christelaagaard@gmail.dk / tlf. 2115 0383

Efter gudstjenesten
vil vi nyde et påskemåltid i Kirkehuset.

Tak for alle bidrag sidste år.
Tak for de åbne døre.

Det er gratis at deltage
Sommersted og Oksenvad kirker er også at finde på nettet:
www.sommerstedsogn.dk
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Arrangementer
Foredrag ved Åse og Thorkild Sørensen

Davids salmer er en af de største inspirationskilder til salmer og musik, og
de er i levende anvendelse rundt omkring i verden og i særdeleshed i den
engelske liturgi.
Salmerne i Det gamle Testamente indeholder både den store jubel og lovsang og den dybeste nød og anråbelse. Derfor har salmerne lagt ord til
mange menneskelige livssituationer. Foredraget forsøger at indfange denne dobbelte stemning.
Aftenen er opbygget som en veksling mellem oplæsning og billedserier
med musikledsagelse.
Velkommen til en koncentreret og intens oplevelse af både tekster, billeder og musik i
Oksenvad Kirke den
22. maj kl. 19.00.
Der serveres kaffe og kage –
og alle er hjerteligt velkomne
til en bevægende og intens
aften.

Forårskoncert
med kirkens kor
torsdag den 6. juni kl. 19.00 i Sommersted kirke
Organist Ester Schmidt synger foråret
og sommeren ind sammen med
sine kor .

– kom, syng med og få de dejligste
sange lige ind i hjertet

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. 27. august 2019 kl. 11 i
Sommersted Kirke, og er i kirken i ca. 30-45
min. Vi slutter alle lektionerne af på samme
måde hver gang, og går derefter over i kirkehuset.
Mange hilsner Ester Schmidt
Mail: esjaschmidt@get2net.dk
Mobil: 50 89 30 03
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Oksenvad
Mindegudstjeneste i Oksenvad kirke
På hundredeårsdagen for afslutningen af
1. verdenskrig søndag d. 11/11 afholdte Oksenvad
kirke en mindegudstjeneste for Oksenvad og Sommersted sognes faldne. Sognepræst Niels Jørgen
Holm Larsen kom i en smuk og mindeværdig tale i
kirken ind på tabet af egnens unge mænd, og siden ved kransenedlæggelsen oplæstes alle soldaternes navne. Det var en handling, som flere tilrejsende af soldaterfamiliernes efterkommere satte pris på, og det fortjener Niels Jørgen en stor tak for.
Kransenedlæggelsen blev også ved nedlæggelsen
med Hans Kock fra det tyske mindretal og Henning
Toftegård et symbol på, at tidligere konflikter er
fortid.

Efter kransenedlæggelsen samledes vi i Oksenvad gamle Skole, hvor Oksenvad Præsteskovs Jagtforening var vært med en frokostanretning, og hvor Peter Have Rasmussen fra Havefamilien i Ørsted holdt et foredrag med lydoptagelser og breve til
forældrene fra hans morfar Peder Hansen Have, som deltog som artellerist i alle 4
år. Han kom hjem modsat hans broder Mathias Have, som faldt kun 18 år gammel.
Oksenvad Menighedsråd takker Jagtforeningen og Peter Have Rasmussen for medvirken til et flot og mindeværdigt
arrangement.
Oksenvad Menighedsråd.

Billeder af Hans Kisendal
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Siden sidst
Dåb
Sommersted: Marcus Vohs Marcussen, Victoria Bonde Petersen
Oksenvad: Cornelius Skovrup Kock

Døde og begravede/bisatte
Sommersted: Kirsten Margrethe Hansen, Johan Christensen
Oksenvad: Hans Hansen Skrydstrup, Elisabeth Sejstrup

Vielse
Oksenvad: Nanna Holm Larsen og Tobias Møller Larsen,
Lena Deichgraeber Hommelhoff og Jeppe Vejlgaard Mogensen

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 Andersen
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 9-12 på 7454 1311
samt onsdag fra 9-15 på 7450 4158
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Gudstjenester
3/3

Fastelavn

Oksenvad kl. 13.00
Tøndeslagning i
Aktivitetscenteret

10/3

1. søndag i fasten

Sommersted kl. 10.30

17/3

2. søndag i fasten

Sommersted kl. 10.30

24/3

3. søndag i fasten

Gospelgudstjeneste i
Sommersted kl. 16.00
Besøg af Chr.Feld Gospelkor

31/3

Midfaste

7/4

Mariæ Bebudelsesdag

Sommersted kl. 9.00
Carsten Vigsø

14/4

Palmesøndag

Sommersted kl. 10.30
Gospel Kids medvirker

18/4

Skærtorsdag

Sommersted kl. 17.00
Efterfølgende påskemåltid i
Kirkehuset

19/4

Langfredag

Sommersted kirke kl. 10.30

21/4

Påskedag

22/4

2. påskedag

28/4

1. sønder efter påske

5/5

2. søndag efter påske

Sommersted kl. 10.30

12/5

3. søndag efter påske

Sommersted kl. 10.30

17/5

Store Bededag

Sommersted kl. 10.30
Konfirmation

19/5

4. søndag efter påske

Oksenvad kl. 10.30
Konfirmation

26/5

5. søndag efter påske

Oksenvad kl. 10.30
Tysk kl. 14.00

2/6

6. søndag efter påske

Tysk kl. 14.00

Oksenvad kl. 10.30

Oksenvad kl. 10.30
Fælles gudstjeneste i
Haderslev Domkirke kl. 14.00
Oksenvad kl. 9.00
Carsten Vigsø
Tysk kl. 14.00

Sommersted kl. 9.00 ved Julie
Aulkær Andersen

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.
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