Kirkenyt
Sommersted og Oksenvad

2019 Juni—Juli—August

Præsten har ordet
Det er gået op for os, at det ikke er nok at
vide alt og kunne forklare alt… mestre alt…
beherske alt… have styr på alt, og kontrollere
alt (det bliver vi kun overbelastede af).

Tro er hot!
I 1848 sagde/skrev vores
kendte filosof, Søren
Kierkegaard: Er der noget
man i disse tider har
glemt, så er det det, at
forundre sig. Derfor også
det, at tro og at håbe og
at elske…

For, når alt kommer til alt, så handler det
dybeste – det stærkeste – det mest bæredygtige om tre ting: Tro, håb og kærlighed!
Det er livet i sin essens! Det er livets recept!
Uden tro, håb og kærlighed går det ikke –
uden kærligheden lykkes livet ikke…

Det er helt anderledes i
dag!
Med de seneste årtiers evige krav om forandringsparathed, viser danskerne nu en enorm
vilje til forundringsparathed… a´et er skiftet
ud med et u… vi er blevet forundringsparate…

Nej, for det er kærligheden selv – den usynlige, guddommelige, skabende kærlighed, der
står bag alt det, som vi kan skrive bøger om.
Alt det vi kan måle og veje…

For et par tusind år siden formulerede
apostlen Paulus det sådan i et brev til en af
de første kristne menigheder i Grækenland:
I en tid, hvor vi ved (næsten) alt – alt om det, ”Så bliver da tro, håb, kærlighed – disse tre.
der kan måles og vejes… har vi fundet ud af, Men størst af dem er kærligheden” (1. Korintherbrev kap. 13).
at det vi så, og målte os frem til, ikke var
nok…
Denne tro, dette håb og denne kærlighed har
For, vores kolossale viden kan ikke svare på: et helt særligt navn: Jesus Kristus! Han er
”hvad skal jeg bruge mit liv til – hvad skal der livets tre stærke grundpiller: han er livets
komme ud af det – hvordan skaber jeg mig et udspring, han er livets mål, han er den der
meningsfuldt liv… ja, hvad er livets store
fylder livet med kærlighed og giver det sin
mening og betydning i grunden – hvorfor er
dybe betydning og store meningsfuldhed.
jeg her?
God sommer i dyb forundring – i tro, håb og
kærlighed!
Vi har atter fået behov for det, der ikke kan
Folk er begyndt at forundres… at tro og
håbe!

måles og vejes: at tro… at håbe og at elske.

Hilsen Niels Jørgen.
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Oksenvad
Oksenvad menighedsråds udflugt for
sionister onsdag d. 12 juni 2019

pen- Efter en god times tid får vi serveret en
to-retters middag i Harndrup forsamlingshus,
som er nabo til Humlemagasinet.
Vi starter fra Oksenvad Gl. Skole kl. 8.30,
Efter middagen kan vi tage en ekstra tur i
Mølby Kl. 8.35 og Ørsted Gl. Købmandsgård
museet/ haven inden vi kl. 14.00 kører videre
kl. 8.45. Vi kører nordøst på ad små veje og
til Vissenbjerg Kirke, hvor vi ved et kort visit
kører på motorvejen ved Taulov mod
besøger kirkegården, hvor en del er anlagt
Fredericia og Fyn.
som skovkirkegård.
Ved Middelfart gør vi ophold, hvor vi serverer
formiddagskaffe med en medbragt smurt
bolle, og efter kaffen kører vi ad Bogensevejen gennem Båring til Humlemagasinet i
Harndrup, hvor vi
Efter kirkegårdsbesøget kører vi til Camilla
forventer at være
Hedenhoff, en glas-og keramikudstilling i
fremme kl. 11.00.
Tommerup. Her får vi eftermiddagskaffe og
I Humlemagasinet
bliver vist rundt i glas-og keramikværkstedets
er de grønne omudstilling og kursuskursusfaciliteter.
råder og haven en
perle for blomster og haveelskere. BygninKl. 16.30 går turen
gerne rummer som navnet siger, en histohjemad. Vi tager
risk og imponerende samling af årgangs-øl,
motorvejen og
af produkter fra ud-og indland, til de mere
forventer at være
tilsvarende mærker vi kender i dag.
hjemme
inden
kl.
18.00.
Også mindet om en gammel
Harndrupdreng huser museet.
Visesangeren Sigfred Pedersen,
som var bondefødt i Harndrup.
I København blev han i 1950 –
60´ernes bud på Kim Larsen,
men han lod sig modsat Kim Larsen hædre
med Dannebrogsordningen.
De mest populære sange var: ”Hvornår er der
dejligst i Danmark”, ”Tørresnoren” og ”Nu
går våren gennem Nyhavn”.

Turen koster 200,00 kr. pr. person plus drikkevarer til middagen.
Tilmelding senest d. 4 juni til:
Gudrun Svennesen tlf. 26704305 eller
Henning Toftegård tlf. 40834853

Med venlig hilsen Oksenvad Menighedsråd
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Arrangementer
Sommerkoncert den 6. juni kl. 19.00
Sommersted kirke

Kom og hør kirkens pige– og damekor
synge sommeren ind med
forårs– og sommersange og salmer under
ledelse at Ester Schmidt.

Midsommergudstjeneste
23. juni kl. 10.30

FERIEN ER FORBI… KIRKENS JUNIOR- OG TEENKLUBBER BEGYNDER EN NY SÆSON…..
KOM OG VÆR´ MED TIL OPSTARTSAFTEN:

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

MANDAG DEN 26. AUGUST I
PRÆSTEGÅRDSHAVEN KL. 19.00-20.30

Alle er hjerteligt velkomne

Har du Spørgsmål:
Junior-klubben (2.-5.kl.): Lena Hougaard på 6170
5108 eller Teen-klubben (fra 6. kl.): Thomas Toxværd: 2132 5460.
Sommersted og Oksenvad kirker er også at finde på nettet:
www.sommerstedsogn.dk
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Arrangementer
X X X X X Sæt allerede kryds i kalenderen nu X X X X X
Sommersted kirkes sogneudflugt den 4. september
Kl. 9.00 til ca. kl. 17.00
Kom med på en spændende, interessant og hyggelig udflugt til vestkysten med
besøg på bla. Tirpitz i Blåvand.

Prisen for turen vil være 200 kr. (Incl. Bus, forplejning og entréer)
Kirkens kor
Opstart efter sommerferien vil være
torsdag den 22. august.
Pigekoret øver kl. 15.15-16.15
i kirkehuset.
Koret er for piger fra 3 kl. og op.

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.

Damekoret øver kl. 19.00-21.00
i kirkehuset.

Vi starter tirsdag d. 27.
august 2019 kl. 11.00 i
Sommersted Kirke, og er
Begge kor kan godt bruge flere sangere.
i kirken i ca. 30-45 min.
Vi slutter alle lektionerKorleder Ester Schmidt
ne af på samme måde hver gang, og går derefter
tlf. 50 89 30 03
over i kirke-huset.
Mange hilsner Ester Schmidt
Mail: esjaschmidt@get2net.dk
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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 14. juni kl. 19.30
Taler: Flemming Jensen

Anne-Marie Madsen, Tlf. 7878 2650

Fredag den 23. august kl. 18.00
Vi griller i haven hos Johanne og Søren
Lagoni Stenvænget 3, Sommersted.
Tag selv det med som du vil grille og
spise.

Gerda Hansen, Tlf. 7450 4540

God sommer fra
Poul Dirksen

Onsdagsbibelkredsen:

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

For indlevering af stof til
næste kirkeblad er
mandag den 1.8 men meget gerne før!

Kom ….. og tag gerne en kammerat
med.

Vi mødes i Kirkehuset kirkevej 15.

Bladet omdeles i uge 36

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

Alle børn fra 3 år og opefter er
velkomne.
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
og offentlige for alle.

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

4. juni i Oksenvad kirkehus

Vi mødes i Kirkehuset, Kirkevej 15.

14. august i Sommersted kirkehus

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

10. september i Oksenvad kirkehus

Al henvendelse er til:
Thomas Toxværd, tlf. 3683 1118
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Konfirmandindskrivning til 2020

Det er ved at være tid for konfirmandindskrivning til
konfirmationerne i 2020, som er følgende datoer:
Sommersted den 8. maj og i Oksenvad den 10. maj.

Som nået nyt skal man tilmelde sig via en digital løsning, som I finder på sognet
hjemmeside:
www. Sommerstedsogn.dk
Her vil der være beskrevet hvordan tilmeldingen foregår.

Formand for Sommersted menighedsråd, Jørn Peter
Byg, fortæller om hans oplevelse af Palmesøndag i
Sommersted kirke.

Sommersted kirke havde i anledning af palmesøndag besøg af Haderslev Gospel Kids. Det var en fantastisk
oplevelse at høre dem. En stor tak for deres medvirken.
Det var i det hele taget en anderledes gudstjeneste, hvor
vi kunne opleve præsten synge sit budskab ud, op og ned
af kirkegulvet,
samtidig med at
menigheden
kunne svinge
med palmeblade
som præsten
havde delt ud før vi gik ind i kirken, og synge
med på omkvædet.
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Nyt fra kirkegårdene
En forårshilsen fra os på kirkegårdene.
I skrivende stund, starten af april, er vi nu igen blevet
fuldtallige på kirkegårdene.
Dorthe startede igen den 2. april, så nu er vi alle 4 klar til
at gå i gang med forårets sysler.
Som en del af jer nok har opdaget, så har vi brugt den
milde vinter til at påbegynde omlægningen af en del af
kirkegården i Oksenvad.
Vi har fjernet hække og nogle store buske.
Meningen er, at vi vil så græs i de områder, hvor vi har fjernet hækkene, så der i Oksenvad
også vil være mulighed for at blive begravet i græs.
I februar fik vi også klippet hækkene i Oksenvad. Grunden til,
at vi klipper hækkene på den ene kirkegård om vinteren, er for
at flytte nogle af opgaverne fra de tidspunkter, hvor vi har
travlt med at slå græs og holde ukrudtet væk.
Vi tog, i den sidste uge i marts, gran af på begge kirkegårde, så
vi den 1. april kunne gå i gang med at plante stedmoderblomster.
Som de fleste haveejere nok har erfaret, så gror græsset og
ukrudtet flittigt, så når stedmoderblomsterne er i jorden,
starter vi med at slå græs og bekæmpe ukrudt.
I starten af maj gør vi hovedrent i begge kirker, hvor også alle
vinduer bliver pudset både udvendig og indvendig.
I løbet af juni planter vi sommerblomster.
Har I spørgsmål, er I altid velkomne til at komme forbi eller
ringe til os.
Mange forårshilsner fra
Flemming, Helene, Dorthe og Karen
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Siden sidst
Dåb
Sommersted: Vincent Schmidt Østergaard, Malthe Witt Hannesbo Pedersen,
Oksenvad: Elias Qaamaninnguaq Johnsen, Ellen Kristine Meilandt Toft,
Alba Lund ThomsenLund

Døde og begravede/bisatte
Sommersted: Aase Skov Mathiesen, Ingfred Junker, Gunhild Helene Jensen
Oksenvad: Ingrid Elisabeth Bonde, Thyra Beck

Vielse
Sommersted: Frederikke Lassen Kirketerp og Lasse Fredensborg Rosenberg,
Annette Callesen Frederiksen og Benjamin Falk-Hansen
Oksenvad: Kirsten Lorenzen Hansen og Jan Tonnesen

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 8-12 på 7454 1311
samt mandag og onsdag fra 8-12 på 7450 4158
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Gudstjenester
2/6

6. søndag efter påske

6/6

Sommersted kl. 10.30 ved
Steen Nielsen
Forårs/sommerkoncert i
Sommersted kirke kl. 19.00

9/6

Pinsedag

Sommersted kl. 10.30

10/6

2. pinsedag

Fælles gudstjeneste i
biskoppens have kl. 11.00

16/6

Trinitatis søndag

Sommersted kl. 10.30

23/6

1. søndag efter trinitatis

Midsommergudstjeneste i
Sommersted kl. 10.30

30/6

2. søndag efter trinitatis

7/7

3. søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 10.30

14/7

4. søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 10.30

21/7

5. søndag efter trinitatis

Ingen gudstjeneste

28/7

6. søndag efter trinitatis

4/8

7. søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 9.00 ved
Julie Aulkær Andersen

11/8

8. søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 10.30

18/8

9. søndag efter trinitatis

Sø-gudstjeneste i Vedsted
kl. 10.00

25/8

10. søndag efter trinitatis

1/9

11. søndag efter trinitatis

Oksenvad kl. 10.30

Ingen gudstjeneste
Oksenvad kl. 10.30
ved Carsten Vigsø

Oksenvad kl. 10.30
Tysk kl. 14.00
Sommersted kl. 10.30

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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