Kirkenyt
Sommersted og Oksenvad

2019 September—Oktober—November

Præsten har ordet
Gud skabte os kun lidt ringere end sig selv, og
at han kronede os med herlighed og ære…
Det var gået lidt hurtigt den morgen. Jeg havDu og jeg er på en særlig måde villet af
de i farten grebet den første, og bedste TGud!!! Vi er elsket af ham, og behøver aldrig
shirt på hylden i skabet – trukket den over
være i tvivl om, at vi i hans øjne er noget helt
hovedet, og kort efter; taget på job!
specielt, og ganske særligt villet!
Dagen igennem bemærkede jeg, at mine kolVores store værdi blev kraftigt understreget
legaer kiggede anderledes på mig, end de
af, at Gud sendte sin søn, Jesus Kristus, ind i
ellers plejede at gøre – de ligefrem betragtevores virkelighed – han blev menneske, og
de mig… og kunderne i butikken gjorde det
mødte mennesker på en måde, som besamme… En Underlig følelse!
kræftede vores høje værdi og status hos Gud.
Jeg kunne have spurgt: hvorfor kigger I så
Jesus er citeret for at have sagt: Ingen har
underligt på mig? Det gjorde jeg dog ikke større kærlighed, end den, at sætte livet til for
fortsatte blot med at udføre dagens opgasine venner – og, jeg kalder jer venner!
ver…
Gud vil!!!
Først, da jeg kom hjem om eftermiddagen gik Først og fremmest vil han at vi skal vide os
det op for mig, hvorfor jeg var blevet kigget
skabt af ham – skabt til at være hans venner.
så underligt på i løbet af dagen: jeg havde en Han vil, at vi skal være sammen, og at vi skal
bestemt T-shirt på, med et tankevækkende
vide os elskede! Først når det går op for os at
logo - der stod: Gud vil!!!
vi, trods vores ufuldkommenhed og umiddelLogoet var printet i alle regnbuens farver, og bare modvilje mod Gud , er elskede, opnår vi
var dermed ret så iøjnefaldende!
den robusthed, der gør, at vi kan tåle at høre,
at Jesus var nød til at give sit liv for os – dø
Gud vil!!! En sætning, som i al sin korthed
for os, for at vi, som de u-perfekte mennehavde sat folks tanker i gang…
sker vi er, igen kunne komme til at leve i en
Hvad vil han?
tæt og personlig relation til Gud.
Der kan gives mange bud på hvad Gud vil.
Gud vil!!!
For, han har godt nok gang i mange ting –
spiller på mange heste!!!
Har du lyst til at læse citaterne i deres sammenhæng, kan de findes på Bibelens side
Gud vil!!!
483:salme 8, og side 978: Johannes EvangeliFørst og fremmest vil Gud dig og mig! Vi er,
et kapitel 15.
som mennesker skabt i hans billede, så vi
ligner ham. I Bibelen kan vi ligefrem læse, at

Gud vil!!!
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Oksenvad
Omtale af Oksenvads
sogneudflugt

som kunne tygges med øjenbrynene, og
sidst men ikke mindst sovsen. Også dessert, marcipanrand med chokolade, frugt
og vaniljeis. Englene sang.

Skrevet af Gudrun Svennesen

Kl. 14.00 kørte
vi videre til
Onsdag morgen Vissenbjerg
den 12. juni kl.
kirke, hvor vi
8.30 mødtes vi
ved et kort
på Oksenvad
visit besøgte
skole.
kirkegården.
53 sommerglade mennesker, klar til ud- En del er anlagt som skovkirkegård, og
flugt og nye oplevelser. Tale med hveran- der var mange fine detaljer med flotte
sten og anlæg. Endvidere er meget uddre og komme hinanden ved.
lagt i græs.
Vi kører nordøst på ad småveje og kører
så på motorvejen mod Fyn. Ved Middel- Herefter besøgte vi Glas- og keramikværkstedet Camilla Hedenhoff. Her fik vi
fart holder vi pause, hvor vi får kaffe og
eftermiddagskaffe med medbragt kage.
en klapsammen
rugbrød med
Kl. 16.30 gik
ost og skinke.
turen hjemad.
Vi kørte ad
motorvejen
og var hjemme kl. 18.00.
På hjemturen
var der også en fin, god og hyggelig stemning, og bussen summede af glade mennesker. Jeg var helt ked af at afbryde
med et par sange af Sigfred Pedersen,
hvor vi sang: ”Hvornår er det dejligst i
Så blev kl. 12 og vi skulle i forsamlingshu- Danmark”, ” Tørresnoren” og ” Nu går
set til to-retters middag. De friske spad- våren gennem Nyhavn”.
serede derhen, men der var også nogen
der foretrak bussen. Middagen var helt
vidunderlig med nye kartofler, gulerødTak for en dejlig tur til alle.
der, bønner og den skønneste oksesteg,
Så går turen
videre til Humlemagasinet i
Harndrup. Her
fik vi repeteret kongerækken på festlig
vis. Tiden fløj afsted. Jeg nåede slet ikke
at se det hele, nok på grund af deres dukke samling, og alle de skønne antikviteter.
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Arrangementer
Sogneudflugt for Sommersted kirke
Onsdag 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 Tirpitz i Blåvand, frokost på Restaurent Gl. Daws, besøg på Hjedding Andelmejeri og kaffe på Kongeåkroen.
Prisen for turen vil være 200 kr. (Incl. Bus, forplejning og entréer)
Tilmelding til turen skal ske til Jørn Peter Byg tlf. 4051
4972 eller Karen Lund Petersen tlf. 7450 4212
Sidste frist for tilmelding er den 28. august

Høstgudstjeneste

Søndag den 8. september kl. 10.30
Er der gudstjeneste med
efterfølgende

Søndag den 15. september kl. 10.30 i
Sommersted kirke.

”Indskrivelse til konfirmation”
i Kirkehuset.
Har man endnu ikke tilmeldt sig
digitalt, er der her mulighed for at få
hjælp til det. Medbring NemId hertil.

Høstgudstjeneste er en festgudstjeneste, hvor vi takker
for årets høst og deler overskuddet med de fattige.
Høstgudstjeneste er ikke en
kirkelig højtid med fast
plads i kirkeårets kalender.
Men i mange kirker er der
tradition for at markere
høsttiden ved en søndagsgudstjeneste og synge
kendte høst- og efterårssalmer som ”Vi pløjed' og
vi såede ” og ”Nu falmer skoven trindt om land”.

Læs mere om konfirmandtilmelding
på vores hjemmeside:

Efter gudstjenesten vil der være grillpølser i
kirkehuset.
Alle er hjerteligt velkomne

Sommerstedsogn.dk
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Arrangementer
Mandag den 16. september kl. 19.00
Kom og hør Klaus Laursen fortælle om Markusevangeliet

Markusevangeliet er på mange måder en speciel historie. Der er ikke mange bøger eller film, hvor helten er
en fattig mand, som går rundt og gør gode gerninger,
for derefter at blive slået ihjel og siden stå op fra de
døde!
Klaus Højgaard Laursen begyndte i 2011 at tage rundt i landet og reciterer bibeltekster han
havde lært udenad. Det hele begyndte med Filipperbrevet og siden er flere skrifter kommet
til. På denne måde åbnes teksterne på en ny måde for dem der oplever det.
Der er gratis adgang og alle er hjerteligt velkomne.

Tirsdag den 17. september kl. 19.30

3-Sogns

Er der i Over Lerte kirke

Gudstjeneste
6. oktober kl. 10.30
I
Hammelev kirke

Høstgudstjeneste med
Prædikant pastor emeritus C. C. Jessen,
tidl. sognepræst i Skagen kirke.
Efter gudstjenesten vil der være kirkekaffe.
Alle er hjerteligt velkomne.

Medvirkende er Vedsted koret, Hammelev sognekor og Sommersted/Oksenvad Damekor,
som synger sammen og hver for sig.

Sommersted og Oksenvad kirker er også at finde på nettet:

www.sommerstedsogn.dk
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Arrangementer
Søndag den 3. november
Alle Helgen gudstjeneste
Kl. 10.30 i Sommersted kirke og
Allehelgen falder første søndag i november i
den danske folkekirke. Her mindes man de
Her vil vi mindes de kære vi har mistet i årets løb. døde, både dem, som vi for nyligt har mistet,
De vil blive mindet ved en højtidelig gudstjeneste men også kristne gennem tiderne, som har
vidnet om deres kristne tro. I andre lande og
med lystænding og oplæsning af deres navne.
kirkeretninger fejrer man allehelgen den 1.
november, som man også gjorde i Danmark
indtil Struensees helligdagsreform i 1770.
Allehelgen har rødder tilbage til middelalderen. For den protestantiske kirke er højtiden også præget
af, at Luther allehelgensaften den 31. oktober 1517 slog sine teser mod den katolske kirke op på kirkedøren i Wittenberg. Derfor regner man den 31. oktober som jubilæumsdagen for Reformationen.
Halloween er en gammel keltisk tradition, der handlede om, at man ved begyndelsen til vinterhalvåret
mente, at dødsrigets porte stod åbne, og at man derfor skulle tage sig i agt. All hallows' eve, som det
hedder på skotsk, eller samhain på keltisk, blev fejret den 31. oktober og er senere blevet til halloween, der især i USA er en populær højtid. Det er fejringen af halloween, der har bragt traditionen

kl. 14.00 i Oksenvad kirke.

med uhygge, udklædning og græskar til Danmark.

Sæt kryds i kalenderen
Søndag den 1. december

Onsdag den 4. december kl. 19.00

Julemandsvækning kl. 13 på Elmegården,
hestevognskørsel for børn til Sommersted
kirke, hvor der er gudstjeneste kl. 13.30.
Herefter er der julearrangement i hallen.

I Sommersted kirke

Torsdag den 12. december
Kl. 19.00
Er der i Sommersted kirke julekoncert med
pige– og voksenkoret under ledelse af Ester
Schmidt. Her vil de synge julens ind i alle
hjerter.
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Kom til en rytmisk julekoncert
fremført at lokale musikere.

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. september kl. 19.30
Taler: Jakob Rahbek

Anne-Marie Madsen, Tlf. 7878 2650
Onsdagsbibelkredsen:

Fredag den 4. oktober kl. 19.30
Taler: Peter Olsen

Gerda Hansen, Tlf. 7450 4540
Torsdagsbibelkredsen:

Fredag den 25. oktober kl. 19.30
Taler: Svend Åge Jacobsen
Fredag den 8. november
Vi kører til ”Halmøde i Løgumkloster”

Fredag den 22. november kl. 19.30
Taler Martin H. Olsen

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

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 20.10 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.
Vi mødes i Kirkehuset, Kirkevej 15.

10. september i Oksenvad kirkehus

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

9. oktober i Sommersted kirkehus

Al henvendelse er til:

12. november i Oksenvad kirkehus

Thomas Toxværd, tlf. 3683 1118
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Nyt fra kirkegårdene
Håber I alle nyder den danske sommer, og
hvad den alt bringer med sig.
Ferietiden er over os, hvilket betyder, at fra
først i juni og til starten af august, er vi en
eller to der på skift har ferie.

Vi synes det var en spændene og inspirerende aften, og vi vil gerne takke jer der deltog.

I maj var der i Sommersted syn, med deltagelse af provsten og en fagkyndig medarbejder. De besigtiger standen af kirken, kirkegårVi synes ikke det er længe siden, vi skrev om, den, præstegården og de resterende bygninat vi i starten af juni, ville plante sommerger. I den forbindelse, er det blandt andet
blomster på kirkegårdene.
også muligt, at fremlægge forslag til foranNu er vi i midten af juli og vi har plantet som- dringer på kirkegården, der på et senere tidsmerblomsterne og pga. den lille mængde
punkt evt. bliver godkendt, sent videre til en
regn vi får, er vi begyndt at vande dem. Som konsulentrunde eller forkastet.
tiden den dog går.
Vi har på
Ukrudt forgår ikke så let, som man siger. Og begge kirkepå trods af, at vi må vande blomster og andre gårde klipplanter, så gror ukrudtet stadig, så vi tror på pet løvhækdet gamle ordsprog.
kene. Når vi
er vel tilbaSiden sidst
ge fra ferie,
har vi fået
begynder vi,
sået græs på at klippe
de arealer i thuja hækkene i Sommersted og når de er
Oksenvad,
klippet, går der ikke lang tid, før vi skal til at
hvor vi har
lægge gran og gøre klar til julens traditioner.
taget hækkene væk. Pga. Hvis nogen har noget stedsegrønt, vi må bruden manglende regn, har det nye græs ikke
ge til grandækningen, er I meget velkommen
fået så god en start, så vi har prøvet, at så
til at komme med det til os, omkring den 20.
efter og håber græsset stille og roligt vil beoktober.
gynde at spire, så vi alle forhåbentlig snart
På forhånd tak.
kan glæde os over et flot grønt tæppe af
græs.
Sommerhilsner fra
Flemming, Helene,
Menighedsrådene har på begge kirkegårde
Dorthe og Karen
haft inviteret til en aften, hvor temaet var:
Kirkegården nu og i fremtiden.
Aftenen startede med kirkegårdsvandring og
efterfølgende fortalte Kirkegårdsleder Hanne
Ertsbøl, hvordan de i Ribe, laver forskellige
spændene ting på deres kirkegårde.
9

Siden sidst
Vielse
Sommersted: Bianca Bartels & Kenneth Hou-Jensen, Marie-Louise Dorathea
Borup Lorentzen & Ronnie Borup Lorentzen, Julia Schmidt Thyssen & Kim
Schmidt Thyssen, Monica Hynne Nielsen & Tommy Hynne Nielsen

Oksenvad: Nina Trans Howard & Jacob Selch Trans Howard

Døde og begravede/bisatte
Sommersted: Marie Kathrine Buch Skovrup, Elin Birgit Skødt, Ingrid Holm, Lilly
Riis Holm
Oksenvad: Stella Iversen

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
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Gudstjenester
1/9

11. søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 10.30

8/9

12. søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 10.30
Konfirmandindskrivning

15/9

13. søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 10.30
Høstgudstjeneste

22/9

14. søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 10.30

29/9

15. søndag efter trinitatis

6/10

16. søndag efter trinitatis Hammelev kirke kl. 10.30
Tre Kor gudstjeneste

13/10

17. søndag efter trinitatis

20/10

18. søndag efter trinitatis

27/10

19. søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 10.30
BUSK gudstjeneste

Tysk kl. 14.00

3/11

Alle Helgen

Sommersted kl. 10.30

Oksenvad kl. 14.00

10/11

21. søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 10.30

17/11

22. søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 10.30

24/11

Sidste søndag i kirkeåret

1/12

1. søndag i advent

Oksenvad kl. 10.30

Sommersted kl. 9.00
Carsten Vigsø

Oksenvad kl. 10.30

Oksenvad kl. 9.00
Carsten Vigsø
Tysk kl. 14.00
Samt familiegudstjeneste
kl. 13.30

Oksenvad 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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