Kirkenyt
Sommersted og Oksenvad
”Bed for mig!”

Sådan har jeg oplevet det, uden sammenligning
med før omtalte katastrofe, i øvrigt, at blive båret
For et års tid siden var det overskriften på en af
af menighedens, venners og families forbøn, da
vores landsdækkende aviser. Overskriftens dystre
jeg i forbindelse med kritisk sygdom oplevede, at
baggrund var den forfærdelige og fuldstændig
Gud, som svar på de mange bønner, gav både
lammende tragedie, som ramte familien Holch
Bente og jeg – ja hele vores familie, en helt igenPovlsen, da de i et terrorangreb på Sri Lanka minem dybtfølt fred, ro og tryghed midt i stormvejstede tre af deres børn. Moderen, Annes nødråb:
ret…
”Bed for mig”! hørtes ud over hele vores land, og
der blev bedt for hele familien. Folk støttede op
”Bed for mig”! Jeg er dybt taknemmelig for den
om familien og bad, selvfølgelig gjorde vi det, for i megen forbøn, som jeg/vi har været omsluttet af
situationen var bøn åbenlyst nødvendigt! Her var så længe. Ja, det er jo en præsts store velsignelse,
der akut behov for hjælp og omsorg fra højeste
at være genstand for vedvarende forbøn. Og det
sted, det kunne kun gå for langsomt!
er min store og meningsfulde opgave som præst,
at bede for mennesker i vores to sogne – en opBed for mig!
gave, som jeg gør med stor glæde, for jeg har
Når katastrofen og tragedien rammer… når livserfaret på egen krop, hvor stor en forskel bøn gør,
truende sygdom sætter ind… når det/den, der
og hvor store velsignelser der forbundet med det
betød alt for os, pludselig ikke er mere, eller når
at blive bedt for.
vi på grund af ydre omstændigheder og vilkår,
Lad os derfor, med stor glæde og frimodighed,
pludselig finder os selv i frit fald, så er det, at vi,
gøre brug af bønnens gave og velsignelser – lad os
som Anne Holch Povlsen, må råbe: ”Bed for mig”!
bede for hinanden, og blive ved med det – sig det
Der, ved livets grænse, stillet over for døden, hvor højt: ”Bed for mig”!
kontrollen er helt ude af egne hænder, der hvor vi For – hvem af os har ikke brug for det, jeg har i
ikke længere selv har styr på noget som helst, der hvert fald! Og vi skal vide, at vi aldrig beder forkan det blive klart for os, at vi har brug for hjælp gæves, for Jesus har selv sagt: ”Kom til mig, alle I
udefra – fra Ham, som hører vores bøn, og forsom slider jer trætte og bærer tunge byrder, og
mår, selv i de menneskeligt set mest håbløse
jeg vi give jer hvile”. Matthæus Evangeliet, kapisituationer, formår at give os en fred, som overtel 11.
Niels Jørgen
går al forstand…

2020 Marts — April — Maj

Nyt fra Sommersted
Menighedsrådet ved Sommersted kirke har besluttet, at Kirkehuset i Sommersted kan udlejes, i det rådet ønsker, at det bliver brugt efter den flotte istandsættelse.
Vedtægter for leje af Kirkehuset i Sommersted:
Der er følgende betingelser ved leje af Kirkehuset:
1.
Lejer skal være bosiddende i og have tilknytning til Sommersted eller Oksenvad
sogne.
2.
Kirkehuset udlejes primært til reception i forbindelse med kirkelige handlinger som
dåb, bryllup, mindesamvær samt foredragsvirksomhed.
3.
Såfremt man ønsker at låne Kirkehuset til andre formål fx klub eller samlings sted i
forbindelse med gruppearbejde, kan dette bevilges vederlagsfrit efter henvendelse til
menighedsrådet.
4.
Kirkehuset udlejes ikke til private fester.
5.
Lejen betales senest 8 dage forud for afholdelse af arrangement i Kirkehuset.
6.
Leje af Kirkehusets underetage, der indbefatter stor stue, køkken og toilet koster
kr. 1500,- heri indgår også leje af de kopper, tallerkner og bestik, toiletpapir,
håndklæder og viskestykker, som forefindes i kirkehuset og er incl. kaffebrygning,
som lejer selv sørger for. Efterfølgende rengøring er ligeledes inkluderet i prisen.
7.
Ønskes leje af stuen og 1.sal koster dette kr. 2000,-.
8.
Der skal ryddes op, så borde og stole står, som når det overdrages, og der skal
sættes i opvaskemaskine, der startes senest når lejer forlader lokalerne.
9.
Der udfærdiges en lejekontrakt ved udlejning af Kirkehuset.
Henvendelse vedr. leje eller lån af Kirkehuset kan ske til Karen Petersen på mail:
klundp@bbsyd.dk
Vedtægterne er godkendt på Menighedsrådsmødet d.12.11.2019 og evalueres igen

DER ER MENIGHEDSRÅDSVALG I 2020 – HUSK DATOERNE:
12. MAJ KL. 19 i Sommersted Kirkehus – VALGORIENTERINGSMØDE
15. SEPTEMBER – Valgforsamling hvor valget gennemføres

OVERVEJ OM DU SKAL I
MENIGHEDSRÅDET….
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Sommersted
Så går vi mod lysere dage. Vintergækker og erantis er for længst
kommet op. Vi kan nu tænke tilbage på den dejlige juletid, vi har haft
med to koncerter.
Rytmisk koncert og koncert med pige – og
damekoret. En stor tak til begge kor for
den oplevelse de gav os. Og en stor tak til
dem der mødte op.
Og så var der også en Helligtrekonger sangaften i Oksenvad kirke,
hvor der også var fuldt hus. Tak til Rødding Egnskor og for det
store fremmøde.
I år skal vi have menighedsrådsvalg, så går du og tænker på, om det var noget for dig, synes
jeg, du skal møde op, når der skal være orienteringsmøde tirsdag d. 12. maj kl. 19.00
I Sommersted kirkehus.
Jeg kan kun sige, at det er spændende at være med i.
Er der nogen spørgsmål er i velkomne til at ringe til undertegnede på tlf.: 40514972
Jørn Peter Byg

Bededag den 8. maj kl. 10.30 i Sommersted kirke
Amanda Bitsch Bierbaum, Neder Jernhytvej 1, Vojens
Christoffer Skovdahl Nielsen, Kirkevej 5, Sommersted
Emma Laura Hansen, Storegade 180. Sommersted
Julie Frederikke Hansen, Storegade 180, Sommersted
Kirstina Amalie Korsgaard, Storegade 121A, Sommersted
Laura Holst Loholm, Langelandsvej 177, Starup
Laura Juliane Tranekjer, Hjerndrup Landevej 14, Christiansfeld
Laura Rudolph Schmidt, Bjerndrupgårdvej 29, Christiansfeld
Laus Snorre Aalling, Storegade 76, Sommersted
Mathilde Clausen Nissen, Mølbyvej 10, Sommersted
Mikkel Frost Thorup Schultz, Lindealle 3, Gram
Mathias Toudahl Christensen, Sønderlykke, Kestrup, Sommersted
Sandra Knobel Petersen, Storegade 76, Sommersted
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Nyt fra Oksenvad
Klimadebatten har aldrig været mere aktuel end den er lige. For nylig er der i avisoverskrifterne opfordret til, at kirken/menighedsrådene går aktivt ind i CO2 nedbringelsen. Det
har vi allerede gjort ved at installere sparerpærer i kirken
og på kirkegåden.
Også driften af præsteskoven, som jeg har administreret
siden 2013, er kommet til debat. Det har givet både ris og
ros, når vi har fældet rødgran for at plante Nobelis til pyntegrønt. Vi har også fældet rødgran i en parcel, hvor der
flere år tidligere var plantet bøg. Disse træer er nu godt
på vej til at blive en attraktiv bøgeskov.
Her i december 2019 har vi lavet en del udtynding af nåletræerne for at give lys og luft til de
blivende stammer. Her har jeg også mødt et par skovgæster, som kritiserede udtyndingen og
mente, at det var præsteskovens opgave at gå foran og anlægge mere kompakt og urørt
skov. Her er jeg heller ikke enig i kritikken, men derfor vil vi gerne fra Oksenvad menighedsråd invitere til åben hus i præsteskoven torsdag den 28. maj kl. 19.00. Her vil skoventreprenørens skovfoged fortælle om præsteskovens drift, mens vi vil servere kaffe i jagthytten. Afslutningsvis kan vi også besøge Aktieskovens nyplantning.
Henning Toftegård

Diamantkonfirmander i Oksenvad kirke
Søndag den 22. marts mødes diamantkonfirmander til gudstjeneste
i Oksenvad kirke kl. 10.30.
Her et billede fra konfirmationen 20. marts 1960.
Og et billede fra Guldkonfirmationen, da den blev fejret
14. marts 2010.
På fotoet fra 2010:
Kit Nissen
(Petersen), Bente
Rasmussen (Holst),
Annelise Sørensen (Jensen), Kirsten Grønbjerg, Vagn Jensen, Jytte Steffensen (Lorentzen) død, Bodil Bühler
(Sørensen), Juliane Skøtt (Damgaård), Svend Åge Dahl og
sognepræst Peter Kiel Nielsen.
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Arrangementer
Folkekirkens Nødhjælp

Giv et par timer af din tid til mennesker i nød….
Som tidligere år samles der ingen i år ind til Folkekirkens Nødhjælp i
Oksenvad og Sommersted Sogne.
Søndag den 1. marts kl. 10.30: Gudstjeneste efterfulgt af oplæg om årets INDSAMLING v.
karavane- og projektmedarbejder Monica Holusteni fra Folkekirkens Nødhjælp.
Der serveres sandwich til kirkefrokost.
Landsindsamlingen afvikles søndag den 8. marts efter gudstjenesten i tidsrummet kl. 11.3013.15
Meld dig som indsamler på http://noedhjælp.dk/
eller til Christel Aagaard på christelaagaard@gmail.com eller tlf. 2115 0383.

Kim Larsen og kristendommen
Tirsdag den 24. marts kl. 19.00 i Sommersted Kirke
Musikforedrag ved sangerinde Trine Lunau og Malene Aastrup, valgmenighedspræst
En god times ”Tour de force” gennem kendte og mindre kendte
sange med fokus på det kristne i Kim Larsens poetiske
tekstunivers.
Blandt andet Masser af succes, Joanna og Langebro. Masser af
musik med lejlighed til at synge med undervejs.
Sangene bliver sunget og spillet af Trine Lunau og teksterne
udlagt af Malene Aastrup.
Kim Larsen var ikke en kristen musiker, men hans tekster er fulde af kristendom.
Som tidligere biskop Jan Lindhardt har udtrykt det; ridser vi lidt i lakken hos danskerne, træder kristendommen frem. Kim Larsen tilhørte 68 oprøret, men han var opdraget i en kristen
tradition, gik på Askov højskole og blev uddannet skolelærer i en tid, hvor det kristne hørte
naturligt med.
Det er gratis at deltage
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Arrangementer
Skærtorsdags-måltid
Torsdag den 9. april kl. 17.00 starter vi med
gudstjeneste i Sommersted kirke, herefter vil
vi sammen gå i kirkehuset og nyde et
påskemåltid sammen.
Skærtorsdag er dagen,
hvor Jesus spiser sammen med sine disciple
for sidste gang, og nadveren indstiftes. Skærtorsdag er dagen før langfredag, hvor Jesus
korsfæstes, og tre dage før påskesøndag.
Ordet 'skær' i dagens navn betyder ren. Det er
også den aften, hvor Jesus vasker disciplenes
fødder.

Søndag den 26. april kl. 17.00
i Oksenvad Kirke
Living Joy, fra Vejen – kommer og giver en
Gospel Koncert .
Velkommen til en glad og livsbekræftende
gospelkoncert for hele familien.
Tag din nabo med – det er gratis at deltage.

Det er gratis at deltage
Alle er hjerteligt velkomne

Sommerkoncert i Sommersted kirke
Torsdag den 14. juni kl.19.00
Her vil kirkens begge kor give en skøn og stemningsfuld sommerkoncert, under ledelse af
organist Ester Schmidt.
Alle er hjerteligt velkomne

Efter koncerten holder
begge kor ferie, og
starter igen op torsdag den 27. august.
Pigerne kl. 15.15 til 16.15

Damerne kl. 19.00 til 21.00
Der er plads til nye medlemmer
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En hilsen fra os på kirkegårdene.
Utroligt som tiden den går, 2020 er i fuld gang og vi kan se tilbage på 2019, som blev det
første hele år vi fire på kirkegårdene har arbejdet sammen i.
Det kunne mærkes, da der inden for kort tid i 2018, blev skiftet 2 medarbejdere ud, med to
nye - både for de to garvede og for de to nye.
Vi har nu været alle årets højtider, begivenheder, årstider osv. igennem. Vi har ind i mellem forsøgt at gøre, som vi plejer, og vi har ind i
mellem gjort tingene på en ny måde.
Vi har draget vores erfaringer og undervejs mere og mere fundet ud af,
hvad der er vores vej. Alle oplevelserne og erfaringerne har gjort, at alt
nu ikke mere er så nyt.
Vi er meget bevidste om, at uanset hvordan vi gør tingene og hvor
meget umage vi gør os, så har alle forskellig smag, og alt bliver modtaget på forskellig vis, men en ting er sikkert, vi gør altid alt i bedste mening.
Vi vil gerne sige tak til Jer alle, fordi I er så søde at komme, fordi uanset om I har ros eller ris
med til os. Det er rigtig rart for os at høre det direkte fra jer i stedet for fra andre ude i byen.
I skrivende stund, er det kun to af os, der er at finde på kirkegårdene, Helene starter igen
den 20. januar, og om nogle måneder bliver vi fuldtallige igen.
Imens vi venter på foråret, vil vi blandt andet gøre kirkelofterne rene i begge kirker, klippe
hækkene i Oksenvad, beskære tjørnehækken i Sommersted samt en masse bunddække
buske. Nogle af de brede Thuja hække, ved diget øst for kirken, skærer vi ned, dog planter vi
først nye hække igen til efteråret, da vi skal have forrådnelsesprocessen i rodnettet til at gå i
gang, inden vi kan plante nye planter.
I det nordøstlige hjørne af kirkegården i Sommersted, står der nogle
gravsten, der er bevaringsværdige. Disse sten vil vi flytte et andet sted
hen på kirkegården. De ukendtes urnegravplads i Sommersted vil få en
lille ansigtsløftning.
Vi tænker, at vi nok skal få tiden til at gå, indtil vi skal til at tage gran af og
plante forårsblomster.
De bedste hilsner fra os på kirkegårdene.

Sommersted og Oksenvad kirker er også at finde på nettet:

www.sommerstedsogn.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 13. marts kl. 19.30
Taler: Joannes Jensen

Anne-Marie Madsen, Tlf. 7878 2650
Onsdagsbibelkredsen:

Fredag den 27. marts kl. 19.30
Taler: Henrik Hadberg

Gerda Hansen, Tlf. 7450 4540
Torsdagsbibelkredsen:

Fredag den 17. april kl. 19.30
Taler: Kurt Kryger
Fredag den 1. maj kl. 19.30
Taler: Jesper Iversen

Fredag den 15. maj kl. 19.30
Taler: Steen Nielsen

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
mandag den 20. april,
men meget gerne før!

Kom ….. og tag gerne en kammerat
med.

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!

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…

Leje af Kirkehuset i Sommersted

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

Er man bosiddende i Sommersted– eller
Oksenvad sogn, er det muligt at leje
Kirkehuset i forbindelse med kirkelige
handlinger som dåb, bryllup eller
mindesamvær.

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

Udlejes ikke til private fester.

Vi mødes i Kirkehuset, Kirkevej 15.

Al henvendelse er til:

Henvendelse ved leje til Karen Petersen

Thomas Toxværd-Larsen tlf. 2132 5460

klundp@bbsyd.dk
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Siden sidst
Dåb:
Dávid Bertholdsen Aagaard, og Alicia Lumagbas Nørgaard

Døde og begravede/bisatte
Per Christensen, Anne Selmer, Meta Marie Jessen og Jeppe Barsøe Jessen.

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
1/3

1. søndag i fasten

Sommersted kl. 10.30
Indsamling Folkekirkens
Nødhjælp

8/3

2. søndag i fasten

Sommersted kirke kl. 10.30

15/3

3. søndag i fasten

Sommersted kirke kl. 10.30

22/3

Midfaste

29/3

Mariæ bebudelsesdag

Sommersted kirke kl. 10.30

5/4

Palmesøndag

Sommersted kirke kl. 10.30

9/4

Skærtorsdag

Sommersted kirke kl. 17.00
Påskemåltid

10/4

Langfredag

12/4

Påskedag

Sommersted kirke kl. 10.30

13/4

2. påskedag

Ingen
Der henvises til fællesgudstjeneste i Haderslev
Domkirke kl. 11.00

19/4

1. søndag efter påske

Sommersted kl. 10.30

26/4

2. søndag efter påske

3/5

3. søndag efter påske

Sommersted kirke kl. 10.30

8/5

Bededag

Sommersted kirke kl. 10.30
Konfirmation

10/5

4. søndag efter påske

Sommersted kirke kl. 10.30

17/5

5. søndag efter påske

Sommersted kirke kl. 10.30

21/5

Kristi himmelfartsdag

Sommersted kirke kl. 10.30

24/5

6. søndag efter påske

31/5

Pinsedag

Oksenvad kirke kl. 13.00
Tysk kl. 14.00

Oksenvad kl. 10.30

Oksenvad kl. 10.30
Tysk kl. 14.00

Oksenvad kirke kl. 10.30
Konfirmandindskrivning
Sommersted kirke kl. 10.30
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