Kirkenyt
Sommersted og Oksenvad

2020/21 December—Januar—Februar

Præsten har ordet
Vi er her stadig!
af Sten Nielsen, knst. Sognepræst
Det, vi i foråret troede ville forsvinde hen over sommeren, er her stadig! Og tilmed er vi endog blevet meget klogere på det – og mange andre ting undervejs. Men vi ønskede egentlig
ikke de erfaringer og den viden.
OK – det har da været en rigtig god sommer, trods alt. Vi har jo indrettet os, fundet nye måder og mål. Og vi har også lært taknemmelighed over alt det, som vi næsten troede var en
selvfølge i vores samfund og verden.
Lyspunkter
Som kirke har vi brugt en del energi på at arbejde med og udvikle på, hvordan vi fejrer gudstjenester og afholder kirkelige handlinger på en sikker og forsvarlig måde. Det er bestemt
stadig udfordrende. Men samtidig opmuntrende at opleve viljen til at finde nye veje og måder at være kirke på. Ofte skal vi i virkeligheden presses lidt for at tænke nyt!
Og det er bestemt spændende at arbejde med nye elementer f.eks. i gudstjenesten: Når
man nu indimellem bliver nødsaget til at undlade fællessang, så går det jo fint med kor eller
musikvideo – ja, det kan endog virke direkte fornyende og opmuntrende!
Og sådan har vi blandt kirkernes personale oplevet meget stor vilje til at tænke med og arbejde med nye modeller i kirkerummet – og udenfor.
Højtiderne
Igen og igen gribes vi i at tænke: Vi plejer…! Men sådan er det altså ikke i år! Der bliver ingen
julemandsvækning med familiegudstjeneste eller noget af alt det andet, vi plejer.
Og så tænker jeg alligevel på, at Advent og jul har på trods af det alt sammen stadig et godt
budskab til os: Jesus kommer – og Jesus er kommet!
Det må bestemt have været op ad bakke for Maria og Josef, da de rejste til Betlehem – højgravid og sandsynligvis på æselryg. Måske flere hundrede kilometer. Men de gjorde det!
Rent politisk var det bestemt af en romersk hersker, der ville inddrive skatter – men Gud
brugte det til at opfylde et løfte, som var kendt i de gamle Skrifter: Der skal fødes en konge,
som er verdens frelser!
Vi er her stadig!
Derfor er vi her stadig: Gud blev menneske netop for at overvinde alt det, der hindrer os i at
leve det liv, som Gud egentlig havde tiltænkt os fra begyndelsen. Den fjende, der kom imellem God og os, kan kun overvindes af Gud selv. Derfor kom Jesus til verden.
Vi tror på, at ligesom Gud har overvundet den største hindring for vores frelse ved at sende
Jesus til os, sådan har Han også givet os sin velsignelse til at være mennesker og kirke i denne verden med ALT, hvad det indebærer.
Derfor er vi her stadig – og vi venter: Det er Advent og så bliver det jul!
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De nye menighedsråd
Sommersted:
Formand: Jørn Peter Byg
Næstformand/kassere: Jens Kristian Friis
Kirkeværge: Karen Petersen
Sekretær: Christel Aagaard
Kontaktperson: Benjamin Hougaard
Menigt medlem: Lotte Mathiesen
På bileddet ses fra venstre Benjamin Hougaard, Karen Petersen, Jens Kristian Friis, Lotte Mathiesen,
Jørn Peter Byg og Christel Aagaard.

Så er det nye menighedsråd sat for perioden 2021-2024, med start 1. søndag i advent.
Alle er klar til at tage fat på de nye opgaver, og går du med nogle gode idéer så kom gerne
med dem, og kunne du tænke dig at være frivillig, må du også meget gerne henvende dig.
I forbindelse med valg til menighedsrådet skal der siges en stor tak til de afgående medlemmer, der ikke længere er i menighedsrådet i Sommersted.
Det drejer sig om tidligere formand Knud Erik Hansen, stedfortræder herfor Karin Mølbak
samt Helle Skøth.
Menighedsrådet vil gerne takke for en lang, solid og ihærdig indsats i de perioder, I har været i menighedsrådet i Sommersted. Tak og de bedste ønsker til jer i fremtiden.
Vi fra menighedsrådet vil ønsker alle en glæde jul og et godt nyt år.
Oksenvad:

Formand: Henning Toftegaard Pedersen
Næstformand/Kassere/Sekretær: Jan Tonnesen
Kirkeværge: Gudrun Svennesen
Menig medlem: Marie Christensen og Eva Jensen
På billedet ses fra venstre: Jan Tonnesen, Henning Toftegaard Pedersen, Eva Jensen, Marie Christensen og Gudrun Svennesen.

Regnskabsfører for begge sogne er fortsat Hans Erik Jepsen
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Nye medlemmer i menighedsrådene
Nye medlemmer i Sommersted Menighedsråd:
Benjamin Hougaard
Jeg bor her i Sommersted på Åmosevej. Jeg er viceskoleleder på Haderslev Kristne Friskole og har været der i godt to år nu. Jeg er gift
med Lena, og vi har tre børn: Julie på 17, Christian på 15 og Jakob på
13. Vi flyttede her til byen i 2001, hvor Lena og jeg blev ansat på
Sommersted Efterskole. Mellem arbejdet på efterskolen og friskolen, var jeg ansat 6 år i Indre Mission som landsleder for musikarbejdet.
Jeg glæder mig til at skulle i gang med arbejdet i menighedsrådet.
Kirken har altid været en af rammerne for vores familieliv, og kirken
er for mig et sted, hvor jeg selv finder ro, og hvor livet sættes i perspektiv. Kirken er Guds hus
– det er dér vi samles for at være sammen om ham og med ham - men kirken er også vi menneskers hus. Kirken skulle gerne være et sted, hvor vi alle føler os velkomne som vi er. Jeg
håber, at jeg kan være med til at arbejde for vidtåbne kirkedøre og et spændende kirkeliv i
byen.
Lotte Mathiesen
Arbejdet i menighedsrådet er nyt for mig. Jeg er spændt på alt det, jeg
nu skal til at lære. Jeg har været nysgerrig gennem længere tid, så da
jeg blev spurgt, om det var noget for mig at stille op, var der ikke så
meget betænkningstid.
Jeg ser frem til at samarbejde med præst, graver og de øvrige medlemmer, så vi også fremadrettet har stor og flot opbakning til kirke og arrangementer. Jeg vil gerne bidrage til fortsat positivt samarbejde mellem de to menighedsråd og sogne, som deler vores personale.
Fællesskab, tryghed, jordnært og samtidig nyskabende, håber jeg må blive betegnelsen for
vores arbejde og samarbejde de næste fire år. Tradition og fornyelse. Vi må bruge vores
smukke kirke med respekt og ydmyghed. Det er samtidig en arbejdsplads for dygtigt personale, hvor vi som arbejdsgiver, bl.a. må være
tydelige, rummelige og lydhør overfor ideer og holdninger.
Nyt medlem i Oksenvad Menighedsråd:
Marie Christensen
Jeg er 58 år og stammer oprindeligt fra Jels, men har de seneste 25 år
boet I Mølby. Jeg er gift med Jan og arbejder som controllerassistent
hos Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter i Løgumkloster.
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Julen i en corona-tid
Julens gudstjenester i Sommersted og Oksenvad
kirker:
Som alt andet i vores samfund, bliver julens gudstjenester også berørt
af pandemien, som vi alle må leve med formodentlig et stykke tid endnu. Menighedsråd og medarbejdere har sammen overvejet forskellige
tiltag i forbindelse med højtidens gudstjenester – og fælles for alle
overvejelser er, at der er fordele og ulemper ved dem alle.
Vi tænker, at især juleaften udgør så stærk en tradition i mange hjem,
at vi anser det for vigtigt, at gudstjenesten foregår i vores kirker. Også
selvom det kan give os nogle udfordringer med hensyn til pladsen! Derfor har vi besluttet af afholde i alt fem gudstjenester den 24. dec., og de fordeler sig som
følger:
Oksenvad kirke kl. 10.30 ved Sten Nielsen; Tysk gudstjeneste kl. 16.30 ved Martin
Witte
Sommersted kirke kl. 11.30, kl. 13.00 og kl. 15.00, alle ved Sten Nielsen

Kom i god tid, så vi undgår kø ved indgangsdøren til kirkerne.
Vi opfordrer familier til at sidde sammen, da der er et begrænset antal pladser i kirkerne. Det
vil frigøre pladser til flere på de øvrige bænke.
Hvis det viser sig nødvendigt, beder vi om forståelse for, at vi lukker den ene side af kirken
for sang, da det vil øge antallet af siddepladser.
Julens øvrige gudstjenester:
Juledag d. 25.12. Sommersted kl. 10.30 ved Sten Nielsen
2. Juledag d. 26.12. Ingen gudstjeneste
Julesøndag d. 27.12. Oksenvad kl. 10.30 ved Sten Nielsen
Nytårsaften d. 31.12. Sommersted kl. 15.00 ved
Sten Nielsen. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved et glas champagne.
Velkommen! Vi glæder os til at fejre jul og højtid på
trods af begrænsninger!
På vegne af menighedsråd og kirkens personale
Knst. sognepræst Sten Nielsen
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Hilsen fra kirkegårdene
De smukkeste efterårsfarvede blade pryder i tiden træerne og efterhånden også
jorden på de to kirkegårde. Et smukt smukt syn der bliver endnu flottere de dage
hvor solen skinner på de smukke farver.
Hver årstid har sin charme.
Bladene daler stille og roligt ned i takt med at vi pynter med
gran.

Vi forstår ikke helt, at vi allerede er i gang med at lægge
gran igen. Når vi lægger gran er det lige som afslutningen på
årets gang på kirkegården der rundes af med adventstiden
og nytår og de dertil hørende sysler.
Når vi når hertil på året kommer vi helt automatisk til at se
tilbage på året der er gået, og hvor vi ser på et år, der for os,
lige som for alle Jer, har været et meget anderledes år pga. Corona. Coronaen har
skabt en del forandring og det ser ud til, at det holder ved en rum tid endnu.
Vi vil gerne takke Jer alle for at I viser forståelse for at holde afstand, både på kirkegården og i kirken, at der i våbenhuset altid skal sprittes hænder, inden man går videre ind i kirken, at der nogen gange ikke er plads til alle inde i kirken osv.
Retningslinjerne er kommet for at skulle overholdes i et stykke tid endnu, og med
fælles hjælp klarer vi os bedst igennem.
Vi har inden for de sidste par uger, på trods af
Corona, heldigvis været så heldige at 2 brudepar
har valgt at gennemføre deres planlagte vielse og
bryllupsfest.
I den forbindelse kom vi til at snakke om myten
med, om man må kaste ris eller ej.
For fuglenes skyld må der gerne kastes med ris, og
derfor må der også gerne kastes med ris på vores kirkegårde. Dog vil vi gerne bede
om at der ikke kastes med ris på belægningen udenfor kirkerne, da belægningen
bliver glat og vi vil nødig at nogen falder og kommer til skade.
Vi beder om at der ikke kastes med fuglefrø eller andre frø, da det typisk ikke er
fugle og andre dyr der får glæde af dem men at de ender med at spire.
Dog kan vi anbefale en anden lille sød ting, nemlig sæbebobler.
Til slut vil vi ønske alle en dejlig adventstid.
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Arrangementer
Julens
koncerter er
i år
desværre
aflyst pga. af
corona.

Menighedsrådsmøder
Disse møder er kl. 19.00
og er offentlige for alle.
14. januar Sommersted kirkehus
19. februar Oksenvad kirkehus
CORONA-AFLYSNINGER:
Det er med stor beklagelse, at menighedsrådene i Sommersted og Oksenvad har besluttet at aflyse alle ikke nødvendige arrangementer ud fra kirkerne frem til udgangen af
januar.
Der opfordres til at følge udviklingen på
kirkens hjemmeside.
Så: I december 2020 er der ingen Luciasang, julefamiliegudstjeneste eller julekoncerter.

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:

Fredag d. 4. december kl. 19.00
NB! Flyttet fra 11.12
Advent og julestemning
Taler: Jesper Iversen
Fredag d. 22. januar kl. 19.30
Taler: Henrik Hadberg
Fredag d. 5. februar kl. 19.30
Taler: Hans Jacob Krarup
Fredag d. 26. februar kl. 19.30
Taler: Erik Sode Nielsen
Freda d. 12. marts kl. 19.30
Taler: Per Bøndergaard
Poul Dirksen

Bente Friis, Tlf. 7450 4920
Tirsdagsbibelkredsen:
Anne-Marie Madsen, Tlf. 2072 9360
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.

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

Sidste frist
For indlevering af stof til
næste kirkeblad er mandag den 25. januar, men
meget gerne før!

Udlejes ikke til private fester.

Bladet omdeles i uge 8

Henvendelse ved leje til
Karen Petersen
klundp@bbsyd.dk
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Aktiviteter
Børnekirken
Kirkevej 15, 1. sal
Alle børn fra 3 år og opefter er
velkomne.
Du kan se på Gudstjenestelisten på
bagsiden af bladet, hvornår der er
børnekirke.
Kontaktperson:
Kristina Toxværd-Larsen, tlf. 4088
4217 E-mail: tox@bbsyd.dk
Måske du kender nogen som også
gerne vil hjælpe til…..

Sognemøder!
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.
Du forpligter dig ikke til noget, vi taler om det!
Mange hilsner
Gudrun Svennesen
Tlf. 74504305 / 26704305.
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Siden sidst
Dåb:
Victor Seest-Hirschel, Elina og Anna Kulawig Hansen, Lærke Tønder Kloster,
Sofia Gjelstrup Gram

Døde og begravede/bisatte:
Edith Marie Nissen, Christine Holm, Birgitte Margrethe Boesen, Christine Lorenzen,
Hans- Werner Dirksen, Caroline Kristine Andresen, Peter Lauritsen Lange, Bodit Olivia Juhl,
Alfred Marinus Knudsen

Ansøgning om navneændring

Sognepræsten/afløserpræst

skal foretages digitalt på:

Knst. sognepræst Sten Nielsen
Har friweekend den 12.-13. december
2020 og den 6.-7. februar 2021.

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.

Anmeldelser om dåb, vielser, dødsfald
eller andet kan ske til Kirkekontoret på
tlf. 7454 1311 E-mail:: dorje@km.dk
eller til konst. Sognepræst Sten Nielsen
på tlf. 6150 6655 eller mail sen@km.dk
Og har du brug for at tale med præsten,
er du altid velkommen til at kontakte
Sten Nielsen på tlf. 6150 6655 eller mail
sen@km.dk

Bestilte attester vil ikke blive
fremsendt til dig med posten,
men udleveres ved personligt
fremmøde eller fuldmagt.
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Kontakt
Sognepræst (konstitueret)

Sten Ebbe Nielsen
Tlf. 6150 6655
Email: SEN@km.dk

Oksenvad sogn

Sommersted sogn

Organist
Ester Schmidt, tlf. 5089 3003
E-mail: 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. 2670 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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Kirkekalender
29/11

1. søndag i advent

Sommersted kl. 10.30

6/12

2. søndag i advent

Sommersted kl. 10.30

13/12

3. søndag i advent

Sommersted kl. 10.30

20/12

4. søndag i advent

24/12

Juleaften

Sommersted kl. 11.30
kl. 13.00 og kl. 15.00

25/12

1. juledag

Sommersted kl. 10.30

26/12

2. juledag

Ingen gudstjeneste

27/12

Julesøndag

31/12

Nytårsaften

Sommersted kl. 15.00

1/1

Nytårsdag

Ingen gudstjeneste

3/1

Hellig trekonger

Sommersted kl. 10.30

10/1

1. søndag efter H3K

Sommersted kl. 10.30

17/1

2. søndag efter H3K

Sommersted kl. 10.30

24/1

Sidste søndag efter H3K

31/1

Septuagesima

Sommersted kl. 10.30

7/2

Seksagesima

Sommersted kl. 10.30

14/2

Fastelavnssøndag

21/2

1. søndag i fasten

28/2

2. søndag i fasten

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

Ingen gudstjeneste
Oksenvad kl. 10.30

Ingen gudstjeneste

Oksenvad kl. 10.30
Tysk kl. 14.00

Oksenvad kl. 13.00
Sommersted kl. 10.30
Oksenvad kl. 10.30
Tysk kl. 14.00

Ændringer i gudstjenestelisten kan forekomme.
Følg med på kirkens hjemmeside: www.sommerstedsogn.dk og
på kirkens Facebookside.
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