Kirkenyt
Sommersted og Oksenvad

2021 Marts—April— Maj

Præsten har ordet
Vi havde håbet…
af Sten Nielsen, knst. sognepræst
Det er forår! Og det er der ikke noget, der kan ændre på. Året og tiden går sin gang. Og tak
for det! Men det blev alligevel en helt anderledes vinter, end vi havde håbet på.
Der var en gang, hvor vi tænkte, at når det bare blev sommer og ferietid, så var vi fri af den
pandemi. Men sådan gik det ikke. Vi havde håbet. Men det skulle vise sig, at det håb var aldeles ubegrundet: Pandemien lagde sin skygge ind over hele vores liv og tilværelse.
Nye veje
Nu har vi levet med den et helt år. Ingen havde forestillet sig, at noget sådan kunne ramme
os. Og for min part er det især den enorme begrænsning i det sociale liv – sammen med
mundbind og håndsprit – der har sat sig spor.
Men samtidig har vi fundet nye veje og måder at være sammen på: Skovtur med afstand;
online frokost eller nytårsmiddag; fødselsdagsfejringer på skærmen. Jo, vi har da en række
muligheder. Men de kan aldrig erstatte det virkelige og rigtige fysiske samvær.
En vandretur
Der gik to mænd og talte sammen på en landevej. De havde også fundet ud af, at man kan
have fællesskab på forskellige måder. De var oprevet og talte om nogle dramatiske begivenheder, som netop havde fundet sted.
Det var ikke en pandemi; heller ikke krig eller anden alvorlig ulykke. Nej, de havde oplevet en
henrettelse: Deres bedste ven, som de endog havde betroet deres liv igennem flere år var
blevet slået ihjel på et kors.
Uforståeligt
Det havde været en voldsom oplevelse at overvære det. De var skuffede. Ham, de havde
håbet på, var nu død. Og ikke nok med det: Nu gik der et rygte om, at Han var stået op fra de
døde! Nogle havde set, at hans grav var tom. Og var korsfæstelsen uforståelig, så var det
sidste da endnu mere uforståeligt!
Vi havde håbet
Derfor forlod de nu byen, nedbøjede og desillusionerede. Hvad var der så at håbe på? ”Og vi
havde håbet, at det var ham, der skulle forløse os.” sagde de til hinanden.
Og dér, midt i håbløsheden og modløsheden, mødte Jesus dem. Han, der var stået op fra de
døde påskemorgen, slog følge med dem på deres gåtur og forklarede dem alt, hvad de ikke
forstod.
Nyt håb!
Måske føler vi indimellem også, at vi går ud ad en vej uden noget at håbe på. Måske har pandemien eller andet frarøvet os det, der gør livet til noget særligt. Håbet er taget fra os.
Så lad os se fremad imod påsken, som er fyldt med nyt håb: Den korsfæstede Jesus stod op
fra de døde. Og han brugte sit liv på at vise, at enhver, som tror på ham, også må leve med
det håb, at vi engang skal stå op fra døde og være sammen i paradiset igen.
Glædelig påske og forår!
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Konfirmander 2021
Oksenvad kirke lørdag den 28. august kl. 10.30
Jeff Aleksander Soukhov

Forpagtervej 5, Sommersted

Lucas Baier Rann

Sommerstedvej 22. Sommersted

Mads Knobel Petersen

Storegade 76, Sommersted

Rune Horsbøll Møller

Tovskovvej 1, Sommersted

Sune Lindberg Petersen

Øster Lindetvej 4, Sommersted

Sommersted kirke søndag den 29. august kl. 10.30
Anna Wang Jørgensen

Farrisvej 14, Sommersted

Jeppe Norup Heckkelboldt

Oksevejen 9, Sommersted

Josefine Engelund Sommerlund

Storegade 124 B, Sommersted

Kristine Jepsen Dau

Revsø Mark Vej 2, Sommersted

Lykke Beck Hansen

Åmosevej 10, Sommersted

Noah Aarhus Petersen

Kirkevej 9, Sommersted

Sven Neef

Uldalvej 4, Uldal, Vojens
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Hvad der sker i sognene
Sommersted og Oksenvad sogne i fremtiden
Da sognepræst Niels Jørgen Holm Larsen desværre er indstillet til afsked pga. sygdom,
forbereder menighedsrådene sig på et præstevalg i løbet af foråret eller forsommeren.
Sten Nielsen er forsat konstitueret i præsteembedet til og med den 2. maj (sidste konfirmationsdag). Hvordan den præstelige situation herefter løses vides ikke endnu.
Det er med stor beklagelse, at vi har modtaget meldingen om, at Niels Jørgen må stoppe
pga. sygdom, men vi håber, der kommer gode løsninger for ham og Bente snarest muligt og
ønsker dem alt det bedste.
Evt. spørgsmål kan rettes til Jørn Peter Byg på tlf. 4051 4972

På menighedsrådenes vegne
Jørn Peter Byg og Henning Toftegaard

Landsindsamling folkekirkens nødhjælp
Søndag den 14. marts
Husstandsindsamlingen afløses i år af en digital
indsamling i Sommersted og Oksenvad sogne.
Betal dit bidrag på Mobile Pay nr. 82 172
Alt hvad der indbetales i hele marts 2021 bliver
sendt til Folkekirkens Nødhjælp.
Alt er bedre end ingenting.
Tak for dit bidrag

Tak
Tak til Thea Martensens Fond for gaver.

Sommersted Kirke har i 2019 og i 2020
ansøgt
og fået givet penge til indkøb
af nyt klaver til
Sommersted Kirke
samt til indkøb af 50 stk.
af de nye Højskolesangbøger
samt tilhørende melodi-bøger.
EN STOR TAK HERFOR.
Indvielse klaver og sangbøger: Se andet
sted i kirkebladet.

Åben kirke i Sommersted
Der vil være mulighed for stilhed,
refleksion og samtale.

Se mere på kirkens hjemmeside og
Facebookside

Mvh.
Sommersted Menighedsråd
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Arrangementer
Familiegudstjeneste

Skærtorsdagsmåltid den 1. april –

Palmesøndag den 28. marts inviterer vi til
Familiegudstjeneste i Oksenvad kirke.

”det er ikke en aprilsnar”…

Vi planlægger at holde en rigtig fest i kirken – og
måske udenfor, hvis vejr og andet tillader det.
Vi vil fejre, at det er forår. Og vi vil følges ad ind i
påskeugen, som indledes med beretningen om
Jesus, der rider ind i Jerusalem på et æsel.
Kirkens klubber, minikonfirmander og konfirmander medvirker.
Efter gudstjenesten hygger vi
os med kaffe og sodavand
mm.
Velkommen! Vi glæder os til
at se jer den 28. marts
kl. 10.30.

Sommersted og Oksenvad Kirke inviterer
traditionen tro til påskemåltid i tilknytning til gudstjenesten skærtorsdag den
1. april kl. 17.00.
Vi håber det kan lade sig gøre igen i
år……HOLD ØJE MED HJEMMESIDEN og
opslag ved kirkerne.

Sommersted Kirke indbyder til fest
Tirsdag den 14. sept. kl. 19.00
Der er grund til at holde fest, da:

Vi må synge i kirken igen

Sommersted Kirke har fået nyt klaver

Danmark har fået den 19. udgave af Højskolesangbogen

Christian Dyrst er inviteret til
arrangementet
Sæt X i kalenderen allerede nu – læs mere i kommende kirkeblad

Tyske gudstjenester
i Oksenvad kirke
De tyske gudstjenester annonceres på
bagsiden af kirkebladet, men udover
søndagene i Oksenvad kirke vil Pastor
Martin Witte gerne invitere til:
Fælles nadvergudstjeneste skærtorsdag
den 1. april kl. 19.00
i Øster Løgum kirke
Fælles familiegudstjeneste påskesøndag
den 4. april kl. 11.00 på Knivsbjerg
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Hvem sidder deroppe og spiller?
Når vi ikke bemærker dommere i en fodbold- eller håndboldkamp, så har de gjort de
godt. Sådan er det også ofte med organisten. Når hun spiller sig fejlfrit gennem flere
gudstjenester og andre kirkelige handlinger, så er der ikke mange, der lægger mærke til
hende. Netop derfor er det så godt, at menigheder landet over, er begyndt at blive siddende under postludium, så vi netop kan nyde hendes (deres) smukke spil og evner.

Det kræver en del øvelse at blive organist, og øvelse
gør mester. Vores organist Ester har spillet siden hun
var 9 år gammel. ”Jeg kommer fra et hjem med klaver”, siger hun og fortæller lystigt om sin klaver- og
orgeloplæring.
Hun startede sin klaverundervisning i Øster Højst i de
små musikklasser. Kom senere til Løgumkloster, hvor
hun også sang i kor. På Løgumkloster Efterskole mødte
hun en ung fyr, der gik til orgelundervisning i Tønder,
og han sagde: ”Det skal du da lære”. Hun tog med til
Tønder Kirke, Johannes Toft, som hun fik undervisning
af, mens hun begyndte på HF i Tønder, som 16 årig.
Musik på HF blev det naturlige tilvalg. Hun valgte orgel og blev således eksamineret i
Tønder Kirke, hvilket de aldrig havde prøvet før. ”Men det gik også”, siger hun med stort
smil.
Hun har spillet i Abild Kirke, og i Øster Højst, hvor hun også var kirkesanger, og pludseligt
spillede hun ikke i 10-11 år. Gik op i andre ting som mand, 4 børn, hjem og sin uddannelse og arbejde som sygeplejerske.
Ester bosatte sig i Moltrup og hun kom vidst til at nævne, at hun også kunne spille, og så
”rullede rouletten”. Hun blev afløser i Moltrup og Bjerning, samt mange andre kirker
omkring Haderslev og Vojens. Da hun blev fastansat ved Vedsted Kirke for 24 år siden,
blev det forlangt, at hun skulle tage uddannelsen til organist. Så det gjorde hun. Senere
kom hun tilbage til Moltrup/Bjerning og var fastansat der i 7,5 år. Dvs. Ester har spillet
på mange forskellige orgler, opbygget stor erfaring, og lært at tackle de forskellige orgler, der står rundt omkring.
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Kirke- og Musikskolen i Løgumkloster er grundstedet hvor, hun har taget organistuddannelsen. Mange vil måske blive overrasket over, hvor detaljeret uddannelsen er. Liturgi,
forspil til salme, orgelopbygning, hørelære, sangundervisning, triospil, blot for at nævne
noget.
Når vi rammer 1. april, er det 15 år siden Ester startede i Sommersted Kirke. Her er orglet fra Marcussen og Søn, Aabenraa og er fra 1860’erne. Orglet i Oksenvad er fra 1970’erne.
Ester arbejder stadig som sygeplejerske i fast aftenvagt ved siden af sit job som organist.
Hun har børnekor, voksenkor og babysalmesang, så der er gang i hende!
Samarbejdet med præsten er stort. Det er sammen med præsten, det bliver besluttet,
hvilke salmer der skal synges. Ved nogle præster er der lavet en liste der dækker en måned eller to. Andre gange får hun salmelisten senest torsdag, så hun kan nå at øve salmerne med pigekoret. Menigheden ønsker jo ofte at synge med på de gamle kendinge,
hvor organisten især godt kan blive lidt træt af at spille de samme salmer igen og igen.
Der kommer mange nye salmer hele tiden, og deriblandt er der også mange gode. Så
det er en balancegang at vælge salmer.
Der findes et præ- og postludium til hver søndag. Dette er blot en mulighed ikke et krav.
Ester har mange melodibøger og dermed mange valg. Det er her, hun har den største
frihed i sit spil. Det samme gælder også under
altergang. Under selve gudstjenesten er det vigtigt, at hun lytter efter, hvad præsten siger. Der
er jo de små spil til feks. ”Amen” osv. undervejs i
gudstjenesten.
Der kan komme specielle ønsker til bisættelse
eller vielse, og også her har Ester frihed til at sige
fra. Der er ønsker, der kan være for specielle eller ikke egner sig til kirken, men som regel vil det
kunne lade sig gøre, at få Ester til at opfylde ønsker.
Organisten er jo menneske, og der vil ske fejl,
hvilket vi alle må huske. Lidt små kiksere vil der
være, og lad det være en charme, som svarer til
den charme Ester spreder.
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Aktiviteter
Luthersk mission

Bibelkreds

Hvor intet andet er anført, holdes
møderne i Kirkehuset, Kirkevej 15.

Mandagsbibelkredsen:

Fredag d. 12. marts kl. 19.30
Taler: Per Bøndergaard
Fredag den 26. marts kl. 19.30
Taler: Jens Jensen
Fredag den 9. april kl. 19.30 ”I”
Taler: Jens Rosenberg
Fredag den 23. april kl. 19.30
Taler: Peter Møller Schmidt
Fredag den 7. maj kl. 19.30
Taler: Bent Larsen ”I”
Fredag den 28. maj kl. 19.30
Taler: Henry Holm Hansen

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.

Poul Dirksen

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 19. april, men
meget gerne før!

Udlejes ikke til private fester.

Bladet omdeles i uge 20

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…..

Pt. er der ikke børnekirke pga. corona

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:
Silke Lund og Levi Møller Larsen

Døde og begravede/bisatte:
Knud Nielsen, Grethe Kristine Christensen, Anne Sofie Jacobsen, Villy Detlefsen Bosack,
Marie Helene Lund og Peter Launy Hansen Lund, Knud Markussen, Poul Erik Nehlsen,
Lisa Kock og Thomas Lorenz Hesselberg.

Ansøgning om navneændring

Sognepræsten/afløserpræst

skal foretages digitalt på:

Knst. sognepræst Sten Nielsen
Tlf. 6150 6655

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
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
7/3

3. søndag i fasten

Sommersted kl. 10.30

14/3

4. søndag i fasten

Sommersted kl. 10.30

21/3

Mariæ Bebudelsesdag

Sommersted kl. 10.30

28/3

Palmesøndag

Oksenvad kl. 10.30
Tysk kl. 14.00

(Se mere i bladet)

1/4

Skærtorsdag

Sommersted kl. 17.00

(Se mere i bladet)

2/4

Langfredag

Oksenvad 10.30

4/4

Påskedag

Sommersted kl. 10.30

5/4

2. påskedag

Sommersted kl. 10.30

11/4

1. søndag efter påske

Sommersted kl. 10.30

18/4

2. søndag efter påske

Sommersted kl. 10.30

25/4

3. søndag efter påske

30/4

Bededag

Sommersted kl. 10.30

2/5

4. søndag efter påske

Sommersted kl. 10.30

9/5

5. søndag efter påske

Sommersted 10.30

13/5

Kristi Himmelfart

Sommersted 10.30

16/5

6. søndag efter påske

Sommersted kl. 10.30

23/5

Pinsedag

24/5

2. pinsedag

Oksenvad kl. 10.30
Tysk kl. 14.00

Oksenvad kl. 10.30
Tysk kl. 14.00
Fælles gudstjeneste
(Se mere på hjemmesiden)

30/5

Sommersted kl. 10.30

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