Kirkenyt
Sommersted og Oksenvad

2021 Juni—Juli—August

Præsten har ordet
Fremtid og håb
af Sten Nielsen, knst. sognepræst
Tidligere på året tænkte jeg på, hvad jeg mon ville huske foråret -21 for? Først og fremmest
noget med langt hår (der måske kommer til at danne mode igen?!); men også alt det, vi ikke
kunne eller ikke måtte.
Det vakte ikke kun gode følelser og tanker i mig. Tværtimod. Flere ting kom til at påvirke mig
i negativ retning. Især min tilgang til livet og hverdagen. Det kunne godt gå lidt ud over humøret. Og ind imellem så jeg vanskeligheder frem for muligheder. Men sådan har jeg ikke
lyst til, at det skal være!
Det er gået for mig, at selv i en tid med stramme restriktioner, er der alligevel flest gode ting
i livet! Men skal man se de gode ting i vanskelige tider, kræver det, at man er bevidst om
det. Det har noget med viljen at gøre. Og noget med beslutninger at gøre.
Kirken
I vores kirker var det ikke altid nemt at administrere de stramme regler. 30 minutters gudstjeneste og 23 personer, der måtte deltage. Ingen salmesang i fællesskab – heller ikke de
kendte og elskede salmer til jul og påske.
Men det blev heldigvis både jul og påske alligevel! Vi fejrede Jesu fødsel og hans død og opstandelse på nye måder! Men det krævede vilje, nytænkning og beslutninger.
Historien
Ser vi på den bibelske historie har det altid været sådan. Det er bestemt ikke noget særsyn,
at en hel befolkning må lide under store udfordringer og forandringer, som påvirker livet på
alle måder.
Israels folk blev en gang deporteret til et fremmed land. De blev udnyttet groft; måtte ikke
dyrke deres tro på Gud og mange døde undervejs. Da sagde Gud til dem: ”Jeg véd hvilke planer, jeg har lagt for jer, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb”.
(Jeremias 29,12)
Et løfte
Det var et løfte til mennesker, der levede med restriktioner og ulykke, hver eneste dag. Og
de greb løftet i tro – og Gud holdt sit løfte: De kom hjem til deres eget land igen.
Jeg tror, at det samme løfte gælder os som folk og kirke i dag! Måske har vi endog fået åbnet
vores øjne bare en lille smule mere for, hvor værdifuld vores tro på Gud er under alle forhold.
Ét er i alle fald sikkert: Vi er alle værdifulde for Gud, som sagde, at han tænker tanker om at
give os en fremtid og et håb om en evighed i Guds rige.
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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

Lykke Beck Hansen

Åmosevej 10, Sommersted

Noah Aarhus Petersen

Kirkevej 9, Sommersted
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Hvad laver præsten?
Præsentation af præstens arbejde…
… for hvad laver præsten, når han/hun ikke står i kirken om søndagen?
For at kunne stå på prædikestolen søndag efter søndag, så skal
præsten forberede sig. Søndagens tekster, samfundet tilstand,
og personlige erfaringer må tages i betragtning. Det må ikke
være lige nemt at få teksten skrevet. Udover prædiken skal
præsten også forberede salmer. Der er jo rigtig mange at vælge i mellem, og de valgte salmer skal koordineres med organisten og kirkesanger, så de kan nå at forberede sig. Der kunne
også være andre ønsker fra præstens side mht. orgelspil og
sang i kirken.

Ved livets begyndelse, bliver de fleste børn døbt, og præsten har dåbssamtale med den lille familie. Der er et navn,
der skal formidles, og dermed er der også forberedelse i
kirken. Når barnet er blevet 14-15 år ældre, så indtræffer
valget om konfirmation. Også her
har præsten meget at forberede.
Der er en længere undervisningsplan, med diverse materiale, hyttetur og andre ”ud af huset” oplevelser. Der er forældremøder og generalprøve, inden den store dag,
hvor der også skal forberedes og koordineres med kirketjener med
stole og pyntning af kirken. Igen er en prædiken vigtig og kræver
forberedelse.

Forhåbentlig ønsker de unge mennesker også at
gifte sig, og henvender sig igen til præsten. Der er
samtale med det unge par op til vielsen. Det skal
retfærdigvis nævnes, at det kan være par i alle
aldre! Der er igen en vigtig prædiken, der skal forberedes, vielsens ritualer, samt koordinering af salmevalg til organisten og samarbejde med kirketjener mht. stole m.m.
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Heldigvis mødes præsten med sin menighed i løbet af de næste mange år, inden de som
ældre må tage herfra, og vi skal tage afsked med vedkommende i kirken en sidste gang. En
bisættelse eller begravelse bliver foretaget i samarbejde med de pårørende, og de ønsker,
der må være. Graver, organist, kirketjener, bedemand. Der er mange og meget, der skal
samarbejdes omkring. Erfaring er en stor hjælp, også i denne situation. De pårørende kan
have ekstra brug for en snak. Ofte har pårørende mange anekdoter at fortælle om den afdøde, og det kan hjælpe med et smil midt i sorgen. Præsten forbereder derefter sin prædiken
til bisættelsen/begravelsen. Udover at mindes den afdøde, siger præsten også noget om,
hvad evangeliet siger til os, når vi har mistet, både som trøst og til håb. Et lille lyspunkt at
holde fast i.
Der kan være specielle højtider i kirken, som præsten vælger at gøre særligt ud af. Julen,
Lucia optog, Hellig tre konger, Påsken… blot for at nævne lidt. Derudover kan kirkekoret og
organist have specielle ønsker til en anderledes oplevelse.
Uden for kirken deltager præsten i menighedsrådsmøder og skriver indlæg til kirkeblad. Hvis
der er et plejehjem i sognet, så kan der koordineres en gudstjeneste der. Evt. besøg hos de
ældre. Nogle præster er tilknyttet et hospital og/eller et hospice. Nogle præster underviser
lægfolk, vikarierer, eller som tidligere; er feltpræst.
Det er altid muligt at tale med en præst, hvis livet viser tænder. Sygdom, død, ensomhed, er
blot få emner, der kan give anledning til at bede om en samtale med præsten. Under normale forhold er det også muligt for præsten at tage på husbesøg/besøg i hjemmet hos en borger. Ydmygt spørger præsten så, om den enkelte har lyst til at have besøg. En kop kaffe, en
snak, måske en bøn.
Præsten har altid tavshedspligt og står altid til rådighed.
Og vi skal huske, at præsten også bare er et menneske med familie, venner, hus og hjem.

Oksenvad
Nu hvor foråret er kommet, solen står højt på himlen og coronarestriktionerne bliver lempet, er vi fra Oksenvad menighedsråd klar til arrangementer selvom der
stadig stilles afstandskrav indendørs.
I sommer planlægger vi et åbent
hus arrangement i præsteskoven, hvor
vi får lidt grøn viden og jægerne vil servere kaffe og øl.
Efter sommerferien når alle er vaccineret ser vi på pensionistudflugt og indendørs arrangementer.
Henning Toftegaard
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Hvad der sker i sognene
Ny gravermedhjælper
Jeg hedder Annette og er jeres nye gravermedhjælper for Oksenvad og Sommersted
sogne.
Jeg er 48 år, gift og har 2 drenge, Nicklas på 23 år og Mike
på 27 år som har en skøn datter på 1 år.
Min mand og jeg bor i Vedsted i et skønt lille hus. Min
fritid bruger jeg på familien, lange gåture og så nyder jeg
en dukkert i Vedsted sø hele året rundt.
Jeg er udlært butiksassistent, men har de sidste 3 år
været ansat ved Halk kirkegård som gravermedhjælper og
kirketjener.
Jeg ser meget frem til at møde Jer enten på kirkegården
eller i kirken.

Tak - Farvel og velkommen
Menighedsrådene i Sommersted og Oksenvad vil gerne benytte lejligheden til at sige rigtig
mange tak til Sten Nielsen, som nu har været konstitueret sognepræst i vore sogne gennem
det seneste års tid.
En stor TAK for din indsats og for din måde at gå til opgaverne på- også i disse vanskelige tider. En stor tak skal også lyde
til Ann-Mari - Stens kone - som også er gået helt ind i opgaverne. Som der blev sagt ved afslutningen i kirken St. Bededag: "Der står en kvinde bag alt...". I ønskes Guds velsignelse
og fred i fremtiden.
Der skal også fra menighedsrådene lyde et varmt velkommen til Jens Thue Buelund,
der pr. 2. maj indtræder i et
4 måneders vikariat som konstitueret sognepræst i vore sogne. Tak - at du har påtaget dig opgaven - og vi ønsker dig velsignelse i opgaven. Vi ser frem til samarbejdet med dig omkring vore kirker.
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Arrangementer
Folkekirkens Nødhjælps indsamling på landsplan.
Den 14. marts var indsamlingsdag for Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling, der i år
støtter mennesker i de fattigste lande, som lever med store konsekvenser af klimaforandringerne i verden.
I vores sogne valgte vi i år ikke at lave husstandsindsamling pga. coronaen. I stedet samlede
vi ind i kirkerne og via MobilePay alle søndage i marts. I alt blev der indsamlet kr. kr. 2.450,hos os.
Pengene fra os og alle andre sogne i Danmark går blandt andet til klimahjælp som:
•
Træplantning, der modvirker jordskred og kan bremse voldsomme oversvømmelser
•
Vandpumper og vandrensningsanlæg, som sikrer folk rent drikkevand
•
Køkkenhaver og nye afgrøder, der kan klare tørke og omskifteligt vejr
Og det er især Nepal, Bangladesh og Myanmar, der får glæde af pengene i år. Her forsvinder livsgrundlaget for hele familier, når voldsom regn skyller jorden væk eller jævner hele
landsbyer med jorden.
Tak til alle jer i vores to sogne, som har støttet indsamlingen.

Sommersted Kirke indbyder til fællessang, foredrag og fest….
Tirsdag den 14. sept. kl. 19.00 i Sommersted Kirke
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 med fællessang fra den nye højskolesangbog og
foredrag

Gratis – der serveres en forfriskning
undervejs…
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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:
Anne-Marie Madsen, Tlf. 2072 9360

Fredag den 13. august kl. 18.00
Grillaften
Johanne og Søren Lagoni
Stenvænget 3, Sommersted.
Tag selv aftensmad med, hvad du vil grille
og spise.
Fredag den 27. august kl. 19.30
Taler: Kristoffer Larsen

Poul Dirksen

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 2. august, men
meget gerne før!

Udlejes ikke til private fester.

Bladet omdeles i uge 35

Henvendelse ved leje til
Karen Petersen
klundp@bbsyd.dk
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Aktiviteter
Sommerkoncert

Hvis corona restriktionerne tillader
det afholder vi ”Sommerkoncert” i
Sommersted kirke

torsdag den 3. juni kl. 19.00

Det er damekoret der synges lidt, og
så bliver der plads til flere
fællessange.
Mon ikke der vil være stor glæde ved
at synge sammen sådan en aften.

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:
Malthe Simon Lindahl

Døde og begravede/bisatte:
Hanne Marie Jensen, Irma Weidemann Kristensen, Bjarne Nielsen, Birthe Christensen,
Solvej Sandholdt, Marika Johnsen, Lissi Højland Roldsgaard, Jørgen Christian Larsen,
Ester Elisabeth Paulsen, Karen Kathrine Nielsen og Helga Anna Matzen.

Ansøgning om navneændring

Sognepræsten/afløserpræst

skal foretages digitalt på:

Knst. sognepræst Jens Thue Buelund
Tlf. 5124 1267

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
E-mail: dorje@km.dk.
Har du brug for at tale med præsten, er
du altid velkommen til at kontakte
Jens Thue Buelund på tlf. 5124 1267
eller mail: jtbu@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)
Jens Thue Buelund
Tlf. 5124 1267
E-mail: jtbu@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
Gravermedhjælper: Annette M. Bischke Tlf. 3095 8982
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
11

Kirkekalender
6/6

1. Søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 10.30

13/6

2. Søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 10.30

20/6

3. Søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 10.30

27/6

4. Søndag efter trinitatis

4/7

5. Søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 10.30

11/7

6. Søndag efter trinitatis

Sommersted Kl. 10.30

18/7

7. Søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 10.30

25/7

8. Søndag efter trinitatis

1/8

9. Søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 10.30

8/8

10. Søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 10.30

15/8

11. Søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 10.30

22/8

12. Søndag efter trinitatis

Oksenvad kl. 10.30
Tysk kl. 14.00

28/8

Konfirmation

Oksenvad kl. 10.30

29/8

13. Søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 10.30
Konfirmation

5/9

14. Søndag efter trinitatis

Sommersted kl. 10.30

Oksenvad kl. 10.30
Tysk kl. 14.00

Oksenvad kl. 10.30

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