KIRKELIG VEJVISER

GUDSTJENESTER

Sognepræst

Menighedsrådsformand

Sognepræst Martin Bonde Eriksen

Bent K. Andersen

Præstevej 1, Vedsted

51 51 99 85/8980fortrolig@sogn.dk

6500 Vojens
74 54 51 20

NOVEMBER

VEDSTED KIRKE
OG SOGN
November, december 2020 og januar, februar 2021

15. november kl. 9.00 med Carsten Hansen Dybkjær.

51 15 61 34

LUTHERSK MISSON

mail: mber@km.dk

Missionshuset Hjørnestenen kl. 19.00

22. november kl. 10.00 med Martin Bonde Eriksen.
29. november kl. 10.00 med Martin Bonde Eriksen.

Hovedgaden Vest 71, Over Jerstal
Kirkegårdsleder

Formand Ole Jespersen 3072 2915

DECEMBER

Lars Ziemann
Søvænget 1, Vedsted

Januar 2021:

6500 Vojens

Onsdag d. 13. “Hjørnestenen”

74 54 55 19/40 37 72 50

Torsdag d. 14. “Hjørnestenen”

6. december kl. 19.30. Gudstjeneste med Lucia optog og sang med Martin Bonde

Ma-Fr 9-9.30/12-12.30

Fredag d. 15.

Eriksen.

luie@km.dk/Mandag fridag.

Søndag d. 17. “Vedsted Kirke”

13. december kl. 9.00 med Carsten Hansen Dybkjær.

Organister

Torsdag d. 28. “Wycliffe” (Oversættel-

20. december kl. 10.00 med Martin Bonde Eriksen.

Lene Jørgensen

se af Bibelen til modersmål) ved Peter

Onsdag den 23. dcemeber kl. 10.00 Julegudstjeneste på Skausminde

61 40 76 99/lenjo@km.dk

og Bodil Lanting

Torsdag den 24. december kl. 10.00 Familiegudstjeneste med Martin Bonde Erik-

Eunyoung Kim (Anja)

Februar:

sen i Over Jerstal Hallen

52 61 34 07

Torsdag d. 4.

eunyoungkim7661@gmail.com

Torsdag d. 11. Jens Rosenberg, Ribe

Torsdag den 24. december kl. 16.00 Julegudstjeneste med Martin Bonde Eriksen.

Kirkesangere

Torsdag d. 25. Møderække ved Svend

Fredag den 25. december kl. 10.00 med Martin Bonde Eriksen.

Jørgen Hørning

Aage Jakobsen, Haderslev.

Lørdag den 26. december. Ingen gudstjeneste. Der henvises til andre kirker.

74 52 92 24/hjhoerning@mail.dk

Fredag d. 26. “Åbenbaringsbogen”

27. december. Ingen gudstjeneste. Der henvises til andre kirker.

Laila Fabricius

Lørdag den 27. Kl. 10.00

31. december kl. 14.00 med Martin Bonde Eriksen.

“Hjørnestenen”

Kredsmøde

Torsdag den 24. december kl. 14.30 Julegudstjeneste med Martin Bonde Eriksen.

22 29 09 36/lailafabricius1@gmail.com

MENIGHEDSRÅDSMØDER

JANUAR

KFUM SPEJDERE

PRÆSTEKLUMME
Det skrøbelige barn

For mødetider kontakt venligst

Den, der har stået med et nyfødt spædbarn i sine arme, ved, at det er det skrø-

Onsdag, 25. november kl. 19.00

Gruppeleder

beligste, der findes. Jeg kan huske for godt seks år siden, da jeg første gang tog

Konstituering af det nye menighedsråd

Jørgen Schmidt

3. januar kl. 9.00 Gudstjeneste med Martin Bonde Eriksen.

min søn i armene. Jeg var lykkelig og rædselsslagen på én gang. Jeg vidste, at

Tøndervej 29

10. januar kl. 10.00 Gudstjeneste med Martin Bonde Eriksen.

mit liv for altid var forandret – men endnu ikke hvordan. En sygeplejerske var

Vedsted

17. januar kl. 10.00 Gudstjeneste med Martin Bonde Eriksen.

åbenlyst irriteret over, at jeg ikke gjorde, som hun sagde. Det tog mig lidt tid at

6500 Vojens

17. januar kl. 19.00 Alliance bedeuge - andagt i Vedsted Kirke.

fatte. Men skulle jeg da ikke være ramt af den ærefrygt, der overmandede mig

Telefon 7454 5596/Mobil 2449 7516

24. januar. Se hjemmesiden.

i det øjeblik? En læge havde min datter i armene, og mens min hustru svævede

joergenschmidt@spejdernet.dk

31. januar kl. 10.00 Gudstjeneste med Martin Bonde Eriksen.

væk i tågerne efter epiduralblokade og kejsersnit, fulgtes jeg ud af operationsstuen med lægen. På børneafdelingen spurgte de: Er det så en prins eller en

NYT MENIGHEDSRÅD 1. DECEMBER 2020

.

prinsesse? Pisseirriterende spørgsmål! Jeg havde lyst til at råbe: ”Det er hverken

FEBRUAR

Anne Enemark

Stedfortrædere:

Nis Peter Jessen

Ole B. Olesen

Jørgen Schmidt

Eva Jensen

3. februar kl. 19.30 Sangaften i Vedsted kirke.

Bent K. Andersen

Gitte Bruhn Christiansen

7. februar kl. 10.00 Gudstjeneste med Martin Bonde Eriksen.

HC Christensen

Anne-Grethe Hansen

14. februar kl. 10.00 Fastelavnsfortælling, muligvis i forbindelse med årets

Rolf W. Jensen

DEADLINE NÆSTE KIRKEBLAD
Materiale til næste kirkeblad sendes til mber@km.dk senest den 1. februar 2021.

en prins eller en prinsesse. Det her er min søn, og hvis jeg taber ham, går han
i stykker!” Men jeg slog knuder på stemmebåndet og fremstammede: ”Det er
en prins og en prinsesse!” Men faktisk er de virkelige mennesker af kød og blod,

fastelavnsfejring på Landbohjemmet. Med Martin Bonde Eriksen.
21. februar kl. 10.00 Gudstjeneste med Martin Bonde Eriksen.
28. februar kl. 10.00 Gudstjeneste med Martin Bonde Eriksen.

hverken prinser eller prinsesser, og de er så skrøbelige, at de ikke kan overleve
uden deres far og mor.
Når det er jul, fejrer vi Jesu fødsel. Juleevangeliet om Gudsbarnet, der blev født
i en stald i den mørke vinternat og lagt i en krybbe, har vi hørt et utal af gange,
men alligevel mister det aldrig sin fascination. Det er jo nok fordi, fortællingen på
den ene side går os så nær. Det er en helt grundlæggende menneskelig erfaring
at bringe et barn til verden, at skulle passe på det, der er så skrøbeligt. Samtidig
er fortællingen dramatisk på sin egen stille måde: Hvordan går rejsen med den

højgravide Maria fra Nazaret til Betlehem? Finder de mon et sted, hvor Maria kan
føde? Barnet bliver lagt i en krybbe, mens englene synger og hyrderne samles
om barnet. Er det en konge, der fødes på den måde?

ARRANGEMENTER
JULEKONCERT I VEDSTED KIRKE

SANGAFTEN VED KYNDELMISSE. LYS I MØRKET
I VEDSTED KIRKE
Onsdag d. 3. februar kl. 19.30

Det mægtigste i det skrøbelige

Torsdag d. 3. december kl. 19.30

Kyndelmisse betyder lysmesse på latin. Man tændte lys i den kolde tid for at

Jo, mange af os erfarer det fantastiske, at få et barn; det er som om, vi bliver

Med Vedsted kirkes organister, Eunyoung Kim og Lene Jørgensen, sognepræst

fejre, at vi nu gik imod lysere dage. Men Kyndelmisse er traditionelt også årets

betroet den største gave, man kan tænke sig, når der kommer et barn til verden.

Martin Bonde Eriksen samt gæsteoptræden af musiker Henrik Rønnow.

koldeste dag. Så vi har brug for at varme os, og det gør vi denne aften ved at

Men den anden side af fortællingens fascinationskraft er dette, at det er Gud, den

Denne julekoncert bliver et kludetæppe af dejlig julemusik. Organisterne og

synge sammen. Vores smukke vintersange, sammen med de sange, der handler

almægtige skaber, der ligger dér i krybben som det skrøbeligste, der findes. Det

sognepræsten står for tilrettelæggelsen, og de vil alle tre bidrage til julestemnin-

om det lys og den varme, vi sådan trænger til ved Kyndelmisse.

mægtigste og skrøbeligste i ét billede.

gen med deres musikalitet. Desuden forventer vi, at der vil være gæsteoptræden

Denne aften vil vi også gøre reklame for Vedsted Kirkes nye sognekor. Det er et

Det har altid slået mig med forundring, at Gud, den almægtige skaber, bliver født

med lokale musikere.

lejlighedskor for alle, der har lyst til at synge, og koret vil mødes udvalgte onsda-

i den mørkeste nat langt fra paladser, i en fattig og almindelig familie. Det er i sig

Julens musik er mangfoldig. Der er alt fra klassiske korværker over smukke sal-

ge i løbet af året.

selv et evangelium – et godt budskab – at Gud bliver født ind i en familie, der lig-

mer til moderne pophits. Musikken kommer igen, år efter år, og i en måned lytter

ner vores egen. Og så ligger barnet svøbt, i en krybbe, i udkanten af en lille by.

vi fulde af barndommens glæde til den musik, der tænder en juleflamme i os. Og

Og barnet er så skrøbeligt. Tænk, at Gud lægger sin skæbne i to almindelige for-

sådan en koncert skal vi lytte til denne torsdag aften.

ældres hænder. Når man tænker på al den ondskab, vi mennesker er i stand til;

Coronainformation: Koncerten bliver desværre uden fællessang. Man

når man overvejer, hvor mange børn, der i løbet af menneskets historie er vokset

kan trygt møde op og sidde med afstand til de øvrige koncertgæster. Når

op i dysfunktionelle familier med forældre, der slog og misbrugte børnene, så er

man går ind i og ud af kirken, skal man have mundbind på, men mens

det svært at forstå, at Gud ville lægge sit eget barn, sit eget udtrykte billede, i en

man sidder på sin plads, kan man tage mundbindet af.

almindelig families hænder.
Men vi ved også, at der lyser en ubetinget kærlighed ud af det hjælpeløse barn;

LUCIA-GUDSTJENESTE I VEDSTED KIRKE

en kærlighed, der kan smelte det mest hårdhjertede menneske. Og jeg tror,

Søndag d. 6. december kl. 19.30

det er julens gode budskab, at Gud på den måde kalder kærligheden frem i os,

Årets konfirmander går Lucia i Vedsted kirke denne 2. søndag i advent, med lys

ved at identificere sig med det skrøbeligste, som vi ikke kan lade være med at

og musik – og først med sang, når de står midt i kirken. I løbet af gudstjenesten

elske. Ud af den kærlighed vokser hele fortællingen om Jesu liv. Det er en smuk,

hører vi fortællingen om Guds og menneskers historie, fra skabelsen og syndefal-

alvorlig og dyb historie, der er fuld af kærlighed og lidelse, og som ender med

det til den jul, hvor Gud lod sig føde for atter at være mennesker nær. Vi synger

korsfæstelse, død og opstandelse. Et helt liv, fra fødsel til død, fra vugge til grav,

julens smukke salmer, og det alt sammen i den smukke kirke en stemningsfuld

der for altid forandrede verden den morgen, sollyset skinnede ind i en tom grav.

aftenstund.

Men det begyndte julenat med det skrøbeligste af alt.
Glædelig jul!

FAMILIEGUDSTJENESTE JULEAFTEN I HALLEN
I OVER JERSTAL
Juleaften torsdag d. 24. december kl. 10.00

DØDE/BEGRAVEDE:

I år må vi fejre jul på andre måder, for vi kan ikke være så mange i kirken, som
vi plejer. Derfor fejrer vi i år også en familiegudstjeneste i hallen i Over Jerstal.
Menighedsrådet, sognepræsten, organisterne og det nye børnekor vil sørge for,
at vi får pyntet smukt op i hallen, med lys og juletræ og smuk musik, så vi kan få
en rigtig julegudstjeneste for hele familien også i coronaåret 2020.

OM KIRKENS SOGNEKOR OG BØRNEKOR

Vi er nødt til at lave tilmelding til gudstjenesten, så vi kan sætte stole op i behørig afstand til de øvrige stole. Det er naturligvis gratis at tilmelde sig.
Tilmelding senest tirsdag d. 22. december på e-mail: 8980@sogn.dk

Sognekoret er et helt nystartet lejlighedskor for alle fra 16 år. Om du har sunget

Skriv i emnefeltet: Tilmelding til julegudstjeneste

i kor før er underordnet. Du skal bare have lyst til at synge og lære nyt. Det sker

Vi skal bruge følgende oplysninger: familiens navn + antal deltagere.

i en hyggelig atmosfære, hvor der er plads til alle. Der vil denne gang stå advent
og jul på repertoiret, og vi håber, at mange har lyst til at være en del af korfæl-

NYTÅRSAFTENSGUDSTJENESTE I VEDSTED KIRKE

lesskabet. Hvis du vil være med, mødes vi følgende onsdage: den 11., 18. og 25.

Torsdag d. 31. december kl. 14.00

november samt den 2. december kl. 19.00 – 21.00.

Festlig og tankefuld gudstjeneste ved årsskiftet. Et årsskifte indbyder til at se

Juli		

Bjarne Schwarz

August		

Johanne Elisabet Jensen

		

Henry Sørensen Jørgensen

September

Nis Christian Juhl

		

Niels Oluf Gemmer

		

Svend Johannes Mikkelsen

CORONA INFORMATIONER

tilbage på det forgangne år og frem mod det nye. Det er en tid til refleksion. Og

Til alle arrangementer overholder vi gældende restriktioner. I vil kunne opleve,

Vi øver i Vedsted kirke med 2 x 2 meters afstand og tager de fornødne forholds-

refleksionen hæver sig over hverdagen, når vi højtideligholder overgangen med

at vi anviser pladser. Familier og nære relationer må sidde uden afstand. der skal

regler. Alle skal føle sig trygge. Det er helt gratis at være med i koret, og du er

gudstjeneste, nytårstale og festaften. Det bliver en kortere gudstjeneste, men

være to meters afstand når vi synger. I skal bære mundbind, når I ikke sidder.

velkommen til at komme og se, om koret er noget for dig.

efter gudstjenesten serveres et stykke kransekage og et glas bobler – så kan vi

Nærmere oplysninger og tilmelding til korleder Lene Jørgensen LENJO@km.dk

skåle og lykønske hinanden ved overgangen fra det gamle til det nye.

eller mobil 61407699.

Find information på www.vedstedkirke.dk

