Præstens ord
Der er mange ligheder mellem tiden
i dag og tidspunktet, hvor Jesus blev
født. På den ene side var der en åndelig forventning. På den anden side
virkede mørket uigennemtrængeligt.
Verdens lys
Men midt ind i dette mørke kommer
Jesus, som er verdens lys. Han kan
lyse op, så vi opdager, at vi har brug
for en frelser. Han elsker os så højt,
at end ikke udsigten til pine og død
kunne holde ham væk fra denne åndeligt mørke jord.
Ham må du få lov at komme til med
alt dit mørke. Alle de skrækkelige og
syndige tanker og handlinger. Alle
dine bekymringer for dit og dat. Han
magter at tænde lyset også i dit liv og
i din hverdag. Han formår at skabe
den tro, der klamrer sig til den evige
og almægtige Gud og hans søn!
Jesus er stadigvæk verdens lys, det
eneste lys, der virkelig kan gøre en
forskel i dit liv. Derfor er der også
god grund til at fejre og feste i advents- og juletiden.
Lys har kraft
Gud har skabt noget, der bringer
håb og liv. Noget som vi er afhængige af, men bliver nødt til at satse

på. Noget mægtigt og kraftfuldt. Og
det har han, fordi det er et billede
på, hvem han er. Derfor er det heller ikke underligt, at man længe har
tilbedt solen. Gud har skabt dén og
lyset for at fortælle os om, hvem han
er, så selvfølgelig bliver vi draget af
det.
I 1. Mosebog kapitel 1 beskrives det,
at solen, månen og alle stjernerne er
sat på himlen til at fastsætte festtider,
dage og år. Det er nok derfor, at der
også blev fejret jul i Danmark, inden
danskerne blev kristne. Vikingerne
havde tradition for at holde midvinterfester for at fejre, at dagene blev
længere. Det er ikke vikingernes
idé, men Guds. Det kan godt ske, at
Gud stillede lidt spørgsmålstegn ved
vikingernes måde at tolke og fejre
lyset på, men det er ikke mærkeligt,
at de festede for, at solen fik mere tid
på himmelen.
Så når vi fejrer jul, har Gud sat hele
solsystemet i spil for at minde os
om, at Jesus kommer igen. Lige så
sikkert som vi tør håbe på, at lyset
kommer igen til foråret, lige så sikkert er håbet om, at Jesus kommer
igen. Derfor tør vi godt fejre det på
forhånd.
(Kilde: Jesusnet.dk)

Arrangementer / info

Døbte

Julekoncert i Vedsted kirke
Onsdag, 4. december kl. 19.00

Julekoncerten i Vedsted kirke byder
i år på mandskoret LAUDATE. Dirigent Claus Aaskov, pianist Henrik
Tjagvad og trompetist Jimmy Sode
Larsen. Endvidere medvirker Vedsted kirkes eget kor under ledelse af
Harriet Hørning.

Aftenens program byder på en blanding af klassisk og folkelig julemusik
med plads til et par fællessalmer.
Traditionen tro slutter koncerten
med Dejlig er jorden!
Alle er velkommen. Fri entré.

Juletidens arrangementer

21. juli
2. august
4. august
10. august
11. august
1. sept.

Onsdag, 4. december kl. 19.00 - Julekoncert i Vedsted kirke
Se omtalen ovenfor.
Søndag, 8. december kl. 19.00 - Lucia i Vedsted kirke
Mandag, 9. december kl. 15.30 - Lucia på Skausminde
Fredag, 13. december kl. 19.00 - Julefest i Missionshuset i O.J.
Juletræet tændes, og Carsten Vigsø taler om juleevangeliet.
Onsdag, 18. december kl. 10.00 - Juleafslutning i Vedsted kirke,
Børnehaven og dagplejerne
Fredag, 20. december kl. 9.30 - Juleafslutning i Vedsted kirke,
Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal
Tirsdag, 31. december kl. 14.00 - Nytårsgudstjeneste
Vi tager afsked med det gamle år i Vedsted kirke, og
byder det nye år velkommen med en skål og et festligt glas!

Søndag, 23. februar kl. 9.30 - Fastelavnsgudstjeneste sammen med
foreningerne i Vedsted - i Vedsted kirke og Vedsted Landbohjem
Vær med! Vi slår katten af tønden efter gudstjenesten!

Fred på jord,fryd på jord,
Jesusbarnet blandt os bor!
Engle sjunge om barnet så smukt,
han har Himmerigs dør oplukt,
salig er englenes sang!
Med disse salmelinier vil vi ønske alle i sognet en velsignet og glædelig jul i Jesu
navn.
Tak for alt hvad vi har delt med den enkelte i det år som snart rinder ud.
Vi ser med fortrøstning frem til det nye år, og beder om Guds hjælp i alle opgaver
som venter.
Hilsen Vivian og Carsten Vigsø
Præstegården.

Noah Bladt Johnsen
Melvin Lucas Seved Michaelsen
Noah Damgaard Pedersen
Lærke Skjold Nissen
Rose Evald Gehrt
Peter Hergott Harboe

Viede / kirkeligt velsignede
13. juli
2. august

Et kig ind i 2020 - Fra Menighedsrådet
Vi er nu gået ind i den søde juletid, hvor tankerne kredser om julegaver,
julemad, familien der samles hjemme og i kirken til julegudstjeneste.
Herefter er der ikke længe til vi fejrer nytår og træder ind i året 2020, som på
mange måder bliver et ganske spændende år.
I 2020 er det 100 år siden, vi sønderjyder i 1920 stemte os hjem til Danmark
igen efter vi havde været tyske siden vi tabte krigen til prøjserne i 1864, hvor
vi havde været tyske i 56 år.
100 året for genforeningen markeres hen over året med en række
begivenheder – nærmere følger. Det kan dog allerede nu røbes, at Sigurd
Barrett kommer til Vedsted den 14. juni 2020.
2020 vil komme til at stå i den sønderjyske histories tegn.
I 2020 er det også tiden, hvor der igen skal være nyvalg til menighedsrådet.
Der er orienterings-møde i maj, valg- og opstillingsmøde i september og
afstemning i november måned, hvis der kommer flere lister.
Så der bliver nok at forholde sig til i 2020.
Menighedsrådet og personale ved Vedsted kirke ønsker alle en glædelig jul –
i hjem og kirke – samt et velsignet og lykkebringende nytår.
Med glædelig julehilsen, Menighedsrådet

Kirkelige handlinger

3. august
10. august
10. august

Kristina Holm Madsen og
Per Holm Madsen
Malin Elisabeth Michaelsen og
Søren Michaelsen
Marie Jensine Lund Rosendahl og
Gert Frisch Rasmussen
Lise Skjold Nissen og
Niclas Skjold Nissen
Lone Sandholdt Schallert og
Jannik Sandholdt Schallert

Begravede / bisatte
4. januar
10. januar
18. januar
21. februar
15. marts
5. april
9. april
19. april
16. maj
24. maj
1. juni
27. juni
3. juli
5. juli
23. juli
27. august
3. sept.
13. sept.
13. sept.
17. sept.
25. sept.

januar - september

Anna Tonnesen
Martha Lorenzen
Kjestine Marie Bergstedt
Sonja H. Wortmann Møller
Andreas Peter Nielsen
Anne Margrethe Petersen
Alex Zingenberg
Bent Petersen
Jenny Larsen
Inga Vestergaard Paulsen
Grejs Hansen Krab
Per Wortmann
Hans Jacob Brodersen
Peter Tandrup Kloster
Karl Erik Simonsen
Ruth Kirk
Carla Jørgensen
Margit Gravesen
Erika Lapiki
Flemming Krongaard Jakobsen
Kathrine Toftkær Muurmann
Gunnar Andersen

Meddelelser
KFUM spejderne
For mødetider, kontakt venligst
gruppeleder Jørgen Schmidt
Tøndervej 29, 6500 Vojens
tlf. 7454 5596, mobil 2449 7516
mail joergenschmidt@spejdernet.dk

Menighedsrådsmøder,
åbne for alle
15. januar kl. 19.00
19. februar kl. 19.00
Møderne finder sted i Fælleshuset.

Kirkelig vejviser / møder

vedsted kirke & sogn

Gudstjenester

www.vedstedkirke.dk

Kirkelig vejviser
Sognepræst
Carsten Vigsø
74 54 51 20
Præstevej 1, Vedsted 29 86 90 71
6500 Vojens
Mandag fridag!
cvi@km.dk
Præstesekretær
Birthe Nøddebo
bnh@km.dk

74 54 51 20

Kirkegårdskontor
74 54 55 19
Søvænget 1, Vedsted
Ma-Fr 9-9.30/12-12.30
vedsted.kirkekontor@mail.dk
Kirkegårdsleder
Lars Ziemann
40 37 72 50
vedsted.kirkekontor@mail.dk
Mandag fridag!
Organist (til 31.12.2019)
Harriet Hørning
74 52 92 24
hjhoerning@mail.dk
Kirkesangere
Jørgen Hørning
hjhoerning@mail.dk

74 52 92 24

Laila Fabricius
22 29 09 36
lailafabricius1@gmail.com
Kirkeværge
Hans Chr. Christensen 21 68 39 24
annaoghc@msn.com
Kasserer
Ole B. Olesen
28 60 90 20
obakkeo@hotmail.com
Formand
Bent K. Andersen
8980@sogn.dk

51 51 99 85

Luthersk Mission
Missionshuset Hjørnestenen
Hovedgaden Vest 71, Over Jerstal
Form. Ole Jespersen, 30 72 29 15
Torsdag 5. december Adventsmøde, Peter Thorsen
Fredag, 13. december Julefest,
Carsten Vigsø
Torsdag, 23. januar Per Bøndergård, med fællesspisning
Torsdag, 30. januar Johannes
Burgdorf
Torsdag, 6. februar Katrine og
Samuel, Peru
Torsdag, 20. februar Mads J.
Jakobsen, Sønderborg
Torsdag, 27. januar Kredsmøde
Onsdag, 8. januar
hos Citta Hansen
Torsdag, 9. januar
i Hjørnestenen
Fredag, 10. januar
i Hjørnestenen
Søndag, 12. januar
Afslutningsgudstjeneste i Vedsted
kirke. Kaffe i præstegården.
Alle møderne og gudstjenesten
starter kl. 19.00.
Hvad er Evangelisk Allliance?
Hvert år samles kristne over hele
verden til bøn i en uge. Også
i Danmark giver hundredvis af
lokale møder i denne uge udtryk
for den basale kristne enhed og
ønsket om at bede for vores land
og vores verden. Mennesker fra
alle kirkesamfund mødes til gensidig inspiration og opmuntring.
(www.evangeliskalliance.dk)

Sygebesøg

Præstens ferie og friweekend
Lø, 28.12.-Sø, 29.12.
Embedet varetages af Niels Jørgen
Holm Larsen, Sommersted
(74 50 41 58) eller af
Julie Aulkær Glöe, Hammelev
(74 50 71 12 / 20 26 65 13)

december

kl. 19.00 i missonshuset

Sognepræsten kommer gerne på
sygebesøg, men ikke alle ønsker
besøg, og det respekteres. I er meget
velkomne til at ringe!

Søndag
1.
		
Søndag
8.
		
Mandag 9.
Søndag 15.
		
Søndag 22.
		
Tirsdag 24.
		
Onsdag 25.
		
Tirsdag 31.

1.s.i advent
10.00
Luk. 4,16-20
2.s.i advent, Luciagudstjeneste
19.00
Matt. 25,1-13
Lucia på Skausminde
15.30
3.s.i advent
10.00
Luk. 1,67-80
4.s.i advant
10.00
Joh. 3,25-36
Juleaften
(10.00 Skausminde) 14.30 + 16.00
Luk. 2,1-14
Juledag, koret medvirker
10.00
Joh. 1,1-14		
Nytårsaften
14.00

januar
Søndag 5.
		
Søndag 12.
		
Søndag 19.
		
Søndag 26.
		

Hellig 3 k.
Johs. 8,12-20
1.s.e.H.3 k.
Mar. 10,13-16
2.s.e.H.3 k.
Joh. 4,5-26
3.s.e.H.3 k.
Luk. 17,5-10

4. december, 13. december (19.00)
For møder i januar og februar,
kontakt Anne Mette eller Ole
Jespersen 28445193/30722915

10.00
10.00
10.30
10.00

Præstens ord

februar
Søndag 2.
		
Søndag 9.
		
Søndag 16.
		
Søndag 23.
		

Sidste s.e.H.3 k.
Johs. 12,23-33
Septuagesima
Matt. 25,14-30
Seksagesima
Mark. 4,26-32
Fastelavn
Luk. 18,31-43

10.00
10.00
10.30
09.30

Søndag

1.

1.s.i fasten

Lyset inviterer til fest
I Nordnorge har børnene fri fra skolen, når man sidst i januar – afhængig af, hvor langt man er nordpå –
igen får et glimt af solen. Efter to-tre
måneders mørke er det en festdag,
når solen igen kan ses i horisonten.
Vi mennesker kan ikke leve uden lyset. Og i disse uger minder årstiden
os på en særlig måde om, at lyset
ikke er en selvfølge. Langt de fleste
af os længes mod varmere og lysere
dage.

marts

Juniorklubben
kl. 18.30 i skolen i O. Jerstal

december 2019 - januar - februar 2020

10.00

Kirkebilen kan bestilles hos Haderslev Taxa, tlf. 70 10 75 00

Advents- og julelys
Parallellen til det åndelige liv er påfaldende. I adventstiden bliver det
ekstra tydeligt for os på den nordlige

halvkugle. Jeg tænker selvfølgelig på
advents- og julelysene, der er meget
iøjnefaldende i den mørke tid.
I åndelig forstand lever mennesker
i et konstant mørke - undtagen der,
hvor evangeliet om Jesus får lov til
at lyse op.
For Guds ord er det eneste, der kan
oplyse et menneske, så der virkelig
bliver lyst. Mørke, dystre og destruktive tanker har let spil, hvor lyset
er fraværende. Vi får det bekræftet
hver dag gennem mediernes flittige
informationer om nøden og elendigheden overalt i verden.

