Præstens ord
på ham. I troen på Jesus forbindes
vi nemlig med ham, så han kan lede
os gennem døden og ind til evigt liv.
Uden Jesus har døden derimod stadig det sidste ord at skulle have sagt.
Hvorfor fejrer vi pinse?
Ved siden af jul og påske er pinse
den anden af de tre store fester i kirkeåret, men den har aldrig haft helt
den samme folkelige appel. Måske
fordi den ikke er helt så let at få fat
på indholdet af. Men det er en fest,
der står direkte i forlængelse af både
jul og påske.
Alle festerne i kirkeåret har Jesus
Kristus som centrum og handler om,
hvad Gud har gjort for os for at frelse
os. I julen fejrer vi, at Gud blev menneske. Guds søn kom og levede det
sande menneskeliv, som vi egentlig
var skabt til at leve, men ikke kan.
Men Gud blev ikke bare menneske
for at vise os, hvordan vi skulle leve
(og ikke kan), men for at gå ind i vores død og sprænge den indefra. Det
er dét, påsken handler om: Jesu død
og opstandelse. Hvad så med pinse?
Pinse handler om ”Helligåndens
komme”. Men hvad betyder det så?
Både jul og påske handler om begivenheder i Jesu liv: hans fødsel, lidelse, død og opstandelse. Hvordan
passer pinse ind i dette? Måske er
det en god idé at gå om ad ”Kristi
Himmelfart” for at få styr på det:
Efter Jesu opstandelse var han sammen med disciplene i 40 dage, men
så ”fór han til himmels”, som vi siger. Jesus forlader ganske enkelt
denne verden - og dermed disciplene. Der er fortalt om det i Apostlenes Gerninger kap. 1. Jesus, der
opstod fra de døde og ikke mere
dør, er med andre ord ikke længere fysisk tilstede i denne verden.

Jesus havde forberedt sine disciple
på dette i sine afskedstaler. Han siger, at han vil ”gå til Faderen”, men
også at han ikke vil forlade dem:
”Jeg vil ikke efterlade jer faderløse;
jeg kommer til jer. Endnu en kort
tid, og verden ser mig ikke længere,
men I ser mig, for jeg lever, og I skal
leve” og ”det er det bedste for jer,
at jeg går bort. For går jeg ikke bort,
vil Talsmanden ikke komme til jer”
(”Talsmanden”=”Helligånden”).
Han taler m.a.o. om, at han selv vil
komme til dem og være hos dem,
men formulerer det andre steder på
den måde: at han vil sende ”Helligånden” (eller ”Talsmanden”, ”Sandhedens ånd”).
Pinse har altså alligevel noget med
begivenheder omkring Jesus at gøre:
Nu kan man være lige så tæt på ham
i Sønder Bøvling, som hvis man er
i Jerusalem: ”For hvor to eller tre er
forsamlet i mit navn, dér er jeg midt
iblandt dem”.
Det er dét, vi tror der sker, når vi
holder gudstjeneste i kirken. Den Jesus, der opstod fra de døde, er ”midt
iblandt os”, fordi vi samles om ham
(”i hans navn”) og ”holder fast i hans
ord”. Derfor kan man sige, at pinse
er kirkens fødselsdag. For siden den
dag har vi kunnet møde Jesus på denne ”åndelige” måde i kirken. Hvis
ikke der havde været pinse, havde
vi faktisk ikke haft gavn af hverken
jul og påske. Men fordi det blev
pinse, har jul og påske noget med
OS at gøre. Det, som Gud gjorde for
os - det, Jesus gjorde for os - bliver
direkte tilgængeligt for os: nemlig et
direkte fællesskab med den levende
Gud ”ved Helligånden”.
Derfor fejrer vi pinse.
Glædelig påske og pinse!
Carsten Vigsø, sognepræst
(Inspireret af www.jesusnet.dk)

Information fra Vedsted kirkegård!

Gravstedskunder, som ikke har aftaler med kirkegården med hensyn til
plantning af forår/sommerblomster, har mulighed for at bestille beplantning.
Hvis man ønsker at få plantet, er man velkommen til at kontakte kirkegården på telefonnr. 74 54 55 19 eller ved at komme på kirkegården. Man
kan også skrive til os på mail vedsted.kirkekontor@mail.dk.
Venlig hilsen, Lars Ziemann, kirkegårdsleder

Arrangementer / info

Kirkelige handlinger
Døbte

Konfirmander
i Vedsted kirke
Palmesøndag, 5. april 2020 kl. 10.00
Dennis Christensen, Vibevej 17, Vedsted
Astrid Ingrid Gräsbeck, Skovby Bygade 29, Skovby
Viktoria Düring Hansen, Hovedgaden Øst 14, O.J.
David Marinus Holm, Pottervej 39, O.J.
Kamilla Jochimsen, Abkærvej 23,1, Abkær
Didde Kræmer Lauritzen, Vismarlundvej 15, Ustrup
Christian Martin Lund, Skovby Bygade 8A, Skovby
Mads Meck, Vibevej 9, Vedsted
Laurits Mortensen Michaelsen, Tøndervej 57, Vedsted
Anna Herløv Nielsen, Sønderhedevej 2, Arnitlund
Emma Linnet Petersen, Skaus Vej 3, O.J.
Lærke Sejr Poulsen, Vismarlundvej 14, Ustrup
Emma Louise Rasmussen, Skovbyvej 43, Skovby
Sebastian Noes Bækhøj, Hovedgaden Vest 93, O.J.
Sara Emilie Dinesen, Skovby Bygade 15, Skovby
Signe Hedevang Juhl, Høgelunddvej 9, Vedsted
Isabella Haahr Rantzau Karlsen, Søndervang 17, O.J.
Mathilde Krongaard Nørgaard, Skovby Bygade 9, Skovby
Camila Katarin Nielsen Aa, Hovedgaden Øst 20, O.J.

Vedsted sogn ønsker alle konfirmander
hjertelig tillykke med den store dag!

Menighedsrådet har nu i stedet
ansat 2 organister.
Lene Jørgensen
Lene er også organist ved
Hammelev kirke. Hun vil være
ansvarlig for Vedsted kirkes
korarbejde – Børnekor &
voksenkor – Kirke & skolearbejde
– koncerter m.v. I samarbejde med

Alberte Marie Wentzel Deer
Frederik Nielsen Tønder

Begravede / bisatte
Oktober

November
December

Hans Jørgen Fallesen
Henry Sigfred Jacobsen
Karen Jensen
Henry Aagaard
Arne Andreas Petersen
Ebba Johanne Esmann
Magda Carstensen
Gerda Johanne Wilhelmine Kyhl

Menighedsmøde
Menighedsmøde 2020

Tirsdag, 12. maj kl. 19.00 i Fælleshuset
Der er her i 2020 nyvalg til menighedsrådet. Har du lyst til at være med
til at præge det kirkelige arbejde i Vedsted kirke og sogn, bl.a. vælge
medlemmer til det ny menighedsråd, så noter datoen for menighedsmødet
(orienteringsmøde). Her vil der blive orienteret om menighedsrådets
virke i denne valgperiode og om valg og opstillingsregler m.v. for
menighedsrådsvalget 2020. Valget er den 15. september ved valgforsamling.
Læs mere herom i næste kirkeblad.

Meddelelser
KFUM spejderne

Nye organister i Vedsted kirke
Harriet Hørning, der har været
Vedsted kirkes faste organist i 20 år,
stoppede ved udgangen af januar
2020 efter eget ønske for at få mere
tid til sine mange andre interesser.

Oktober

sognepræsten vil hun varetage
undervisning af minikonfirmander
og konfirmander.
Eunyoung Kim (Anja)
Anja er fra Sydkorea og har boet
i Danmark i 2 år med sin mand
og sine børn. Hun vil spille
ved gudstjenester, bryllupper,
begravelser m.v. Sammen med
Lene vil hun desuden deltage
i korarbejde, koncerter m.v.
Anja spiller første gang til
gudstjeneste søndag den 1. marts
2020 kl. 10.00.
Velkommen til de to nye organister!

Bævere (Bh.kl. og 1. kl.) og
Ulve (2. og 3. kl.)
Holder møder sammen.
Juniorspejdere (4. og 5. kl.) og
Spejdere (6. kl. og opefter)
Holder møder sammen.
For mødetider, kontakt venligst
gruppeleder
Jørgen Schmidt
Tøndervej 29
Vedsted
6500 Vojens
tlf. 7454 5596
mobil 2449 7516
mail joergenschmidt@spejdernet.dk

Menighedsrådsmøder,
åbne for alle
Onsdag, 18. marts kl. 19.00
Onsdag, 12. maj kl. 15.00
Onsdag, 12. maj kl. 19.00
Onsdag, 10. juni kl. 19.00
Møderne finder sted i Fælleshuset.
Møderne er åbne, og alle er velkomne.

Deadline
Deadline for stof til næste kirkeblad
skal være redaktionen (cvi@km.dk
eller bnh@km.dk) i hænde senest
den 5. april.

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!
Organister
Lene Jørgensen
61 40 76 99
organist@hjejlevej.dk
Eunyoung Kim (Anja) 52 61 34 07
eunyoungkim7661@gmail.com
Kirkesangere
Jørgen Hørning
hjhoerning@mail.dk

74 52 92 24

Luthersk Mission

Missionshuset Hjørnestenen
Hovedgaden Vest 71, Over Jerstal
Form. Ole Jespersen, 30 72 29 15
Torsdag 5. marts Teddy Sjælland
Torsdag 19. marts Bedemøde
Torsdag 26. - lørdag 28. marts
Møderække ved Birger Reuss Schmidt. Lørdagsmødet starter kl. 10,
efterfølgende fællesspisning
Torsdag 16. april Kurt Krüger,
Øster Højst
Torsdag 23. april Birger Pedersen,
Rønne
Torsdag 30. april Åbne Døre ved
Kim Legarth, Haderslev
Fredag 8. - søndag, 10 maj Landsmøde i Skjern
Torsdag 14. maj Ernst Højgaard,
Vejen
Torsdag 28. maj Bedemøde

Kirkeværge
Hans Chr. Christensen 21 68 39 24
annaoghc@msn.com

Juniorklubben ”Mellem himmel og
jord” mødes hver anden onsdag
på Over Jerstal skole kl. 18.30 til
20.00.
Aldersgruppen er 3.-6. klasse.

Kasserer
Ole B. Olesen
28 60 90 20
obakkeo@hotmail.com

Program kan afhentes i
Missionshuset Hjørnestenen eller
modtages på mail.

Formand
Bent K. Andersen
8980@sogn.dk

Kontakt venligst Anne Mette
eller Ole Jespersen på telefon
28445193 / 30722915 eller på
mail annemetteogole@anarki.dk

51 51 99 85

Søndag 1.
		
Søndag 8.
		
Søndag 15.
Søndag 22.
		
Søndag 29.
		

Søndag 5.
Onsdag 8.
Torsdag 9.
Fredag 10.
Søndag 12.
		
Mandag 13.
		
Søndag 19.
		
Søndag 26.
		

10.00
10.00
10.00
10.00

KONFIRMATION
Påskegudstjeneste på Skausminde
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
Matt. 28,1-8
2. påskedag
Fælles gudstjeneste i Domsognet kl. 14.00
1.s.e. påske
Johs. 21,15-19
2.s.e. påske
Johs. 10,22-30

10.00
14.00
19.00
10.00
10.00

10.00
10.00
Foto: Bent Karlsson

maj
Søndag 3.
		
Fredag
8.
		
Søndag 10.
		
Søndag 17.
		
Torsdag 21.
		
Søndag 24.
		
Søndag 31.
		

Præstens ferie og friweekend
Lørdag, 14.3. og søndag, 15.3.
Embedet varetages af Torben Hjul
Andersen, provst i Haderslev
domprovsti, tlf. 74 52 27 13
Lørdag, 9.5.
Embedet varetages af Victor
Sejersdal Petersen, sognepræst i
Hammelev, tlf. 20 26 65 13

1.s.i fasten
Luk. 22,24-32
2.s.i fasten
Mark. 9,14-29
Ingen gudstjeneste i Vedsted kirke
Midfaste
Joh. 6,24-35
Maria bebudelsesdag
Luk. 1,46-55

marts - april - maj 2020

april

Juniorklubben

kl. 18.30-20.00 i O. Jerstal skole

Laila Fabricius
22 29 09 36
lailafabricius1@gmail.com

marts

kl. 19.00 i missonshuset

3.s.e. påske
Johs., 14,1-11, GULDKONFIRMATION
Bededag
Matt. 7,7-14
4.s.e. påske
Joh. 8, 28-36
5.s.e. påske
Johs. 17,1-11
Kr. Himmelfart
Luk.24, 46-53
6.s.e. påske
Johs. 17,20-26
Pinsedag
Johs. 14,15-21

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

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

Mandag 1.
		
Søndag 7.
		

2. pinsedag
Fællesgudstjeneste i Gram kl. 11.00
Trinitatis
Matt. 28,16-20

10.00

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

Præstens ord
Kære menighed
Døden er ikke, hvad den har været! Da Jesus forlod den åbne grav
påskemorgen, var verden ny og anderledes.
Vi hører ofte: ”Een ting er sikkert: vi
skal alle dø!” (som om døden altid
har det sidste ord!). Men det er ikke
helt så sikkert, som mange regner
med. Døden er ikke mere, hvad den
har været. Ikke siden Jesus.
Da Jesus forlod den åbne grav påskemorgen, var verden ny og anderledes. Døden var overvundet, slået
og besejret. Jesus sprængte døden
indefra. Derfor kalder vi også påskedag for ”den dag døden døde”.
Jesu opstandelse er ikke bare et
smukt billede, en myte eller en sympatisk historie. Det er en historisk
begivenhed, bevidnet og dokumen-

teret (jfr. 1. Korinterbrev 15, 3-9). Alt
i kristendommen står og falder med
denne begivenhed. Har den ikke virkelig fundet sted, så er Bibelen falsk
og kristendommen bedrag. Paulus
siger det sådan: ”er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom. Vi kommer så
også til at stå som falske vidner om
Gud, fordi vi har vidnet imod Gud,
at han har oprejst Kristus” (1. Kor.
15,14-15).
Men Paulus fortsætter triumferende:
Men nu er Kristus opstået fra de
døde som førstegrøden af dem, der
er sovet hen. Fordi døden kom ved
et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske.
(v. 20-21). Netop fordi Jesus har besejret døden og stadig lever, kan han
i dag give evigt liv til alle som tror

