Arrangementer

Præstens ord
Gud hader de alt det stolte, forlorne og pralende – og elsker det, der
i sandhed er ydmygt og beskedent
hos os mennesker. - ”ikke ringeagte
en af Jesus små disciple” (Matthæus
18,10).
Til slut nævner han dødens port,
som vi alle skal igennem. Hvor vi
mest af alt har behov for de hellige
engles hjælp, når vi skal hjem til det
himmelske Paradis.
Gerhards afslutningsbøn: O, aller-

nådigste Gud, som ved de hellige
engle har ledt os gennem dette (livs)
ørkenvandring, Giv os (at gennem
dem) – vi også må blive ledt til dit
himmelske kongerige – med al dets
herlighed.
Fra Gerhards overvejelser er der noget, der minder om Borsons salme:
”Op al den ting, som Gud har gjort”.

Kirkegårdsvandring og aftensang

Torsdag, 6. september kl. 18.30 på Vedsted kirkegård
Vedsted kirkegård er et spændende sted, der emmer af historie. Efter en tur
hen over kirkegården samles vi i kirken, hvor kirkegårdsleder Lars Ziemann
giver os et kig bag kulisserne og bl.a. fortæller om kirkegårdspersonalets
opgaver, om indretningen af kirkegården og om, hvad der sker i forbindelse
med en bisættelse/en begravelse. På samme måde vil sognepræst Carsten
Vigsø fortælle om kirken. Vedsted kirkekor under ledelse af Harriet Hørning
bidrager med aftensang.

Døbte
28. april
12. maj
30. juni

Conor Adrian Olsen Saxager
Emma Brandt
Philip Zielinski

Carsten Vigsø

Høstgudstjeneste

Søndag, 16. september kl. 10.00 i Vedsted kirke

Information fra Vedsted kirkegård!
Granlægning

Vær venligst opmærksom på, at der skal bestilles granlægning inden midten af oktober i år. Henvendelse kan ske til kirkegårdsleder Lars Ziemann
på tlf. 74 54 55 19 eller 40 37 72 50.

Vedsted Menighedsråd har købt Skovbyvej 27, Vedsted

Efter en sommer med varmerekord kan vi igen glæde os til en god høst.
Kirken pyntes med alt det, vi har fået lov til at hente fra mark og have: mange
forskellige kornsorter, frugt og bær m.v. og masser af blomster, så det vil
være tydeligt for enhver, at med denne gudstjeneste fejrer vi, at årets høst er
ved at være i hus.
De grønne spejdere samt kirkens kor medvirker og er med til at gøre
gudstjenesten ekstra festlig.
Ved kirkekaffen holdes der auktion over høstpynten. Beløbet går ubeskåret
til året kollekt, der gives til Danmissions ”Fremtidsbørn”.

Sang- og musikgudstjeneste

Søndag, 7. oktober kl. 10.30 i Vedsted kirke
Traditionen tro afholdes der også i dette efterår en fælles sang- og
musikgudstjeneste for de tre sogne Vedsted, Sommersted og Hammelev.
Korene fra alle tre sogne medvirker ved denne festlige gudstjeneste.

Ældres eftermiddag

Efteråret 2018
Sognepræst Carsten Vigsø og lærer Mette Carstens tilbyder minikonfirmandundervisning for elever i 3. klasse.
Undervisningen foregår i Vedsted kirke. Nærmere orientering om datoer
og andre praktiske forhold sker skriftligt til klasserne og fremgår af
hjemmesiden.

2. juni
30. juni

20. april
28. april
1. maj
18. maj
29. maj
6. juni
11. juli

Bent K. Andersen.

Skovbyvej 27, Vedsted

Viede / kirkeligt velsignede
Freja Katrine Jensen Hejsel og
Jens Frederik Greve
Karina Prinds Petersen og
Kim Heinrich Petersen

Begravede / bisatte

Det er en gammel historisk bygning og var sikkert, fra den blev bygget i
1885 og frem til omkring 1905, den lokale Vedsted skole.
Menighedsrådet har købt ejendommen med henblik på anlæggelse af en
materialeplads samt et maskinhus, med værksted, til kirkegården.
Der er et behov for at få bedre samling på sten, grus, belægningssten, jord
m.v. Herudover er der behov for bedre plads og et værksted til maskiner
og udstyr på kirkegården.

Minikonfirmander

Kirkelige handlinger

Fredag, 9. november kl. 14.00 i Fælleshuset
Der serveres kaffe og kage og der holdes en andagt af sognepræst Carsten
Vigsø. Organisten spiller til flere sange og salmer.

Julekoncert

Torsdag, 6. december kl. 19.00 i Vedsted kirke
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Nærmere i næste kirkeblad.

Aase Nielsen
Vagn Skjønnemann
Hanne Madsen
Arne Sørensen Saxager
Rita Agnete Orbesen Philipsen
Tage Lildholdt
Conny Lillian Høegh

Meddelelser
KFUM spejderne
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

Åbne menighedsrådsmøder
Onsdag, 12. september kl. 19.00
Onsdag, 10. oktober kl. 19.00
Onsdag, 14. november kl. 19.00
Konstituering af menighedsrådet
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. oktober 2018.

Kirkelig vejviser / Møder

vedsted kirke & sogn

Gudstjenester

www.vedstedkirke.dk

Kirkelig vejviser

Luthersk Mission

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
Harriet Hørning
74 52 92 24
hjhoerning@mail.dk
Kirkesanger
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

kl. 19.00 i missonshuset
Missionshuset Hjørnestenen
Hovedgaden Vest 71, Over Jerstal
Form. Ole Jespersen, 30 72 29 15
Lørdag, 1. september Menighedsudflugt
Torsdag, 6. september Bedemøde
Torsdag, 20. september - Lørdag,
22. september Møderække med
Ejler Nørager (lørdag aften er der
høstfest)
Torsdag, 4. oktober Svend Åge
Jacobsen ”Når tro og liv brager
sammen”
Torsdag, 25. oktober Mathias
Nørager
Torsdag, 1. november Martin
Jefsen
Torsdag, 15. november ”Vores
egen aften” Sang- og vidnemøde
Torsdag, 22. november Bedemøde
Torsdag, 29. november Henrik P.
Jensen

Juniorklubben ’Mellem himmel og
jord’ mødes hver anden onsdag kl.
18.30-20.
Aldersgruppe 3.-6. klasse.
12. sept. En ”slimet aften”
26. sept. Vi læser i bibelen
10. okt. Uhh Uhh Uhyggeligt
24. okt. Besøg af Dorthe Schmidt
”mission”
7. nov. Leg i gymnastiksalen
21. nov. Vi læser i bibelen

Præstens ferie og friweekend

Embedet varetages af
Niels Jørgen Holm Larsen,
sognepræst i Sommersted,
tlf. 74 50 41 58.

Søndag
2. 14. s. e. trin.
		 Joh.5,1-15 v/Niels jørgen Holm Larsen
Søndag
9. 15. s. e. trin.
		Luk.,10,38-42
Søndag 16. Høstgudstjeneste, koret medvirker
		Joh.11,19-45
Søndag 23. Ingen gudstjeneste i Vedsted kirke
		 Der henvises til Hammele kirke kl. 10.30
Søndag 30. 18. s. e. trin.
		Joh.15,1-11

september - oktober - november 2018
09.00
19.00
10.00

10.00

oktober
Søndag 7. 19. s. e. trin., Joh.1,35-51
10.30
		 Fælles sang- og musikgudstjeneste
Søndag 14. 20. s. e. trin. på Skausminde
10.30
		Matt.21,28-44
Søndag 21. Ingen gudstjeneste i Vedsted kirke
		 Der henvises til Hammelev kirke kl. 09.00
Søndag 28. 22. s. e. trin.
10.00
		Matt.18,1-14

Juniorklubben

kl. 18.30 i skolen i Over Jerstal

Ledere:
Tabita, Anne Mette (2844 5193) og
Ole Jespersen (3072 2915)
Ma, 27. aug. - sø, 2. sept.
To, 18. okt. - ons, 24. okt.

september

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

november
Søndag 4. Alle Helgensdag, Matt.5,1-12
		 Koret medvirker
Søndag 11. 24. s. e. trin.
		 Joh. 5,17-29
Søndag 18. 25. s. e. trin.
		 Luk, 17,20-33
Søndag 25. Sidste søndag i kirkeåret
		Matt.11,25-30

10.00
10.00
10.00
10.00

december
Søndag
2. 1. s. i advent
		Matt.21,1-9
Søndag
9. 2. s. i advent, Lucia
		Luk.21,25-36

10.00
19.00

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

De hellige har deres
vogtende engle.
OVERVEJ: O hengivne sjæl, din
Guds nåde i det at han har givet sine
engle besked om dig. Vores himmelske Fader sendte sin Søn ind i verden
for at befri os fra vore synder; Guds
Søn blev selv menneske (inkarneret)
for vor frelse; Helligånden er sendt
for at helliggøre os; engle er sendt
fra himlen for at passe på os; på den
måde er hele himlens forsamling engageret i at tjene os, og gøre deres
velsignelser til vores.
Jeg undres ikke længere at alle andre
skabninger på jorden er formet for
menneskene, når selv himlens engle så meget mere ophøjede end vi,
nægter os ikke deres ubemærkede
tjenester.
Hvilket under, at himlene giver os
lys om dagen, så vi kan arbejde, og
mørke om natten, så vi kan hvile,
siden disse himmelske væsener har
travlt med at tjene os.
Hvilket under det er, at luften leverer os den ilt vi indånder, og alle
slags fugle, som vi glæder os over;
når disse himmelske ånder overvåger os for at beskytte vore liv mod
skade.
Hvilket under, at vandet skal slukke
vores tørst, rense skidtet væk, opfriske den udtørrede jord, og myldre
med alle slags fisk for os, når selv de
hellige engle er hos os og opfrisker

og trøster os, når vi er plaget med
bekymringernes hedebølge og fristelse?
Hvilket under, at jorden giver træet
et sted at gro, og for din ernæring
skaffer dit bord alle slags føde.
når han(Gud) giver sine engle befaling om dig: ”at beskytte dig på alle
dine veje. De skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. (Salme 91,11-12)
Fra Johannes Gerhards ”Meditationer” nr. 26, fra 1606.
Gerhard fortsætter med overvejelser
om hvordan vores nye testamente
forskellige steder fortæller om englenes aktiviteter, da vor herre Jesus
Kristus kom til jorden og hele hans
virke fra undfangelse til hans død på
korset, opstandelsen og himmelfarten. Og englene vil være med ham,
når han kommer igen på den yderste
dag for at dømme levende og døde.
Så fortsætter Gerhard med at fortælle om englens virken ved det gamle
testamentes og det nye testamentes
farverige personligheder.
Så vender Gerhard blikket mod os
selv og minder os om, hvor vigtig
venskaber er. Og på samme måde
bør vi også indstille os på, at der
er en slags venskab med de hellige
engle. Ved venskab med dem må
vi finde frem til en ”omgangstone”,
der passer til begge parter. Og som

