Præstens ord
fik besked om, at de skulle tage til
Betlehem. Fra Nazaret, hvor de boede, er der 150 – 170 km, alt efter
hvilken rejserute de valgte.
Hvor må det have været svært at
rejse så langt på et æsel – og så være
højgravid, som Maria var.
Ganske enkelt fortælles i evangeliet,
at da de var nået frem, fødte hun sin
søn og sørgede for ham, svøbte ham
og lagde ham i en krybbe.
Udenfor på markerne var der en flok
fårehyrder, der holdt vagt over deres
får.
Pludselig lyste det op på Himlen
og en lysende engel stod for dem.
Hyrderne blev fyldt af frygt, men
englens første besked til dem var:
”Frygt ikke. Se, jeg fortæller jer en
stor glæde, som skal være for alle
mennesker.
I dag er der født jer en frelser – i Davids by – Betlehem – Han er Kristus
Herren.”

Ingen andre end Gud selv kunne det
og give os del i et guddommeligt liv
og gøre os til sine sønner og døtre.
Gud selv – i det lille Betlehems barn
– kom til os, som vor bror.
Da englen har givet sin besked, dette glædelige budskab, rives alt nattens mørke væk – og det største og
mægtigste opbud af engle kommer
og synger den første julesalme efter
at Frelseren er født:
”Ære være Gud i det højeste og
på jorden, Fred til mennesker med
Guds velbehag.”
Julens glæde og velbehag finder vi
i tegnet:
Frelseren, Kristus Herren – svøbt og
liggende i en krybbe!
Lyset er tændt for os i verdens mørkningstime med minder og med lys,
som skinner imod os, fra den fremtid, som kommer os i møde fra Gud.

Arrangementer / info

Døbte

Julekoncert i Vedsted kirke
Torsdag, 6. december kl. 19.00

Kirkens kor synger og spiller julen
ind sammen med en række gæstesolister.
Koret ledes af Harriet Hørning, og
solisterne er Søren Storm, Esbjerg
(violin), Jacob Harsbo, Esbjerg (guitar), Boris Jensen, Esbjerg (vokal) og
Lars Boisen, Vedsted (cornet).
I aftenens forløb vil der blive sunget
fællessalmer, og traditionen tro sluttes der af med ”Dejlig er jorden”!
Der er fri entré, og efter koncerten
bydes der på en kop kaffe.
Arrangører: Menighedsrådet og
organist Harriet Hørning

Julekoncert i Vedsted kirke
Torsdag, 6. december kl. 19.00

4. august
4. august
Lars Boisen * Vedsted kirkekor * Esbjerg Trio

Juletidens arrangementer
Torsdag, 6. december kl. 19.00 - Julekoncert i Vedsted kirke
Se omtalen ovenfor.

Gældelig jul!

Søndag, 9. december kl. 19.00 - Luciaoptog i Vedsted kirke
Mandag, 10. december kl. 15.30 - Luciaoptog på Skausminde

Endelig. Der i natten har Gud opfyldt sit løfte om at sende en, som
skal frelse os fra synden, døden og
djævelen.

Hilsen
Vivian og Carsten Vigsø
Præstegården

Fredag, 14. december kl. 19.00 - Julefest i
Missionshuset i Over Jerstal
Juletræet tændes, og Carsten Vigsø taler om
juleevangeliet.
Onsdag, 19. december kl. 10.00 - Juleafslutning
i Vedsted kirke for børnehaverne og dagplejerne
Torsdag, 20. december kl. 9.30 - Juleafslutning i
Vedsted kirke for Over Jerstal skole

Vi ser med fortrøstning frem til det nye år, og beder om Guds hjælp i alle opgaver
som venter.
Hilsen fra Vivian og Carsten Vigsø
Præstegården

18. august
18. august

Alle i sognet ønskes hermed en glædelig og velsignet julehøjtid.

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.

1. juli
1. juli
22. juli
19. august
2. september
8. september

Ty Woodhams Meltesen
Josephine Anna Velure Wrengler
Ezra Kjærgaard Duborg
Enya Sandholdt Schallert
Nord Jepsen
Aske Skovbo Boisen

Viede / kirkeligt velsignede

Ja, barnet i Betlehem – Jesus – er
kernen i den store glæde. Ja, vi kan
sige, at han er den evige glæde, som
kom til os alle julenat.

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!

Kirkelige handlinger

Mandag, 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, 3. marts kl. 9.30 - Fastelavnsgudstjeneste sammen med
foreningerne i Vedsted - i Vedsted kirke og Vedsted Landbohjem.
Vær med! Vi slår katten af tønden efter gudstjenesten!
Minikonfirmanderne medvirker.

Menighedsrådet ønsker alle en glædelig jul samt et
velsignet og lykkebringende nyt år!

Natacha Skov Hedegaard og
Christian Hedegaard
Camilla Bech Iversen og
Søren Degn Iversen
Lisbeth Krogsgaard Hejsel og
Henrik Krogsgaard Hejsel
Lena Schmidt Nissen og
Kenneth Loholm Nissen

Begravede / bisatte
6. juli
11. juli
21. juli
11. september

Cherie Lassen
Conny Lillian Høegh
Inger Ejsing
Carsten Petersen

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

Menighedsrådsmøder,
åbne for alle
2019
Tirsdag, 8. januar kl. 19.00
Onsdag, 6. februar kl. 19.00
Onsdag, 13. marts 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. januar 2019.

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
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, 14. december Julefest,
Carsten Vigsø, Vedsted
6. januar - 10. januar
Evangelisk Alliance
Torsdag, 31. januar Kredsmøde
Torsdag, 7. februar Anne Lise og
Axel Rye Clausen
Torsdag, 28. februar Bedemøde
Søndag, 6 januar
Opstartsgudstjeneste i
Vedsted kirke. Kaffe i
præstegården.
Tirsdag, 8. januar
hos Citta Hansen
Onsdag, 9. januar
i Missionshuset
Torsdag, 10. januar
i Missionshuset
Alle møderne og gudstjenesten
starter kl. 19.00.
Hvad er Evangelisk Allliance?
Hvert år samles kristne over hele
verden til bøn i en bedeuge, der
er arrangeret af Evangelisk Alliance. 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. I
disse møder samles mennesker
fra alle kirkesamfund til gensidig
inspiration og opmuntring.
(www.evangeliskalliance.dk)

Sygebesøg

Præstens ferie og friweekend
Forlænget weekend 11.-13. januar
Vinterferie 7. februar - 12. februar
Embedet varetages af Niels Jørgen
Holm Larsen, Sommersted
(74 50 41 58).

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!

Juniorklubben

kl. 18.30 i skolen i O. Jerstal
For møder i januar og februar,
kontakt Anne Mette eller Ole
Jespersen 28445193/30722915

Søndag
2.
		
Torsdag 6.
Søndag
9.
		
		
		
Mandag 10.
Søndag 16.
		
Søndag 23.
		
Mandag 24.
Tirsdag 25.
		
Mandag 31.

december 2018 - januar - februar 2019

1. søndag i advent, familiegudstjeneste
10.00
Matt. 21,1-9
Julekoncert, se omtale i bladet
19.00
2. søndag i advent, familiegudstjeneste
19.00
med luciaoptog ved årets konfirmander
(drenge og piger)
Luk. 21,25-36
Luciaoptog på Skausminde
15.30
3. søndag i advent
10.00
Matt. 11,2-10
4. søndag i advent
17.00
Johs. 1,19-28
Juleaften 10.00 (Skausminde)+ 14.30 + 16.00
Juledag m/kor
10.00
Luk. 2,1-14
Nytårsgudstjeneste
14.00

januar
Søndag 6.
		
		
Søndag 13.
		
Søndag 20.
		
Søndag 27.
		

Helligtrekonger
Matt. 2,1-12
Opstart på Evangelisk Alliance
1.s.e.H.3 k. v/Niels J. Larsen
Mark. 10,13-16
2. s.e.H.3 k. m/kor, bagefter kirkekaffe
Joh. 2,1-11
3. s.e.H.3 k.
Matt. 8,1-13

19.00
09.00
10.00
10.00

09.00
09.00
10.00
10.00

marts
Søndag 3. Fastelavns søndag, familiegudstjeneste
		 Matt. 3,13-17

Kære menighed!
Så nærmer adventstiden og julen
sig.
Den tid, da vi igen kan glæde os
over, at vi får lov til at høre det glædelige budskab om barnet, som blev
født i Betlehem.
Vi læser juleevangeliet i Lukas evangeliet kapitel 2, vers 1-14.

februar
Søndag 3. 4. s.e.H.3 k.
		
Matt. 8,23-27
Søndag 10. Sidste s. efter H.3 k. v/Niels J. Larsen
		 Matt. 17,1-9
Søndag 17. Septuagesima, på Skausminde
		 Matt. 20,1-16
Søndag 24. Seksagesima m/kor, bagefter kirkekaffe
		 Mark. 4,1-20

Præstens ord

10.00

09.00

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

Salmedigteren Brorson skrev allerede i 1732 den dejlige julesalme,
som er at finde i salmebogen nr 125:
Mit hjerte altid vanker
i Jesu føderum,
did samles mine tanker,
som i en hovedsum;
der er min længsel hjemme,
der har min tro sin skat,
jeg kan dig aldrig glemme,
du søde julenat.

Vi forbereder os til julens højtid,
alt skal nås inden jul. Vi har nok i
enhver familie vores specielle juletraditioner, som vi gerne vil følge,
noget gammelt og så noget nyt.
Midt i juleforberedelserne håber jeg,
at vi alle får tid til at stoppe op og
tænke over julen og julens budskab.
Vi er i den mørkeste tid af året. Den
mørke tid – med skumringstimen /
mørkningstimen, hvor man kan sidde og lade tankerne komme til en.
Minder fra gamle dage – barndom –
ungdom – og alt hvad vi har oplevet
senere i livet.
Alt sammen er med til give vort liv
en egen dybde og en taknemmelighed til Gud.
Det var skumringstime i verden dengang, da det unge par Josef og Maria

