Præstens ord
for Jesu opstandelse.
Den kristne har altså ikke umiddelbart noget med den gamle jødiske
påske at gøre. Og så dog! Meget
af indholdet og symbolikken i den
gamle jødiske påske finder vi igen
i den kristne påske. Jesus kaldes fx
også ofte for det ”slagtede lam” fordi han - ligesom lammet i Ægypten
- blev ofret for at vi skal skånes for
døden og fortabelsen. Jødernes udgang af Ægypten sammenlignes så
med den kristnes vandring mod det
nye og evige liv som Gud har lovet
alle som tror og tager imod Jesus og
hans offer.
Påsken er den vigtigste af alle de
kristne fester fordi Jesu død og opstandelse er altafgørende for hele
den kristne tro. Jesu død var et offer
som blev bragt for at vi kan gå fri af
dommen over alle vores synder og
vores modstand imod Gud. Og hans
opstandelse er tegnet og beviset på
at Gud accepterede og anderkendte
hans offer.
Hvis Jesus ikke var blevet pålagt al
vores skyld og var død som straf for
det vi har gjort, så ville der ikke være
nogen kristendom tilbage. Og hvis
han ikke var opstået igen, så ville
hans offer for os aldrig have fået nogen betydning, så ville det alligevel
ikke kunne frelse nogen. Men nu er
Jesus både død og opstået igen, og
”Derfor kan han også helt og fuldt
frelse dem, som kommer til Gud ved
ham, fordi han altid lever og vil gå
i forbøn for dem.” (Hebræerbrevet
kap. 7 vers 25)
Derfor betyder påske også for kristne ”at blive skånet”. Vi bliver skånet
for den dom og straf som vi ellers
skyldige til.

Men hvorfor er der tradition for påskelam?
Den kristne Påske udspringer af den
jødiske Påske. Den jødiske Påske
blev indstiftet for ca. 4.000 år siden.
Ordet ”Påske” betyder ”At gå forbi”.
Det kommer fra den nat, hvor dødsenglen gik rundt i alle huse i Egypten - undtagen de huse, der havde
lammeblod smurt på dørkarmen.
Jøderne havde af Gud fået at vide,
at de skulle slagte lam og smøre blodet på dørkarmen. Derfor gik dødsenglen fordi dem. Dagen efter gav
egypterne dem fri fra deres slavetilværelse og sendte dem ud af landet.
Påsken er altså en takkefest til Gud
for befrielsen. Hvert eneste år siden
var dette jødernes største årlige fest.
Lammeblod spillede stadig en afgørende rolle. Gud gav jøderne lov til
at ofre lam i Påsken for på den måde
at bede om tilgivelse. Gud lod lammet tage straffen i stedet for at jøderne skulle have den.
Da Jesus kom her til jorden, sagde
han tydeligt, at nu skulle Påsken laves om. Eller rettere: indtil nu havde
den bare være foreløbig - nu skulle
den gøres hel og permanent. Det
skete, da Jesus ofrede sit eget blod
på korset og derved blev det store
påskelam, der tog alle menneskers
straf på sig. Påsken gælder ikke længere kun jøderne, men alle, der vil
tage imod det. Hvis man i symbolsk
betydning har smurt Jesu blod på
sit liv, vil Gud lade dødsenglen gå
forbi, så man efter den fysiske død
får lov at opstå til evigt liv og glæde
sammen med Gud. Derfor er der påskelam, for på den måde at mindes
det, Jesus gjorde i Påsken.
Glædelig påske!
Carsten Vigsø, sognepræst
(Inspireret af www.jesusnet.dk)

Nyt forsidefoto!

Som læserne sikkert har bemærket, er der kommet et nyt og meget flot foto af
Vedsted kirke på kirkebladets forside.
Det er et i en serie af fotos, der er taget ved hjælp af drone af hobbyfotograf
Bent Karlsson.

Arrangementer / info

Kirkelige handlinger
Døbte

Konfirmander i Vedsted kirke
Palmesøndag,
14. april 2019 kl. 10.00
Sophie Møllerskov Frehr, Badstuegade 13A,
6100 Haderslev
Jeppe Leen Møller, Tøndervej 47, Vedsted
Yurii Pavlenko, Gelsåvej 24, Over Jerstal
Nicklas Petersen, Abkærvej 18, Over Jerstal
Magnus Kjær Reinert, Ved Majen 9, Over Jerstal
Christian Richelsen, Tornbjergvej 1, Over Jerstal
Christian Fink Schultz, Æblevej 7, Over Jerstal
Lasse Fink Schultz, Æblevej 7, Over Jerstal

Vi ønsker alle konfirmander rigtig
hjertelig tillykke med den store dag!
Fastelavnsgudstjeneste i Vedsted kirke

11. november

Jeppe Hansen Burgwald Vosny

Viede / kirkeligt velsignede
Ingen viede eller kirkeligt velsignede i Vedsted kirke i
oktober, november og december

Begravede / bisatte
5. oktober
5. oktober
6. oktober
12. oktober
24. oktober

Peter Jerry Andersen
Jørgen Gotfredsen Schmidt
Inger Magrethe Jensen
Mathia Jensen Hansen
Jens Jensen Kræmer

Søndag, 3. marts kl.9.30

Vi starter med en festlig gudstjeneste
i Vedsted kirke og fortsætter derefter
til Vedsted Landbohjem, hvor vi

sammen slår katten af tønden.
Minikonfirmanderne og
foreningerne i Vedsted medvirker.

Information fra Vedsted kirkegård!
Udskiftning af hække
Vi er forsat igang med at udskifte hække ved gravstederne. Dette sker
løbende med at vi klipper hæk.
Foråret er på vej
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

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
Torsdag, 13. marts kl. 19.00
Torsdag, 10. april kl. 19.00
Torsdag, 8. maj 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!
Organist
Harriet Hørning
74 52 92 24
hjhoerning@mail.dk
Kirkesangere
Jørgen Hørning
hjhoerning@mail.dk

Missionshuset Hjørnestenen
Hovedgaden Vest 71, Over Jerstal
Form. Ole Jespersen, 30 72 29 15
Torsdag 7. marts Erik Sode - Vedsted kirkekor deltager
Torsdag 21. marts Jens Rosenberg
Torsdag 4. april - lørdag 6. april
Påskemøderække ved Peter
Techow. Lørdagsmødet starter kl.
10, efterfølgende fællesspisning
Torsdag 11. april Bedmøde
Torsdag 25. april Ole Andersen Ordet og Israel
Torsdag 9. maj Sang- og vidnemøde - fællesspisning kl. 18.00
Torsdag 23. maj Lars Birkmose

Juniorklubben

kl. 18.30-20.00 i O. Jerstal skole
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

Luthersk Mission

kl. 19.00 i missonshuset

51 51 99 85

Juniorklubben ”Mellem himmel og
jord” mødes hver anden onsdag
på Over Jerstal skole kl. 18.30 til
20.00.
Aldersgruppen er 3.-6. klasse.
Program kan afhentes i
Missionshuset Hjørnestenen eller
modtages på mail.
Kontakt venligst Anne Mette
eller Ole Jespersen på telefon
28445193 / 30722915 eller på
mail annemetteogole@anarki.dk

Gudstjenesteinfo

Præstens ferie og friweekend
Lørdag, 9.3. og søndag, 10.3.
Tirsdag, 30.4. til fredag, 3.5.
Embedet varetages af Niels Jørgen
Holm Larsen, Sommersted
Tlf.: 74 50 41 58

På søndage, hvor der ikke er gudstjeneste i Vedsted kirke, er man
velkommen til at besøge nabokirkerne, f.eks. i Sommersted eller
Hammelev.

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

marts
Søndag 3.
		
Søndag 10.
		
Søndag 17.
		
Søndag 24.
		
Søndag 31.
		

marts - april - maj 2019

Fastelavn
09.30
Matt. 3,13-17
1.s.i fasten, v/Niels Jørgen Holm Larsen
09.00
Matt. 4,1-11
2.s.i fasten
10.00
Matt. 15,21-28, med kor, bagefter kirkekaffe
3.s.i fasten
10.00
Luk. 11,14-28
Midfaste
10.00
Joh. 6,1-15

april
Søndag 7.
		
Søndag 14.
		
Onsdag 17.
Torsdag 18.
		
Fredag 19.
		
Søndag 21.
		
Mandag 22.
		
Søndag 28.
		

Mariæ bebudelsesdag
Luk. 1,26-38
Palmesøndag
KONFIRMATION
Påskegudstjeneste på Skausminde
Skærtorsdag
Matt. 26,17-30
Langfredag
Matt. 27,31-56
Påskedag
Mark. 16,1-8, med kor
2. påskedag
Fællesgudstjeneste i Domkirken kl. 14.00
1.s.e. påske
Ingen gudstjeneste i Vedsted kirke

10.30
10.00
14.00
19.00
10.00
10.00
Foto: Bent Karlsson

Præstens ord

maj
Søndag 5.
		
Søndag 12.
		
Fredag 17.
		
Søndag 19.
		
Søndag 26.
		
Torsdag 30.
		

2.s.e. påske
Joh. 10,11-16
3.s.e. påske
Joh. 16,16-22, med kor, bagefter kirkekaffe
Bededag
Matt. 3,1-10
4.s.e. påske
Joh. 16,5-15
5.s.e. påske
Joh. 16, 23b-28
Kristi himmelfart
Mark. 16,14-20

10.00

Kære menighed

10.00

Hvorfor fejrer kristne påske?

10.00

Påsken er oprindelig en jødisk fest
som fejres til minde om dengang
jøderne blev befriet fra slaveriet i
Ægypten og kunne begynde deres
vandring tilbage til det land vi i dag
kender som Israel. Denne begivenhed fandt sted ca. 1280 før Kristi
fødsel. Den første påske står beskrevet i 2. Mosebog kapitel 12.

10.00
10.00
10.00

juni
Søndag 2. 6.s.e. påske
		 Joh. 15,26-16,4

10.00

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

Den jødiske påskefest bestod bla. i
at man slagtede og spiste et lam til
minde om den første påske hvor
jøderne skulle smøre lammets blod
på deres dørstolper for at undgå den
10. plage, døden, som ramte alle
ægypternes førstefødte. Dødens en-

gel gik forbi de blodmærkede døre
og det hebraiske ord for påske betyder da også netop ”at gå forbi” eller
er ”at skåne”.
Når kristne i dag fejrer påske så er
det først og fremmest fordi at Jesus
Kristus blev dømt og henrettet midt
under den jødiske påskefest i Jerusalem.
Den kristne påske begynder med
Palmesøndag hvor vi mindes Jesu
indtog i Jerusalem, hvor han bliver
modtaget af palmeviftende tilhængere. Siden fejres Skærtorsdag til
minde om det særlige sidste måltid
som Jesus fejrede sammen med sine
disciple. Langfredag er mindedagen
for selve Jesu død og påsken kulminerer så selve Påskedag som fejres

