Præstens ord
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, som vi
kan læse i Johannes Ev. kap. 14-16.
Her siger han til disciplene, 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” (14,1819) 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”). Et sted siger han:
”den, der elsker mig, vil holde fast
ved mit ord, og min fader vil elske
ham, og vi skal komme til ham og
tage bolig hos ham” (14,23). Pinse
har altså alligevel noget med begivenheder omkring Jesus at gøre:

Konfirmandindskrivning

Jesus forlod disciplene fysisk 40
dage efter sin opstandelse på Kristi
Himmelfartsdag, men ikke for at
forlade dem. Han ville ”komme til
dem” og være sammen med dem
”åndeligt” i stedet. I virkeligheden
var det ”til bedste for dem” og for os,
for nu skal man ikke rejse til Jerusalem for at finde Jesus (eller hvor han
nu kunne have taget hen). For 50
dage efter sin opstandelse (10 dage
efter sin himmelfart) ”kom han til
os”, som han havde sagt, for at være
sammen med os på en endnu mere
radikal måde end før - ved ”Helligånden”. 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” (Jesus i
Matthæus Ev. 18,20).
Det er faktisk nøjagtig 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 pinse,
Carsten Vigsø
(www.jesusnet.dk)

Tirsdag, 20. august kl. 19.00 i Vedsted kirke
De kommende konfirmander, deres forældre, søskende og bedsteforældre
indbydes til en festlig gudstjeneste i Vedsted kirke. Efter gudstjenesten
indskrives de kommende konfirmander, og sognepræsten giver en
orientering om det videre forløb og om, hvad undervisningen indebærer.
Menighedsrådet er vært ved kaffen i kirkens kor.
Selve konfirmationen finder sted den 5. april 2020 i Vedsted kirke.

Arrangementer

Kirkelige handlinger

2. pinsedagsgudstjeneste

Døbte

Mandag, 10. juni kl. 11.00 i Bispehaven, Ribelandevej 37, Haderslev
I år holdes gudstjenesten i biskopDer bliver sat bænke op i haven,
pens smukke have lige ned til dammen tag gerne et tæppe med, da
men.
der ikke vil være siddepladser til
Biskop Marianne Christiansen
alle. Der vil være mulighed for at
er prædikant ved gudstjenesten,
købe kaffe og kage, is, vand m.m.
og en kvintet fra SMUK sammen
efter gudstjenesten, men man er
med Haderslev Lærerkor står for
også velkommen til at medbringe en
musikken.
madkurv.

Sankt Hans aften

Søndag, 23. juni kl. 19.30 ved præstegården
Området ved Vedsted sø neden
for præstegårdshaven danner igen
rammen for årets Sankt Hans fest.
Spejderne går i fakkeltog til søen, og
bagefter tændes bålet.
Man kan købe øl, vand, kaffe og
grillpølser m/brød hos spejderne
på stedet, men man er selvfølgelig
også velkommen til selv at tage en
kaffekurv med. Båltaleren er medlem
af byrådet Marie Skødt.

Søgudstjeneste ved Vedsted kirke

Søndag, 18. august kl. 10.30
Festlig udendørs gudstjeneste ved Vedsted sø i ”Gryden”. Bagefter inviterer
Vedsted menighedsråd til hyggelig ”kaffe i det grønne”. Arrangementet er
fælles for de tre sogne Vedsted, Hammelev og Sommersted.

27. januar Leonetta Jessica Peter Katona
10. februar Frigg List Sørensen
Lui Nielsen Thomsen
24. februar Magne Gudmundsson
30. marts
Valdemar Nyander Koitzsch
31. marts
Freya Wijnsma

Viede / kirkeligt velsignede
Ingen viede eller kirkeligt velsignede i Vedsted kirke i
januar, februar eller marts

Begravede / bisatte
13. december Alma Irene Madsen
4. januar
Anna Tonnesen
Martha Lorenzen
10. januar
Kjestine Marie Bergstedt
18. januar
Sonja H. Wortmann Møller
15. marts
Anne Margrethe Petersen

Sommerudflugt for Vedsted sogn

Fredag 16. august
Sommerudflugten går i år til det tidligere Horsens Statsfængsel og til Den
Genfundne Bro. Nærmere oplysninger vil fremgå af hjemmesiden.

Nyt forsidebillede
Det nye flotte forsidebillede er taget af Bent
Karlsson, som er medlem af Haderslev Fotoklub.
Ud over sit arbejde som leder af Hedeselskabets
planteskole i Brøndlund siden 1979 har Bent været
ivrig amatørfotograf, der altid har fotoapparatet
med, når han færdes rundt omkring. Bent ”tænker
i billeder”, og det er især blevet til mange
naturbilleder, hvor han altid forsøger at trække
stemningen med ind i billedet.
Som medlem af Flyvestation Skrydstrups Svæveflyveklub tager Bent også
mange billeder fra luften – nu også med drone. Bent har fulgt med i
udviklingen, der er gået fra at tage billeder med et lille lommekamera med
film, der skulle fremkaldes på papir, til nu, hvor det er digitalfotos, der
kan ses og bruges straks efter det er taget. Og inden for de sidste 3-4 år er
dronerne blevet så gode, at de fint kan konkurrere med luftfotos. Du kan se
flere billeder af Bent i fotoudstillingen i Fælleshuset i Vedsted.

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, 13. juni kl. 19.00
Ingen møder i juli
Onsdag, 8. august kl. 19.00
Onsdag, 12. september 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. juli 2018.

Møder / Kirkelig vejviser

vedsted kirke & sogn

Gudstjenester

www.vedstedkirke.dk

Kirkelig vejviser

Luthersk Mission

kl. 19.00 i missonshuset

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
Ti-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

Missionshuset Hjørnestenen
Hovedgaden Vest 71, Over Jerstal
Form. Ole Jespersen, 30 72 29 15
5. juni Grundlovsmøde, skoleleder
Ebbe Kaas, Brændstrup
13. juni Pinsemøde,
Steffen Pedersen, Haderslev
23. juni Sankt Hans-fest sammen
med LM-menigheden fra Arnum,
hos Arne og Mai Britt Fredensborg
i Arnum
Ingen møder i juli
8. august Sang- og vidneaften
22. august Ole Sørensen, Haderslev

Juniorklub

kl. 15.30 i skolen i Over Jerstal
Juniorklubben ’Mellem himmel og
jord’ hver anden onsdag kl. 18.3020.00. Aldersgruppe 3. - 6. klasse.
12. juni Sommerafslutning med leg
og boldspil
23. juni Sct.Hans med LM i Over
Jerstal
Ledere:
Tabita, Anne Mette eller Ole (2844
5193 eller 3072 2915)

Præstens ferie og friweekend
Fredag, 14. juni - søndag, 16. juni
Torsdag, 27. juni - torsdag, 11. juli
Fredag, 23. aug. - fredag, 30. aug.
Embedet varetages af
Niels Jørgen Holm Larsen,
sognepræst i Sommersted,
tlf. 74 50 41 58.

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

juni
Søndag
2.
		
Søndag
9.
		
Mandag 10.
		
Søndag 16.
		
Søndag 23.
		
Søndag 30.
		

juni - juli - august 2019
6.s.e. påske
10.00
Joh. 15,26-16,4
Pinsedag
10.00
Joh. 14, 22-31
Ingen gudstjeneste i Vedsted kirke
Fælles pinsegudstjeneste i Bispehaven kl. 11.00
Ingen gudstjeneste i Vedsted kirke
Vi henviser til Sommersted og Hammelev
1.s.e.trin.
10.00
Luk. 16,19-31
2.s.e.trin. v/ Niels Jørgen Holm Larsen
09.00
Luk. 14,16-24

juli
Søndag 7. Ingen gudstjeneste i Vedsted kirke
		 Vi henviser til Sommersted og Hammelev
Søndag 14. 4.s.e.trin
		 Luk. 6,36-42
Søndag 21. 5.s.e.trin
		 Luk. 5,1-11
Søndag 28. 6.s.e.trin.
		Matt.5,20-26

10.00
10.00
09.00

Præstens ord
august
Kære menighed i Vedsted sogn!

Søndag 4. 7.s.e.trin.
		 Luk. 19,1-10
Søndag 11. 8.s.e.trin.
		 Matt. 7,15-21
Søndag 18. 9.s.e.trin., Søgudstjeneste
		Luk.16,1-9
Søndag 25. 10.s.e.trin. v/Niels Jørgen Holm Larsen
		 Luk. 19,41-48

10.00

10.30

Johs.14,26: ”Men talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i
mit navn, han skal lære jer alle ting
og minde jer om alt, hvad jeg har
sagt jer.”

09.00

Hvorfor fejrer vi pinse?

10.00

september
Søndag 1. 11.s.e.trin.
		 Luk. 18,9-14

10.00

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

Pinse er en af de tre store fester i kirkeåret, men den har aldrig haft helt
samme folkelige appel, som jul og
påske. 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 døden indefra.
Det er dét, påsken handler om: Jesu
død og opstandelse. Hvad så med
pinse?
Ikke alene alligevel
Vi kan læse om den første kristne
pinse i Apostlenes Gerninger kap. 2:
Jesu disciple er samlet og fyldes af
”Helligånden” med ret så drastiske
fænomener til følge. Pinse handler

