Arrangementer

Præstens ord
pile igennem Golgatas blodpagt.
Jesus er den eneste, som er værd at
stifte bekendtskab med. I øjeblikket
har enhver i ham den bedste advokat, der ønsker at føre alle vore sager overfor den himmelske domstol.
Han taler vor sag ikke bare med sin
mund, men med såret i sin side og
naglegabene i sine hænder. Hans
blod har en så kraftig røst om tilgivelse, fred og evigt liv, at vi må svare
igen med tak.
Vi må samtidig være fyldt med tak
over, at alle anklagende røster vil
forstumme og forsvinde, når blodets
iboende forsoning og kraft bekendes. Jesus er ”det Guds lam”, som
tilbyder at træde frem i stedet for os,
ja, for at føre os til Gud.
Han skulkede ikke fra Golgata-opgaven, men overgivet til Gud lod han
sig pine og plage og til sidst korsfæste, – ja, lad os høre det igen - for at
føre os til Gud.
Hjælpen er nær
Johs. 14,14: ”Hvis I beder mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det.”
For tid tilbage var jeg til en gospelkoncert, hvor den kendte gospelsanger Lillian Boutté sang med ynde og
livsglæde. Fire musikere med hver
sit instrument dannede en smuk musikalsk ramme om det hele.
Jeg tror godt, jeg kan sige, at Lillian
Boutté henrykkede os alle med sin
charme og gospelsang. Hun sang
bl.a. en gammel klassiker, hvor ordene lød: ”It is no secret, what God
can do, what he has done for others,
he will do for you.” Oversat betyder
det: ”Det er ingen hemmelighed,
at hvad Gud kan gøre, det han har
gjort for andre, vil (kan) han gøre for

dig”. Ordene gjorde indtryk på mig,
for ordene stemmer jo overens med
Bibelens budskab.
Tag f.eks. Jesu ord i Johs.14,14:
”Hvis I beder mig om noget i mit
navn, vil jeg gøre det”. Jeg har altid
syntes, at ordene var alt for store,
men de stor jo der, så vi må tage
dem til efterretning. Og vi må ikke
glemme, at det er fra Jesu hjerte og
mund, de kommer. Og derfra kommer der kun sandhed.
Jeg husker for mange år siden, hvor
en mor fortalte, at hendes dreng begejstret var kommet hjem fra skole
og havde sagt: ”Grube har en bog,
og der er kun sandhed i den.” Det
var Det nye Testamente, som jeg i
en periode brugte i kristendomstimerne, han hentydede til.
Jo, der er kun sandhed i den bog,
for den omhandler jo Jesus, som er
sandheden, vejen og livet. Som Johannes fortæller, så ønsker Jesus virkelig at gøre tingene for os, og det
er ikke nogen hemmelighed. Det
står jo sort på hvidt og har gjort det i
knap 2.000 år.
Lad os tage ordene til os, og lægge
vore behov frem for Gud i bøn, så
vil han høre og svare, for han er jo
kærligheden selv. Og som sangteksten siger: ”Hvad han har gjort for
andre, vil han også gøre for dig”.
Lyt selv til sangen som er valgt til at
blive dagens Worship Lovsang.
Som jeg læste et sted: ”Fordi Gud er
Gud, kan han. Og fordi Gud er god,
vil han”. Og som der står i en sang:
”Den evig rige Gud, han os fremdeles give”.
Kilde:
dagens-ord-andagt.dk

Kirkelige handlinger

Kirke- og kirkegårdsvandring

Torsdag, 5. september kl. 18.30 på Vedsted kirkegård
Kirkegårdsleder Lars Ziemann og sognepræst Carsten Vigsø fortæller om
kirkegården og kirken. Der afsluttes med en kop kaffe i kirken.

Sønderborg Gospel Choir

Torsdag, 12. september kl. 19.00 i Vedsted kirke
VI SYNGER, FORDI VI IKKE
KAN LADE VÆRE!
Sønderborg Gospel Choir er et
rutineret kor med over 25 års erfaring og ikke mindst sangglæde
i bagagen.
Koret består af godt 40 sangglade mennesker i alle aldre med
vidt forskellige baggrunde, som
især har det tilfælles, at vi elsker
at synge og netop dét kan vores
publikummer mærke.
Vi har optrådt med både nationale og internationale solister,
vi nævner i flæng: Rasmus
Seebach, Julie Bertelsen, Jesper
Lundgaard, Julie Lindell, Harlem

Efteråret 2019
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.

8. juni

Gospel Singers, Bob Bailey og Junior
Robinson. Vi stræber efter, at komme
i kontakt med publikum og viderebringe glædens budskab, som gospel
jo er indbegrebet af.
Fri entré.
Arrangør: Harriet Hørning

Høstgudstjeneste

Søndag, 15. september kl. 10.00 i Vedsted kirke
Efter en typisk dansk sommer med
både varmt og vådt vejr kan vi igen
glæde os til en god høst.
Kirken pyntes med forskelligt fra
mark og have: kornaks, frugt,
bær, blomster og meget andet.
Det er en god måde at vise sin
taknemmelighed over, 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”.

Søndag, 6. oktober kl. 10.30 i Hammelev 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.

Hyggeeftermiddag

14. april
25. maj
26. maj
23. juni
23. juni

Mark Gormsen
Mads Breum Frank
Mads Rosendahl Andersen
Emma Johansen Grejsen
Mads Bækhøj Sørensen

Viede / kirkeligt velsignede

Fælles korgudstjeneste

Minikonfirmander

Døbte

Fredag, 8. november kl. 14.00 på Skausminde
Vi kan se frem til en rigtig hyggelig eftermiddag sammen, hvor der serveres
kaffe og kage.

Annemarie Hesselager og
Ronni Vang Jørgensen

Begravede / bisatte
5. april
9. april
19. april
16. maj
24. maj
5. juli

Alex Zingenberg
Bent Petersen
Jenny Larsen
Inga Vestergaard Paulsen
Grejs Hansen Krab
Karl Erik Simonsen

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, 18. september kl. 15.00
Onsdag, 18. september kl. 19.00
Onsdag, 9. oktober kl. 19.00
Onsdag, 20. 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 2019.

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

Missionshuset Hjørnestenen
Hovedgaden Vest 71, Over Jerstal
Form. Ole Jespersen, 30 72 29 15
Torsdag, 5. september Henrik
Hadberg, Munkebo
Lørdag, 7. september Socialdag.
Program følger
Torsdag, 26. september Høstfest.
Henning Kamp
Torsdag, 3. oktober Peter Olsen,
Hillerød
Torsdag, 24. oktober - lørdag,
26. oktober Søren Pedersen
Lørdag kl. 10.00 samt efterfølgende fællesspisning
Søndag, 3. - lørdag, 9. november
Halmøder, Løgumkloster
Torsdag, 14. november Helge
Poulsen, Helsinge

Juniorklubben

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

11.s.e.trin.
Luk. 18,9-14
12.s.e.trin.
Mark. 7,31-37
Høstgudstjeneste, koret medvirker
Ingen gudstjeneste i Vedsted kirke
Der henvises til Hammelev kirke
15.s.e.trin.
Matt. 6,24-34, v/Julie Aulkær Glöe

september - oktober - november 2019
10.00
10.00
10.00
09.00

oktober
Søndag 6.
Søndag 13.
		
Søndag 20.
		
Søndag 27.
		

Fælles korgudstjeneste i Hammelev
17.s.e.trin.
Luk. 14,1-11, på Skausminde
18.s.e.trin.
Matt. 22,34-46
19.s.e.trin.
Mark. 2,1-12

10.30
10.30
10.30
10.00

kl. 18.30 i skolen i Over Jerstal

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

kl. 19.00 i missonshuset

51 51 99 85

Præstens ferie og friweekend
Lørdag, 28.9. - søndag, 29.9.
Tirsdag, 22.10 - lørdag, 26.10.
Lørdag, 16.11. - søndag, 17.11.
Lørdag, 30.11.
Embedet varetages af
Julie Aulkær Glöe,
sognepræst i Hammelev,
74 50 71 12 / 20 26 65 13 eller
Niels Jørgen Holm Larsen,
sognepræst i Sommersted,
74 5 41 58

Juniorklubben ’Mellem himmel og
jord’ mødes hver anden onsdag kl.
18.30-20.00
Aldersgruppe 3.-6. klasse.
7. sept – Vi hører om bibelen
18. sept – Vi triller i bowlingcenter
2. okt – Vi besøger skolekøkkenet
10. okt – Spille og hyggeaften i
missionshuset kl 19-21
30. okt – Vi får besøg/tar’ på besøg
13. nov – Leg i gymnastiksalen
27. nov – Vi hører om bibelen
Ledere:
Tabita, Anne Mette (2844 5193) og
Ole Jespersen (3072 2915)

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

Han førte os til Gud

november
Søndag 3.
		
Søndag 10.
		
Søndag 17.
		
Søndag 24.
		

Alle Helgens dag
Matt. 5,1-12, koret medvirker
21.s.e.trin.
joh. 4,46-53
22.s.e.trin
Matt. 18,21-35, v/Julie Aulkær Glöe
Sidste søndag i kirkeåret
Matt. 25,31-46

10.00
10.30
09.00
10.30

december
Søndag
1.
		
Søndag
8.
		
Mandag 9.

1.s.i advent
Luk. 4,16-30
2.s.i advent, Luciagudstjeneste
Matt. 25,1-13
Luciagudstjeneste på Skausminde

10.00
19.00
15.30

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

1. Pet. 3,18: ”For også Kristus led én
gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdiges skyld
for at føre jer til Gud.”
Det er apostlen Peter, som her maler
Kristi lidelseshistorie for vort blik, så
vi må undres endnu engang. Evangeliet er så stort og grænseoverskridende, at vi må høre det igen og
igen.
I årtusinder har mennesker søgt Gud
og prøvet på at føre andre mennesker til Gud. Men tit blev det til
en stræben efter gode gerninger og
selvpineri for at tilfredsstille Gud.
Det sker desværre også i dag, at
mennesker på forskellig vis søger at
arbejde sig op til Gud. Man stikker
spyd og nåle igennem legemsdele,
kravler på knæ hen til gudestatuer,
bader sig i floder for derigennem at
opnå renselse for sjælen osv. osv.
Alt sammen er det forgæves set i lyset af evangeliet.

Evangeliet er så helt anderledes.
Evangeliet er først og fremmest en
person, nemlig Jesus Kristus. Jesus
er den eneste, med hvem ingen
sammenligning er mulig. Ingen religionsstifter kan hamle op med ham,
som er sandheden vejen og livet.
Al storhed hos andre er behæftet
med magt og underfundighed, al anden visdom er blandet med tåbelighed og falskhed og al anden kærlighed er smittet med egenkærlighed.
Jesus står helt alene med den reelle
frelse. Der er ingen, der kommer så
nær til vort hjerte som ham, ingen,
som formår at skabe tryghed, tillid og tro som ham, ingen som på
én gang er myndig og ydmyg som
ham. Han er i sandhed profeten med
sandhedens malm i sig.
Jesus fandt frem til de oversete og
hans ord fandt genklang i den dybt
faldne, for han kan som ingen anden rejse og genoprette det forliste.
Han vasker tavlen ren med sit blod.
Og han gør det så grundigt, at ingen
Djævel formår at sende anklagende

