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Benjamin Henriksen
Nohr Bom Pihl Hansen
Alonna Marie Cadorna Funder
Nickolai Charles Løfving Christensen
Lauge Nissen Hjarnø Tetens
Maria Mertz Holm
Døde
Georg Geil Rosenberg

Annagrethe Laurine Hansen Møller
Mary Nielsen Dons
Kirstine Larsen
Ester Feddersen
Anna Marie Frederiksen
Viede
Ninna Antzcak og
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Kamilla Evertsen Jacobsen og
Rasmus Bull Mamsen
Winnie Fuchs og
Mikkel Kjærbye Larsen

Lokalhistorisk »Nyt«
Nedlæggelse af busruter er ikke en ny opfindelse
Dannevirke 1928

Skal Jels-Koldingbilen standse?
En nedsat rutebilkommission der
skal gennemgå alle rutebilkoncessioner er kommet med den indstilling, at
ruten fra Kolding over Hjarup til Jels
skal begrænses til Kolding-Hjarup.
Det har udløst store protester fra
befolkningen og rutebilejer Brændekilde erklærer at det vil betyde at
ruten bliver nedlagt.

Protestmøde
Angående nedlæggelsen af ruten
Jels – Vamdrup – Kolding
Gdr. Martin Nielsen blev valgt til
ordstyrer.
Brændekilde redegjorde for kommissionens arbejde, der gik ud på at forhindre at rutebilerne generede amtsbanerne i Haderslev amt, der kæmpede med store underskud, Brændekilde ment i øvrigt at rutebilerne tilførte
passagerer til banerne, ved at udfylde
hullerne i trafikken uden for banernes dæknings område.
Mange have ordet på mødet, forpagter Juhl, Jelsgård mente at det ville
være til ubodelig skade hvis ruten
blev beskåret, så rejsende fra Jels
skulle med amtsbanen til Sommersted og så der skifte tog
for f.eks. at komme til
Vamdrup.

for lidt til den vedligehold af vejene
for den slitage trafikken medførte,
men støttede dog fuldt ud protesten,
han mente dog som også Bager
Buchard havde udtalt, at køreplanen
skulle lægges om så der mindst blev 2
timers ophold i Jels.
Der var en del diskussion om slitagen
på vejene, de fleste mente dog at det
var de tunge lastvogne der havde
skylden, Brændekilde oplyste at alle
rutebiler var monteret med tvillingringe, som han mente nedsatte belastningen af vejene.
Der var mange der havde ordet på
mødet: Dyrlæge Christensen, Heide
Jørgensen, Mariegård, blikkenslager
Lastein, Snedker Skov, gdr. Bindeballe, mejeribestyrer Kjær, m. fl.
Mødet sluttede med at man enstemmig enedes om at protestere mod den
skitserede ændring af ruten. Rutebilejer Brændekilde oplyst at der til dato
var 864 beboere langs ruten der havde
underskrevet protesten. D. 15. marts
sender Vamdrup sogneråd en anbefaling af opretholdelse af ruten og derefter ser det ud til at der bliver ro om
sagen.

Sø. 3. dec.

10.00

1. søndag i advent

Kirkekaffe - Jubilæum-Jels Kirkes
Voksenkor medvirker

Sø. 10. dec.

19.00

2. søndag i advent

De ni læsninger. Skole-Kirke-Koret
og konfirmanderne medvirker

Sø. 17. dec.

9.00

3. søndag i advent

Fre. 22. dec.

8.30 og 9.45

Sognerådsformand Chr.
Bek udtalte at rutebilerne hidtil havde betalt

Jels&Kirke
Sogn

v. Knud Fensteen Madsen
Juleafslutning for skolen

Sø. 24. dec. 14.00 og 15.30 Juleaften
Ma. 25. dec.

10.00

Juledag

Ti. 26. dec.

9.00

2. Juledag

Trompetist og Jels Kirkes Voksenkor
medvirker
v. Anne-Marie Moss Hansen
m. champagne og kransekage

Sø. 31. dec.

16.00

Nytårsaftensdag

Sø. 7. jan.

10.00

1. søndag efter hellig tre konger

Sø. 14. jan.

10.00

2. søndag efter hellig tre konger

Sø. 21. jan.

9.00

sidste søndag efter hellig tre konger - v. NN

Sø. 28. jan.
Sø. 4. feb.
Sø. 11. feb.
Sø. 18. feb.

10.00
10.00
9.00
10.00

Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn
1. søndag i fasten

Sø. 25. feb.

10.00

2. søndag i fasten

Sø. 4. marts
Sø.11. marts

10.00
9.00

3. søndag i fasten
Midfaste

v. NN

indsamling til folkekirkens nødhjælp

Kalenderen
Lø.
Ons.
Ons.
Ons.
Ons.
Ti.
Ons.
Ons.
Ons.
Fre.

9. december
13. december
10. januar
17. januar
24. januar
30. januar
7. februar
21. februar
21. februar
23. februar

Ons.
Sø.
Ons.
Fre.
Sø.

7. marts
11. marts
14. marts
27. april
29. april

16.00
14.30
10.00-11.15
19.00-21.00
10.00-11.15
19.30
10.00-11.15
10.00-11.15
19.00-21.00
19.30
10.00-11.15
9.00-12.00
19.00-21.00
10.00
9.00 og 11.00

Julekoncert
Jels Kirke
Gudstjeneste
Dixensminde
Babysalmesang
Jels Kirke
Menighedsrådsmøde
Sognehuset
Babysalmesang
Jels Kirke
Sognemøde
Sognehuset
Babysalmesang
Jels Kirke
Babysalmesang
Jels Kirke
Menighedsrådsmøde
Sognehuset
Hele Kirken Synger
Jels Kirke
Skole-Kirke_koret medvirker
Babysalmesang
Jels Kirke
indsamling til folkekirkens nødhjælp
Menighedsrådsmøde
Sognehuset
Konfirmation
Jels Kirke
Konfirmation
Jels Kirke

Bondes Eg

I september plantede vi Bondes Eg på kirkegården i forbindelse med høstgudstjenesten:
Luther skal efter sigende have sagt: Hvis jorden gik
under i morgen ville jeg plante et træ.

Voksenkoret under ledelse af Ramunas Styra har øveaften hver torsdag fra kl. 19.30 til
21.30. Skole-kirkekoret øver onsdage fra 14.15-15.30 på Jels Skole.
Ledelse: Sabine Gad og Ramunas Styra.

Kirkelig telefontavle
www.jels-kirke.dk

Martin Nielsen udtalte
at han havde opbakning
fra samtlige i Troldkær
til at protestere mod
nedlæggelsen af ruten.

Dec. 2017 • Jan. • Feb.
Nr. 4 - 2018

Gudstjenester

Menighedsrådsformand
Bente Fogh, tlf. 2736 0249
bentefogh30@gmail.com
Kirkeværge
Joan Carstensen, tlf. 6135 4830
carstensen@privat.dk
Kasserer
Margit Ottosen, tlf. 6166 7882
margitfalkenberg@mail.dk

Organist
Ramunas Styra
Graverhuset, tlf. 7455 3015
(bedst man.- fre.12.00-12.30)
Graver René Jørgensen
Kirkebil (bestil inden lørdag 12.00)
Solveigs Taxa, tlf. 7484 1668
Sognepræst
Anne-Marie Moss Hansen, tlf. 7455 2126
ammh@km.dk

Rødding Bogtrykkeri ApS / 74 84 14 15

Kirkelige handlinger

Bondes Eg har sit navn efter Jørgen Bonde, som flyttede
til Jels Sogn i 1963.
Han var kendt som et engageret, dannet og myndigt
menneske, der var aktiv langt op i 90 års alderen.
Gennem mere end 40 år var han ansat i skovvæsnet. Han
vidste alt om træer og elskede træer - især egetræer.
Han fremavlede dem selv. På rad og række stod de i
hans lille ”skovbørnehave” hjemme i villahaven. Sognepræsten i Jels var en af de heldige, som blev beriget med
nogle af hans træer, og det var et af dem, der fik sin
blivende plads på kirkegården. Der er tale om en rød-eg,
der stammer fra et agern, som Jørgen Bonde selv fandt i
Klaskeroj Skoven ved Jels.

Præstens hjørne
Kærligheden
”Kærligheden er stærk som døden”,
står der i Højsangen i Det gamle Testamente (8,6). Kærligheden er altså
meget stærk, for hvor stærk døden er,
det ved vi jo. Det ved særligt de af os,
der i denne mørke tid sidder med sorg
i hjertet. Selv om det måske ikke lige
var det, Grundtvig mente med ordet,
så er det også en slags julesorg. Julesorg. Et underligt ord - for julen er da
lys og glæde! Ja, det er den. Der er bare
det, at jo ældre man bliver, jo flere bløde fodtrin er der afsat i sindet. Spor
efter dem, der var hos os og nu ikke er
her mere. Savn og sorg bliver altid tungere at bære, når de store højtider og
mærkedage nærmer sig. Måske er det
den første Juleaften uden det elskede
menneske. Måske er det Juleaften nummer 25 uden det elskede menneske.
Men ved juletid er sorgen altid frisk.
Som var den født i går.
Men det fortæller os jo netop også, at
kærligheden ikke bare er stærk som
døden. Kærligheden er stærkere end
døden, for kærligheden varer og brænder, også når døden har skilt dens genstand fra os. Sorgen er også kærlighed.
Den er bagsiden af kærligheden.

Og menneskers kærlighed til hinanden
vil altid kun være et svagt genskin af
Guds kærlighed til os. Hvor stor er
Guds kærlighed da ikke?
”Kærligheden, hjertegløden stærkere
var her end døden”, synger vi i salmen
”Hil dig, frelser og forsoner”. Det var
Guds plan, at Jesus Kristus skulle
fødes ind i verden og leve i den som et
menneske, som een af os. Og så skulle
han dø i stedet for os og opstå for at
give os håb. Håb til, at livet er andet og
mere end det, vi kan se og måle og
veje. Håb om et lysglimt i mørket.
”Det folk, der vandrer i mørket, skal se
et stort lys. Lyset skinner for dem, der
bor i mørkets land.”
Gud, vor Fader, gav i nåde
julenat
os en skat,
herlig overmåde;
for at frelse os af nøden
steg herned
kærlighed,
stærkere end døden.
De bedste ønsker om en stille adventstid, en glædelig jul og et velsignet
nytår fra
Anne-Marie Moss Hansen

Reformationsåret 2017
Sidste efterår trak en kirkegænger mig
til side og spurgte: Er I her ved kirken
opmærksomme på reformationsåret?
Det var vi, og i januar 2017 havde vi
vores første arrangement for at markere 500 året for reformationen. Og i det
følgende følger et tilbageblik over de
forskellige arrangementer:
I marts deltog konfirmanderne i rollespillet: Luthers Nøgle, og her fik de
sammen med 600 andre konfirmander
fra Malt Provsti lov til lege middelalder
for en dag.
I maj havde vi besøg af Skole-KirkeKoret til Hele kirken Synger, og her var
aftenens tema Martin Luther.
I juni holdt biskop emeritus Karsten
Nissen et veloplagt foredrag om Luther
og hans betydning og aftryk på vor tid.
I august lavede minikonfirmanderne
nogle flotte Luther roser
I september arbejdede konfirmanderne
med Luthers teser, og de har i den forbindelse skrevet nogle nye teser. De
kan ses på døren i våbenhuset.
I oktober var der folkemøde i Ribe i
dagene 12. – 15. oktober. Det var dage
med gudstjenester, åbningstale ved
Betel Haarder, rap ved Per Vers,
kunstudstillinger, foredrag og debat.

Mere en 120 forskellige tilbud.
Den 28. oktober var der koncert med
ca. 100 sangere fra Øster Lindet Koret,
Skodborg/Skrave Kirkekor, Rødding
Egnskor og Jels Kirkes Voksenkor i Jels
Kirke, hvor Lutheråret blev markeret
set fra salmernes og musikkens side
med korsang, fællessalmer og fortællinger.
Dagen efter havde vi reformationsgudstjeneste med efterfølgende frokost i sognehuset med Luther øl.
I november var der besøg i kirken af
skolens 3. klasser, som har arbejdet
med udvalgte salmer af Luther i skolen i et tværfagligt regi.
Salmerne har de også sunget sammen
med 600 andre børn fra Ribe Stift i
Ribe Domkirke. Og arbejdet på skolen
blev rundet af med en aften i Jels kirke
for elever, forældre og søskende.
Det har været menighedsrådets ønske,
at tilbuddene omhandlende reformationen har skullet være så mangfoldige
som muligt, så der var noget for
enhver smag. Og vi håber, at reformationens betydning for det samfund vi
kender i dag, er blevet belyst og fejret
ved de mange arrangementer.
Anne-Marie Moss Hansen

Sket & sker
Babysalmesang
Onsdag den 10. januar 2017 begynder
en ny runde babysalmesang i Jels Kirke
- og I er inviteret til at være med!
Babysalmesang er et tilbud til alle babyer i alderen 0-10 måneder og deres
mor/far; vi vil sammen synge kendte
og ukendte salmer/sange, lege sanglege, sige rim og remser og meget mere.
Undervejs vil vi bruge rekvisitter som
sæbebobler, farvestrålende tørklæder,
vifter, klokker, balloner osv., for at barnet kan få brugt alle sanser.
Vi vil hver gang synge i ca. 30 minutter,
hvorefter der er en forfriskning i kirken.
Der kræves ingen forudsætninger ud
over lysten til at være med!
Man bedes medbringe en dyne el. tæppe, som barnet kan ligge på. Kirken vil
være opvarmet, og der vil være skumunderlag på gulvet, hvor vi sidder.
Babysalmesang foregår på onsdage
kl. 10.00 i kirken på følgende datoer
i 1. halvår af 2018:
10. januar
24. januar
7. februar
21. februar
7. marts
Hvis det er noget for dig og din baby, så
meld dig til hos undertegnede på tlf.nr.
74 55 21 26 eller e-mail ammh@km.dk
senest den 5. januar. Holdet kræver 10
tilmeldte for at blive oprettet. Det er
gratis at deltage.
Venlig hilsen
Anne-Marie Moss Hansen

Et lille udpluk fra
Menighedsrådets arbejde
Menighedsrådet afholdt i Oktober et
orienteringsmøde for gravstedsindehavere med det formål at præsentere helhedsplanen.
Det
var
specifikt
gravstedsindehavere i den sydlige ende
af kirkegården, som var inviteret, idet
det er i den del af kirkegården de store
ændringer sker over den nærmeste
årrække.
Fremmødet var rigtig fint og der var
efter gennemgangen af planerne en god
debat om muligheder og konsekvenser
for de enkelte indehavere. En del gav
allerede på mødet udtryk for deres
ønsker medens andre tog orienteringen
med hjem til videre overvejelser.
Oversigtstegningerne er nu lagt på Jels
Kirkes hjemmeside så alle har mulighed
for at se hvordan det endelige resultat
bliver på sigt.
Det endelige budget for 2018 er nu tilgået Menighedsrådet – så i løbet af 1.
kvartal sætter vi os sammen og finpud-

i Jels
ser de enkelte områder i forhold til,
hvad der skal ske i løbet af Kirkeåret.
Kirkerenoveringen skal prioriteres højt
i 2018. Det er, lige som kirkegårdsændringerne, en stor opgave at få skudt i
gang. Vi er lige nu ved at lægge sidste
hånd på tegningerne inden de skal til
godkendelse i bla. Provsti og Stift.
I forbindelse med Gudstjenesten d.
3/12 er der arrangeret Kirkekaffe og
her vil Menighedsrådet gerne markere
Anne-Marie Moss Hansen’s 10 års Jubilæum som sognepræst ved Jels Kirke.

Sket & sker
Haderslev
Domkirkes
Pigekor

Korets første CD, “Gloria”, udkom i
2015, hvor bl.a. Den Danske Salmeduo
medvirker.

Lørdag den 9. december afholdes årets
julekoncert i Jels Kirke, kl. 16.00.
I år får vi besøg af Haderslev Domkirkes Pigekor, som er et ambitiøst arbejdende pigekor med 40 sangere i alderen
12 - 20 år.
Udover ugentlige korprøver, gruppeprøver og korrejser modtager pigerne
solo-undervisning i sang ved erfarne
sangere og sangpædagoger.
Pigekoret har et højt aktivitetsniveau og
optræder årligt 20 - 25 gange i ind- og
udland ved koncerter, gudstjenester og
events.
I marts/april 2017 turnerede koret
“Kattegat rundt” med koncerter i Aalborg og Göteborgs domkirker, samt
Sankt Petri Kirke i Malmö, mens det
blot en måned senere sang i Haderslev
og Aarhus Domkirker og i Sct. Mortens
Kirke i Randers med bl.a. uropførelsen
af “Fem Kristus-ord”, der er dedikeret
til koret.
På TV har koret vist sig ved DR’s nytårsgudstjeneste 2015/2016, ligesom pigerne medvirkede i pinsen 2017 ved
den nationale fejring af Reformationsjubilæet under overværelse af HM
Dronningen.
I foråret 2016 var koret under fjerne
himmelstrøg, da de besøgte Palæstina/Israel med koncerter i bl.a. Jerusalem og Betlehem.
I 2015 gjaldt årets turne Norge, hvor
pigerne bl.a. begejstrede ved en koncert
i Norges kroningskirke, Nidarosdomen, i Trondheim.
I maj måned 2014 vandt koret en 1. pris
i festivalen “62nd European Music Festival for Young People” i Neerpelt, Belgien, og i foråret 2013 resulterede deltagelsen i den internationale kor-konkurrence "Slovakia Cantat" i et sølvdiplom.
Pigerne indspillede i foråret 2017 CD’en
“Luk julefreden ind”, bl.a. sammen
med Sønderjyllands Symfoniorkester.

Bertelsen, Golfvej 3. Han træffes på
telefon nummer: 2488 5625 eller på email: heb@jels.dk
Billetterne koster 100 kr. pr. styk, og
børn under 12 år har gratis adgang
ifølge med voksne.
Dørene åbnes kl. 15.00, hvor også
resterende billetter kan købes.

Menighedsrådsformand
Bente Fogh

Julekoncerten 2017

i Jels

Sognemøde
Dirigent for Haderslev Domkirkes Pigekor
siden januar 2012, er Thomas Berg-Juul
(f.-1977).
Han kom til Haderslev Domkirke i
2011 fra Fredenskirken i Aarhus, hvor
han dirigerede kirkens kantori, børnekor og spirekor.
I sine helt unge år var han i en årrække efterskolelærer, og arbejdet med
børn og unge har altid ligget ham på
sinde. Om sit arbejde med Pigekoret
siger Thomas selv: “At holde korpøver
med så skønne unge mennesker er et
meget privilegeret arbejde. Når vi så
kommer til dét med koncerterne, ja at dirigere Domkirkens Pigekor til
koncert ville jeg om nødvendigt betale
for at få lov til!”
Det stod først relativt sent fast, at han
skulle være musiker. Således var han i
begyndelsen af sine tyvere, i 1998, før
han for første gang rørte ved det, der udover koret - skulle blive hans instrument: Orglet.
Derefter gik det dog slag i slag:
Optagelse på Det jyske Musikkonservatorium i 2001, Diplomeksamen i
2006, optagelse i solistklassen i 2007 og debut fra Aarhus Domkirke i 2009.
Undervejs aflagde han kantor-eksamen i 2005, og har taget efteruddannelse i børnekorledelse på Syddansk
Musikkonservatorium og Skuespillerskole i 2010.
Udover Domkirkens Pigekor leder
han også Aspirantkoret, Juniorkoret
og Spirekoret og synger dermed med
ca. 90 piger hver uge i Domkirkens
vidtforgrenede korarbejde. Han er
aktiv i Folkekirkens Ungdomskor
(FUK) i Haderslev Stiftskreds bestyrelse, og optræder som instruktør på korstævner i både kirke- og skoleregi.
Thomas er gift og far til 3 små piger.
Billetter til koncerten kan købes i
Super Brugsen eller hos Hans Erik

Jels Husholdningsforening, Jels Lokalhistorisk Forening og Jels Menighedsråd har tradition for, at de en
gang årligt går sammen om at arrangere et fællesmøde.
Næste gang finder mødet sted
den 30. januar 2018 kl. 19.30
i Sognehuset.

Aftenens foredragsholder er professor
Johannes Nørregaard Frandsen, som
vil holde et foredrag med titlen:
”Kulturopbruddet på landet – Da
landbolivet blev en by i provinsen”.
Johannes Nørregaard Frandsen stammer fra Grimstup, hvor han voksede
op på en gård. Hans drøm var at arbejde ved landbruget, men det satte
en rygskade stopper for, og han blev i
stedet for historiker og siden professor
ved Syddansk Universitet.
Nørregaard Frandsen vil holde et folkeligt foredrag om de store forandringer, som er sket på landet gennem de
sidste generationer.
Entré: 50 kr. inkl. kaffe og kage.
Alle er velkomne.

Hele Kirken Synger
Fredag den 23. februar 2018 afvikles
årets første Hele Kirken Synger i Jels
Kirke.
Skole – Kirke – Koret vil medvirke
denne fredag sammen med Jels Kirkes
præst og kirkens organist.
Det bydes efterfølgende på kaffe og
kage i Sognehuset. Velmødt!
Anne-Marie Moss Hansen

