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Kirkerne i Holsted
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Alle folkeslag vandrer
i hver sin guds navn, men vi vil vandre
i Herren vor Guds navn for evigt og altid.
Det gamle Testamente, Mikas Bog 4,5

Juni – Juli – August 2021
Årgang 102 blad nr. 3

Gudstjenester
juni – Juli – august 2021

Uge Dato

Søndag/
Helligdag

Holsted Kirke

Skt. Peders Kirke Info

20

23.05
søndag

Pinsedag

11.30
Dåbsgudstjeneste
HDY

10.30
HDY

21

24.05
mandag

2. Pinsedag

14.00
Jazz-gudstjeneste
* Se inde i bladet

Fælles gudstjeneste for Åstrup,
Føvling/Stenderup, Holsted og
Sankt Peders Sogne.

21

30. 05
søndag

Trinitatis

09.00
JBH

22

06.06
søndag

1. s. e. trin.

10.30 + 2 dåb
HDY

23

09.06
onsdag

23

12.06
lørdag

09.00
Konfirmation
JBH

23

12.06
lørdag

10.30
Dåbsgudstjeneste
JBH

23

13.06
søndag

2. s. e. trin.

10.30 + 1 dåb
HDY

24

20.06
søndag

3. s. e. trin.

10.30 + 2 dåb
HDY

25

26.06
lørdag

25

27.06
søndag

4. s. e. trin.

26

04.07
søndag

5. s. e. trin.

27

11.07
søndag

6. s. e. trin.

Andagt for
konfirmander og
forældre. HDY

10.00
Dåbsgudstjeneste
HDY
10.30
EHR
10.30
EHR
09.00
EHR

Uge Dato

Søndag/
Helligdag

Holsted Kirke

28

18.07
søndag

7. s. e. trin.

10.30
HDY

29

25.07
søndag

8. s. e. trin.

30

01.08
søndag

9. s. e. trin.

31

08.08
søndag

10. s. e. trin.

32

15.08
søndag

11. s. e. trin.

33

22.08
søndag

12. s. e. trin.

34

29.08
søndag

13. s. e. trin.

35

04.09
lørdag

35

05.09
søndag

Skt. Peders Kirke Info
09.00
Åstrup Kirke
HDY
09.00
JBH

10.30 + 1 dåb
JBH

10.30
Åstrup Kirke
JBH
09.00
Stenderup
Kirke
JBH

10.30
JBH
09.00
JBH

09.00
Åstrup Kirke
JBH
10.30
Åstrup Kirke
JBH

10.30
HDY
10.30
JBH

19.00
Åstrup Kirke
JBH

10.00
Konfirmation
HDY
14. s. e. trin.

10.00
Konfirmation
HDY

10.30
Åstrup
JBH

NB, NB Deadline for næste kirkeblad tirsdag den 10. august 2021
Folkekirken åbner igen på mere almindelige vilkår
Efter mere end et år med corona og nedlukninger i samfundet og i Folkekirken ser det
ud til, at vi så småt kan vende tilbage til et mere almindeligt liv. Det ser vi frem til i
vores kirker. Vi glæder os til at lukke kirkedørene op for gudstjenester med dåb og
nadver, velsignelse, bøn og bekendelse og med forkyndelse i ord og toner, med musik,
koncerter, fællesskab og fælles salmesang.
Vi glæder os til sommerens og efterårets mange bryllupper og til konfirmationerne, som
måtte udsættes på grund af pandemien. Samtidig er vi glade for, at de, der skal tage
afsked med et elsket menneske, snart kan gøre det uden forsamlingsforbuddets
snærende begrænsninger. Vi vil fortsat sørge for, at vi i vores kirker tager hånd om en
ansvarlig håndtering af corona-situationen. Se nærmere på vores hjemmeside:
www.kirkerneiholsted.dk

Kirkelige handlinger siden sidst

Sankt Peders Kirke
Døbte:
Holsted Kirke:
Noah Fabricius
Ebbe Bolin Laursen

Begravede:
Birgit Larsen
Anna Jørgine Nielsen

Begravede:
Linda Schrøder
Else Korsager
Anne Lunn Vonsbæk

Plejehjemsgudstjenester juni til september 2021
UGE
24

28

32
36

Blomsterengen

kl. 14.30

Åparken

kl. 14.15

Juni

Juni

16. Jacob Bjorholm

23. Eva Holm Riis

Juli

Juli

14. Helle Yskes

21. Helle Yskes

August

august

11. Eva Holm Riis

18. Eva Holm Riis

september

september

08. Jacob Bjorholm

15. Jacob Bjorholm

UGE
25

29

33
37

Anden Pinsedag
I lighed med tidligere år er Menighedsrådet ved Kirkerne i Holsted gået sammen med
Åstrup og Føvling/Stenderup om en særlig gudstjeneste 2. Pinsedag. Vi har rettet henvendelse til Hauberg-Jessens Familietrio og spurgt, om de vil levere musikken. De har
svaret som nedenfor:
Kære alle omkring kirkerne i Holsted, Åstrup og Føvling/Stenderup
Vi glæder os til at være en del af arrangementet 2. Pinsedag i Holsted Kirke den 24. maj kl 14.00. Kirken står for præ- og postludium. Ind imellem pinseteksterne vil vi spille numre med fortællinger
til. Der vil være både danske sange og lidt glad jazz. Der bliver også plads til et par salmer og fællessange.
På klaver/sang skal I høre Susanne Hauberg, musiklærer og tidl.
kirkesanger i Holsted. Gudmund Jessen, til daglig musiklærer,
spiller guitar og synger. På vibrafon/tromme/klaver bliver det
Jeppe Hauberg-Jessen, som studerer på Musikkonservatoriet.
På gensyn mandag den 24. maj i Holsted Kirke.
De bedste forårshilsener fra HAUBERG-JESSEN FAMILIETRIO

Der er plads til 50 gæster foruden personale og aktører

Vi glæder os til konfirmationerne 4. og 5. september 2021
Holsted Kirke den 4. september 2021 kl. 10.00 v/Helle Yskes
Mia Bjørkquist Bech Helsinghof
Andrea Jensen
Steffani Smed
Emma Thymann Hansen
Liva Lilleholt Thomsen
Mathilde Munk Jensen
Natasja Sofie Bodal
Christina Vinding Nielsen
Laura Winther Kjærgaard Rasmussen
Mikaela Kruse Herdalur
Frederikke Solbjerg Pedersen
Andreas Skaarup Pedersen Bøgh
Oliver Ewald Sørensen
Alexander Johannesen
Lucas Lilleholt Thomsen
Esben Tornhøj
Alexander Brink Rasmussen

Foldingbrovej 25
Esbjergvej 117
Højmarksvej 8
Søndermarken 11
Marsvænget 23
Skrænten 2
Søndergade 22
Gildbjergvej 2B
Særmarksvej 7
Birkevænget 4
Kærvej 7
Overmarken 149
Mågevej 6
Brinken 16
Marsvænget 23
Lærkevej 34 M
Overmarken 33

6670
6670
6670
6670
6670
6670
6670
6650
6670
6670
6670
6670
6670
6670
6670
6600
6670

Holsted
Holsted
Holsted
Holsted
Holsted
Holsted
Holsted
Brørup
Holsted
Holsted
Holsted
Holsted
Holsted
Holsted
Holsted
Vejen
Holsted

6670
6670
6740
6670
6670
6670
6670
6670
6670
6670
6670
6670
6670
6670

Holsted
Holsted
Bramming
Holsted
Holsted
Holsted
Holsted
Holsted
Holsted
Holsted
Holsted
Holsted
Holsted
Holsted

Sankt Peders Kirke den 5. september 2021 kl. 10.00 v/Helle Yskes
Pernille Gjerstof Heick
Liva Marie Bruun Boysen
Stephanie Vestergaard Klindtworth
Anne-Britt Catsburg
Mathilde Steiner Christensen
Mathilde Holm Schwartz
Mikkeline Sommerstær
Vilads Reinholdt Paarup
Kristoffer Gjerstof Heick
Viktor Haahr Petersen
Mikkel Bjerregaard
Lucas Dalsgaard Jørgensen
Magnus Dalsgaard Jørgensen
Andreas Osmar Skjøtt Hansen

Allégade 2
Strebelvej 2
Bjerndrupvej 13
Særmarksvej 72
Bethaniavej 3
Nørregade 80
Hedevangen 40A
Storegade 30
Allégade 2
Vestermarken 10
Overmarken 50
Fredensgade 34
Fredensgade 34
Storegade 45

Sankt Peders Kirke den 12. juni 2021 kl. 09.00 v Jacob Bjorholm
Navne og adresser på konfirmanderne, der skal konfirmeres den 12. juni, offentliggøres
på vores hjemmeside.

Kirkenyt
Ved juletid fik vi et næsten nyt menighedsråd ved Kirkerne i Holsted. Menighedsrådet er
Folkekirkens lokale ledelse, som tager sig af alt lige fra indholdet i kirken over bygninger
til økonomi og personaleledelse. Et menighedsråd har således mange opgaver, som de
varetager til gavn og glæde for alle i sognet.
Det nye menighedsrådet for Holsted og Sankt Peders Sogne består af 8 folkevalgte
medlemmer og sognepræsten, som er født medlem af rådet.
Nedenfor præsenterer de nye rådsmedlemmer sig:
Mit navn er Elsebeth Kristensen, 64 år, gift med Bendix, to sønner, to
svigerdøtre og to børnebørn. Pensionist – forhenværende skoleleder.
Jeg har sagt ja tak til at gå ind i Menighedsrådet, fordi jeg ser Folkekirken som et stærkt kulturelt fællesskab, som er med til at definere os
og binde os sammen som mennesker. Vi er mange og med vidt forskellig baggrund, som gerne vil dette fællesskab. Jeg ser en værdi i, at vi
samskaber på tværs med andre fællesskaber. Samarbejdet med Grundtvigsk Forum og Folkebiblioteket er blot nogle af de naturlige samarbejdsfora, der er, men også det øvrige foreningsliv, dagtilbud og skoler kan inddrages i dette.
Lokale og kulturelle arrangementer som eksempelvis foredrag, studiekredse og koncerter er med til at vise, at vi har en kirke af tiden. Arrangementer, hvor vi går sammen på
tværs, er med til at åbne for den mangfoldighed, der er i vores sogne, og det er med til
at synliggøre, hvad vi kan sammen. Jeg tror, at vi med afsæt i dette kan styrke vores
Folkekirke. I Menighedsrådet varetager jeg opgaven som formand. Det indebærer, at
jeg står for dagsordner, mødeledelse, opgaven at binde menighedsrådet sammen og at
tegne vores kirker udadtil sammen med de øvrige menighedsrådsmedlemmer.
Jeg hedder Inga Grosen og er 50 år. Jeg er gift med Brian. Vi har 3
børn. Bitten på 22, Ditte på 19 og Bjarke på 16. Jeg er uddannet
pædagog og har arbejdet i Billund i 21 år. Jeg er opvokset i Holsted
Sogn, hvor jeg både er døbt og konfirmeret ved Finn Riber Jensen.
Brian og jeg er gift i Sankt Peders kirke. Jeg sagde ja til at gå ind i
Menighedsrådet for at give noget tilbage til lokalsamfundet og for at
tage del i det fælles ansvar, vi alle har i vores samfund. For mig har
kirken og kristendommen en værdifuld rolle. Jeg vil gerne medvirke til at vores kirker
bliver gjort mere nutidige og fx tiltrækker flere yngre mennesker. Jeg ser frem til et
spændende samarbejde og oplever allerede nu, at vi har et godt samarbejde i
Menighedsrådet, også med de ansatte ved Holsted og Sankt Peders Kirker. Jeg er
næstformand og varetager formandens opgaver i dennes fravær. Derudover er jeg valgt
som formand i for Kirke- og Kirkegårdsudvalget.

Mit navn er Dorte Schack Trøjborg, 50 år, gift med Torben. Tilsammen har
vi 4 børn. Er uddannet socialrådgiver og har arbejdet i et Jobcenter og en
familieafdeling. I dag er jeg ansat hos 3F Kongeåen, hvor jeg arbejder i Akassen. I min fritid nyder jeg at være sammen med familie og gode
venner, samt at lave forskelligt håndarbejde. Jeg har sagt ja til at træde
ind i Menighedsrådet, fordi jeg mener, at jeg har noget at bidrage med.
Jeg ønsker at bevare og videreudvikle vores kirker i Holsted. Jeg vil gerne
være med til at vise, at Kirken er for alle aldersgrupper og alle samfundslag. Jeg ønsker
en Kirke, der rummer forskellige aktiviteter, lige fra den almindelige gudstjeneste med

bøn og sang til koncerter og andre arrangementer. Jeg håber, at jeg kan være med til at
videreudvikle samarbejdet med andre foreninger i Holsted, så vi sammen kan skabe et
fællesskab for vores sogne. Jeg er valgt som Menighedsrådets kontaktperson og
varetager alt vedrørende kirkernes personale
Mit navn er Lilian Vigtoft-Jessen. Er gift med Henrik. Har 2 voksne børn.
Jeg arbejder som kordegn-vikar i Kolding og Holsted. Jeg har sagt ja til at
komme i menighedsrådet, fordi jeg har været vant til at komme i
Folkekirken fra min tidlige barndom. Kirken og gudstjenesten er derved
blevet en vigtig del af mit liv. Jeg holder meget af højmessen med
mulighed for stilhed, eftertanke og fordybelse. Min begrundelse for at gå
ind i menighedsrådet er, at jeg bl.a. vil gøre, hvad jeg kan for at
højmessen vedbliver at være, som den er nu – i hvert fald i store træk. Her er
nøgleordene for mig fastholdelse af traditionen. Samtidig skal der være plads til
fornyelse. Det kan bl.a. ske gennem afprøvning af nye ideer ved fx gudstjenester for
forskellige aldersgrupper, temagudstjenester og andre aktiviteter. Vi skal være kirke,
derfor skal forkyndelsen altid være i højsædet i alt, hvad vi foretager os. Jeg er
sekretær for menighedsrådet og er som sådan også med til alle udvalgsmøder.
Derudover er jeg medlem af Forretningsudvalget og Aktivitetsudvalget.
Mit navn er Dine Nielsen. I snart 50 år har jeg sammen med min mand
drevet Nielsens Planteskole i Holsted. I mit lange liv har jeg oplevet meget. Har tidligere siddet i Menighedsrådet op mod 10 år, og været medlem
af Ribe Amts Menighedsrådsforening. Har siddet i kommunalbestyrelsen,
først i Holsted, siden i Vejen i 20 år. Har været aktiv i en lang række frivillige foreninger inden for kunst og kultur. Synger i Holsted Motetkor, og
elsker det! Har 3 sønner og 4 børnebørn. Jeg har sagt ja tak til at komme i
menighedsrådet, fordi jeg blev opfordret, og fordi kristendom og folkekirke fylder meget i mit liv. Desværre er arbejdet i rådet blevet mere og mere administrativt. Det handler mere om personalepleje, lovgivning og budgetter end om menighedspleje. Det vil jeg gerne forsøge at ændre lidt på, selvom det nok er at løbe panden mod
en mur. Papir avler desværre papir… I det nye Menighedsråd er jeg medlem af Kirke- og
kirkegårdsudvalget, Aktivitetsudvalget og Valgudvalget.
Jeg hedder Jørgen Bruun. Er 64 år, og har sammen med min kone,
Lajla, drevet mit fødehjem Engholm i Sekær gennem 40 år. Vores
datter og svigersøn har nu overtaget gården, og vi har et samarbejde
omkring driften af landbruget. Lajla og jeg er nu flyttet ind på en
mindre ejendom i Vester Holsted. Efter at have neddroslet mine
erhvervsaktiviteter har jeg fået mere tid til andre gøremål. Således
faldt det mig naturligt at kandidere til menighedsrådet. For mig er det
vigtigt, at kirken er til stede i samfundet. Det bør være sådan, at alle
kan føle sig velkommen i kirken. Det skal føles naturligt for den enkelte at opsøge
kirken, når vort liv fyldes med glæde, såvel som når livet bryder sammen for os.
Folkekirken skal være en del af det liv, der leves, og kirken bør være et naturligt sted
for fællesskab for den enkelte og i lokalsamfundet. I menighedsrådet er jeg kirkeværge
og ansvarlig for Sognegården og medlem af Præste- og sognegårdsudvalget.

Jeg hedder Kaj Evald Pedersen, er 69 år gammel og bor i Holsted
Stationsby. Jeg er pensioneret folkeskolelærer og gift med Kirsten. Vi har
tre børn og 6 børnebørn, som heldigvis er en stor del af vores liv.
Derudover er jeg aktiv i Holsted Lokalarkiv, med alt hvad det bringer af
viden om lokal fortid og nutid. Jeg er aktiv med tennis, badminton, volleyball og gymnastik om dagen, og har tidligere været aktiv i foreningsbestyrelsesarbejde. Jeg er tidligere blevet opfordret til at stille op til
Menighedsrådet, og vil gerne yde et stykke frivilligt arbejde i det lokalsamfund, som jeg bor i. Kirken som tros- og kulturinstitution bør kunne fylde mere i
vores samfund, hvilket jeg gerne vil gøre en indsats for, at den kommer til. Jeg varetager opgaven som Menighedsrådets kasserer. Er formand for Præste- og sognegårdsudvalget og kirkeværge ved Sankt Peders Kirke.
Jeg hedder Linette Pedersen, bor i Holsted St. sammen med min mand
Torben Pedersen. Vi har 3 børn. Da jeg ikke længere har små børn,
føler jeg, at jeg har luft til at prøve noget nyt. Det blev så
Menighedsrådet, fordi det er et ukendt område, hvor jeg skal starte
helt fra begyndelsen, men også, fordi kirken er et sted, forbundet med
traditioner. Jeg er et menneske, som holder meget af traditioner, og
forhåbentlig er det noget, jeg har givet videre til mine børn. Jeg håber,
min periode i Menighedsrådet bliver spændende og lærerig, og at det bliver noget, som
jeg vil komme til at bruge mange år frem. I menighedsrådet er jeg tovholder for
Aktivitetsudvalget.
Mit navn er Helle Yskes, 58 år. Gift med Hans Yskes. Har to voksne
børn. Har været sognepræst i Holsted i næsten 30 år og har ”overlevet”
8 menighedsrådsvalg☺. Til forskel fra de øvrige rådsmedlemmer er jeg
ikke valgt, men ”født medlem” af menighedsrådet. Min opgave i rådet
består i at samvirke med de valgte medlemmer om kirkens indhold og
rammer. Tilsammen leder vi tro, som for mig betyder, at præst og meninghedsråd skal sørge for gode rammer om kirkens forkyndelse af tro,
håb og kærlighed. Kirken skal være tilstede både til hverdag og til fest,
i sorg og i glæde. For mig er det dét, kirkens gudstjenester og alt andet
liv, som udgår fra Folkekirken, skal gøre godt for. I Menighedsrådet er jeg med i
Forretningsudvalget, Kirke-og kirkegårdsudvalget, Præste- og sognegårdsudvalgtet og
Aktivtetsudvalget, men altid sådan, at jeg mener at have de valgte medlemmers
velsignelse til at lade præstegerningen komme i første række. For det er det, jeg
brænder for.
Præst og menighedsråd ser frem til at møde alle jer i sognet i mange forskellige sammenhænge både i kirken og i lokalsamfundet.
Med venlig hilsen
Menighedsrådet og Helle Yskes

For kontaktoplysninger på menighedsråd, personale og præst se hjemmesiden:
www.kirkerniholsted.dk

Tryk: Holsted Tryk v/Verner Andreasen.
Tlf. 2143 7128, Kærvej 12, 6670 Holsted

