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129 Julebudet til dem, der bygge

Julebudet til dem, der bygge
her i mørket og dødens skygge,
det er det lys, som, aldrig slukt,
jager det stigende mulm på flugt,
åbner udsigten fra det lave,
trøster mildelig mellem grave.

Julebudet i vinterens vånde,
det er Gud Faders varme ånde,
menneskefaldet til frelse vendt,
menneskets adel på ny erkendt,
hjertets ret til at kæmpe og vinde
evig fastslået, trods hver en fjende.

Julebud under storm og torden
melder og giver fred på jorden,
fred til at stride vor strid med mod,
fred til at vente på enden god,
højt under medbør og dybt i sorgen,
fred for både i går og i morgen.

Julebudet til dem, der græde,
det er vældet til evig glæde.
Glæd dig da kun, du menneskesjæl,
stinger end ormen endnu din hæl!
Favn kun trøstig, hvad Gud har givet,
løft dit hoved, og tak for livet!

J. Chr. Hostrup 1881 og 1884.



For et par tusind år siden sad en mand

i en fængselscelle. Der var mørkt og fug-

tigt omkring ham, der hang en skarp

lugt af råd i luften og det eneste selskab

han havde, var de hvislende rotter i hjør-

nerne. Johannes Døberen, som han kal-

des, var blevet spærret inde fordi han ir-

riterede den romerske overmagt noget

så grænseløst.

For det første var det utroligt mærkeligt

at gå rundt i tøj lavet af kradsende

kameluld. Og endnu mere mærkeligt

var det, at han kun spiste græshopper og

honning. Men det værste var nu, at han

gik og råbte op som en gal, om en mand

der skulle komme. Om frelseren.

Så hans overbevisning, hans tro, havde

fået ham smidt i fængsel. Og der i mør-

ket og ensomheden, var Johannes kom-

met i tvivl.Var alt det han havde troet og

håbet virkelig gået i opfyldelse? Var det

Jesus, der var Messias? Han havde jo

selv døbt manden, og han havde hørt

røsten fra himlen: ”Det er min elskede

søn!” Men kunne det nu alligevel være

sandt? Det var som om han ikke helt le-

vede op til forventningerne. Dér i mør-

ket var der intet andet selskab end rot-

terne og tvivlen.

”Hvem er du?” – det spørgsmål bliver

stillet hver gang vi møder et nyt menne-

ske. ”Hvem er du egentlig?” Men det

kan jo være så svært at redegøre for,

hvem man egentlig er, så vi danser lidt

om den varme grød med spørgsmål som

”Hvad hedder du?” – ”Hvor bor du?” –

”Hvad laver du til daglig?”

Vil vi virkelig gerne vide hvem vi står

overfor, dukker spørgsmålet op: ”Er du

virkelig den du siger du er?” Og sådan

sad Johannes altså i sin celle og forsøgte

at få spørgsmålene på plads i det rigtige

mønster, så tvivlen kunne forsvinde. Og

derfor sendte han da også besked med

sine disciple: Sig mig nu lige, Jesus, er

du den jeg troede du var?

Og Jesus svarer: ”Hvad tror du egentlig

selv?!” – eller det kunne han i hvert fald

lige så godt have gjort. Johannes står dér

med hatten i hånden. Han tigger om et

svar, der kan lindre den tvivl, der plager

og piner hans krop, både indeni og

udenpå. For tvivl er jo rædselsfuld. ”El-

sker du mig?” Det er samme type

spørgsmål. Og hvem har ikke stillet det;

elsker du mig, mor? Eller: elsker du,

min elskede, mig? – Hvad tror du selv?!

Men Jesus’ svar er måske alligevel ikke

helt så provokerende, som man først kan

synes. ”Blinde ser, og lamme går, sped-

alske bliver rene, og døve hører, og døde

står op, og evangeliet forkyndes for fatti-

ge.” – Se dig omkring, Johannes, hør

hvad der bliver fortalt, forstå alt det jeg

gør, og svar mig så: Hvem tror du jeg er?

Eller moren til barnet: ”Jeg har båret dig

i mine arme siden før du kunne gå, jeg

har smurt madpakke til dig og børstet

dine tænder hver dag, jeg holder dig i

hånden når vi går over vejen og jeg

trøster dig når du græder. Ville jeg gøre

det, hvis jeg ikke elskede dig? Og det

samme med den elskede: ”Jeg er jo her!

Jeg griner af dine dårlige vittigheder, jeg

laver kaffe til dig om morgenen, jeg hol-

der om dig, når du er bange. Tror du

selv at jeg elsker dig?”

Det kan være svært at få vished. Vi kan

ikke se ind i hinanden og vide os sikre

på, at svaret på vores spørgsmål er

Vejstrup – Hejls – Taps pastorat 2 December 2017 – april 2018

Troen og tvivlen
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sandt. Men vi kan tro det. Og hvis

handlinger, så ovenikøbet understreger

vores tro, så er det måske vished nok.

Luther skriver et sted:

Troen er en forandring, der bevirker, at

øjne, ører og hjerte ser, hører og føler ander-

ledes end før. Troen er levende og mægtig,

ikke tanke, men handling. Den svømmer

ikke ovenpå hjertet som en gås på vandet.

Troen er som ild. Ligesom vand, der opvar-

mes af ild, vedbliver at være vand, og dog er

en helt anden slags vand, sådan skaber tro-

Ny søjle ved indgangen til Vejstrup

Kirkegård

Den venstre søjle ved indgangen til

Vejstrup Kirkegård var efterhånden i en

så dårlig forfatning, at der var fare for, at

den kunne vælte.

Det viste sig ved en nærmere under-

søgelse, at søjlen var i så dårlig en stand,

at en reparation ikke var muligt, hvorfor

der måtte bygges en helt ny af samme

udseende, som den oprindelige.

En forespørgsel om, hvorvidt det ville

være en god idé i samme omgang at få

den højre søjle renoveret evt. opbygget

på ny blev ikke efterkommet med føl-

gende begrundelser: at den højre søjle

er i så god stand, at det ikke skønnes

nødvendigt, og at det er vigtigt at bibe-

holde det originale, når det er muligt.

Stillingen som kirke-og kulturmed-

arbejder er blevet gjort permanent

I 2015 søgte vi i pastoratet Kolding

Provsti om tilladelse til forsøgsvis at op-

rette en stilling som Kirke-og kultur-

medarbejder med et begrænset årligt ti-

metal på ca. 350 timer i en 2-årig perio-

de mod at vi selv afholdt lønudgifterne.

Dette blev der givet tilladelse til, og stil-

lingen blev opslået sidst på året i 2015

med ansøgningsfrist pr. 15. november.

Blandt adskillige dygtige og velegnede

ansøgere faldt valget på vores organist

Goulnar Christensen, som fra 1. januar

2016 til 31. december 2017 blev ansat

som kirke- og kulturmedarbejder med

et ugentligt timetal på seks.

I forbindelse med budgetlægningen for

2018 søgte vi provstiet om tilladelse til,

at stillingen som kirke-og kulturmedar-

bejder blev gjort permanent, og at

lønudgifterne hertil enten helt eller del-

vist blev bevilliget af provstiet. Dette øn-

ske blev imødekommet af provstiudval-

get, som hævede driftsrammen med et

beløb svarende til lønudgiften til kirke-

og kulturmedarbejderen.

Vi er i pastoratsrådet glade for, at stil-

lingen som kirke- og kulturmedarbejder

nu er blevet gjort permanent, idet vi

mener, at den tilfører mange gode tiltag

til glæde for sognets beboere.

Jørgen Dahl, Formand

en et andet sind og andre sanser – et helt

nyt menneske.

Troen og tvivlen er følgesvende. Man

kan ikke tro, uden også at tvivle af og til.

Og når vi så sidder der i tvivlens fæng-

sel, må vi ligesom Johannes sende følere

ud – er der noget derude der anfægter

min tvivl. Forhåbentlig vil vi se, at ja,

der er en masse. For troen gør det utro-

lige sandt.

Sussi Nørregaard Kristensen

Formandens indlæg



Regnskab 2016

Drift: Kirkebygninger 497.398,00

Kirkelige aktiviteter 1.091.162,00

Kirkegårde 985.996,00

. Præstegård 20.300,00

Administration/fællesomk. 399.722,00

Finansielle indtægter - 36.438,00

Driftsudgifter i alt 2.958.140,00

Bevilget driftsramme 2.803.999,00
Underskud – drift*1 -154.141,00

Anlæg: Hejls Kirketårn*2 913.222,00

Taps Kirke*3 325.847,00

Taps Kirkegård*4 175.033,00

Afdrag på stiftslån 0,00

Anlægsudgifter I alt 1.414.102,00

Ligningsbeløb til anlæg 1.103.750,00
Underskud af anlæg – dækket af frie midler 310.352,00

Anlæg udgifter/balance 1.414.102,00

*1 Underskuddet er dækket af frie midler.

*2 Renovering af kirketårnet ved Hejls kirke.

*3 Renovering af historisk inventar i Taps Kirke.

*4 Færdiggørelse af omlægning af kirkegården i Taps.
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JULEHYGGE
Fredag den 15. december 
14.30 – 16.30
Fredag den 15. december er der fælles

julehygge i Hejls Præstegård.

Alle er velkomne til nogle timer med

sang, julefortællinger og kaffe og kage.

Har man brug for kørsel kontakt for-

mand Jørgen Dahl tlf. 24 42 64 88

Kyndelmisse
Onsdag den 31. januar kl. 18.00 er
der kyndelmissegudstjeneste i Hejls
kirke.
I samarbejde med spejderne i Hejls,

holdes der kyndelmissegudstjeneste i

Hejls kirke.

Spejderne vil lyse op med fakler.

I kirken er tændt levende lys.

Efterfølgende samles vi til pandekage-

spisning på Hejls Gl. Skole.

Kirkekorene medvirker.

Alle er velkomne

Salmesangsaften 
i Seniorhuset i Taps
Tirsdag 6.februar 2018 kl. 19.00
Vi skal synge nogle af de salmer, som vi

holder allermest af, valgt af personer fra

menigheden. Sognepræst Sussi Nørre-

gaard Kristensen og organist Goulnar

Christensen vil ligeledes vælge et par

salmer.

Har man brug for kørsel kontakt for-

mand Jørgen Dahl tlf. 24 42 64 88.

Håber vi får en dejlig aften, som afslut-

tes med kaffe og kage.

Salmesangsaftener ledes af vores

præster og sogne/kulturmedarbejder

Goulnar Christensen.

Når livet går i sort – sogne-
aften ved sognepræst Lone
Vesterdal

Sognepræst Lone Vesterdal har skrevet

flere bøger om sorg og sjælesorg, og hun

har stået bag udgivelsen af bl.a. bogen

’Når livet går i sort’, hvor en række

præster giver deres bud på, hvordan

mennesker kan forholde sig til den sorg,

de kan møde i deres liv. Senest har hun

udgivet bogen ’Robust – om tro og

magtesløshed’.

Torsdag den 8. februar kl. 19.00
kommer sognepræst ved Bramdrup kir-

ke Lone Vesterdal og fortæller om det at

miste, om tvivl og sorg og om tro.

Arrangementet foregår i konfirmand-

stuen i Præstegården, og alle er hjertelig

velkomne til at deltage

Fastelavn i Vejstrup kirke
Søndag den 11. februar kl. 10.30 er

der Fastelavnsgudstjeneste for Vejstrup,

Hejls og Taps.

Efter gudstjenesten går vi i samlet flok

hen til Lokalbrugsen i Vejstrup, der står

for tøndeslagning,

og hvad dertil hører, for at vi rigtig kan

fejre fastelavn.

Denne søndag er der også afslutning for

årets minikonfirmander.

Det sker
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STUDIEKREDS I FORÅRET

Hvad taler vi om, når vi taler om
Gud? Studiekreds om gudsbegre-
bet.
Over fire aftener i foråret afholder vi

studiekreds om gudsbegrebet. Studie-

kredsen tager udgangspunkt i bogen

’Gud’, der er skrevet af Svend Andersen

og udkommet i bogserien ’Tænkepau-

ser’. Den kan anskaffes i boghandler til

40 kr. Her står der i forordet:

Der er kun tre bogstaver i Gud. Men allere-

de ved det første går det galt. For er det med

stort eller lille? Nogle mener det sidste. Der

findes jo mange guder.Thor, Zeus og Baal.

Andre, at kun et stort bogstav kan gøre det.

De sværger til en enkelt. Jahve, Allah eller

bare Gud. Og så er der alle dem, der mener,

at Gud er død eller slet ikke eksisterer. Men

hvem ved, hvem Gud er, og om rygtet om

Hans død er stærkt overdrevet? - Tak Gud,

for at vi har Svend Andersen, professor i

teologi ved Aarhus Universitet, til at fortæl-

le os, om der er nogen at takke.

Studiekredsens finder sted på de følgen-

de datoer, og ønsker man at deltage, kan

man melde sig til ved at sende en e-mail

til mig på hvjo@km.dk.

Tirsdag 20. feb. Kl. 19.00
Tirsdag 27. feb. Kl. 19.00
Tirsdag 6. marts Kl. 19.00
Tirsdag 13. marts Kl. 19.00

Henrik Vestergaard Jørgensen

Børnegudstjeneste
Søndag d. 25. februar kl. 10.30 i
Hejls kirke
Vi holder børnegudstjeneste med ind-

slag og salmer i ”børnehøjde”.

Alle børn og voksne er meget velkomne

til gudstjenesten.

Kom og vær med og lad os alle gøre det

rigtig festligt. Efter gudstjenesten serve-

res saft og chokoladeboller.

Sogneformiddage
Konfirmandstuen i Hejls præstegård

Tirsdag d. 27. februar kl. 10.00–12.00
Sognepræst i Tyrstrup Annette Wiuf

holder foredrag om feltpræstens arbej-

de.

Tirsdag d. 24. april kl. 10.00–12.00
Tidl. sognepræst Poul Larsen holder fo-

redrag ”Herrens veje”

Herud over skal vi synge, drikke kaffe og

have tid til gode samtaler.

Mød op til hyggelige formiddage. Har

man brug for kørsel kontakt formand

Jørgen Dahl tlf. 24 42 64 88.

Sogneformiddagene ledes af vores sog-

ne/kulturmedarbejder Goulnar Chri-

stensen.

Pastoratsrådet

Filmaften
Torsdag den 22. marts kl. 19.00 
viser vi film i konfirmandstuen i Hejls

præstegård.

Denne aften er det Gunnar Krag der in-

troducerer filmen.

Der serveres, kaffe, kage og popcorn.

Alle er velkomne

Musikalsk legestue i Hejls
kirke
Tirsdag d. 13. marts kl. 9.30 – 10.30

Tirsdag d. 17. april kl. 9.30 – 10.30

Tirsdag d. 29. maj kl. 9.30 – 10.30

Legestuen ledes af kulturmedarbejder
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Goulnar Christensen

(vhtorganist@gmail.com, 60186255).

Musikalsk legestue i Taps
kirke
Tirsdag d. 30. januar kl. 9.30 – 10.30

Tirsdag d. 10. april kl. 9.30 – 10.30

Tirsdag d. 15. maj kl. 9.30 – 10.30

Legestuen ledes af kulturmedarbejder

Goulnar Christensen 

(vhtorganist@gmail.com, 60186255).

Syng og dans med din baby
Babysalmesang 
Rytmisk musiktilbud til forældre med

babyer i alderen fra 3 måneder til 1 år.

Vi synger salmer, børnesange og sjove

sanglege og får inspiration til at bruge

salmeskatten og sang i hverdagen.

Vi arbejder med sanseopmærksomhed,

især auditiv opmærksomhed, musikal-

ske stemninger og nærvær i det smukke

kirkerum.

Tilmelding til: Goulnar Christensen,

mail: vhtorganist@gmail.com 

tlf. 60186255

Der oprettes et hold, når der er nok til-

meldte.

Der er 8 pladser på et hold.

Deltagelsen er gratis.

Julegudstjenester

Julegudstjenesterne i år ligger således:

24. december
10.30 Hejls. Familiegudstjeneste

13.30 Hejls

14.45 Taps

16.00 Vejstrup

25. december
10.30 Vejstrup

26. december
10.30 Hejls

Nytårsgudstjenester
31. december – Nytårsaften
Vejstrup kirke kl. 15.00. Efter gudstje-

nesten ønsker vi hinanden godt nytår

med et glas champagne og kransekage.

Hejls kirke kl. 16.00. Ad Hoc kor

medvirker.

Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden

godt nytår med et glas champagne og

kransekage.

1. januar – Nytårsdag
Taps kirke kl. 10.30 – Efter gudstjene-

sten ønsker vi hinanden godt nytår med

et glas champagne og kransekage.

Du behøver ikke at gå alene med dine problemer.
En samtale vil mange gange kunne løse op for problemerne.

Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere har tavshedspligt. Intet fortælles videre.

Ingen spørger om navn, adresse eller cpr.nr. Du kan tale med os om det, du ønsker.

Alle kan henvende sig.

Tlf. 70 120 110



Set og sket 
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Dato Begivenhed Tid Sted Bemærkninger
17. dec. Højmesse 10.30 Vejstrup kirke 3. søndag i advent

Adventsgudstj. 16.00 Hejls kirke Sussi Nørregaard Kristensen
Kirkekaffe

24. dec. Juleaften 4. søndag i advent
Familiegudstj. 10.30 Hejls kirke Sussi Nørregaard Kristensen

13.30 Hejls kirke Sussi Nørregaard Kristensen
14.45 Taps kirke Henrik Vestergaard Jørgensen
16.00 Vejstrup kirke Henrik Vestergaard Jørgensen

25. dec. Højmesse 10.30 Vejstrup kirke Juledag
Henrik Vestergaard Jørgensen

26. dec. Højmesse 10.30 Hejls kirke 2. juledag
Sussi Nørregaard Kristensen

31. dec. Nytårsaften 15.00 Vejstrup kirke Sussi Nørregaard Kristensen
16.00 Hejls kirke Sussi Nørregaard Kristensen

1. jan. Højmesse 10.30 Taps kirke Nytårsdag 
2018 Henrik Vestergaard Jørgensen

7. jan. Fromesse 9.00 Vejstrup kirke 1. søndag e. Hellig 3 Konger
Højmesse 10.30 Hejls kirke Henrik Vestergaard Jørgensen

14. jan. Fromesse 9.00 Hejls kirke 2. søndag e. Hellig 3 Konger
Højmesse 10.30 Vejstrup kirke Sussi Nørregaard Kristensen

Kirkekaffe
21. jan. Fromesse 9.00 Vejstrup kirke Sidste sønd. e. Hellig 3 Konger

Højmesse 10.30 Hejls kirke Henrik Vestergaard Jørgensen
28. jan. Fromesse 9.00 Hejls kirke Septuagesima

Højmesse 10.30 Vejstrup kirke Sussi Nørregaard Kristensen
Kirkekaffe

31. jan. Kyndelmisse 18.00 Hejls kirke Pandekager i Hejls gl. Skole
Sussi Nørregaard Kristensen

4. feb. Fromesse 9.00 Vejstrup kirke Seksagesima
Højmesse 10.30 Hejls kirke Henrik Vestergaard Jørgensen

11. feb. Fromesse 9.00 Taps kirke Fastelavnssøndag
Højmesse 10.30 Vejstrup kirke Sussi Nørregaard Kristensen

18. feb. Fromesse 9.00 Vejstrup kirke 1. søndag i fasten
Højmesse 10.30 Hejls kirke Henrik Vestergaard Jørgensen

25. feb. Højmesse 10.30 Hejls kirke 2. søndag i fasten
Børnegudstj. Henrik Vestergaard Jørgensen
for alle 3 sogne Sussi Nørregaard Kristensen

4. marts Fromesse 9.00 Hejls kirke 3. søndag i fasten
Højmesse 10.30 Vejstrup kirke Sussi Nørregaard Kristensen

Kirkekaffe
11. marts Fromesse 9.00 Hejls kirke Midfaste

Højmesse 10.30 Taps kirke Henrik Vestergaard Jørgensen
18. marts Fromesse 9.00 Vejstrup kirke Mariæ bebudelsesdag

Højmesse 10.30 Hejls kirke Sussi Nørregaard Kristensen
25. marts Fromesse 9.00 Hejls kirke Palmesøndag

Højmesse 10.30 Vejstrup kirke Henrik Vestergaard Jørgensen
Kirkekaffe

Gudstjenesteliste
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DØBTE, VIEDE OG DØDE

Døbte:
Vejstrup Kirke

2. juli 2017

Jesper Winther Ditlevsen, Tyskland

23. juli 2017

Gerrda-Gry Sigsgaard Christensen, Sjølund

3. september 2017

Elvira Eleonora Bergh, Sjølund

Hejls Kirke

27. august 2017

Bertram Ravnkilde Haar Krag, Hejls

3. september 2017

Valdemar Dralle Eskelund Christensen,

Haderslev

14. oktober 2017

Mie Machmüller-Lautrup, Hejls

15. oktober 2017

Ingrid Bertz Gorritzen, Hejls

Taps Kirke

24. september 2017

Melina Egeberg Hansen, Vamdrup

Viede og velsignede

Vejstrup Kirke
14. oktober 2017 

Bettina Skov og Kim Skov, Sjølund

Hejls Kirke
28. juli 2017 

Karen Buhl Lassen og Søren Buhl Lassen,

København

19. august 2017

Linda Stridsland Schmidt og Klaus Friis

Schmidt, Hejls

9. september 2017 

Karen Darling Søberg og Flemming Schul-

tz, Sjølund

16. september 2017 

Karin Steenholt Lausen og Christian Kons-

tmann Lausen, Hejls

14. oktober 2017 

Andrea Machmüller-Lautrup og Louis

Lautrup, Hejls

Taps Kirke
2. september 2017 

Louise Camilla Roca og Christian Raúl

Roca Achoy, Taps

Bisat/begravet Dato er dødsdato

Vejstrup Kirke
20. august 2017 

Else Marie Christensen, Christiansfeld

24. september 2017 

Villy Aggefeld Mæng, Sjølund

Hejls Kirke
4. august 2017

Laurine Margrethe Hansen, Taps

12. august 2017 

Benno Hansen, Kolding

18. august 2017 

Martin John Preston, Hejls

21. august 2017 

Søren Søndergård Hansen, Grønland

22. september 2017

Kaj Sørensen Brødholt, Hejls

20. oktober 2017 

John Bjørnholt, Hejls

Taps Kirke
10. marts 2017

Laurine Margrethe Hansen, Taps

26. september 2017 

Anders Korsgaard, Taps

29. marts Højmesse 10.30 Vejstrup kirke Skærtorsdag
Sussi Nørregaard Kristensen
Kirkekaffe

30. marts Højmesse 10.30 Hejls kirke Langfredag
Henrik Vestergaard Jørgensen

1. april Påskedag
Fromesse 9.00 Hejls kirke Henrik Vestergaard Jørgensen
Højmesse 10.30 Taps kirke Henrik Vestergaard Jørgensen

14.00 Vejstrup kirke Sussi Nørregaard Kristensen



Haderslev Stiftsbogtrykkeri 74 522 522

Sognepræst Henrik Vestergaard Jørgensen

Hejls Landevej 22, 6094 Hejls

Tlf. 75 57 40 35, mail: hvjo@km.dk 

Sognepræst Sussi Nørregaard Kristensen

Søndergade 15, 6622 Bække

Tlf. 25 78 87 93, mail: snk@km.dk  

Organist Goulnar Christensen

Hejsagerløkke 14, 6100 Haderslev

Tlf. 60186255, Mail: vhtorganist@gmail.com

Formand
Jørgen Dahl

Hejls Landevej 27 B, 6094 Hejls

Tlf. 24 42 64 88 · jsdahl@adslhome.dk

Gravere
Vejstrup: Peter Hofstedt

Sjølund Gade 23, 6093 Sjølund

Tlf. 21627093, mail: hofstedt.mp@gmail.com

Hejls: Tom Rønnemoes Kofoed

Vejstruprødvej 18, 6093 Sjølund

Tlf. 51282110, mail: tkc-@hotmail.com

Taps: Dorthe Graasbøll

Mengvej 50, 6070 Christiansfeld

Tlf. 40174510, mail: dgraasboll@gmail.com

Kirkeværger
Kirkeværge for de 3 kirkegårde:

Astrid Dinesen

Engvej 19, 6094 Hejls

Tlf. 30318241, mail:

astriddinesen19@gmail.com

Kirkeværge for bygninger i  Vejstrup

Martin Hansen
Sjølund Gade 7, 6093 Sjølund
Telf. 31216554, mail: feldtex@hotmail.com

Kirkeværge for bygninger i Hejls 

Nis-Jørgen Steffensen 
Vargårdevej 55, 6094 Hejls
Telf. 20451410, mail: njs@profibermail.dk
Kirkeværge for bygninger i Taps 

Ralf Jensen
Ødisvej 56, Taps, 6070 Christiansfeld
Telf. 40178266, mail: tapsgaard@mail.dk

Menighedsplejen
Inge Bunkenborg
J. A. Petersens Park 28, 6093 Sjølund
Telf. 75574608/21427766,
mail: ifb@mail.tele.dk

Sekretær Inger Nors
Tlf. 2247 8003, mail: iln@km.dk

Hjemmeside: www.3menigheden.dk

Fødsel, navngivelse og navneændring. Sekretæren kontaktes. Her kan de nødvendige

attester rekvireres. Disse kan også findes på sognenes hjemmeside, og herefter afleveres til

sekretæren (se adressen ovenfor).

Dåb og vielse. Sognepræsten kontaktes om en samtale vedrørende de kirkelige handlinger

og de praktiske forhold om disse.

Dødsfald og begravelse/bisættelse. Ved dødsfald kontaktes enten sognepræsten eller

bedemanden. Herefter aftales der tid til samtaler med både bedemand og præst vedrørende

begravelse/bisættelse. Gravsted aftales med kirkens graver.

Kirkelig vejviser

Kirkebil bestilles ved dagen i forvejen at ringe til Krone Taxa på tlf. 75 50 27 00


