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... et godt sted at gå i kirke

• Brødrene Olsen kommer til Hejnsvig

• Koncert i Vesterhede Kirke 

• Dinner for international new comers 

• Konfirmation

• Frivillig i kirken

• Gud, pizza og udflugt
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Omdelt af KFUM spejderne i 
Hejnsvig

Forsidefoto:  
Konfirmand lejr i Børkop.

Præstens spalte

Det er sådan lidt med blandede følelser jeg kig-
ger på tallene for årets resultat i 2017. Gazzen 
er flere steder gået lidt af Jazzen ved kirkens 
arrangementer: 

Med selve sommerarrangementet ”vi gi´r den 
gazz med lidt jazz” var vi helt nede på max. 40 
deltagere, mod tidligere 100. Det kan økonomien 
ganske enkelt ikke bære, så vi arbejder allerede 
nu på at finde et alternativ – men det bliver nok 
ikke i år. 

Menighedsrådet har haft en række gode ar-
rangementer i 2017, bl.a. i forbindelse med 
reformationsjubilæet: Et fantastisk og meget le-
vende foredrag af Elna Lasthein om Luthers kone, 
Katharina von Bora, men med kun 12 deltagere. 
Vi havde et godt tilrettelagt orienteringsmøde 
ved menighedsrådene, et i hver kirke, med ca. 
15 deltagere hvert sted. Vi havde en glad sang-
aften med den navnkundige Willy Egmose, 25 
deltagere.  Sogneudflugten lå i år på under 50 
og julekoncerten med Jette Torp rundede lige 
akkurat 130 deltagere med tidligere over 250.

Samlet set gik 21% færre i kirke i 2017 målt på 
altergæster ved 10.30 gudstjenesterne: Det er 
12 færre pr højmesse i Vesterhede og 7 færre pr 
højmesse i Hejnsvig. I alt var der 27 højmesser i 
Vesterhede og 37 i Hejnsvig i 2017. Indtil nu har vi 
som regel altid haft to gudstjenester i sognet: En 
kl. 09.00 uden nadver og en kl. 10.30 med nadver.
Ni gudstjenesten begynder at leve et skrantende 
liv med et faldende antal kirkegængere. Vi har 
ikke nogen statistik på den, men i Hejnsvig er det 
typisk nede omkring 15 og i Vesterhede omkring 
10. Det er også fint nok. Det er i sagens natur en 
mere stille gudstjeneste, men 10 giver absolut 

KIRKEGÆNGERE VESTERHEDE HEJNSVIG TOTAL

2017 622 1110 1732

2016 1263  908 
(renovering)

2171

2015 896 1348 2244

2014 777 1302 2079

2013 990 1470 2460

Kirken i tørre tal ...        ... og et par reflekterende bemærkninger
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Præstens spalte

mening. Men tendensen går desværre i den 
forkerte retning.
I år har der desværre været 3 messefald i 
Vesterhede på den tidlige gudstjeneste. Under 
4 deltagere lukker vi gudstjenesten, synger en 
salme, hører dagens tekst, beder fadervor, får 
velsignelsen og går hjem.  Det er ikke så sjovt, 
hverken for personalet eller dem der kommer. 
Vi sætter os virkelig op til at levere varen og jeg 
skal hilse og sige, at vi gør os umage, så der er 
noget at komme efter. 

Vi lægger vægt på at have en kendt liturgi med 
velvalgte salmer, skøn korsang, altid den gladeste 
melodi; powerpoint på udvalgte steder i guds-
tjenesten, forklaringer undervejs; børneindslag, 
specielt ved dåb og ellers når der er børn i kirken; 
et par moderne lovsange, der udtrykker troen i 
et moderne sprog; en prædiken med lidt kant. Vi 
arbejder løbende med både form og indhold, alt 
sammen for at lave en gudstjeneste, der svarer til 
den tid vi lever i og det Guds ord siger. 

Vi har med noget held lavet nogle aftenguds-
tjenester i Vesterhede og der rammer vi i snit 
mellem 15-20. Det er selvfølgelig lidt bedre end 
skidt, men det er ikke helt nok til at få armene 
op i vejret. Fuglene flyver først i flok, når de er 
mange nok. 

I Hejnsvig har vi været tæt på at lukke butikken 
en eller to gange. Sidste gang var med 3 lokale 
kirkegængere. Havde det ikke været for 4 skønne 
konfirmander og et dejligt stort dåbsfølge, så 
havde den også endt op i en kop kaffe og en 
velsignelse til. 

Vi har haft mere held i sprøjten med Gud & Pizza 
konceptet. Gud og Pizza er en voksenvenlig bør-
negudstjeneste lige midt i ulvetimen med mas-
ser af aktivitet for børnene, kaffe for de voksne, 
gudstjeneste til alle, aftensmad og hygge. Dem 
har vi tre af om året og der kommer mellem 50-
60 deltagere. Sidste gang var vi dog helt oppe på 
80 og det er jo lige til at blive glad i låget over. 
Folk har faktisk spurgt efter mere, så vi er i gang 
med at arrangere en Gud & Sogneudflugt for 
småbørnsfamilier, søndag den 3. juni. Mere om 
det længere omme i bladet. 

Så fik vi lavet en ekstra Gud & Jul børnegudstjene-
ste den 24. dec. kl. 10.30. Den var vi lidt spændte 
på, hvor mange der ville komme til, men et sted 
mellem 60-70 kom. Faktisk havde vi over 750 
mennesker i kirke juleaften fordelt på 4 gudstje-
nester i begge sogne. Det er godt og vel en tredje 
del af det samlede indbyggerantal. Dertil kom-
mer julegudstjenesterne for dagplejebørnene, 
børnehaven, skolen og plejehjemmet. Det vil vi 
gerne kvittere for og sige tak for opbakningen til.

Kirken i tørre tal ...        ... og et par reflekterende bemærkninger

2013 2014 2015 2016 2017

FØDSLER 12 10 11 14 19

DRENGE 5 3 7 6 8

PIGER 7 7 4 8 11

DÅB 16 14 19 8 18

KONFIRMTION 34 26 19 19 24

DRENGE 29 10 5 13 17

PIGER 2 16 14 6 7

DØDSFALD 21 16 18 15 21

BEGRAVELSER 13 14 13 8 12

BISÆTTELSER 8 2 5 7 9

VIELSER 6 2 8 6 6
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Du tar mig som jeg er

1. Du tar mig, som jeg er,
 du tar mig, som den blide sommerregn
 gir både korn og mælkebøtter væde,
 som solen stråler over høg og stær,
 og duggen spreder guld på skrald og hegn,
 du tar mig med din sommerlyse glæde! 

2. Du tar mig, Herre Gud,
 når jeg er svag, og ingenting er værd,
 og jeg så tit har nægtet dig min tanke.
 For jeg er barnet, som du førte ud
 af dåbens storm og skum, om skarpe skær,
 mit kors er dit, det er min redningsplanke! 

3. Du tar mig i min nød,
 du tar mig, når jeg danser glad og vild,
 du ser i hjertet jeg er en af dine.
 Du er hos mig, selv i min skam og død,
 for ingenting kan ændre det du vil,
 og du vil ikke andet end velsigne! 

4. Du tar mig som jeg står,
 fuldstændig som jeg står og går, jeg får
 forladelse for alt, hvad jeg forspildte.
 Og sommer spirer af en vinters sår,
 og frihed springer ud af trællekår.
 Fortabtes domme er hos dig så milde! 

5. Du tar mig med dit Ord,
 som taler i mit lange korte liv,
 som vælder af din visdoms himmerige.
 Nu, Herre, tag mig nådigt til dit bord,
 og hvisk om skyld og blod, og brød og vin,
 så vandrer jeg ad nådens himmelstige! 

6. Du tar mig, som jeg er,
 i alt mit ingenting, du griber mig,
 i død og sorg og vé – når jeg må græde.
 Du favner mig, du tar mig som jeg er,
 al fare, smerte, savn, står nu til dig,
 hav evig tak, og tag imod min glæde! 

Salmen ”Du tar mig som jeg er” er at finde i 
salmebogstillægget ”100 salmer”. Salmeteksten 
er skrevet af forfatteren Steen Kaalø i 2002, og 
melodien er komponeret af Hans Peter Soelmark, 
organist i Sdr. Nærå Valgmenighed på Fyn. 
Salmen er et godt eksempel på en ny salme 
med teologisk dybde skrevet i genkendelige 

hverdagsvendinger. Den kan synges i gudstjene-
sten hele kirkeåret, fordi den er tematisk bred og 
kommer omkring både skabelse, dåb, kors, Guds 
omsorg, velsignelse, nadver m.fl. En rigtig dejlig 
salmetekst og en ligeså dejlig salmemelodi, som 
jeg håber, vi kan komme til at bruge i vore kirker. 

Syng Nyt-aften i Hejnsvig Kirke
Tirsdag den 27. marts kl. 19.30 mødes vi i Hejnsvig kirke for at prøve kræfter med nogle 
af de mange nye salmer, der er udkommet de senere år, bl.a. nogle af de nye påskesalmer, 
som vi måske kan prøve af ved de nært forestående påskegudstjenester. 
Vi håber rigtig meget, at I har lyst til at komme og synge med, så vi i fællesskab kan vurdere, 
hvordan salmerne fungerer som menighedssang, og synge os glade!
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Koncertgudstjeneste 
i Vesterhede kirke
Søndag den 7. oktober 2018 kom-
mer multikunstner Hans Jørn Østerby 
igen til Vesterhede kirke og deltager i 
en aftengudstjeneste, hvor lovsangen 
får lov at fylde mere end til vore almin-
delige gudstjenester.

5

Andagt

Julekoncert 2018 
i Hejnsvig kirke
Tirsdag den 4. december får vi besøg 
af Brødrene Olsen! Ja, dem der vandt 
både det danske Melodi Grand Prix 
og Eurovision Song Contest i 2000 i 
Stockholm med deres egen ”Smuk som 
et stjerneskud”. 

Mere info om koncerten følger senere.

”Glæd os lige så længe, som du har ydmyget 
os, de år, vi oplevede ulykke. Lad dine tjenere 
få dit værk at se, lad deres børn se din pragt! 
Herren, vor Guds herlighed komme over os! 
Styrk vore hænders værk for os, ja, styrk vore 
hænders værk!” Sl 90:13-16.

Nytårsaften prædikede jeg over salme 90 i det 
gamle testamente og Jakobsbrevet kap. 4, 13-
17. Salmen er en bøn om nåde; den er tilskrevet 
Moses. Moses skrev normalt ikke salmer. Han 
var mere den, der delte vandene. 40 år havde 
Israelitterne vandret i ørkenen, de var blevet 
tørstige i varmen og Gud havde sagt: ”Moses, 
tal til klippen og den vil pible frem med vand”. 
Moses handler lidt i van(d)tro og slår på den og 
vandet vælder frem. Det skulle han aldrig have 
gjort: Da de når frem til det land Gud havde lovet 
dem, det som verden stadig skændes om, så fik 
han ikke lov til at gå med ind, men måtte dø 
oppe på bjerget.

Jakob er en af de lidt mere karske fyre i det nye 
testamente, lidt uvenlig i sin fremtoning. ”Hvorfor 
mon der opstår kampe og stridigheder i mellem 
jer?” Sådan starter kapitel 4. Og her kan vi jo nok 
heller ikke sige os fri. Vi har ting og holdninger, 
der deler os. 

Vi drømmer om et nyt missionshus på den 
anden side af gaden og/eller en ny og mere an-

vendelig konfirmandstue. Det er noget, der har 
fyldt rigtig meget i mine tanker og bønner – og 
mange andres, fornemmer jeg.

”I får ingenting, fordi I ikke beder”, forsætter 
Jakob i sin indledning: ”Og selv om I beder, får I 
alligevel ikke noget fordi I ikke beder ordentligt.” 
I beder kun for ”at få jeres egne ønsker opfyldt” 
(Jak.4:3). Tag den Johansen, tænkte jeg.

Jakob taler om at ”underordne sig Gud” 
(Jak.4:7), hvad vil det sige? Det vil sige at bede i 
Jesu navn: Din vilje ske. Troens præmisser afgør 
bønnens karakter, bønnen er fællesskabets fæl-
lesnævner: 

”Gør intet af selviskhed … men sæt i ydmyg-
hed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver 
især på jeres eget, men tænk alle også på de 
andres vel. I skal have det sind over for hinanden, 
som var i Kristus Jesus” (Fil.2:3-5).

Om vi har planer om at bygge det ene eller 
det andet, så siger Jakob lidt omsat til os: ”I ved 
ikke hvordan det hele vender i morgen; nej, I 
skulle hellere sige: Om Gud vil, så vil vi bygge 
det eller det”.

Vi har tradition for et 100- årigt gammelt 
samarbejde mellem kirke og missionshus. Lad 
os bøje knæ sammen, søge Herren i tillid til, at 
han nok skal give os det hus vi trænger (Mt.6:33). 
Det er i al fald dumt som Moses at dø på toppen 
af sin stædighed.
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Rundt om kirken
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Er du ny her i byen, kommer du fra et andet 
land, eller kender du nogen der gør det, eller 
kan du bare godt lide at møde nye mennesker 
med en anden baggrund end din egen? Så er 
det her stedet du skal være. Sidste gang var 
vi 26 fra 7 forskellige nationer (Afghanistan, 
USA, Rusland, Rumænien, Tyskland, Letland 
og Danmark), børn og voksne. Det var meget 
spændende.
Ideen er helt simpel: Du bringer en ret eller 
en kage fra dit eget land, lige lidt mere end 
du selv kan spise. Det gør alle de andre også, 
og så deler vi det, smager hinandens retter, 
hører noget om hvad det er og hvorfor man 
spiser det. 
Inden kaffen vil vi gerne høre lidt af din hi-
storie, om der måske er noget vi kan hjælpe 
hinanden med. Måske har du en sang eller en 
leg du vil lære os – en vittighed, måske? Børn 
er også meget velkomne.
Til sidst synger vi en kendt dansk sang eller 
salme, holder en andagt og beder en bøn 
inden vi drikker kaffe og skilles. Det koster 

Torsdag d. 1. marts kl. 18.00  i missionshuset

Torsdagscafé i missionshuset kl. 15.00 -17.00 

- en slags eftermiddagsbibelkreds
Tanken med torsdagscaféen er, at den kan bruges 
som supplement til de eksisterende bibelkredse – 
eller hvis man ikke længere er helt tryg ved at gå 
ud om aftenen. Ideen er helt enkelt, at vi graver 
os ned i bibelteksten til næste søndag over en kop 
kaffe og forsøger at få den til at give mening ind i 
vore liv. Du skal stort set bare have lyst til at bruge 
et par timer i hyggeligt samvær over en bibeltekst 
og livet sådan i al almindelighed. Kaffen koster 25 
kroner, resten er gratis.  
Datoerne er: torsdag d. 1. marts
                     torsdag d. 26. april

ikke noget at være med og der er heller ingen 
tilmelding. Du kommer bare og hvis du har 
brug for at blive hentet, så ringer du bare. 

Dinner for international New Comers
Middag på tværs
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Besøgstjeneste

Frivillig i kirken

Hejnsvig
Navn og tlf.nr.

Vesterhede
Navn og tlf.nr.

Kirkekaffe efter 10.30 højmessen
Lave kaffe, købe boller, stille frem, rydde op
(ca. 1 gang hver anden måned)

Power point
Styre power point under gudstjenesten 
efter behov
(ca. 1 gang hver anden måned)

Børneindslag
Synge en børnesang og fortælle om søn-
dagens tekst til børnene i gudstjenesten 
(5 min)
(ca. 1 gang hver anden måned)

Læsning af bibeltekster
Inden prædikenen
(ca. 1 gang hver anden måned)

Besøgstjenesten
Vi har brug for lidt ekstra hænder i besøgs-
tjenesten. 
(1 gang pr. måned)

Bibelkreds
Vi har en række bibelkredse, både ud fra 
kirken og ud fra missionshuset. Har du lyst 
til at være med i en? 

Hvis du har bare lidt af et omsorgsgen i dig, så er besøgstjenesten 
måske noget for dig at være med i. Vi har øje for dem der har brug 
for hjælp, aftaler hvem der besøger dem. Vi hjælper præsten med 
at dele fødselsdagshilsner nu og kunne egentligt godt bruge 
en hånd eller to mere. Vi mødes den første fredag i måneden 
kl. 15.00 i præstegården, så kom og vær med, hvis du har lyst?

Hvis du har lyst til at være en aktiv del af kirkelivet 
her i Hejnsvig og Vesterhede, så er der faktisk en 
række muligheder, både sådan af mere praktisk 
karakter og andre igen, hvor du er direkte på som 
en del af gudstjenesten. Vi synes jo, at gudstjene-

sten bliver mere mangfoldig, jo flere hænder der 
er til at brede den ud. Hvis du bare har lyst, skal 
vi nok hjælpe dig i gang. Udfyld skemaet eller 
send en mail til sognepræsten på JOJ@KM.DK 
eller ring 61335003.
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Indsamlingsliste og præsentation af organisationer
Spejderne og 
missionshuset i Hejnsvig 
(1. s. i fasten – påskesøndag)

Spejderne og missionshuset er to meget vigtige 
frivillige organisationer i kirken her i Hejnsvig 
og Vesterhede. Selvom vi ikke ser så meget til 
spejderne i kirken, må man ikke kimse af den 
indflydelse de har på vore unge mennesker 
her på egnen. Det er også dem, der bringer 
kirkebladet ud. 

Missionshuset i Hejnsvig er tilknyttet Indre 
Mission, en organisation, der er i konstant ud-
vikling og som er med til at holde os andre fast 
på det, der står i bibelen. Det er bl.a. dem der 
leverer Gospel Kids til Hejnsvig marked, deler 
juleavisen Udfordringen ud til jul, laver Middag 
på Tværs og byder udlændinge velkommen i 
vores by, lægger hus til Juniorklub og mange 
andre kirkelige aktiviteter.

De to organisationer har du mulighed for at 
støtte fra søndag d.18. feb. til og med påske-
søndag, d. 1. april. Desuden er der offergang 
midfastesøndag i Hejnsvig og palmesøndag i 
Vesterhede.

KFUM´s soldatermission 
(2. påskedag – 2. pinsedag)

Fra 2. påskedag, d. 2. april, til og med 2. 
pinsedag, d. 21. maj samler vi ind til KFUM´s 
soldatermission. KFUM´s soldatermission er med 
til at skabe trygge rammer for vore soldater, at 
skabe et hjem og et fristed for dem, både her-
hjemme, men også når soldaterne er udsendte 
i internationale missioner, som lige nu i Estland. 
Udover at være et fristed, er soldaterhjemmet 
også et sted, hvor soldaterne kan møde det 
kristne budskab i form af en andagt eller en 
personlig snak. Soldatermissionen driver også 
et omfattende arbejde med traumatiserede 
soldater, der har oplevet krigens rædsler og ikke 
rigtig kan finde fodfæste i en normal hverdag 
sammen med andre mennesker. Giv gerne en 
rundhåndet gave - her får pengene virkelig 
ben at gå på.

Sognetur 
NATUREN TUR/RETUR 
lørdag d. 8. september

I år går årets sognetur bl.a. til Vadehavscenteret 
ved Vester Vedsted. Det er en tur for hele fa-
milien, men turen er lidt kortere end normalt 
og dermed også billigere: Kr. 200 for voksne 
og kr. 100  for børn under 12 år. 

Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 8. sep. 
2018 fra kl. 09.00-16.00.

Rundt om kirken
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x

Som noget nyt vil vi lave en Gud og pizza som-
merudflugt søndag d. 3. juni. Vi starter med et 
rundstykke i missionshuset kl. 9.45. Kl. 10.30 er 
der børnegudstjeneste i Hejnsvig Kirke med bør-
nesange, en voksenvenlig børneprædiken, et par 
salmer og hvad der nu ellers er i en gudstjeneste.
Inden vi kører til Kolding legepark, konsumerer 
vi lige en pizza i missionshuset og er klar til at 
køre kl. 12.30.
I Legeparken kan du klatre, gynge, rutsje og 
meget, meget mere. Du kan også køre om kap 
i mooncars, spille minigolf, sejle en tur i robåd 
eller cyklebåd, stå på skøjter, når søen er frosset 
til om vinteren og meget andet.
Medbragt mad eller kaffe kan nydes i et af de 
tre aktivitetshuse, eller pølserne kan tilberedes 
på et af de fire grill-steder. Har du ikke selv 
mad med, har du mulighed for at benytte dig 
af parkens kiosk.

På mooncarbanen kan du køre om kap med 
dine venner. Du kan bruge vores mooncars 
inden for parkens åbningstider, hvis du er 
under 12 år.
I Legeparken er der rigtig mange muligheder 
for at lege og have det sjovt, uanset om du er 
stor eller lille. På legepladsen er der alt fra gyn-
ger og rutsjerør til klatrestativer og sandkasser.
På legeparkens store sø kan du fra april til ok-
tober tage dig en sejltur med dine venner eller 
din far og mor. De 12 robåde og 6 vandcykler 
kan bruges, når Legeparken har åbent. Hvis du 
er under 12 år skal du have en redningsvest på, 
som du kan låne i parken. I Legeparken er der 
også en mini-golfbane med 9 huller.).
Inden vi kører hjem, drikker vi en kop kaffe, 
spiser lidt kage og får noget saft. Prisen er den 
sædvanlige: kr. 40 for voksne og kr. 20 for børn 
under 12 år.

9

Gud, pizza og udflugt, søndag d. 3. juni

Sidste tilmelding er mandag d. 28. maj: 
Lis Møberg: 20 28 61 47 eller 
lismoeberg@gamil.com
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Konfirmandernes Fadervor
 Kære far, du som er deroppe, 

vi respekterer dit hellige navn. Må du have en stemme i vore liv, hjælpe os og 

stå bag ved de beslutninger vi tager i vore liv. Lad os mærke din vilje som den 

sker hjemme hos dig. Tak for alt det vi får af dig og tilgiv os vore fejltagelser, det 

som vi fortryder i vore liv. Du har ordet i din magt og dig ser vi op til som Gud. Vi 

tilbeder dig for din storhed. I evighed, tak. Punktum!!

Konfirmation 2018

Konfirmationsdatoer
2019
• Hejnsvig, søndag d. 28. april: I tilfælde af to hold: kl. 09.00 og 11.00

I tilfælde af et hold: kl. 10.30
• Vesterhede, søndag d. 5. maj: kl. 10.30 – som en del af den alm. gudstjeneste 

2020  
• Hejnsvig, søndag d. 26.april: I tilfælde af to hold: kl. 09.00 og 11.00

I tilfælde af et hold: kl. 10.30
Vesterhede, søndag d. 3. maj: kl. 10.30 – som en del af den alm. gudstjeneste

  

Vesterhede Kirke, St. Bededag fredag d. 27. april kl.10.30
Johan Hogrefe Fredmar   Søgårdvej 65
Karen Skovgaard Nielsen  Refshøjvej 59
Kristoffer Nøhr Kristiansen  Søgårdvej 20
Tobias Schøneberg Berthelsen  Daugårdvej 25

Hejnsvig kirke, søndag d. 29. april kl. 10.30
Christine Majgård Jessen  Højene 14
Emilie Juel  Præstevænget 4
Emma Donslund Søgård  Mejerivej 4
Emma Skov Birch Lauridsen  Klinkvej 11
Frederik Refshøj Dahlmann  Søllingdalvej 32
Johanne Broch Jensen  Søllingdalvej 22
Katrine Lykkehaab Tobiasen  Kirkevej 52
Klara Damgård Kristensen  Kathrinebjergvej 4
Laura Kirstine Smidt  Gråhedevej 6
Mathias Kristiansen  Søgårdvej 20
Mathilde Schmidt Clemmensen  Rosengårdsvej 11
Nicklas Boserup Nikolajsen  Bredgade 46
Sebastian Skriver Almind  Vinkelvej 22
Simon Larsen  
Søren Lund Kristensen  Kirkevej 14
Tanja Lilholm Christensen  Søgårdvej 120
Nathalie Bianchai Højrup  Ribe Landevej 53

(Til Anna-Marie: ”lidt mer´ frisk layout,” siger præsten) 
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(Til Anna-Marie: ”lidt mer´ frisk layout,” siger præsten) 

Årets konfirmandlejr for de kommende konfir-
mander løb af stablen i weekenden d. 26.-28. 
januar. Igen i år havde vi lejet os ind på Børkop 
Højskole, hvor der er masser af plads og gode 
muligheder for at udfolde sig i hallen. 

Fredag eftermiddag stod 20 forventnings-
fulde konfirmander klar til afgang ved Hejnsvig 
kirke og tillige 8 tidligere konfirmander (8.klasse), 
som skulle være hjælpere på lejren. Endnu en-
gang kunne vi nyde godt af en fantastisk foræl-
dreopbakning til konfirmandlejren – en stor flok 
forældre var klar med biler og trailere, for at køre 
de unge mennesker og al bagagen til Børkop 
Højskole. Der blev også leveret kager, boller, 
pizzasnegle og pølsehorn med, så der kunne 
smovses på lejren. Ligeledes havde 6 forældre 
lovet at komme ud på lejren, for at lave mad til os 
både lørdag og søndag. STOR TAK til forældrene!! 
Og tak for lån af de unge mennesker!

Fredag aften bød på ”ryste-sammen” aktivite-

ter, ”Bibelen på 45 minutter” og et spændende 
natløb, hvor konfirmanderne på egen krop skulle 
mærke hvordan det var, at være forfulgte kristne 
og få smuglet bibler ind. Løbet var arrangeret af 
unge mennesker fra IMU i Grindsted – tak fordi 
I ville bruge jeres fritid på at lave et rigtig godt 
natløb for konfirmanderne.

Lørdag startede med morgengymnastik i 
hallen, senere skulle de 4 evangelier gennemgås 
og Fadervor omskrives til en bøn med egne ord 
(se Konfirmandernes Fadervor på siden overfor). 
Om eftermiddagen var der forskellige work-
shops, både ude og inde. Om aftenen var der 
festmiddag med lækkert mad, underholdning 
og lovsang. Aftenen sluttede af med en film.

Søndag eftermiddag kom forældre og sø-
skende og var med til lejrgudstjeneste. 

Vi havde en rigtig god weekend, med masser 
af gang i den og kunne vende hjem til Hejnsvig, 
godt trætte!!

Konfirmandlejr 2018
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Kirken inviterer til
S Æ R L I G E  G U D S TJ E N E S T E R ,  F O R E D R AG  O G  A R R A N G E M E N T E R

PÅSKE
Påsken er rig mulighed for at stifte bekendtskab 
med noget at det vigtigste i kristendommen: 
Palmesøndag, skærtorsdag, langfredags mørke 
og påskemorgen.
Skærtorsdag holder vi en aftengudstjeneste med 
indstiftelse af nadveren, ca. på samme tidspunkt 
som Jesus og disciplene, først på aftenen. Senere 
samme aften har du mulighed for at følge Jesus 
gennem Mel Gibsons, The Passion of the Christ, 
ind i langfredags mørke, korsfæstelsen, hans 
lidelse og død. Har du ikke set den før, vil du 
opleve et budskab, der bogstaveligt går helt ind 
til benet. Ingen glansbilleder her. Til gengæld får 
du lov til at opleve dybden af den smerte Jesu led 
for at frelse os. Påskens budskab vil helt sikkert 
komme til at stå i et helt andet lys. 

TOUR DE LANGFREDAG
Langfredag holder vi gudstjeneste i en mørk og 
tømt kirke i Hejnsvig kl. 10.30, deler tanker om 
betydningen af Jesu død – måske med billeder 
i baghovedet af filmen fra i går.
Senere på dagen bliver det muligt at bevæge dig 
gennem Jesu lidelseshistorie på cykel eller evt. i 
bil. Tour de Langfredag starter i Grindsted kirke 
kl. 13.00 og bevæger sig derfra ud i omegnens 
kirker, bl.a. Vesterhede kirke, hvor vi hvert sted 
læser dette af Jesu lidelseshistorie, beder bønner, 
tænker tanker og synger sange. Typisk er der 3-4 
sådanne stop undervejs med både kaffe og for-
friskninger. Ruten er lige omkring 30 km lang og 
vi ender i Grindsted igen, hvor der er mulighed 
for at købe en pizza i missionshuset. Herefter 
er der lovsang og mulighed for at dele nogle af 
de ting, Gud har talt til dig om på touren. Hvis 
du tager det hele med, er vi færdige omkring 
kl. 21.00.

BABYSALMESANG
Babysalmesang er en mulig-
hed for at få en god oplevelse med sit barn, i det 
fantastiske rum, som kirken er. Samtidig giver det 
også mulighed for fællesskab med andre, i den 
tid man er hjemme på barsel. Babysalmesang 
er en formiddag i kirken med sang, musik og 
sanseoplevelser for alle nyfødte i alderen 0 - 1 
år sammen med mor og/eller far. 
Det varer 35-40 minutter.
Efter vi har sunget og leget, slutter vi med kaffe/
te og hyggesnak.

Vi samarbejder med Vorbasse kirke om dette 
arrangement, hvilket betyder, at der først er 8 
gange i Hejnsvig kirke, og efterfølgende er der 6 
gange i Vorbasse kirke. Alle forældre med babyer 
er velkommen til at deltage i babysalmesang i 
begge kirker, uanset hvilken kirke man hører til. 
Nyt hold starter i Vorbasse kirke torsdag d. 5. 
april 2018 kl. 10.00
Forløbet strækker sig over 6 torsdage på føl-
gende datoer: 5/4, 12/4, 19/4, 26/4, 3/5, 17/5.
Kontakt for mere information: Kirke- og kultur-
medarbejder Lis Møberg, 20 28 61 47 eller mail: 
lismoeberg@gmail.com

BESØGSTJENESTE
Kunne du godt bruge en til at drikke en kop 
kaffe med, gå en tur, spise et måltid med og lige 
få ordnet verdenssituationen, synge en salme 
eller holde en andagt, så har vi ud fra kirken en 
besøgstjeneste, som du er velkommen til at gøre 
brug af. Der er ingen mening i at sidde alene, 
når man nu kan være to om det. Henvendelse 
til sognepræsten.

FYRAFTENSBØN
Hvis du er til bøn, så er det her helt klart noget 
du skal være med i. Fyraftensbøn tager ca. en 
halv time. Vi samles oppe foran alteret, synger 
en salme, deler bede emner og beder af flere 
omgange og slutter med et Fadervor. Bønnen er 
på en eller anden måde det sted, hvor vi rører ved 
Guds hjerte og han ved vores. Det kan opleves 
meget konkret og intimt. Vi går rigtig tit glad og 
velsignet derfra – her er der nogle datoer: 

Tirsdag d. 6. mar. kl. 16.30 i Vesterhede Kirke
Tirsdag d. 27. mar. kl. 16.30 i Hejnsvig Kirke
Tirsdag d. 3. apr. kl. 16.30 i Vesterhede Kirke
Tirsdag d. 24. apr. kl. 16.30 i Hejnsvig Kirke
Tirsdag d. 1. maj kl. 16.30 i Vesterhede Kirke
Tirsdag d. 29. maj kl. 16.30 i Hejnsvig Kirke

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER 
Én gang om måneden er der gudstjeneste på 
plejehjemmet her i Hejnsvig. Det er helt igen-
nem en fantastisk oplevelse, når salmesangen 
løfter sig af røster, der har sunget dem i en 
menneskealder. Man bliver ligesom draget ind 
i de liv og den historie, der har været med til at 
bygge det Danmark vi kender. Du er mere end 
velkommen til at komme og være med, det vil 
kun være med til at løfte hverdagen for dem, der 
bor der. Vi starter med kaffebord kl. 14.30 og er 
sjælden færdig før kl. 16.00 – altid med nadver. 
Vi har gudstjeneste på flg. datoer:

Tirsdag d. 27. marts 
Tirsdag d. 24. april
Tirsdag d. 29. maj

Baby
salmesang
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Gud og Pizza er en kort børnegudstjeneste på ca. en halv time lige midt i 
”ulvetimen”, hvor der er gang i den for børnefamilierne.   

I kirken synger vi nogle børnesange, hører en kort børneprædiken (måske 
med noget trylleri), beder fadervor og får velsignelsen fra Gud. 

Bagefter er der pizza i missionshuset – så I skal ikke engang tænke på 
aftensmad.  

Maden koster 10 kr. for børn og 20 kr. for voksne, dog max. 50 kroner for 
en familie. 

Tilmelding senest onsdag d. 1.oktober til Kirke- og kulturmedarbejder       

Lis Møberg på tlf. 20286147 eller på finn-lis@os.dk 

 
 

- EN VOKSENVENLIG BØRNEGUDSTJENESTE 
FOR HELE FAMILIEN.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gud og Pizza er en kort børnegudstjeneste på ca. en halv time lige midt i 
”ulvetimen”, hvor der er gang i den for børnefamilierne.   

I kirken synger vi nogle børnesange, hører en kort børneprædiken (måske 
med noget trylleri), beder fadervor og får velsignelsen fra Gud. 

Bagefter er der pizza i missionshuset – så I skal ikke engang tænke på 
aftensmad.  

Maden koster 10 kr. for børn og 20 kr. for voksne, dog max. 50 kroner for 
en familie. 

Tilmelding senest onsdag d. 1.oktober til Kirke- og kulturmedarbejder       

Lis Møberg på tlf. 20286147 eller på finn-lis@os.dk 

 
 

Søndag d. 11. marts kl. 17.00 i missionshu-
set og efterfølgende i Hejnsvig Kirke – vi 
er færdige senest kl. 19.00.

Gud og Pizza konceptet er noget, vi hele 
tiden arbejder på at gøre bedre. Det er først 
og fremmest aktiviteter og gudstjeneste for 
hele familien, men særligt rettet mod de 
yngste børn. Her kan man være med lige så 
længe, man synes, det er sjovt!

Vi starter, i missionshuset kl.17.00, med noget 
aktivitet og forbereder os til gudstjenesten 
over en kop kaffe. Kl. 17.30 går vi over i kirken 
til en gudstjeneste, der meget bevæger sig 
i børnehøjde. Her vil der altid være noget 
spændende, der relaterer til temaet og akti-
viteten i missionshuset.

Kl. ca. 18.00 står den på pizza for hele familien 
– så aftensmad skal I ikke tænke på den dag. 
Vi er færdige senest kl. 19.00.

Prisen for hele arrangementet inkl. mad, kaffe 
og aktivitet er 40 kr. for voksne og 20 kr. for 
børn under 12 år

Tilmelding senest d. 9. marts til Kirke- og 
kulturmedarbejder Lis Møberg på sms. 20 
28 61 47 eller mail. lismoeberg@gmail.com 

 Næste Gud & Pizza er udflugten søndag d. 
3. juni (se andet sted i bladet)
 

PRÆSTEVÆNGETS JUNIORKLUB 
Juniorklubben mødes hver 2. torsdag kl. 
18.30 – 20.30 i lige uger i missionshuset på 
Præstevænget, på hjørnet over for kirken. Det 
er for alle der går i 4.– 6. klasse.
Vi har det supersjovt med mange forskellige 
ting. Kun fantasien sætter grænser – der vil være 
festaftner, filmhygge, sjove lege og løb, drenge-/
pige-aftner og meget mere. Vi vil hver gang høre 
om Bibelen, om Gud og Jesus – og synge så ta-
get letter!! Kontakt. Lis Møberg, 20 28 61 47, for 
nyt program eller hent det i kirkens våbenhus.
  

SALMELEG I KIRKEN  
– For børn fra 1 – 5 år
Så er vi endnu engang klar til salmeleg 
i Hejnsvig Kirke. 
De 1- 5-årige og deres familie indbydes til at 
være med til sang, rytme og leg i kirken. 
Lørdag d. 17. marts kl. 10.00
Lørdag d. 7. april kl. 10.00

 Vi skal lege med hele kroppen, hoppe, sanse, 
danse, lave fagter og lære nye sange og salmer. 
Det er med til at stimulere barnets naturlige 
udvikling og medfødte musikalitet. 
Salmeleg er musikalsk dåbsoplæring, hvor vi 
synger, leger og lærer noget om Gud og ople-
ver fællesskabet og nærværet med hinanden 
i det store spændende kirkerum. Kendskab til 
kirke og salmer er ikke en forudsætning for at 
være med. 
Det er gratis at deltage, og det vil vare fra kl. 10 
–  ca. 10.30, hvorefter der er lidt forfriskning til 
alle. Tag jeres børn på 1 – 5 år med til sang, rytme 
og leg i Hejnsvig kirke! For nærmere information 
kontakt. Lis Møberg, 20 28 61 47 el. lismoeberg@
gmail.com 

SORGGRUPPE
Man er meget velkommen til at henvende sig til 
præsten vedrørende sorggruppe.
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arrangementer i  VESTERHEDE & HEJNSVIG arrangementer i  VESTERHEDE & HEJNSVIG

VESTERHEDE  
 
BORGERFORENINGEN
Kontakt. Karen Kragh, 22 72 38 55
Formand i borgerforeningen. Leon Kragh, 
27 70 45 52.
www.vesterhedeby.dk
borgerforening@vesterhedeby.dk

HEJNSVIG
AFTENHØJSKOLE
På Petersmindecenteret i Hejnsvig

Kontakt. Poul Ivar Thomsen, 75 39 60 36
Følg med. Yderligere oplysninger kommer
i dagspressen.

Det foregår på Petersmindecentret 
i Hejnsvig kl. 19:30.
Kaffe kan købes for 10 kr. (medbring selv kop)
Kontingent for hele vinteren er 250 kr.
Enkelte aftener 35 kr.

BIBELKREDSE
Bibelkredsene er en vigtig del af livet omkring 
kirken og missionshuset. Det er lidt forskelligt 
hvornår bibelkredsene mødes, men i reglen 
mindst én gang om måneden.
• Gilbjerg kredsen består mest af ældre, aktive 

bibellæsere. Kontakt: Ida og Kristian Pedersen 
tlf. 75 33 51 17

Der er tre bibelkreds ud fra missionshuset: 
• Der er en kreds bestående mest af yngre fami-

lier med småbørn. Kontakt Lisbeth og Jesper 
Bygvraa, tlf. 75 10 14 53

• Der er en bibelkreds, hvor vi har fokus på den 
personlige historie, forbøn for hinanden og 
naturligvis bibelen. Kontakt Sigrid Johansen, 
tlf. 28 78 11 66

Ud fra Hejnsvig kirke er der to bibelkredse:
• Gruppe 1: Susanne og Claus Søgaard, 
 tlf. 75 33 55 24.
• Gruppe 2: Lis og Finn Møberg, tlf. 75 33 60 43.

Ud fra Vesterhede kirke er der én bibelkreds:
• Denne bibelkreds består mest af folk fra op-

landet, men også af nye kristne. Kontakt Doris 
og Carsten Fredsgaard Larsen, tlf. 75 33 57 43.

Ønsker du at være med i én af kredsene, men 
er lidt i tvivl om hvilken, er du velkommen til 
at kontakte sognepræsten på tlf. 61 33 50 03.

HEJNSVIG BORGERFORENING
Kontakt. Svend Åge Andersen, tlf. 20 84 56 11 

INDRE MISSION
Formand. Sigrid Johansen, 28 78 11 66, Mail: 
sigridjohansen7@gmail.com 

MARTS:
torsdag d. 1. Bibelcafe kl. 15 – 17
torsdag d. 1.
Middag på Tværs med fællesspisning kl. 18
Tværkulturelt arrangement for udenlandske 
borgere i byen.
onsdag d. 7.  
Kvindedag i Grindsted med Bodil Skjøt, 
Israelmissionen, Århus. Kl. 14 – 17
onsdag d. 7. Bibelkredsene mødes
tirsdag d. 14. og ons. d. 15.
Missionsuge med Villy Sørensen, Hammel
torsdag d. 16.
Missionsuge aften i Hejnsvig Kirke
ved Jørgen Johansen
onsdag d. 21.
Mødeaften med Jens Medom Madsen

APRIL:
onsdag d. 4.
Bibelkredsene mødes
onsdag d. 11.
Tema – undervisning
1. Del: Jesus på Korset - “Hvorfor al det blod?” 
ved Jørgen Johansen
lørdag d. 14.
Forårsmarked med temaet Kunst   kl.10 – 13
Fundraising for Projekt Nyt Missionshus
onsdag d. 18.
Aftenmøde med Egil Jensen, Rønde
mandag d. 23.
Kredsmøde og generalforsamling i Billund
ved Hilbert Dam, Løsning
torsdag d. 26. Bibelcafe kl. 15 – 17

MAJ:
onsdag d. 2. Bibelkredsene mødes
onsdag d. 9.
Tema - undervisning ved Sigrid Johansen
2. Del: Jesus på Korset - “Hvordan blev det en 
sejr?? 
onsdag d. 16. Bønnevandring - Nyt Tiltag
torsdag d. 17.  Bibelcafe kl. 15 – 17
fredag d. 25. og lør. d. 26 
HEJNSVIG MARKED 
Gospel Kids fra Grindsted medvirker kl. 9.00
onsdag d. 23.
Sangaften og vidnesbyrd med 
Susanne Hauge Sørensen og kor.
onsdag d. 30. 
Undervisningsaften med Inger Lene Christensen, 
Ikast
Emne: Hvordan tackler vi vrede???
Alle møder starter kl. 19.30 hvis ikke andet er 
nævnt.
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Bæverne er 0. og 1. klasse (fra 5 år)
Kontakt: René Eriksen, tlf. 28 14 55 55
Onsdage 17.00 – 18.30.
Holder fri første onsdag i måneden.

Ulve er 2. og 3. klasse
Kontakt: Connie Nielsen, tlf. 29 90 58 85
Onsdag 17.00 – 18.30
Holder fri første onsdag i måneden.

Juniorer er 4. – 5. klasse 
Kontakt: Amdi Leding, tlf. 51 89 19 63
Onsdage i ulige uger 18.00 – 20.30

Spejdere er 6. – 8. klasse
Kontakt: Amdi Leding, tlf. 51 89 19 63
Onsdage i ulige uger 18.00 – 20.30

Seniorer er 9. klasse og op
Kontakt: Amdi Leding, tlf. 51 89 19 63
Onsdage i ulige uger 18.00 – 21.00

Derudover har vi en gruppe vi kalder ”18+”, 
som er for alle over 18 år, der har lyst til at lege 
igen.   
Vi mødes 1. torsdag i hver måned 
kl. 19.00 – 21.00.
Kontaktperson: Jette Kruse tlf. 28 78 42 12

Vi har startet familiespejder for børn fra 3-6 år 
med voksne,mhver anden søndag i lige uger 
kl. 9.30-12.
HUSK madpakke og udetøj.
Familiespejderleder: Maria, tlf. 26 81 72 50 – 
gerne SMS.

Gruppeleder
Jette Lund Kruse, tlf. 28 78 42 12
Mail. jokruse@post.tele.dk

Grupperådsformand
Kamilla Plauborg Pedersen, tlf. 40 94 82 74
Mail. kamilla@plauborg.dk

Lodseddelsalg, onsdag d. 14. marts fra kl. 17.

Julemarked, lørdag d. 24. november 
kl. 10.00 - 13.30.

Se mere på Hejnsvigbynet.dk

KIRKENS KORSHÆR
Kontakt: Elly Bolding, 75 33 50 67

Tirsdag d. 20. marts kl. 9.30
hos Anne Madsen
Tirsdag d. 17. april kl. 9.30
hos Ruth Mærsk 
Tirsdag d. 15. maj kl. 9.30
hos Agnes Christensen

PETERSMINDECENTRET
Kontakt:
© Centerråd – Lissy Donslund, 30 13 42 13
(P) Pensionistforening – Tove Nielsen, 
36 93 43 29

PLEJECENTRETS VENNEKREDS
På Hejnsvig Plejecenter
Kontakt: Margit Hansen, 61 73 45 17 
– 27 40 45 17

Mandag d. 12. marts kl. 14.30
Generalforsamling og bankospil
Tag gerne en pakke med til 20 kr.
Mandag d. 9. april kl. 14.30
Else Jørgensen
Emne: Erindringer.
Mandag d. 28. maj kl. 14.00
Udflugt: Ja, hvor mon vi skal hen?
Det er ikke helt klar endnu, men vi tror det bliver 
godt og vi orienterer senere.

SOLDATERMISSIONEN
Kontakt: Ernst Thomsen, 21 77 78 17

4. maj markeres i Vorbasse Sognehus
Hejnsvig – Vorbasse Soldatervenner kreds og 
Høreforeningen vil igen i år markere Danmarks 
befrielse d. 4. maj 1945. Gennem de seneste år 
har både lokale, og personer udefra fortalt om 
besættelsen 1940 – 1945, og om befrielsen den 
4. maj om aftenen. I år får vi besøg af jødepigen 
fra Paris, Arlette Levy Andersen, (93 år) og tidlige-
re oberstløjtnant Ole Dyrt, begge fra Fredericia.
Vi kan ikke beskrive Arlettes liv kort, det skal 
opleves ved fortællinger, om Ole Dyrn bl.a. gør, 
og Arlette vil siddende svare på spørgsmål den 
aften. 
Man kunne måske overveje at læse bogen inden 
den 4. maj!!?
Arrangementet foregår i Vorbasse Sognehus kl. 
19.00 med lys i vinduerne.
Aftenen er gratis, og alle er hjertelig velkommen. 
Der er også skrivetolkning, så alt kan læses på 
et lærred.

MISSION AFRIKA KVINDEKREDS
Kontakt: Ruth Mærsk, 24 59 19 83

Onsdag d. 7. marts kl. 14.30
hos Vera Jensen
Onsdag d. 4. april kl. 14.30
hos Mona Kruse
Onsdag d. 2. maj kl. 14.30
hos Jytte Habekost

SYNG DIG GLAD
Fællessang på Hejnsvig Plejecentret
Kontakt: Asta Heick, 75 33 52 96
Mandag d. 19. marts kl. 14.30
med Edith Kristiansen
Mandag d. 16. april kl. 14.30
med Birthe Brorholt
Mandag d. 14. maj kl. 14.30
med Elly Hansen
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Hejnsvig Vesterhede
... et godt sted at gå i kirke

GUDSTJENESTER

SØK = Susanne Østbjerg Kargo, Vorbasse. 

MARTS HEJNSVIG VESTERHEDE

4. 3.se.fasten 9.00 10.30

11. Midfaste 10.30 
(offergang)

09.00

18. Mariæ bebudelse 9.00 SØK

25. Palmesøndag 10.30 (offergang) 9.00 JJ Vorbasse

29. Skærtorsdag 19.00
Film i konf.stuen bagefter. 
PASSION OF THE CHRIST

30. Langfredag 10.30 Tour de Langfredag
(se inde i bladet)

APRIL

1. Påskedag 9.00 10.30

2. 2. påskedag 10.30

8. 1.se.påske 9.00 SØK

15. 2.se.påske 10.30

22. 3.se.påske 10.30 9.00

27. Bededag 9.00 10.30 Konfirmation og 
almindelig gudstjeneste.

29. 4.se.påske 10.30 Konfirmation 19.00

MAJ

6. 10.30 9.00

10. Kristi Himmelfart 10.30 9.00 JJ Skjoldbjerg

13. 9.00 10.30 JJ Vorbasse

20. Pinsedag 10.30 9.00

21. 2. Pinsedag 10.30

27. 9.00 SØK

SOGNEPRÆST
Jørgen Johansen, Kirkevej 2, 7250 Hejnsvig, 
mobil 61 33 50 03, e-mail. joj@km.dk
MANDAG ER FRIDAG!
Ferie og friweekend: 12. – 19. februar 
Ferie og friweekend: 12. – 19. marts
Friweekend: 7. – 8. april
I disse perioder passes embedet af sognepræ-
sten i Vorbasse, Susanne Østbjerg Kargo.
Se desuden www.hejnsvigbynet.dk, hvor 
også kirkebladet findes og facebook Hejnsvig 
og Vesterhede kirker

INDSAMLING OG OFFERGANG.
• Spejderne og missionshuset i Hejnsvig (1.s.i. 

fasten – påskesøndag)
 (Offergang i Hejnsvig, midfastesøndag / i 

Vesterhede, palmesøndag).
• KFUM´s soldatermission (2.påskedag – 4.s.e. 

påske)
Se også præsentation inde i bladet

KIRKEBIL
Kan bestilles, til alle kirkelige arrangementer 
og til gudstjenester,
hos Billund Taxa, tlf. 75 35 35 06.
Man bliver afhentet på bopælen.
KIRKEBIL ER GRATIS.

KIRKEBLAD
Kirkebladet udgives af menighedsrådene.
Redaktionsudvalg. Sognepræst Jørgen 
Johansen (ansvarshavende), Kaj Vingborg 
og Lis Møberg. Korrekturlæsere. Lisbeth I. 
Kristensen og Ragna Hennelund.
BEMÆRK. Stof til næste kirkeblad afleveres 
senest d. 6. april til sognepræsten.


