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Præstens spalte
MOSKÉ, EN KIRKE OM 100 ÅR?
Danmark har fået sin første stormoské i København og flere 
lignende store muslimske projekter er på vej, skriver Kristeligt 
Dagblad den 20. juni. Vil det fremme integrationen eller hæmme 
den?

Der har været forskellige holdninger fremme fra kloge folk 
og eksperter om, hvorvidt vore gode demokratiske værdier, 
som religionsfrihed, skal give plads til huse og institutioner, der 
i deres grundværdi underminerer netop demokratiet.

Jeg mener, at vi laver en grundlæggende fodfejl ved at tænke 
på islam udelukkende som en religion, der på lige fod med 
jødedommen og kristendommen tilbeder én og samme Gud. 
De kalder ham bare for Allah. Det i sig selv er en sandhed med 
modifikationer, hvis det overhovedet er en sandhed. 

Islam er, som vi har set det i det såkaldte ́ arabiske forår´, me-
get mere end det. Islam er et teokratisk baseret politisk system, 
som vi må underkaste os. Tjek det ud i nyhederne: Syrien, Libyen, 
Irak, Afghanistan osv. Kravene fra de nye systemer, den tidligere 
opposition, er det samme: Med sharia lovgivningen og koranen 
som øverste myndighed kræver islam i sit inderste væsen total 
underkastelse uanset hvor det kommer frem; et værdisæt, der 
går fuldstændigt på tværs af vore tanker om demokrati, lige-
værdighed og individuelle rettigheder.

”Stormoskeer er uden tvivl politiske manifestationer og 
signaler om, at nu er islams jihad og ekspansion godt på vej 
i Europa”, siger indvandrepræst og tidligere muslim Massoud 
Fouroozandeh i sit indlæg i debatten. Med jihad mener mus-
limerne ikke kun hellig krig som eneste middel. Begrebet 
dækker også over ens egen kamp for at opnå den rette tro, til 
politisk kamp for at fremme islams interesser hvor som helst i 
verden. Det synes vi at lukke øjnene for og byder stormoskeen 
velkommen.

Det eneste, der fik vor danske politiske korrekthed og 
tolerance op af stolen, var det islamiske råds udtalelser imod 

homoseksualitet. Det fik vores 
integrationsminister og tidligere 
kirkeminister Manu Sareen til at 
iværksætte en undersøgelse af 
levevilkårene for homoseksu-
elle i de etniske minoritetsmiljøer 
i Danmark. Det er ligesom lidt sent, 

når elefanten allerede har sat sig i glashuset. Gad vide om han 
finder noget?

Jeg mener, at det er et udtryk for mangel på rettidig omhu, 
når man i sin bestræbelse på tolerance ikke forlods undersøger 
hvad islam i virkeligheden står for, men udelukkende bygger sin 
religionsforståelse på det gode i mennesket. Sådan er hverken 
islam, jødedom eller kristendom skruet sammen. Mennesket 
er grundliggende syndigt, faret vild og kommet på afstand af 
Gud – heteroseksuelle såvel som homoseksuelle - og må hver 
især omvende sig fra sin synd. Det eneste sted, hvor der reelt 
set er tilgivelse at få er hos Jesus Kristus: ”Gå bort og synd fra nu 
af ikke mere!”, lød ordene til kvinden grebet i hor. De to andre 
steder risikerer man kun at få smidt en sten i nakken, hvis man 
er til den forkerte side. Det er det store ved moskeer i Danmark. 
At tro andet, er simpelthen for blåøjet.

Sognepræst
Jørgen Johansen
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Konfirmandindskrivning og undervisning

andagt

En ven
Vi kan alle være engle for hinanden

Sang: 
Han har den hele vide verden i sin hånd,
han har den hele vide verden i sin hånd,
han har den hele vide verden i sin hånd,
ja, han har verden i sin hånd.

 

Vi tror jo på, at Gud har skabt verden og men-
nesket, ja, os alle sammen. Selvom vi ser meget 
forskellige ud, så tror vi, at det er Gud, som har 
givet os alle sammen livet.
Men nogle af os får engang imellem at vide: "Du 
er for lille" eller "Det kan du ikke". Måske er vi 
bare ikke gamle nok til at være store og stærke, 
eller måske er vi først ved at lære, hvordan man 
gør noget svært. Så bliver man da ked af det, hvis 
man bare bliver skubbet til side, fordi man ikke 
er voksen eller stærk endnu. Til sidst kan man jo 
næsten føle, at man ikke er noget værd, eller at 
der slet ikke er nogen, der kan lide en.
Så er det utroligt dejligt at opleve, at have en 

ven, som vil hjælpe og være god og rar en hel 
aften. Bare det ville være sådan altid. Tænk hvis 
vi alle bare kunne være gode ved hinanden, 
uanset hvilken hudfarve eller tro vi har, uanset 
om vi er små eller store, uanset om vi er gode 
til det ene eller det andet, uanset om vi er rige 
eller fattige. For Gud har jo skabt os lige sådan, 
som Gud vil have os. Hver eneste af os er det 
bedste, Gud kan skabe, og vi er alle sammen 
præcis så store og dygtige og smukke, som 
Gud kan lide, vi skal være. Og det er aldrig Gud, 
som siger: "Duer ikke". Tværtimod sagde Jesus, 
at det ringeste menneske er meget mere værd 
end noget andet, Gud har skabt.

Bøn
Kære Gud
Tak fordi du har skabt os præcis som du vil have os
- både de store og de små.
Tak fordi du ser og husker hver eneste af os.
Lær os at være glade og tilfredse, som vi er. 
Og huske, at vi alle må kalde os dine børn 
og du siger, vi er det.

Refleksion:

I forbindelse med høstgudstjenesten i Hejnsvig, 
søndag d. 14 september kl. 10:30, er der indskriv-
ning af konfirmander. Husk dåbsattest – helst 
bare en kopi. Umiddelbart efter gudstjenesten er 
der en orientering for konfirmander og forældre 
i missionshuset. Her vil menighedsrådet være 
vært for et mindre traktement, sådan at vi kan 
holde maveskindet væk fra rygraden inden vi 
skal hjem at spise.

HELDAGSUNDERVISNING: Selve konfirmations-
forberedelsen fortsætter som heldagsunder-
visning ca. én gang om måneden. Se datoerne 
nedenfor. Følg med på Hejnsvig bynet/ kirke/ 
konfirmandinfo mht. datoer, kirkegang og andre 
arrangementer.
 
KONFIRMANDLEJREN kommer i år til at ligge 
fra fredag d. 23. januar kl. 17:00 til søndag d. 25. 
januar kl. 15:00. Prisen er, uændret fra sidste år, 
kr.175,00.

Datoer for konfirmandundervisning på 7. årgang 2014/15

onsdag den 24. september
fredag den 24. oktober
onsdag den 26. november

fredag den 27. februar
onsdag den 25. marts
fredag den 24. april”
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organistens spalte (Ragna rok & rul)

Kommende kirkekoncerter

organistens spalte (Ragna rok & rul)

tine K. skau og lisa balle 
”salmer på keltisk” 
i Hejnsvig Kirke torsdag den 11. september 
2014 kl. 19.30. Menigheden får en helt ny 
oplevelse, når den keltiske tradition møder det 
kristne univers. Kendte salmer opleves ved-
kommende og med en øget følsomhed, når de 
fremføres i nye bearbejdelser. En spændende 
og anderledes oplevelse venter os. Billetter kan 
købes i Dagli’ Brugsen i Hejnsvig fra d. 11. august 
til 75,- kr. pr. stk. eller ved døren.

Julekoncert i Hejnsvig kirke 
onsdag den 3. december 2014 kl. 19.30 med 
Basix, som også i 2008 gæstede Hejnsvig med 
kæmpestor succes. Basix leverer vokalpop i 
verdensklasse med humor og varme. Billetter 
kan købes i Dagli’Brugsen eller på Billetnet fra 
d. 3. nov. til 150,- kr. pr. stk.

”Noa” i Hejnsvig Kirke 
Musicalen ”Noa” af Kis og Hans Holm fortæller 
i sang og musik den kendte historie om Noa, 
der redder dyr og mennesker fra syndfloden. 
Hejnsvig Kirkekor har planer om at tage fat på 
at arbejde med denne musical efter sommer-
ferien, og vi regner med at have den indøvet, 
så vi kan opføre den lørdag den 25. oktober kl. 
14.00 i Hejnsvig kirke, men ikke alle detaljer er i 
skrivende stund på plads, så vi risikerer at skulle 
foretage visse tilpasninger og ændringer i både 
det ene og det andet. Derfor beder vi jer holde 
øjne og ører åbne, når vi kommer tættere på 

datoen. Vi vil arbejde sammen med kirkekoret 
fra Egtved kirke, ligesom vi også gjorde det med 
musicalen ”Milde Moses”, som vi opførte for et par 
år siden. De to kirkekor øver sangene hver for sig 
og sammen ved fælles korprøver. Det er planen, 
at ”Noa” også opføres i Egtved kirke samme lør-
dag om formiddagen. Ved begge koncerter vil 
der være professionel dirigent og professionelle 
musikere på hhv. trommer, bas og klaver. Der vil 
blive annonceret præcist, når vi nærmer os den 
planlagte koncertdato.
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i Hejnsvig

Kan du ikke skrive et stykke om det at være 
spejder i Hejnsvig? 

Egentligt burde det være en let opgave, men 
i skrivende stund her 3 dage før årets største 
spejderbegivenhed - nemlig sommerlejren - er 
det eneste jeg kan komme i tanke om netop 
SOMMERLEJREN…  

Men spejderlivet er selvfølgelig meget mere 
end sommerlejr… 

Når man kommer til spejder, så kan man være 
helt sikker på, at man mødes af ledere, der har 
dedikeret deres tid til at være sammen med dig 
- uanset om du er 5 eller 17 år, så vil der være 
nogen der har nogle sjove aktiviteter lige netop 
til din aldersgruppe. Det kan være snobrøds-
bagning over bål, snitte med dolk, lege med 
fireballs og meget andet. Men først og fremmest 
arbejdes der med at lære, hvordan man holder 
sammen, arbejder sammen og hvordan man er 
en god ven, der hjælper andre. Her er plads til 
alle, man behøver ikke være super god til at læse 
og skrive, eller til at score mål - her er det kun en 
fordel med forskellighed. 

Udover mødeaftnerne om onsdagen, delta-
ger vi også i mange andre ting. F.eks. deltager vi 
i diverse distriktsturneringer, hvor vi dyster mod 
andre spejdergrupper. Vi tager på lejre - men det 

er ikke et krav at man deltager, hvis man ikke har 
mod på at tage på lejr. 
Der er nogle få arbejdsopgaver vi skal deltage i, 
pengene bruges til at holde prisen nede på lejre, 
kontingent m.m. Vi sælger bl.a. griselodder in-
den julemarkedet og lodsedler i foråret, afholder 
julemarked, samler juletræer ind første lørdag i 
januar, osv. Vi er rigtig glade for den opbakning 
vi møder i hele byen, når vi kommer rundt og 
ringer på dørene.  

Derudover har vi fået et rigtigt godt samar-
bejde med præsten og borgerforeningen. Vi har 
lavet løb til konfirmandlejren, lavet kors til Skt. 
Hans aften ved søen, vi deltager i "Vi gi'r den 
gazz med lidt jazz" i præstegårdshaven, hjælper 
ved fastelavnsfesten, deltager i juleoptoget, osv. 

Spejderlivet er for alle i alle aldre, der har lyst 
til at være en del af et stort fællesskab, hvor man 
lærer at klare sig selv og lærer at "være beredt".

Tilbage til årets sommerlejr… Som er en 
distriktslejr for hele Hærvejens Distrikt, hvor 
Hejnsvig hører ind under. Vi bliver 350-400 på 
Houens Odde, som ligger ved Kolding. Alle 
spejdere og ledere der skal med, glæder sig 
enormt meget til en hel uge fyldt med sjove og 
udfordrende spejderaktiviteter. 

Karina From Sørensen, 
Gruppeleder, KFUM Hejnsvig
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Præstevængets juniorklub

Tilbage i 2010 var der en flok drenge blandt 
minikonfirmanderne der var så glade for under-
visningen, at de spurgte om det kunne fortsætte. 
Og det satte gang i tankerne om at starte en 
juniorklub for netop den aldersgruppe. 

Det blev besluttet at det var Hejnsvig Kirke der 
skulle stå bag juniorklubben, som skulle være 
for børn i 4. – 6. klasse, så der var et tilbud til 
dem indtil de skulle begynde at gå til konfir-
mandforberedelse. 
Forskellige personer blev spurgt, om de kunne 
tænke sig at hjælpe med en juniorklub og 4 
unge og 4 lidt mere modne personer, meldte sig 
på banen og var klar til at gå i gang. Men først 
skulle der findes et egnet lokale. 
Indre mission har et lokale på missionshusets 
loft, hvor KFUM og K´s teenklub tidligere har 
holdt til. Dette lokale kunne vi få lov at låne 
til at holde juniorklub. Men det trængte til en 
kærlig hånd, så lederne gik i gang med at male, 
sy nye gardiner og fik lagt nyt gulvtæppe på, 
lavet programmer til uddeling og så kunne 
startskuddet lyde.

Torsdag d. 11. november 2010 kl. 18.30 var vi 

rigtig spændte på om der ville dukke nogle børn 
op eller lederne selv skulle spise hele kagen. Vi 
havde ingen pejling af, hvor mange der ville 
komme, men der kom 21 børn, så der var ingen  
problemer med at få spist kagen. Siden har der 
været mellem 13 og 25 juniorer hver gang. 

Juniorerne mødes hver 14. dag og i modsatte 
uge som spejderne har deres møde. Det giver 
mulighed for at kunne deltage både i juniorklub 
og spejder, uden at børnene derved får for me-
get at deltage i.

I juniorklubben sker der mange forskellige ting. 
Vi leger, er på løb, ser film, er ude at svømme 
sammen, er kreative, hører om mennesker i 
andre lande der lever anderledes end os, har 
sleep-over-party osv. I klubben deler vi hinan-
dens oplevelser og giver plads til hinandens 
forskelligheder, hygger og har det sjovt. Ud 
over det, synger vi sammen og har hver gang 
en andagt. Ordet ”andagt” kommer af det tyske 
ord ”andenken” - ”at tænke på”.  Vi vil rigtig gerne 
give børnene noget at tænke på. Give dem mu-
lighed for at vide, hvad vores kristne tro står for, 
ved at høre om Bibelen, om Gud og om Jesus.

Mission afrika i Hejnsvig 
(tidl. sudan Missionen) 

Sudan Kvindekreds
I august måned rejser Heidi Fredsgaard til 
Jerusalem for at være volontør i Den Danske 
Kirke i Jerusalem i fem måneder. Her skal hun stå 
for lovsang, guidede ture og fællesskabsaftner 
for danskere. Hun håber på at lære Guds folk og 
Guds land bedre at kende.
Af Dinna Bjerrum Swartz
Efter at have levet hele sit liv i Danmark og i 
den danske folkekirke, glæder Heidi Fredsgaard 
sig til at oplevet noget helt nyt. Hun skal stadig 
være tilknyttet en dansk kirke, men i helt nye 
omgivelser.
Heidi  Fredsgaard bl iver sendt ud med 

Heidi Fredsgaard skal tjene kirken i Jerusalem
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Donslund får (ny) præst
Når skiltet er ude – er præsten inde.
Hver torsdag vil sognepræsten være at finde 
på Donslund gl. skole, ude i køkkenet – det var 
her, der var kortest til kaffemaskinen. Ideen er 
at være mere tilgængelig for alle i hele sognet. 
Ligesom i Vesterhede er der ikke sat noget fast 
træffetidspunkt på, men når skiltet står ude ved 
vejen er præsten inde på skolen. Kig ind, få en 
kop kaffe og lidt mere ud af din kirkeskat …

GENESIS
- hver fredag fra 19.00-22.00
– et godt sted at begynde
Sidste forår indledte vi et samarbejde med 
Billund Ungdomsskole omkring klublokalerne 

på Hejnsvig skole. Ungdomsskolen har klubak-
tiviteter hver mandag og onsdag – og vi har det 
om fredagen fra kl. 19.00-22.00. Genesis er et 
klubtilbud fra konfirmandalderen og op til 18 år.

Nu er der bare det ved det, at der er kommet et 
halbyggeri i vejen – og lige hvornår lokalerne 
bliver tilgængelige igen, ved vi ikke. Vi har derfor 
besluttet at starte Genesis, som ungdomsklub-
ben ud fra kirken hedder, op i missionshuset 
fredag d. 19. september kl. 19.00.

Omgivelserne er lidt anderledes, men konceptet 
er det samme: Et sted, hvor man som ung kan 
hænge ud sammen med hinanden, præsten og 
andre underlige mennesker fra kirken. Mulighed 
for at købe sodavand og slik, spille bordtennis, 
musik eller bordfodbold.

rundt om kirken

sogneudflugt d. 4. september 2014
”Så sødt som i gamle dage”
I år går turen til Ribe med veterantog. Vi får både mu-
lighed for rundvisning i domkirken og en rundtur i 
byen omkring kirken. Til middag skal vi spise på Hotel 
Dagmar, der har ligget lige overfor domkirken siden 
1581.Restauranten er gammel, men humøret og ma-
den er frisk og vi skal være klar til vikingerne nede på 
Ribes Vikinger inden  vi skal med toget hjem kl. 15.00.

Turen starter fra Hejnsvig kirke kl. 08:30 med mulighed for opsamling i Vesterhede og 
vi forventer at kunne være hjemme på de samme steder ca. 16:15. 
Prisen bliver med middag, to guidet ture, veterantog og transport foruden kaffe, 
rundstykker og kage, 250 kroner. Det er da næsten lige så billigt som i gamle dage.

Israelsmissionen, hvor hun har været frivillig 
på kortere rejser og i Israelsmissionens Unges 
bestyrelse. I Jerusalem skal hun dog for første 
gang være hjemmefra så mange måneder i træk.
Hvorfor rejser du til Israel?
”For fem år siden besøgte jeg en veninde i Israel, 
der var kirkevolontør. Og lige siden har jeg haft 
lyst til at tage tilbage. Jeg oplevede et helt særligt 
fællesskab i Den Danske Kirke og jeg oplevede 
et spændende land.
Og så har jeg mulighed for at få rejsen til at passe 
i min uddannelse, som en del af min kandidat.
Det er rigtig rart at kunne have et semester uden 
undervisning, hvor jeg stadig kan lære en masse.”
Hvad glæder du dig til?

”Jeg glæder mig til at opleve de bibelske steder 
og til fællesskabet dernede. Jeg håber at lære 
det jødiske folk og Gud bedre at kende. Og så 
er jeg spændt på, hvad Hans planer er for mig.”
Hvad er du mest bekymret for?
”Det er første gang jeg er af sted så længe, så jeg 
er lidt bekymret for at savne venner og familie.
Det bliver også første gang jeg ikke skal holde 
jul med min familie, det bliver også spændende.”
Bed gerne for Heidi mens hun er i Israel og for 
det arbejde hun skal udføre i kirken i Jerusalem.
Læs Heidis egen blog, hvor hun vil skrive om sine 
oplevelser mens hun er af sted:
israeloplevetafheidi.wordpress.com. Læs mere 
om den danske kirke i Jerusalem på www.israel.dk 

Heidi Fredsgaard skal tjene kirken i Jerusalem
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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 

 
 

8

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

lovsaNgsaFtNer
Lovsang er en af de ting i den kristne menighed, 
der gør, at tanken og sjælen kan holde frikvarter 
fra, hvad du måtte gå og være tynget af – uden 
at flygte væk fra problemet. Ofte er det faktisk 
sådan, at man kan gå helt anderledes til den, 
efter at have været inde i Guds nærvær. Fokus 
bliver flyttet hen på ham, som har overblikket. 
Vi er beriget med en flok unge mennesker i 
Hejnsvig, som er i stand til, med hjerte, at lede 
os ud i lovsangen og ind i Guds nærvær. Der 
vil også være en kort forkyndelse og mulighed 
for forbøn. 
I efteråret er der to lovsangsaftner:

Torsdag d. 25. sep. kl. 19.00 
i  Vesterhede Kirke

Søndag d. 23. nov. 
med fællesspisning i missionshuset kl.18.00 
og lovsang i Hejnsvig kirke kl. 19.00. 
Fællesspisningen koster 30 kr. pr. næse, max 
75,- kr. pr. familie.
 

bibelUNdervisNiNg
for bibelkredsene og andre interesserede

Brevet til Hebræerne er et af de steder i det Nye 
Testamente, der gør allermest brug af fortællin-
gerne fra det Gamle Testamente. Det er skrevet 
til nogle kristne jøder, som havde fået historien 
om Moses, Abraham og Melkisedek ind med 
modermælken. De kendte indretningen og 
betydningen af templet som deres egen buk-
selomme, vidste hvad en ypperstepræst var og 
hvorfor det var nødvendigt at ofre dyr for at få 
Guds tilgivelse. 
Hebræerbrevet er nærmest helt fortættet af 
historierne fra det Gamle Testamente i sin iver 
efter at beskrive hvem Jesus er. Det er komplekst 
- men ufatteligt berigende: Både Jesus og bru-
gen af det Gamle testamente kommer til at stå 
i et anderledes klart lys – så kom og vær med.
Vi har to gange tilbage, men du kan sagtens, 
med udbytte, nå at koble dig på. Undervisningen 
foregår i Hejnsvig missionshus ved sognepræst 
Jørgen Johansen
Næste gang bliver onsdag d. 10. september 
kl. 19.30. Her vil vi have fokus på kapitel 7-11. 
Sidste gang bliver onsdag d. 1. oktober, lige-
ledes kl. 19.30, hvor det gælder kapitel 11 og 
12 samt en afslutning på hele forløbet.

FYraFteNsbØN
Kort fyraftensbøn for by, kone og fædreland. Vi 
vil bede for vores by, for hinanden og den verden 
vi lever i. Vi synger evt. en salme og slutter med 
et fadervor.

Tirsdag d. 2. sept. kl. 16.30 i Vesterhede Kirke
Tirsdag d. 23. sept. kl. 16.30 i Hejnsvig Kirke
Tirsdag d. 7. okt. kl. 16.30 i Vesterhede Kirke
Tirsdag d. 28. okt. kl. 16.30 i Hejnsvig Kirke
Tirsdag d. 4. nov. kl. 16.30 i Vesterhede Kirke
Tirsdag d. 25. nov. kl. 16.30 i Hejnsvig Kirke

babYsalMesaNg
I Hejnsvig og Vesterhede 
Kirker kl. 10.00 til 10.45.
Det er en formiddag i kirken med sang, musik og 
sanseoplevelser for alle nyfødte i alderen 0 - 1 år 
sammen med mor og/eller far. 
Efter vi har sunget og leget slutter vi med en 
forfriskning og lidt hyggesnak.
Opstart torsdag d. 21. august kl 10.00 i 
Hejnsvig kirke. Forløbet strækker sig over 8 
torsdage, til og med d. 9. okt. 
Fra 23. okt. fortsætter babysalmesang i Vorbasse 
kirke, med et forløb på 6 gange.
Kontakt for mere information: Kirke- og kul-
turmedarbejder Lis Møberg, tlf. 75 33 60 43 
eller finn-lis@os.dk 

Baby
salmesang

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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 gudstjEnEstE for børn (0-8 år) mEd forældrE
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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

MiNiKoNFirMaNder
Selvom skoledagen efter sommerferien er blevet 
længere for de fleste børn, regner vi alligevel 
med, at børnene i 4. klasse, fra årgang 2004, har 
lyst til at være minikonfirmand. 
Onsdag d. 22. oktober, lige efter efterårsferien,  
starter pigerne til minikonfirmand i præste-
gården. Vi skal være sammen 6 onsdage fra  
kl. 15.15 – 17.00. Der skal ske mange forskel-
lige ting. Vi skal på opdagelse i kirken, ude, inde, 
oppe og nede. Vi skal høre om, hvorfor vi blev 
døbt og lære noget om Gud. Orglet skal prøves 
og meget andet.
I vil få nærmere besked når vi nærmer os tids-
punktet for opstart.
Kontakt: Kirke- og kulturmedarbejder Lis 
Møberg, 20 28 61 47.

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 vil have det super sjovt med mange forskellige 
ting. Kun fantasien sætter grænser – der vil være 
festaftner, filmhygge, sjove lege og løb, drenge-/
pige-aftner og meget mere. Så vil vi hver gang 
høre om Bibelen, om Gud og Jesus – og synge så 
taget letter!! Kontakt: Lis Møberg 20 28 61 47 for 
nyt program eller hent det i kirkens våbenhus.

sorggrUPPe
Sorggruppe i præstegården kl. 15.00
Fredag d. 5. september
Fredag d. 3. oktober
Fredag d. 7. november

sorgaFteN
Torsdag d. 30. okt. Kl. 18.00 i præstegården.
Traditionen tro byder vi alle, der har mistet 
nogen de har kær inden for de to sidste år, til 
en aften om at håndterer sorgen, savnet og 
ensomheden. Første del af aftenen er et ”lukket 
selskab” for dem, der stå midt i sorgen. Breve 
med personlige invitationer vil blive sendt ud. Vi 
vil starte med at spise sammen; Kirstens berømte 
suppe, for at det ikke skal være løgn. Derefter 
vil vi gå over i kirken og holde en kort andagt 
omkring minderne af dem vi har mistet.
Kl. 19.30 åbner vi dørene i missionshuset til et 
foredrag omkring den sorgproces man uvilkår-
ligt kommer til at stå i ved et dødsfald. I år bliver 
det præsteparret, der lægger for, om hvordan 
man kan bruge Gud, kirken og bønnen i de 
forskellige dele af sorgprocessen man nu er i. 
Hvad sker der med mig? Hvad kan jeg bede om 
og hvilken hjælp kan jeg forvente at få?  Vi slutter 
det hele af med en kop kaffe og et stykke kage.

besØgstJeNeste
Besøgstjeneste i præstegården kl. 19.00
Fredag d. 5. september
Fredag d. 3. oktober
Fredag d. 7. november

PleJeHJeMsgUdstJeNester
Der er gudstjeneste med altergang en gang om 
måneden. Alle, der har lyst til at være med, er 
velkommen i det omfang der er plads. Vi starter 
med en kop kaffe kl. 14.30 og gudstjenesten 
begynder kl. 15.00. Bagefter synger vi salmer – så 
mange vi nu synes.
Tirsdag d. 30. september
Tirsdag d. 28. oktober 
Tirsdag d. 25. november
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vesterHeDe

borgerForeNiNgeN:
Kontakt: Jimmy Glad Jørgensen, tlf. 50 98 82 05
www.vesterhedeby.dk
borgerforening@vesterhedeby.dk

HeJnsvIG

bibelKreds For UNge FaMilier
Gruppe 1 – Kontakt:
Lisbeth og Jesper Skovlykke Bygvraa, 
75 10 14 53
Gruppe 2 – Kontakt:
Susanne og Claus Søgaard, 75 33 55 24
Gruppe 3 – Kontakt:
Lis og Finn Møberg, 75 33 60 43
Gruppe 4 - Kontakt:
Doris og Carsten Fredsgaard Larsen, 75 33 57 43
Mødes én gang om måneden.

bibelKredsMØder i bYeN
Onsdag d. 17. september 
hos Kis og Herluf Saugmann, Rogusavej 5
Onsdag d. 8. oktober
hos Elly Bolding, Højene 3
Onsdag d. 19. november
hos Grethe og Hans Jensen, Højene 1

KirKeNs KorsHÆr
Tirsdag d. 16. september kl. 9.30 hos Agnes 
Kristensen, Høstvej 24.
Tirsdag d. 14. oktober kl. 9.30 hos Jytte 
Habekost,  Skovhøjen 19.
Tirsdag d. 18. november  kl.9.30 hos Ruth 
Mærsk,  Skovhøjen 14.
Kontakt: Ester Vingborg, 75 33 56 44.

Kristelig lYtter- og FJerNseerForeNiNg
Kontaktperson: Heinrik Kruse, 75 33 50 57

Tirsdag d. 28. oktober kl. 19.30
i Helle hallen, Vrenderupvej 40, 6818 Årre.
Taleren er ”DR´s  trosredaktion, Anders Laugesen”
Temaet:” Mennesker og tro.”

Alle er velkommen!

iNdre MissioN
Formand: Sigrid Johansen 
sigridjohansen7@gmail.com, Tlf. 28 78 11 66

SEPTEMBER
Onsdag d. 3. 
Kristendom A/S – Hvordan gør vi missionsbe-
falingen synlig i Hejnsvig? v. journalist og kir-
kelig kommunikationsinstruktør Jens Christian 
Lønnerup, Videbæk
Kaffehold: Bibelkreds 1
Onsdag d. 10.
Studieaften over Hebræerbrevet v. Jørgen 
Johansen                                                                          
Kaffehold: Bibelkreds 3
Onsdag d. 17.
Bibelkreds i hjemmene.
Fredag d. 26.
Fællesarrangement – Høstfest for alle.
Vi begynder m. fællesspisning kl. 18.00.
Gitte Larsen fra Kolding vil forkynde, trylle m.m.
Mad- og kaffehold: ”Gilbjerg”
Tirsdag d. 30.
Kredsmøde i Bække. Kl. 19.00 i kirken og deref-
ter i missionshuset v. Jørgen Jørgensen, Åbenrå.

OKTOBER
Onsdag d. 1. 
Studieaften over Hebræerbrevet v. Jørgen 
Johansen.
Kaffehold: Bibelkreds 4.
Onsdag d. 8.
Bibelkreds i hjemmene.
Onsdag d. 15. kl. 14.30
Møde v. Thue Thomsen, Hvide Sande.
Kaffehold: ”Byen
Torsdag d. 16.
Soldatervennestævne og generalforsamling i 
Hejnsvig Missionshus.
Onsdag d. 22. 
En aften om diakoni, besøgstjeneste, aktiv 
lytning.                                
Kaffehold: Bibelkreds 1

NOVEMBER
Onsdag d. 5.  
Kristendomskursus 1. del v. Jørgen, Sigrid m.fl.
Kaffehold: Bibelkreds 3
Onsdag d. 12. 
Generalforsamling.
Kaffehold: Bestyrelsen
Onsdag d. 19. 
Bibelkreds i hjemmene.
Mandag d. 24. 
Kredsmøde i Billund v. Henri Elttør, Aulum.
Onsdag d. 26. kl.14.00 
Sudankredsens julemøde v. Mette og Alex, mis-
sionær i Sierra Leone. 
Der er salgsbod og kaffebord.
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Fredag d. 28.:  
Fællesarrangement – Adventsfest for alle.
Vi begynder med fællesspisning kl. 18.00.
Børnekonsulent Rudolf Larsen, Agerskov, vil tale 
denne aften.
Kaffehold: Bibelkreds 3
sUdaN MØder
Kredsen er ophørt

sUdaN KviNdeKreds
Tirsdag d. 9. september kl. 14.30 
hos Vera Jensen, Torvegade 17.
Onsdag d. 1. oktober kl. 14.30 
hos Else Jakobsen, Starup.
Tirsdag d. 4. november kl. 14.30 
hos Ruth Mærsk, Skovhøjen 14.
Onsdag d. 26. november kl. 14.00. 
Julemøde ved Mette og Alex, der er missionærer 
i Sierra Leone.
Der er salgsbod, lotteri og kaffebord. 
Alle er velkommen.

soldaterMissioNeN
Kontakt: Kristian Hansen, 28 50 19 50

KFUM sPeJdereNe
Bævere er 0. og 1. klasse (5-7 år)
kontakt Jette Kruse 28 78 42 12
onsdag 17.00-18.30 
Holder fri den første onsdag i måneden

Ulve er 2. og 3. klasse (8-9 år)
Kontakt Connie Nielsen  2990 5885    
onsdag 17.00-18.30 
Holder fri den første onsdag i månden
Juniorer er 4. og 5. klasse (10-11 år)
Spejdere er 6. til 8. klasse (12-14 år)
Seniorer er 9. klasse og op (15-17 år)
Kontakt Karina From Sørensen, 99 55 69 86.
Onsdage i ulige uger 18.00 - 21.00.
Se mere på hejnsvigbynet.dk

Gruppeleder
Karina From Sørensen, mobil: 99 55 69 86, mail: 
karso@dongenergy.dk

Grupperådsformand
Linda Sørensen, mobil: 30 25 51 57, mail: linda.
bolding@gmail.com 

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

 
 
 
 

sYNg dig glad
Mandag den 15. september kl. 14.30
med Lilly Dahlmann
Mandag den 20. oktober kl. 14.30
med Lissy Donslund
Mandag den 17. november kl. 14.30
(navn endnu ikke på plads).
PetersMiNdeCeNteret
Kontakt:
(C) Centerråd – Lissy Donslund, 30 13 42 13
(P) Pensionistforening – Gerda Rasmussen, 
75 33 56 51

HeJNsvig aFteNHØJsKole
På Petersmindecenteret.
Kontakt: Poul Ivar Thomsen, 75 39 60 36        
 
               
PleJeCeNtrets veNNeKreds
På Hejnsvig Plejecenter
Kontakt: Margit Hansen tlf. 61734517 
- mobil 27404517   
Tirsdag d. 9. september kl. 17.30
Høstfest med underholdning af  
Hans Møller Andersen, Dorthe Habekost og Jens 
Søndergaard.
Tilmelding til plejecentret senest d. 4. sept.
Pris 125 kr. + drikkevarer
Mandag d. 6. oktober  kl. 14.30
Lilly Knudsen, Vorbasse, fortæller om ?
Mandag d. 3. november kl. 14.30
Anna Madsen fortæller om en tur til Australien

HeJNsvig borgerForeNiNg
Kontakt: Børge Skriver, 75 33 52 47

MeNigHedsrÅdsMØder
Hold dig opdateret på hejnsvigbynet/kirke.
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gUdstJeNester
SEPTEMBER HEJNSVIG VESTERHEDE

7. 10.30 Høstgudstjeneste (O)                        

14. 10.30 Høstgudstjeneste (O)   
og indskrivning af konfirmander

21. 09.00   (Susanne Østbjerg)                

25.                                                 19.00                                                                                  Lovsangsaften

28. 10.30 (A)                       09.00 

OKTOBER

5. 17.00 Gud og pizza             10.30 (A)

12. 10.30 (A) 09.00

19. 09.00 (Susanne Østbjerg)    

26. 09.00 10.30

NOVEMBER

2. 10.30 (spejder) (A )   09.00 (Alle Helgen) 

9. 09.00                           10.30 (A)

16. 10.30                           09.00

23. 09.00 (Susanne Østbjerg)     

23. 19.00 Lovsangsaften (fællesspisning kl . 18.00)

30. 09.00 10.30

 (A): Absolution          (O): Offergang

Præsten holder ferie: Uge 42 (13. okt. – 20. okt.) 
Se desuden hejnsvigbynet/facebook: Hejnsvig og Vesterhede kirker

OFFERGANG
07-09-2014  12. søndag efter trinitatis: HELP Nigeria + Projekt Øst
14-09-2014  13. søndag efter trinitatis: HELP Nigeria + Projekt Øst

INDSAMLINGER
21-09-2014  14. søndag efter trinitatis: Kirkens børne- og ungdomsarbejde
28-09-2014  15. søndag efter trinitatis: Africa in Touch (Mission Afrika) 
05-10-2014  16. søndag efter trinitatis: Africa in Touch (Mission Afrika) 
12-10-2014  17. søndag efter trinitatis; Dansk Etioper Mission 
19-10-2014  18. søndag efter trinitatis: Dansk Etioper Mission 
26-10-2014  19. søndag efter trinitatis: Den danske Israelsmission 
02-11-2014  Alle helgens dag: Den danske Israelsmission 
09-11-2014  21. søndag efter trinitatis: Åbne Døre 
16-11-2014  22. søndag efter trinitatis: Åbne Døre 
23-11-2014  Sidste søndag i kirkeåret: Kirkens børne- og ungdomsarbejde

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.

SOGNEPRÆST
Jørgen Johansen, Kirkevej 2, 7250 Hejnsvig, 
mobil 61 33 50 03, e-mail: joj@km.dk
MANDAG ER FRIDAG!
Sognepræsten har friweekend d. 20. - 21. septem-
ber og d. 22. – 23. november samt efterårsferie fra 
d. 13. – 19. oktober.
I de perioder passes embedet af sognepræst 
Susanne Østbjerg (tlf. 28 25 41 01).

KIRKEBLAD
Kirkebladet udgives af menighedsrådene.
Redaktionsudvalg: Lisbeth I. Kristensen, Ellen 
Krogh Larsen, Thea Kristensen, Lis Møberg og 
sognepræsten (ansvarshavende).
BEMÆRK: Stof til næste kirkeblad afleveres senest 
onsdag d. 1. oktober til sognepræsten.


