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Præstens spalte

Først lige en lille munter, men virkelig historie oppe fra 
alteret. Har du tænkt på hvad præsten egentligt står og 
laver når han står med ryggen til menigheden? For min 
del, så står jeg tit lige og snakker med Gud om det næste, 
der skal ske i gudstjenesten. Det ændrer ind imellem ikke 
så lidt, hvis det forklarer noget for nogle.

Som jeg nu stod og snakkede med Gud under postludiet 
under langfredags gudstjeneste i år, sagde tak for en god 
gudstjeneste med ordene: ”Det trængte jeg virkelig til  :-)”, 
svarede Gud meget tydeligt tilbage i min tanke, som om 
han stod lige ved siden af og sagde: ”Og hvad tror du jeg 
gjorde?”  

Så faldt det mig ind, at Han også nok, som præsten, 
havde været lidt ophængt her i påsken. Den dag gik jeg 
ned fra alteret med et lille smil på læben og glædede mig 
til påskemorgen. Sikke en opstandelse.

I menighedsrådene har vi siden sidst arbejdet en del 
med gudstjenesten som vi kender den, haft den til gen-
nemsyn, tjekket ud om den passer til det vi gerne vil med 
den. Gennem de sidste 5 år er der jo sket en del ændringer, 
så gudstjenesten passer til dem der kommer der, samtidigt 
med at den er genkendelig for dem der ikke kommer der 
så tit. Det er lidt af en kunst at få det til at gå op i en højere 
enhed og vi er meget taknemmelige for den feed back I 
giver, hvad enten det er til præsten eller menighedsrådene. 
Så, har du noget på hjerte, så sig det. Det kunne jo være, 
at du har ret ;-)

Spørgeskema
Faktisk kan det ind i mellem være lidt svært at vide, hvad 
folk tænker om kirke, kristendom og missionshus. Man 
kunne selvfølgelig bare spørge, tænkte jeg en dag. Og så 
er der jo ikke andet ved det, end at gå i gang. 

Jeg har lavet et spørgeskema på 10 spørgsmål, inspireret 
af sognepræst Niels Jørn Fogh fra Herlev, der har brugt 
metoden i over 30 år, allieret mig med en gruppe menne-
sker, hovedsageligt fra missionshuset. Planen er hen over 
sommeren (eller hvor lang tid det nu tager) at nå rundt til så 
mange som muligt i sognet, få dannet os et billede af hvad 
folk tænker om kirke, tro og missionshus når de er flest. 

Vi kommer altså rundt og ringer på. Allerhelst vil vi gerne 
udfylde skemaet sammen med dig – det giver en bedre 
fornemmelse af hvad der bliver sagt. Der er 10 spørgsmål 
af forskellige slags, så det kan godt lige tage lidt mere end 
et øjeblik. Nogle spørgsmål er personlige, andre er mere 
generelle og du bestemmer selv hvilke du vil svare på eller 
ikke vil svare på. Du er selvfølgelig også velkommen til at 
svare helt nej.

Ud fra det I fortæller os, håber vi på at kunne lave nye 
eller tilrette mange af de eksisterende tilbud i kirke og 
missionshus, så de passer bedre til den tid vi lever i og de 
tanker vi gør os om den kristne tro. Det håber vi meget at 
I er med på? På forhånd tak.

Jørgen Johansen, sognepræst
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På Herrens dag blev jeg grebet af Ånden og hørte bag mig en høj røst som af en basun 
| sige: »Skriv det, du ser, ned i en bog, og send den til de syv menigheder, til Efesos og 
til Smyrna og til Pergamon og til Thyatira og til Sardes og til Filadelfia og til Laodikea.«

Jeg vendte mig om for at se den røst, der talte til mig, og da jeg vendte mig om, så 
jeg syv guldlysestager | og midt mellem lysestagerne en, der lignede en menneskesøn, 
iført en fodlang dragt og med et guldbælte om brystet. | Hans hoved og hår var hvidt 
som den hvideste uld, som sne, og hans øjne var som luende ild, | og hans fødder var 
ligesom skinnende malm, der gløder i ovnen, og hans røst var som lyden af vældige 
vande. | I sin højre hånd holdt han syv stjerner, og ud af hans mund stod et skarpt, 
tveægget sværd, og hans udseende var, som når solen stråler i al sin styrke.

 Joh.Åb. 1:10-16.

Dorte var bange for at dø
Dorte har altid været bange for at dø, fortalte 
familien ved begravelsessamtalen. Hun var et 
lille menneske i en svag krop og livet havde på 
mange måder gjort sit ved hende. 65 år. Til og 
med var hun blind, men måske kom hun til at 
se mere end de fleste?

Dagen før hun dør, tirsdag d. 6/3, ændrede 
frygten for at dø sig markant. Hun havde haft et 
møde med Gud, sagde hun: ”Nu ved jeg, at både 
Gud og djævelen findes”. Først var familien noget 
skeptiske, men sådan som Dorte var i stand til at 
forklare sig så meget i detaljer, begyndte de at 
ane virkeligheden bag det Dorte fortalte.

Ham hun siger at have mødt, passer meget 
godt til hvordan vi møder Gud som han er 
beskrevet i bibelen, eksempelvis stykket herfra 
Johannes Åbenbaringen, bare med den forskel, 
at her er det Jesus, der beskrives. For Dorte var 
det Gud, men det kan i denne sammenhæng 
komme ud på ét. Jesus så sig selv som ét med 
Faderen

Først vidste jeg ikke helt, hvad han ville, 
sagde hun. Vi sad i et slags konsultationsrum 
med to stole og et bord imellem os, forklarede 
hun. Rundt om ved væggen var alle dæmo-
nerne, men de var ikke i stand til at gøre noget. 
Fuldstændigt paralyserede.

Samtalen var mellem Dorte og Gud. Under 
samtalen gik det langsomt op for Dorte, at det 
Gud ville var at have hende med. Da det går op 
for hende, laver hun en aftale med Gud, siger 
hun. Det skal måske siges, at parret mistede 
deres søn for kun 1½ år siden, kun 35 år gammel: 

”Hvis du vil have mig med, så skal du lade min 
mand og mine børn være!”. Det er det hun siger 
til Gud. Jeg tænker, at Gud med et smil på læben 
har ladet hende få sit hjertes ønske opfyldt. Han 
går ind imellem til store længder for at møde 
vore behov. 

”Er jeg død?” spørger hun Casper, deres 
anden søn, da han senere kommer på besøg. 
Nej, svarer han lidt overrasket. ”Er du sikker?” 
bliver hun ved. Casper bekræfter og så er det 
at hun fortæller, at hun har haft et møde med 
Gud. Han er helt nede på jorden og til at snakke 
med, siger hun. Nu er hun fuldstændig tryg og 
ikke bange for at dø. 

Dortes oplevelse med Gud har selv sagt gjort 
stort indtryk på familien, men sandelig også 
på præsten. Virkeligheden af Guds eksistens er 
altid overraskende, ikke mindst når han viser sig 
nærværende som her.

Andagt

3
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Organistens spalter (Ragna rok og rul)
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Nu er det Åndens lyse tid
Lars Busk Sørensens salme om Åndens lyse tid 
har nummer 806 i salmebogstillægget ”100 
salmer”.
Kirsten Nielsen, professor emeritus, Aarhus, 
fortæller om salmen ”Lars Busk Sørensens salme 
om Åndens lyse tid er skrevet i et sommerhus i 
Småland i 1995, samtidig med at fjernsynet viste 
billeder fra krigen i Bosnien. Salmen er netop 
præget af såvel den ”lyse tid” som ”verdens onde 
strid”. Lars Busk Sørensen tager vores medansvar 

for verden alvorligt. Vi skal ”gå Gud til hånde” 
(jf. talen om Guds og vore hænder i DDS 370 
”Menneske din egen magt”). Motivet i strofe 5 
om fjendekærlighed får særlig vægt, når man 
har krigen i Bosnien (og de krige, vi deltager i i 
dag) med som baggrund. Ønsket om fred knyt-
tes i sidste strofe til gudsrigets endelige komme”. 
Hans Dammeyers melodi fra 1995 til Lars Busk 
Sørensens tekst er glad, lys og let.  

1. Nu er det Åndens lyse tid
og kærlighedens sommer,
der midt i verdens onde strid
og kulde bare kommer.
Nu ånder Gud
på sind og hud
og vækker vore viljer
– som solen græs og liljer.

2.  Vi tror, det var af kærlighed,
 Gud gav os liv og ånde.
 Vi tror, det nu er tid og sted
 at gå vor Gud til hånde
 og skabe med,
 hvor Himlens fred
 bevæger og forsoner
 blandt jordens millioner.

3.  Et barn blev født som verdens håb
 i vinternattens kulde,
 og hyrder hørte fryderåb,
 og hjerterne løb fulde
 af lykkeord,
 et englekor
 sang lyset ind i verden:
 „Guds fred med jeres færden!“

4.  En mand stod op en forårsdag
 som blomsterne af mulden.
 Guds Søn, der fødtes vintersvag,
 har overvundet kulden
 med troens ord,
 så folk på jord
 tør lade hjertet råde
 og leve af Guds nåde.

5.  Ja, livets Gud, vi tror og véd,
 at folk, vi kalder fjender,
 er skabt af samme kærlighed
 som vi og vore venner,
 bevæg vort sind
 med sommervind
 og væk de gode viljer
 – som solen græs og liljer.

6.  Lad kærlighedens lyse Ånd
 nu lægge verden åben
 og løse blodets gamle bånd
 og fjerne blanke våben,
 og ånd så Gud
 på sind og hud,
 til verden vil, den kommer,
 din grænseløse sommer.

___

___

Hejnsvig Vesterhede
... et godt sted at gå i kirke
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Koncertgudstjeneste 
i Vesterhede kirke
Søndag den 7. oktober 2018 kommer 
multikunstner Hans Jørn Østerby igen til 
Vesterhede kirke og deltager i en aften-
gudstjeneste, hvor lovsangen får lov at 
fylde mere end til vore almindelige guds-
tjenester.

5
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.

Kom og syng i Hejnsvig Kirkekor
Kirkekoret er for alle sang-
glade piger og drenge fra 3. 

kl. og opefter. Man er velkommen til helt ufor-
pligtende at dukke op og være med nogle gange 
for at se, om det er noget, man har lyst til at være 
del af. Hvis man gerne vil være fast med i koret, 
skal man til en simpel og helt ufarlig sangtest.
Den nye sæson, som i parentes bemærket 
er korets 30. sæson, starter torsdag den 16. 
august kl. 15.20 – 16.20 i konfirmandstuen, 

og derefter øver vi hver torsdag 15.20 – 16.20. 
Koret synger selvfølgelig salmer, men vi synger 
også alle mulige andre gode sange. Vi synger ca. 
hver anden søndag i Hejnsvig eller Vesterhede 
kirker, men er også ude og optræde andre steder 
til forskellige arrangementer. 
Jeg håber at se alle de ”gamle” fra koret plus en 
flok nye glade korsangere efter sommerferien. 
Organist Ragna 24 26 46 25

Hejnsvig Kirkekor
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Melodi: Se, hvilket menneske

1) Se konfirmanderne,
se deres smil.
Se, tiden flyver
afsted som en pil.
Hør, hvordan vi 
har bekræftet den pagt,
som Faderen i vor 
dåb har tilsagt.
(Karen, Johan, Kristoffer, Tobias)

2) Hør, hvad han siger,
og se, hvad han gør.
Tænk over smerten
han skåned’ os for.
Glæder og sorger – 
hans hjælp står ved magt.
Sådan er troen,
som Gud han har skabt. 
(Christine, Laura, Katrine, Simon, Frederik)

3) Se, hvor familierne
samles herom.
Vi er så glade,
fordi at I kom.
For vi blev stripset
og smidt i en bil.
Vi ser tilbage 
på det med et smil.
(Karen, Johan, Kristoffer, Tobias)

4) Se hvilken dag,
vi har glædet os så’n.
Nu konfirmeret,
vi endelig er.
Vi har i kirken
så glad sagt vort ”ja”,
dermed bekræfted’ 
vi dåbens pagt.
(Emma S., Søren, Mathias, Tanja, Johanne)

5) Se, hvilken dag,
vi har ventet derpå. 
Se alle smilene 
vi har tag’t på.
Se nu, hvor flotte 
vi alle kan stå.
De voksnes rækker
er rim’lig tæt på. 
(Nicklas, Mathilde, Emma, Emilie, Klara)

6) Konfirmationen 
vi fejrer i dag.
Roser og gaver
vi også skal ha’.
Taler og sange,
vi forberedt har.
Glæde og fest – vi
er virkelig klar.
(Emma S., Søren, Mathias, Tanja, Johanne)

7) Se nu, hvor fine
vi alle er klædt,
klar til at træde
ind i vores tro.
Klar til den glæde, 
som Gud deler ud.
Sådan er Skaberen,
sådan er Gud.
(Nicklas, Mathilde, Emma, Emilie, Klara)

Konfirmation 2018

Konfirmandernes salme

Indskrivning af konfirmander
Indskrivning af konfirmander til konfirmation i 
2019 foregår i forbindelse med høstgudstjene-
sten, søndag d. 9. sep. kl. 10.30 i Hejnsvig kirke. 
Efterfølgende vil der være en orientering om sel-
ve undervisningsforløbet i missionshuset, hvor 
der også vil være et mindre frokosttraktement. 
Det eneste I skal have med, er en KOPI af dåbs-
attesten på konfirmanden – det letter arbejds-
gangen en hel del. Vi plejer at være færdige lidt 
før kl. 13.00.

6

Konfirmationsdatoer
Der har været lidt forvirring omkring fast-
læggelse af datoerne for konfirmationerne i 
Hejnsvig og Vesterhede. Som udgangspunkt 
planlægger vi ud fra den sidste søndag i april 
med en konfirmation i Hejnsvig. Ligger St. be-
dedag, som i år, lige op til denne søndag, ligger 
vi konfirmationen i Vesterhede her af hensyn til 
blå mandag. Gør den ikke det, kommer den som 
oftest til at ligge på søndagen enten ugen før 
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Hejnsvig Kirke 
søndag d. 29. april

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

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!!

Vesterhede Kirke 
St. Bededag 
d. 27. april

eller ugen efter sidste søndag i april. Valget af 
dato afhænger meget af hvordan påsken ligger 
det pågældende år. Den kan flytte sig helt op til 
4-6 uger og med den flytter mange af de andre 
helligdage sig også. Sådan er der flere ting, der 
spiller ind på den endelige fastsættelse af kon-
firmationsdatoerne. Vi har valgt kun at lægge 
os fast på dato, tid og sted 2 år ud i fremtiden.
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Rundt om kirken

Indsamling
 juni til august

Hen over sommeren samler vi ind til Menighedsfakultetet i Århus. Sideløbende med universi-
tetet, er Menighedsfakultetet sat i verden for at uddanne den kommende generation af teo-
loger med tillid til bibelen, fortrolighed med det åndelige liv, erfaring med at forkynde evan-
geliet med ønske om at lede menigheden Guds vej.

Rigtig mange præster har haft glæde og gavn af det Menighedsfakultetet har kunnet tilbyde 
dem og rigtig mange er kommet gennem studiet med troen i behold.

Alt, hvad der bliver lagt i kirkens bøsser, vil ubeskåret gå her til. Tak for en god gave.

Efter 28 års tro tjeneste ved Hejnsvig kirke har
kirketjener og graver Hugo Rechnagel 
Kristensen med udgangen af juni måned 
valgt at gå på efterløn, og dermed må Hejnsvig 
kirke og sogn sige farvel til en meget vellidt, 
dygtig, erfaren og skattet medarbejder, som 
vil blive savnet.

Hugo er en rigtig Hejnsvig-dreng. Han er født
og opvokset i byen, blev uddannet som tøm-
rer i sin fars tømrervirksomhed og arbejdede 
derefter som tømrer i knap 20 år, før han i 
1990 blev ansat som graver og kirketjener ved 
Hejnsvig kirke. Hugo kender alle, og uanset 
hvem man kommer til at snakke om, så ved 
han præcist, hvordan familierelationerne er, 
hvad folk har lavet, hvornår de er døde, hvad 
deres øgenavn var, hvor på kirkegården de 
ligger begravet osv.

Han besidder en guldgrube af lokal viden, og
det kommer vi virkelig til at savne, når han nu
ikke længere har sin faste gang på kirkegården
og i kirken.

Hugo har altid sat en ære i at udføre sit job
perfekt og til alles tilfredshed, og det er lyk-
kedes ham til fulde. Kirkegården i Hejnsvig 
er usædvanligt velholdt og flot, og der her-
sker orden overalt. Også som kirketjener har 
Hugo været en kapacitet. Han har sørget for, 
at rammerne for gudstjenester og kirkelige 
handlinger altid har været perfekte og i orden, 

og det har gjort det trygt og godt at komme til 
gudstjeneste, vielse, begravelse mv. i Hejnsvig 
kirke - både for kollegerne ved kirken og for 
menigheden.

Hugo har været en kæmpe kapacitet for
kirken og sognet, både fagligt og menneske-
ligt, hvilket er af enorm værdi, fx når der skal 
træffes aftaler med pårørende i forbindelse 
med begravelse.

Hugo har været en utroligt hjælpsom og
solid støtte for kollegerne ved kirken og for de
skiftende menighedsråd, og så har han en 
dejlig livsbekræftende humor.

Familien og fællesskabet om ikke mindst 
sport har fyldt meget i Hugos tilværelse, så han
kommer næppe til at kede sig, når han nu ikke
længere skal på arbejde hver dag. Der er jo 
også en flok børnebørn, der vil blive lykkelige 
over at få mere tid med morfar.

Vi ønsker Hugo og Karin og hele familien 
held og lykke i deres nye tilværelse!

Velkommen til ny graver
Vi byder velkommen til Charlotte Stensgaard, der er blevet ansat som ny graver ved Hejnsvig
kirke pr. 15. juni og vi håber du vil blive glad for at være tilknyttet kirken i Hejnsvig.

Farvel til Hugo
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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

❊



10

Hejnsvig Vesterhede
... et godt sted at gå i kirke

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

Rundt om kirken

Sogneudflugt 
d. 8. sep. 2018 kl. 09.00-16.00

Naturen tur/retur
Sogneturen i år bliver en oplevelses-
tur i og med naturen, da vi skal en tur til 
Vadehavscenteret, 

Danmarks største, fladeste og vådeste 
Nationalpark. Det er et enestående natur-
område i Danmark, som blev udnævnt til 
Nationalpark i 2010. Men Vadehavet er ikke 
kun unikt i Danmark - det har status som 
Verdensarv. Samlet strækker vaderne sig 500 
km langs den danske, tyske og hollandske 
kyst. Det dynamiske landskab, den biologi-
ske rigdom og de mange trækfugle gør om-
rådet til noget helt enestående. Turen er til-
rettelagt sådan, at alle kan være med og synes 

det er interessant, ung som ældre.
Derfra går turen til Brøns kro, hvor vi spiser 
middag og fordøjer dagens oplevelser i hin-
andens selskab. Hjemover besøger vi Hviding 
kirke, hvor vi holder en andagt og synger en 
salme. Det er en tur for hele familien, men 
turen er lidt kortere end normalt og dermed 
også billigere: Kr. 200 for voksne og 100 kr. 
for børn.

Du kan tilmelde dig på mail allerede nu og se-
nere vil der være tilmeldingslister i begge kir-
ke samt i Brugsen.

Sidste tilmelding: 31/8 til joj@km.dk

Er du ny her i byen, kommer du fra et andet 
land eller kan du bare godt lide at møde 
mennesker med en anden baggrund end din 
egen? Kender du nogen i byen, der er det? 
Kan du godt lide mad, så har du chancen for 
at få en kolonarisk oplevelse med andre, der 
synes det samme.  
Ideen er helt simpelt, at du bringer så meget 
som du selv kan spise, en typisk ret eller en 
kage fra dit eget land og spiser naboens. 
Meningen er at vi skal have det sjovt, blive 
mættet af mad og glæde i muntert fællesskab: 
Fortæl noget om dig selv, syng en sang, stå 
på hænder.
Børn er der også plads til. Inden vi går hjem, 
slutter vi af med en kop kaffe og en andagt. 
Det koster ikke noget at være med.

Torsdag d. 7. juni kl. 18.00, Præstevænget 14, 7250 Hejnsvig.

Dinner for international New Comers
Middag på tværs
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Isabelle Johansen arbejder som ulønnet i en 
flygtningelejr på den græske ø Lesbos, tæt på 
Tyrkiet. Hun er der, hvor flygtningestrømmen 
ankommer til Europa og kan sætte ansigt på 
tallene. Jeg har bedt hende om at skrive lidt 
om det her i kirkebladet:

Alene 1402 personer ankom i marts måned til 
den græske ø Lesbos, stuvet sammen på i alt 31 
både. Men det er kun halvdelen af dem, der for-
søgte. Den resterende halvdel blev stoppet af de 
tyrkiske kystvagter og sendt tilbage til Tyrkiet. 

Mit job er at forsøge at huse de allermest sår-
bare familier af de 1402. Men hvordan vurderer 
du det? Folk der kommer nu har oplevet mere 
krig og ødelæggelse end tidligere og har sto-
re ar på sjælen. Hvis det ikke er at være sårbar, 
hvad er det så?!?  
De har forladt alt i håbet om at finde fred og 
sikkerhed. I stedet ankommer de til Moria, en 
af de værste og mest overfyldte lejre i Europa. 
Der er plads til ca. 3000. Vi nærmer os med ha-
stige skridt 6000, altså det dobbelte af lejrens 
egentlige kapacitet. 

Jeg har siden september 2017 arbejdet med 
flygtninge. Jeg arbejder i flygtningelejren Moria, 
som er placeret på en græsk ø Lesbos ikke langt 
fra Tyrkiet, kendt som porten til Europa. Der er 
bare ikke så meget port over det mere. I stedet 
sidder folk fast. Nogle har været her i to år. 

Her den anden dag snakkede jeg med en af de 
flygtninge, som hjælper os med at oversætte. 
Hans næste interview (om hvorvidt han kan bli-
ve eller skal sendes tilbage) er om et år! Hvordan 
er det jeg overbeviser ham om ikke at bestikke 
en smugler for at komme videre..., han har alle-
rede ventet i Moria i 2 år? Som enlig mand har 
han ikke ret mange chancer. 
Hvad er det jeg fortæller folk som ham og de 
1402 andre som ankom i marts, og de 5000 an-
dre der allerede bor i lejren? Hvad er det jeg kan 
give dem? Nu er det forår og flygtningestrøm-
men tiltager – igen! Det er frustrerende at se, 
hvordan historien bare gentager sig selv.

I sidste uge modtog vi et nyt team af nye frivilli-
ge til at hjælpe i lejren. Alle teams modtager en 
orientering når de ankommer, en kort historisk 
gennemgang, hvem vores organisation er, hvad 
vi bør være opmærksomme på kulturelt osv. 

Kim, som var i gang med orienteringen er ved at 
fortælle, hvad man bør og ikke bør tage med ind 
i lejren. Han holder en lommelygte op, og for-
tæller hvorfor det kan være en god ide at tage 
en lommelygte med hvis du f.eks. har en natte-
vagt. ’Hvis jeg tændte en lommelygte nu kl. 10 
om formiddagen ville I så kunne se den?’ Det nye 
team ryster på hovedet. Kim fortsætter...’ hvad 
hvis jeg tændte den kl. 3 om natten?’ Så vil den 
være tydelig ikke?? Det er sådan det er at arbej-
de i en flygtningelejr som Moria.
Moria er et mørkt sted. Det er inderligt ikke et 
sted jeg ønsker nogen burde bo. Men nu er lej-
ren her, og hvad stiller vi så op med det? Jeg fore-
stiller mig lidt, at vi er Guds lommelygter. Eller 
en flok ildfluer. Hver eneste volontør der kom-
mer, er som en ildflue, er som en skarp lomme-
lygte i den mørke nat.

Mange af disse mennesker kommer og har al-
drig hørt håbet i evangeliet, om Jesu fred, lys og 
kærlighed! Lige nu er alt jeg kan gøre at lytte til 
frustrationerne over at leve i en flygtningelejr, 
lytte til historier fra deres hjemland, holde om 
dem når tårerne triller over tabet af de kære de 
har mistet. Det er underligt, hvordan man kan 
elske at være så mørkt et sted. 
Men Gud har brudt mit hjerte for det folk, der 
bor her i Moria. Gud har en uendelig stor kærlig-
hed til hver eneste en af disse mennesker. Han 
længes efter hver eneste en af dem og det bry-
der hans hjerte, den smerte de må gennemgå. 
Min bøn er at Hans lys må skinne dybere end 
mine ord nogensinde kan nå... at de må få lov 
at opleve den samme indre helbredelse og kær-
lighed som jeg har fået lov at opleve. 

Og lyset skinner i mørket og mørket greb det ikke 
(Joh. 1,5).
 

Rejsebrev 
fra Isabelle Johansen, Lesbos
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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

BESØGSTJENESTE
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?

BABYSALMESANG
Babysalmesang er en mu-
lighed for at få en god op-
levelse 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 Hejnsvig kirke torsdag d. 16. 
august 2018 kl. 10.00
Forløbet strækker sig over 8 torsdage.
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, 
altid kl. 16.30.
Tirsdag d. 12. juni i Vesterhede kirke (bemærk 
dato).
Tirsdag d. 26. juni i Hejnsvig kirke
JULI - SOMMERFERIE
Tirsdag d. 7. august. kl. 16:30 i Vesterhede kirke
Tirsdag d. 21. august i Hejnsvig kirke (bemærk 
dato)

HEJNSVIG KIRKEKOR
Kirkekoret er for alle sangglade piger og drenge 
fra 3. kl. og opefter. 
Den nye sæson, som i parentes bemærket er 
korets 30. sæson, starter torsdag den 16. august 
kl. 15.20 – 16.20 i konfirmandstuen, og derefter 
øver vi hver torsdag 15.20 – 16.20. 
Jeg håber at se alle de ”gamle” fra koret plus en 
flok nye glade korsangere efter sommerferien. 
Organist Ragna 24 26 46 25
  

Baby
salmesang
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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

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 
sjældent færdig før kl. 16.00 – altid med nadver. 
Vi har gudstjeneste på flg. datoer:
Tirsdag d. 26. juni. 
JULI - SOMMERFERIE
Tirsdag d. 21. august. 

PRÆSTEVÆNGETS JUNIORKLUB 
Kirkens Juniorklub er for alle piger og drenge 
der går i 4.-6. klasse.
Vi mødes hver 2. torsdag kl. 18.30 - 20.30 i lige 
uger på hjørnet over for kirken.
I klubben er der gang i den og der sker rigtig 
mange spændende og sjove ting.
Der er f.eks. sjove lege og løb, drengehørm 
og pigefnis, besøgsaftner og aftner hvor vi er 
kreative, julefrokost og en årlig overnatning og 
meget mere.
Vi vil hver gang høre om Bibelen, om Gud og 
Jesus - og synge så taget letter!

Kontakt: Lis Møberg, 
20 28 61 47 eller lismoeberg@gmail.com, for 
info og nyt program eller helt program i kirkens 
våbenhus.

SCT. HANS VED SØEN
Traditionen tro bliver der igen i år arrangeret Sct. 
Hans ved søen, lørdag d. 23. juni, i samarbejde 
med borgerforeningen og menighedsrådet. Kl. 
19.00 er der en kort gudstjeneste i teltet, hvor 
kirkekoret medvirker. Det er Jørgen Johansen, 
der holder gudstjenesten. Herefter er der mulig-
hed for at købe pølser, øl eller sodavand. Senere 
vil der være sang og en båltale, inden der sættes 
gang i bålet og heksen futtes af.
Kom frisk og vær med til en hyggelig lørdag 
aften, der styrker fællesskabet i Hejnsvig.

SORGGRUPPE
Man er meget velkommen til at henvende sig til 
præsten vedrørende sorggruppe.

GUD & PIZZA - UDFLUGT

Gud, pizza og udflugt, søndag d. 3. juni. 
Se side 9.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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 

 
 

❊
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arrangementer i  VESTERHEDE & HEJNSVIG arrangementer i  VESTERHEDE & HEJNSVIG

VESTERHEDE 
BORGERFORENINGEN.
Vedrørende hjemmesiden: Kontakt Karen Kragh, 
22 72 38 55
Formand i borgerforeningen.: Kontakt Claus 
Markvardsen, 22 34 45 20
www.vesterhedeby.dk
borgerforening@vesterhedeby.dk

HEJNSVIG
AFTENHØJSKOLE
Aftenhøjskole foregår på Petersmindecenteret 
i Hejnsvig kl. 19.30. Kontakt Poul Ivar Thomsen 
75 39 60 36. 
Kaffe kan købes for 10 kr. (medbring selv kop). 
Kontingent for hele vinteren er 250 kr. 
Hvis man kun deltager en enkelt aften, er prisen 
35 kr. Yderligere oplysninger følger i dagspres-
sen.

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 bibelkredse 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 oplan-

det, 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 

JUNI:
Onsdag d. 6. 
Bibelkredsene mødes
Torsdag d. 7. 
Middag på Tværs kl. 18.00
 Tværkulturelt arrangement
Fredag d. 15. 
Sommerafslutning med fællesspisning og pak-
keleg

JULI: Sommerferie

AUGUST:
Onsdag d. 8.    
Bibelkredsene mødes
Onsdag d. 15.  
Opstart med sangaften ved Ragna Hennelund, 
og kirkekoret medvirker
Tirsdag d. 21.   
Kredsmøde i Bække ved Bjarne Hvidberg, 
Tirstrup
Onsdag d. 29.   
Aftenmøde ved Svend Erik Petersen, Ringkøbing

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,
hver anden lørdag 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

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. 19. juni kl. 9.30
hos Jytte Habekost
Juli intet møde
Tirsdag d. 21. august kl. 9.30
hos Lis Lindbæk

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

Grillfest tirsdag d. 19. juni kl. 17.30
En aften med god mad, musik, sang og hygge.
Onsdagsklubben leverer musikken. 
Tilmelding til plejecentret senest d.11. juni på 
tlf. 25 55 76 64
Pris 150 kr. + drikkevarer.
Mandag d. 16. juli kl. 14.30
Vi kører/går en tur ned til Conny på Kirkevej,
hvor hun har inviteret på kaffe i haven.
Mandag d. 27. august kl. 14.30
Asta Vibe-Petersen er en god fortæller, så kom 
og vær med.
Emne: Er det slemt at blive gammel?
 

SOLDATERMISSIONEN
Kontakt: Ernst Thomsen, 21 77 78 17

Onsdag d. 26. september kl. 19.30 
i Hejnsvig missionshus
Feltpræst Peter Kiel Nielsen, Vejen, kommer og 
fortæller.

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

Onsdag d. 6. juni kl. 14.30
hos Elly Bolding
Onsdag d. 1. august kl. 14.30
hos Ida Pedersen

SYNG DIG GLAD
Fællessang på Hejnsvig Plejecentret
Kontakt: Asta Heick, 75 33 52 96
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GUDSTJENESTER

SØK = Susanne Østbjerg Kargo, Vorbasse. 

JUNI HEJNSVIG VESTERHEDE

3. 1. søn. e. trinitatis 10.30   9.00

10. 2. søn. e. trinitatis   9.00 10.30

17. 3. søn. e. trinitatis 10.30   9.00

23. Lørdag 19.00 Skt. Hans ved søen

24. 4. søn. e. trinitatis   9.00 10.30

JULI

1. 5. søn. e. trinitatis 10.30   9.00

8. 6. søn. e. trinitatis   9.00 SØK Ferie

15. 7. søn. e. trinitatis 10.30 SØK Ferie

22. 8. søn. e. trinitatis   9.00 SØK Ferie

29. 9. søn. e. trinitatis 10.30   9.00

AUGUST

5. 10. søn. e. trinitatis 10.30 Vorbasse 9.00

12. 11. søn. e. trinitatis   9.00 Skjoldbjerg 10.30

19. 12. søn. e. trinitatis 10.30 Vorbasse 9.00

INDSAMLING 
Menighedsfakultetet (se omtale inde i bladet)

SOGNEPRÆST 
Jørgen Johansen, Kirkevej 2, 7250 Hejnsvig, 
mobil 61 33 50 03, e-mail. joj@km.dk 
Mandag er fridag. 
Ferie og friweekender. 
Ferie fra mandag d. 2. juli til og med mandag 
d. 23. juli.
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 

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. 

BEMÆRK. Alle gudstjenester i Hejnsvig optages 
på CD og kan bestilles på joj@km.dk eller 
61335003. 
CD ER GRATIS (og kan evt. leveres på hjemme-
adressen i sognet mod en kop kaffe)

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. 23. juni 2018 (pga. ferie) til sognepræ-
sten. 

❊


