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Præstens spalte

Ligesom samfundet er kirken og gudstjenesten 
under konstant forandring. ”Hvis intet ændres, vil 
gudstjenesten blive mere og mere fremmed for 
folkekirkens medlemmer”, sådan skriver prof. Hans 
Jørgen Lundager Jensen i en rapport om fornyelse af 
gudstjenesten.

 ”Hvor to eller tre forsamles, er Gud tilstede. Det 
synger vi om, det hører vi om, det beder vi om, og det 
har vi lovning på i sakramenterne (dåb og nadver)”, 
sådan skriver biskop Elof Westergaard, formand for den 
ene af faggrupperne i udvalget. Det er grundlaget for 
den kristne gudstjeneste. 

 Gudstjenesten fungerer som et mødested i tiden 
mellem det uforanderlige hos Gud og os mennesker, 
hvis vilkår hele tiden ændrer sig. Gudstjenesten er 
et møde, siger Luther, hvor Gud selv taler gennem 
sit hellige ord, og vi svarer gennem bøn og lovsang. 
Hvordan kommer det tidløse hos Gud bedst til udtryk i 
vore liv, gudstjenesten, der modsat Gud er begrænset 
af tid og sted?

 Tiden kan hurtigt rende fra traditionen og gen-
kendeligheden i gudstjenesten, hvis den ikke i sin 
udtryksform følger med tiden. I rapporten anbefales 
det at man flytter fokus fra ”gudstjenestens enkeltdele 
til gudstjenesten som et teologisk og performativt hele”. 

 Lige præcis gudstjenesten er noget af det vi 
bruger en del tid på i menighedsrådene i Hejnsvig 
og Vesterhede. Vi ønsker at ”møde mennesker på det 
individuelle plan så præcist, at de får lyst til at være en 
del af fællesskabet i og omkring kirken”. Vi har sat os som 
mål at ”Kirken skal være attraktiv for alle i sognet, uanset 
hvor tit man kommer der. Et godt sted at gå i kirke”.

 Med jævne mellemrum har vi dele af gudstjenesten 
op til revision både i personalegruppen og i menig-
hedsrådene ud fra devisen, at flere ser mere. Vi har 
ændret præstens punkt ved menighedsrådsmøderne 
til et punkt, der hedder ”til og fra præsten” netop for 
at have en finger på pulsen i det, som foregår i og ud 
fra kirken.

 Det er det punkt, hvor du kan bringe dit synspunkt 
til torvs enten ved at henvende dig til en fra menigheds-
rådet, de ansatte eller præsten. Hvordan kan vi blive 
bedre til at møde dine behov som kirke, som personale, 
som præst?

Jørgen Johansen, sognepræst

Et godt sted at gå i kirke?
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Selvfølgelig må det have været fantastisk, når 
Gud greb ind, gjorde en blind seende, fik en døv 
til at høre og en lam til at gå. Bladene på træerne 
blev grønne, fuglene begyndte at synge med lyd 
på og der var en lam mand, der fik besked på at 
rydde op efter sig, da Jesus havde helbredt ham, 
samle sin båre op og gå hjem. For dem blev det 
med Gud meget konkret, fysisk og virkeligt. Hvor 
er den del blevet af for os?

Det virker på mig som om vi allerede har givet 
op inden vi kommer i gang med forsøget. Disse 
tegn skal følge dem, der tror … de skal lægge 
hænder på syge og de skal blive raske? – skriver 
evangelisten Markus (Mk.16,16). Jeg kan ikke 
lige mindes, hvornår nogen sidst har ringet til 
præsten og bedt om forbøn eller blive salvet 
med olie for sin sygdom inden de prøver noget 
andet. Jo, selvfølgelig har jeg bedt for syge, og 
nogle er også blevet raske, f.eks. når jeg har 
været på sygebesøg.

Alligevel virker det næsten mere almindeligt, 
at folk opsøger kloge koner og mænd med 
særlige evner, betaler for at lade dem stryge 
hånden henover kroppen eller få stukket nåle 
i kroppen eller hvad det nu er, som om at Gud 
ikke rigtigt kan det, han siger han kan. Det har 
jeg lyst at udfordre dig på; jeg tror nemlig, at 
Gud kan det han siger han kan.

Hver eneste gang vi har gudstjeneste med 
nadver i Hejnsvig eller Vesterhede, har du 

mulighed for at blive bedt for – og det er gratis. 
Det foregår på den måde, at når jeg kommer 
rundt med vinen, så lægger du blot hånden hen 
over bægeret; det er et tegn til mig om, at du har 
noget du gerne vil have bedt for. 

Så ligger jeg en hånd på din skulder og beder 
en kort bøn. Jeg behøver egentligt ikke at vide 
hvad det er du har på hjerte, for at det kan blive 
konkret for dig. Gud ved hvad du har brug for, 
allerede før vi beder (Mt.6,8). Andre gange siger 
folk lige hvad det er, og så beder jeg for det – 
bare lige kort. ”Hvad to eller tre bliver enige om 
at bede om, det skal de få når de er samlet i mit 
navn” (Mt.18,19-20). Så er det op til Gud om han 
vil gribe ind – og det sker faktisk ind imellem.

Ønsker du det mere privat, så behøves det 
ikke at foregå i kirken, men kan lige så godt foregå 
derhjemme. Det Nye Testamente hentyder til, at 
man godt kan ringe til præsten, eller andre der 
har et åndeligt ansvar i menigheden, bede dem 
om at komme for at bede for én. Typisk vil jeg 
nok tage min kone, Sigrid, med. Og så vil vi bare 
bede en bøn om at Gud vil gribe ind og være 
spændte på hvad der sker (Jak.5,14).

Se, det var jo lidt af en udfordring. Hvorfor 
ikke tjekke præsten ud før du prøver alle de 
alternative behandlingsmetoder? Hvis Gud 
virkelig kan det, han siger han kan, må det vel 
komme an på en prøve?

Andagt
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Må jeg bede for dig?
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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.

Julekoncert 2018 
i Hejnsvig kirke
Tirsdag den 4. december kl. 19.30 får vi besøg af Brødrene Olsen i Hejnsvig kirke! Jørgen 
og Niels ”Noller” Olsen har haft en lang og glorværdig karriere inden for pop- og rockgenren, 
og karrieren toppede, da de to populære brødre i 2000 vandt det danske Melodi Grand 
Prix og senere på året Eurovision Song Contest i Stockholm med deres egen ”Smuk som 
et stjerneskud”, der er blevet oversat til både engelsk og tysk. 

Billetter à 175,- kr. til julekoncerten i Hejnsvig Kirke med Brødrene Olsen kan købes i forsalg 
i Dagli’Brugsen i Hejnsvig fra starten af november og på Billetnet. 

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

Kom og syng i Hejnsvig Kirkekor
Kirkekoret er for alle sangglade piger og drenge fra 3. kl. og opefter. Man er velkommen til helt uforpligtende 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 sang test.

Den nye sæson, som i parentes bemærket er korets 30. sæson, starter torsdag den 23. 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. 
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Kom og syng i Hejnsvig Kirkekor
Kirkekoret er for alle sangglade piger og drenge 
fra 3. kl. og opefter. Man er velkommen til helt 
uforpligtende 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 
sang test.

Den nye sæson, som i parentes bemærket 

er korets 30. sæson, starter torsdag den 23. 
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. 

Hejnsvig Kirkekor

Kom og syng i Hejnsvig Kirkekor
Kirkekoret er for alle sangglade piger og drenge fra 3. kl. og opefter. Man er velkommen til helt uforpligtende 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 sang test.

Den nye sæson, som i parentes bemærket er korets 30. sæson, starter torsdag den 23. 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. 

Salme
”Fra vest står blæsten ind…” er en dejlig ny 
høstsalme med tekst af Lisbeth Smedegaard 
Andersen og melodi af Erik Sommer, begge 
garvede folk inden for hver deres felt. Salmen er 
at finde i det nye salmebogstillæg ”100 salmer”, 
som vi har bragt flere salmer fra her i kirkebladet, 
og som vi også af og til synger salmer fra i vore 
gudstjenester. 

Teksten rummer mange smukke natur-
beskrivelser og gode billeder som fx i vers 4, 

hvor menneskelivet sammenlignes med ”en 
ligning med en hel del ubekendte”. Salmen er 
oprindeligt skrevet til en høstfest i Vendsyssel 
i 2013. Lisbeth Smedegaard siger selv om sin 
salme, at det er ”en efterårs- og høstsalme, hvor 
jeg prøver at udvide perspektivet lidt fra høsten 
til taknemmeligheden over, at Gud ikke alene 
giver sol og væde, men også er hos os, når vi 
sørger og frygter for fremtiden”.

Fra vest står blæsten (Nr. 808 i ”100 salmer”)

1.  Fra vest står blæsten ind mod
 de lave fyrrehegn
 der danser skyggedans med mørkets magter
 mens skyer går og kommer
 med tågedis og regn
 og vådt og vissent løv i kælderskakter

2.  når somren er til ende
 og feriedage brugt
 og vibeskrig og lærkesang forstummet
 når markerne er høstet
 og træet bærer frugt
 skal vores lovsang fylde himmelrummet

3.  til Gud der i sin godhed
 lod alting spire frem
 og sendte sol og regn til byg og hvede
 han glemmer ingen skabning
 og husker også dem
 som året bragte mere gråd end glæde.

4.  Frygt ikke! det er ordet
 når havtorn står med bær
 og hede sommerdrømme er forbrændte
 Gud er hos den der ængstes
 og den hvis fremtid er
 en ligning med en hel del ubekendte.

5.  Hør! fugletrækket nordfra
 en sommer brænder ned
 og græsset visner væk og solen vender.
 Når Gud vil lyse om os
 velsignelse og fred
 skal vinterhjerter leve i hans hænder.

Lisbeth Smedegaard Andersen, 2013
Melodi. Erik Sommer, 201
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Alpha kursus 
Søndag fra d. 9. september til ca. 25. november i tidsrummet fra kl. 18.30-21.00

Alpha er en række oplæg om den kristne tro, 
hvor man åbent kan diskutere indhold og be-
tydning. Typisk forløber kurset over 11 uger og 
man mødes en gang i ugen. Hver gang tages et 
nyt emne om tro op. Først spiser man sammen, 
så er der et oplæg – det er det man snakker om 
i små grupper bagefter. 

Alpha kræver ingen forudsætninger andet end at man er interesseret i den kristne tro. Vi 
starter med at spise sammen kl. 18.30, snakker os lidt ind til hinanden. Så vil der være et oplæg 
om den kristne tro; bagefter er aftenens emne til debat, hvor man frit kan sige hvad man mener. 

Alpha holdes stort set over hele verden, over 24 millioner har deltaget i kurset på verdensplan. 
Her i Hejnsvig holder vi kurset om søndagen og så foregår kurset i missionshuset. 

Det er gratis at deltage og man får mest ud af at følge hele kurset. Forplejningen, aftensmad 
og kaffe, koster dog kr. 40 – til gengæld slipper man for selv at lave mad og alle er naturligvis 
velkomne. 

Har du lyst at være med, kan du tilmelde dig til sognepræsten på 61335003 eller JOJ@KM.DK 
eller tjek Facebook, søg efter ALPHA  Hejnsvig.

NU SKER DET!  

I Hejnsvig kommer der en børneklub for de 4-9-årige. Klubben kommer til at hedde 
TURBOSNEGL.  Børneklubben er en del af Danmarks folkekirkelige søndagsskoler. 

Klubben kommer til at høre til i missionshuset. 

Opstart af Turbosnegl er fredag d. 24/8 kl. 13.30-15.00.

I klubben vil der være fokus på fortælling fra bibelen, aktiviteter og sang. Og ikke 
mindst hyggelige stunder. 

NYHED! 
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Hej   
Jeg er jeres nye graver/kirketjener, mit navn er 
Charlotte Stensgaard, som flere nok allerede har 
læst eller hørt. Jeg er en frisk kvinde på 42 år, mor 
til 3 skønne børn, Henriette 20 år, William 18 år, 
samt Leon 14 år, er gift på 20´ende år, med Mor-
ten Stensgaard. 

Min fritid bruger jeg bl.a. på at synge i ”Vi-
sens venner”, Vejle, et dejligt sammenhold. Jeg 
er bestyrelsesmedlem, af den lokale borgerfor-
ening, elsker at være med til at gøre en foran-
dring. Min have, mine fugle, og naturen, er også 
store skatte i mit liv.

Arbejdsmæssigt -  Som helt ung, tog jeg ud-
dannelsen til social og sundhedshjælper, arbej-
dede i mange år inden for faget, ved forskellige 
plejehjem, hjemmeplejen og ”leve bo system”. 
Har lært meget om det menneskelige i dette fag. 
Da jeg blev først i 30´erne, fik jeg lyst til, at gå 
andre veje, fik lyst til at uddanne mig til gartner, 
hvilket jeg på ingen måder har fortrudt. Under 
uddannelsen var jeg en periode ved Ejstrupholm 
skov planteskole, her var jeg med i produktion 
og lugning af planter. Efterfølgende havde jeg 
2½ spændende år ved Grejsdalens plantesko-

le i Vejle. Det er en handelsplanteskole, og her 
lærte jeg rigtig meget om planter, grønne områ-
der og kunde betjening mm.  Der er stor ordens-
sans der, hvilket er meget vigtigt i min verden. 

Da jeg var færdig uddannet marts 2013, fik 
jeg job ved Billund lufthavn som gartner, en ny 
gartner afdeling, der startede op i 2013.  I de-
cember 2014 starter jeg op i Herning, Midtjysk 
gartnerhal. Der er 16 ansatte - blomsterdekora-
tørerne, ejerne, chaufførerne mm. Jeg havde an-
svaret for havecentret, som den eneste uddan-
nede gartner. Lærte utrolig meget gennem den 
tid - vil aldrig være det foruden.

Jeg har rigtig godt kunne tænke mig, en dag, 
at være graver ved en kirkegård.  Da jeg så denne 
stillings annonce, følte jeg den var skabt til mig. 
Ved godt der er meget at leve op til –

Hugo arbejdede her 28 år. 
Han er en meget dygtig og vellidt person, 

har hørt meget positivt om ham. Jeg vil gøre 
alt hvad jeg kan, for at løfte opgaven på bedste 
vis, så der stadig er en meget flot kirkegård, kir-
ke, glade kollegaer, samt at dem der møder mig 
på deres vej, altid kan føle, at de får god og ven-
lig hjælp, samt forståelse.                                      

Charlotte Stensgaard

Charlotte Stensgaard 
præsenterer sig her:

Følgende kriterier skal opfyldes for at blive valgt:

Vigtige datoer i forbindelse med valget:
13.09.18 kl. 19.30 Orienteringsmøde i Vesterhede Mikrohal med mulighed for opstilling af kandidater
25.09.18 kl. 19.00 Indleveringsstart for kandidatlister
02.10.18 kl.19.00 Indleveringsfrist for kandidatlister
Efter indleveringsfristens udløb opgør valgudvalget antallet af leverede lister og aflyser valget, hvis 
alene 1 liste er indleveret
13.11.18 Evt. afstemningsvalg

Menighedsrådsvalg i Vesterhede Sogn
Menighedsrådet i Vesterhede blev i 2016 valgt 
for en periode på 2 år, hvorfor der i Vesterhede 
skal afholdes valg til menighedsrådet i 2018 for 
en valgperiode på 2 år.

 Der afholdes lovpligtigt orienteringsmøde
Torsdag den 13. september 2018 kl. 19.30 
i Vesterhede Mikrohal

 Her fortæller menighedsrådet om kom-
mende opgaver og gennemgår reglerne for 
opstilling af kandidater. Der skal vælges 5 med-
lemmer og 2 suppleanter.
 

I forlængelse af orienteringsmødet vil valg-
udvalget lægge op til, at der udfærdiges en 
opstillingsliste med de kandidater, som er 
interesseret i at gøre en forskel i menigheds-
arbejdet i sognet. Hvis alle kandidater samles 
på én liste kan valget reelt afgøres allerede i 
oktober, hvor listerne indleveres og behandles 
af valgudvalget. Dette kaldes et aftalevalg eller 
fredsvalg. Opstillingsmødet kan afholdes helt 
frem til indleveringsfristens udløb.

·  Være fyldt 18 år
·  Medlem af folkekirken
·  Have dansk indfødsret eller have haft fast bopæl i Danmark uafbrudt 1 år forud for valget
·   Bo i sognet eller have løst sognebånd
·   Ikke være under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne
·   Ikke være stiller for listen eller kandidat på en anden liste
·  Ikke være ansat af det menighedsråd, som du er kandidat til, i et job af mere end en måneds 
varighed eller være ansat i mere end 8 timer om ugen.
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Rundt om kirken

I år har juniorklubben 8 års fødselsdag. Det var 
faktisk minikonfirmanderne der satte skub i 
planerne, om at lave en juniorklub. På flere hold, 
af minikonfirmander, havde de ytret ønske om, 
at de gerne ville fortsætte som minikonfirmand 
og det gjorde, at planerne om en juniorklub bare 
måtte blive en realitet. 

Den 11. november 2010 lød startskuddet 
til Præstevængets juniorklub, og det var med 
spænding at dørene blev slået op den første 
aften – for ville der mon komme to eller 10, eller 
måske slet ingen? Så glæden og overraskelsen 
var stor, da der troppede 21 børn op den første 
aften. Og lige siden har der næsten altid været 
mellem 10 og 20 børn i klubben. 

Inden juniorklubben kunne komme i gang i 
2010, skulle der findes nogle frivillige, som ville 
være med som ledere og der skulle renoveres på 
loftet i missionshuset, så der var et sted at holde 
til. Der skulle laves program osv. Alt sammen var 
spændende og sjovt og der blev lagt mange 
timers arbejde forud for opstarten. Gennem de 
8 år, der er gået, har klubben haft flere fanta-
stiske frivillige ledere, både unge og lidt mere 
modne ledere og det er dejligt og prisværdigt, 

når nogen brænder for, at bruge deres fritid på, 
at lave arrangement for børn.

I juniorklubben sker der mange forskellige 
ting. Der er lege, løb, filmaften, cykeltur og tur 
i svømmehal, bowling, kreative aftner, drenge/
pige aften, besøger ældre i byen, hører om 
mennesker i andre lande, der lever anderledes 
end os, har sleep-over-party osv. I klubben 
deler vi hinandens oplevelser og giver plads til 
hinandens forskelligheder, hygger og har det 
sjovt. Så synger vi sammen og har hver gang en 
andagt. Ordet ”andagt” kommer af det tyske ord 
”an-denken” - ”at tænke på”. Vi vil nemlig rigtig 
gerne give børnene noget at tænke på. Give 
dem mulighed for at vide, hvad vores kristne 
tro står for, ved at høre om Bibelen, om Gud og 
om Jesus.

Præstevængets juniorklub er en del af 
Hejnsvig kirkes børne/unge arbejde og klubben 
er tilknyttet Danmarks folkekirkelige søndags-
skoler. Klubben holder til i missionshuset og 
er for drenge og piger fra 4. til 6. klasse. Vi har 
klub-aften hver anden torsdag (i lige uger) fra 
kl. 18.30 til 20.30.

Se program og kontakt oplysninger på side 13.

Præstevængets juniorklub

Vi har været så heldige, at få en tidligere juniorklubdeltager til at hjælpe os i Præstevængets 
juniorklub, og det er vi rigtig glade for. Hun vil her fortælle lidt om sig selv og hvorfor hun har 
sagt ”ja” til at være med som ung-hjælper.

Jeg hedder Karen. Jeg er 13 år gammel og skal gå 
i 8. klasse efter sommerferien. Jeg bor på en gård 
nær Vesterhede og i min fritid går jeg til spring-
gymnastik. Jeg elsker dyr og at være kreativ.
Jeg har været med i juniorklubben siden 4. klasse 
og jeg kunne godt lide at gå i juniorklub, fordi det 
var anderledes end andre fritidsaktiviteter. Det er 

forskellige aktiviteter vi laver fra gang til gang og 
det er spændende at høre om Gud og Jesus og så 
er det bare rigtig hyggeligt at synge sammen. Jeg 
vil gerne være ung hjælper i klubben, fordi jeg 
rigtig godt kunne lide at gå i klubben og jeg kan 
godt lide at hjælpe til og lave frivilligt arbejde.

Juniorklubbens ung-hjælper præsemterer sig
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Sogneudflugt 
d. 8. sep. 2018 kl. 09.00-16.00

Naturen tur/retur
Sogneturen i år bliver en oplevelsestur 
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 biologiske 
rigdom og de mange trækfugle gør området 
til noget helt enestående. Turen er tilrettelagt 
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 
hinandens 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 
senere vil der være tilmeldingslister i begge 
kirke samt i Brugsen.

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

Indskrivning af konfirmander 
søndag d. 9. september kl. 10.30
Der er indskrivning af nye konfirmander (2018/19) i forbindelse med høstgudstjenesten 
i Hejnsvig. Efter gudstjenesten vil der være en kort orientering om forløbet, selve 
konfirmationen og forventningerne til hinanden. Mødet varer en lille times tid og der vil være 
en mindre frokostanretning. Medbring venligst en kopi af dåbsattesten og en seddel med 
kontaktoplysninger. I vil få et brev ultimo august med tilmeldingsformular.
I samarbejde med skolen kører vi under-visningen som heldagsundervisning.
Dertil kommer 4 søndage, hvor vi samlet går i kirke og efterfølgende snakker om gudstjene-
sten. De to ting har vi ikke datoerne på endnu, men vi har datoen for konfirmandlejren, som 
også er en del af undervisningen. Den ligger i weekenden 25. jan. – 27. jan.

Minikonfirmander
Så starter vi igen et hold for minikonfirmander. Det er for alle piger og drenge i Hejnsvig der 
går i 4. klasse.

Vi starter onsdag d. 24. oktober. Vi skal være sammen 6 onsdag eftermiddage - indtil 28. 
november fra kl. 14.35 – 17.00 og så er der en Gud og pizza afslutningsgudstjeneste for mini-
konfirmanderne og deres familie i Hejnsvig kirke en søndag i december.  Der skal ske mange 
forskellige ting til minikonfirmand. Vi skal på opdagelse i kirken, ude, inde, oppe og nede. Vi 
skal høre om, hvorfor vi blev døbt og lære noget om Gud og Jesus. Orglet skal prøves, tårnet 
skal bestiges og meget andet. Glæd jer til at være minikonfirmand!!
I vil få en invitation, når vi nærmer os tidspunktet for opstart.
Kontakt: Kirke- og kulturmedarbejder Lis Møberg, 20 28 61 47
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(Til Anna-Marie: ”lidt mer´ frisk layout,” siger præsten) 

Allehelgen 
Søndag d. 4. november
Allehelgen er den gudstjeneste om året, hvor vi 
mindes alle de, der er døde i sognet i årets løb. 

Det er et godt sted at bearbejde sorgen og 
vænne sig til tabet. Hver enkelt vil blive nævnt 
med navns nævnelse og der er tid nok til lige 
at dvæle ved mindet. Mange vælger at gå 
fælles i kirke som familie sådan en dag, gå ud 
på kirkegården bagefter og tænde lys, lægge 
blomster eller hvad man nu vil. 

I Hejnsvig er der gudstjeneste kl. 10.30 og i 
Vesterhede er det kl. 14.00. Efter gudstjenesten 
er der en kop kaffe og en bid brød i missionshuset 
eller præstegården, lidt afhængigt af antal. Her 
har vi så et lille oplæg om den sorgproces man 
naturligt går ind i, når man har mistet.

Begge dele er åbent for alle. Det koster ingenting 
at deltage, men tilmelding er nødvendig af 
hensyn til planlægningen. 
Sidste tilmelding er søndag d. 28. oktober på 
JOJ@KM.DK

Missionsdag i kirken 
med offergang og fællesspisning i missionshuset bagefter 
Søndag d. 25. november kl. 10.30 i Hejnsvig kirke

Forfølgelsen af de kristne er taget til i flere 
lande. Kristne myrdes, arresteres og flygter. I 
Mellemøsten er de kristne ved at forsvinde, og i 
mange dele af verden må kristne skjule deres tro. 
Verdens forfulgte kristne har brug for din hjælp.
Åbne Døre kommer ved gudstjenesten og 
fortæller om,  hvordan vi kan hjælpe og støtte 
kristne, der forfølges for deres tro, men også at 
lære fra de forfulgtes historier, hvad det vil sige 
at være en efterfølger af Jesus Kristus.

Der er ingen grund til at skynde sig hjem til 
sovs og kartofler efter gudstjenesten. Der kan 
tilkøbes en let frokost til 40 kr. i missionshuset, 
samt mulighed for et købe en sodavand eller 
en kop kaffe. 

Den anden organisation vi har fokus på er 

Mission Afrika. Mission Afrika er en folkekirkelig 
organisation og arbejder for at udbrede den 
kristne tro og forbedre levevilkårene for nogle 
af verdens fattigste mennesker. Sidste år fik vi 
et meget spændende indblik i arbejdet blandt 
gadebørn.

Hvad de vil bringe i år, er ikke helt på plads, 
men helt sikkert er det at det vil blive en 
oplevelse, der vil bringe dig tættere på Afrika 
og Afrika tættere på dig! – og det er vigtigt, for 
at forstå, hvad mission er. 

Alt hvad der bliver samlet ind den dag, over-
skuddet fra maden og alt hvad der bliver solgt, 
vil gå ubeskåret til de  to organisationer.

10
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Indsamlingsliste
Afrika in Touch + Åbne døre 
(2. september til 28. oktober + 25. november, missionsdag)

Afrika InTouch er en dansk kristen børne- og ungdomsorganisation, der ønsker at 
være med til sætte mission mellem Afrika og Danmark på kirkens dagsorden, fremme 
børns og unges vilkår i Afrika ved at rejse midler til konkrete projekter og ved at 
engagere og udsende volontører fra Danmark til Afrika i samarbejde med forskellige 
missionsorganisationer. Dem vil vi gerne være med til at støtte, bl.a. fordi moderne 
mission går begge veje og det har Afrika in Touch fat i. Samtidigt med at vi giver det 
bedste vi har fået, skal vi turde lade os inspirere af hvad Gud gør i andre verdensdele.

Åbne Døre er højaktuel med deres arbejde i verdens mest lukkede land, Nord Korea. 
Holder fredsaftalen? De er kendte for deres verdensrangliste over forfulgte kristne 
i verden – en kristen organisation, der tør hvor andre tier. De er kendt for bibel 
smugling og rejser ind i de mest lukkede lande for at opmuntre og styrke de kristne 
der, gøre opmærksom på kristendomsforfølgelse, og sørge for at de ikke bliver glemt. 
I dag har Åbne Døre kontorer i 24 lande og projekter i mere end 50 lande. Arbejdet 
finansieres udelukkende ved frivillige gaver fra kirker, foreninger og enkeltpersoner.

Blå Kors 
(4. november til 18. november)

Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation, som hjælper udsatte mennesker, 
hjemløse, misbrugere og deres børn. Arbejdet spænder vidt fra væresteder og 
botilbud til lejrture for udsatte børn. Man driver en række institutioner, projekter 
og genbrugsbutikker, som er fundamentet i deres arbejde med udsatte mennesker. 
Dem samler vi ind til i perioden fra d. 4. nov. til d. 18. nov.

Tag med præsten til Oberammergau
7.-14. august 2020  –  Oplev en hel bys passionspil om påskens budskab 

Kom tæt på Jesu lidelseshistorie fra Palmesøndag 
til Påskemorgen. Omkring 2.500 børn og voksne 
i den lille alpeby Oberammergau, er med på eller 
bag scenen. Sammen med sognepræst Steen 
Søvndal skal jeg være rejseleder på en fantastisk 
tur ned til en lille by i Tyskland med en fantastisk 
historie. På professionel vis opfører hele byen 
påskens begivenheder i Jerusalem for knapt 
2000 år siden. Oplev atmosfæren i byen, der 
siden 1634 har levet og stadig lever og ånder for 
det løfte, byens ledende mænd aflagde til Gud 
som tak for at slippe for pest og død. I 2020 er det 
42. sæson for opførelsen. Efter Passionsspillets 
stærke oplevelser fortsætter ferien til et af ni 
forskellige feriemål, som er beskrevet i denne 
oversigt.

Passionsspillet bliver kun opført hvert 10. år. 
Næste gang er i 2020 med 102 forestillinger i 
løbet af 4½ måned hen over sommeren. Hver 
forestilling har ca. 4.500 tilskuere, der sidder på 
overdækkede pladser. Forestillingen begynder 
om eftermiddagen og fortsætter om aftenen. 
Det tager omkring 5½ time på scenen med et 
par timers spisepause imellem første og anden 
del. Turen foregår i bus med en overnatning 
i Midttyskland. Herfra går turen videre sydpå 
og sidst på eftermiddagen ankommer vi til 
Oberammergau på 2. dagen. Indkvartering og 

middag foregår på hotel eller i private hjem i 
Oberammergau eller omegn de næste to nætter. 
På 3. dagen oplever vi passionsspillet – det tager 
hele dagen inkl. middag. Næste dag kører vi 
hjemover via Linderhof Slot og Neu Schwanstein 
til middag og overnatning i Ehrwald i tre 
nætter. Så går turen til Garmisch Partenkirchen, 
Zugspitze og Innsbruck. Sidste overnatning er 
i Rothenburg i Midttyskland inden sidste etape 
hjem til Danmark.

Der plejer at være rimelig rift om turen, så det 
er nok en god ide at reserverer plads allerede nu. 
Hos Felix rejser har rejsen nr. 518.

Oplysninger om pris, tur og reservation bedes 
rettes tik Felix rejser på tlf. 7592 2022 eller e-mail. 
oberammergau2020@felixrejser.dk. Yderligere 
oplysninger findes på. www.felixrejser.dk/
oberammergau.

  © Passion play Obammergau 2020
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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 

 
 

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

BABYSALMESANG
Babysalmesang er en 
mulighed 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 sanseop-
levelser 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. Fra uge 
43 fortsætter babysalmesang i Vorbasse.

Kontakt for mere information. Kirke- og 
kulturmedarbejder Lis Møberg, 20 28 61 47 
eller mail. 

lismoeberg@gmail.com

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. Altid kl. 16.30.

Vesterhede d. 4. september
Hejnsvig d. 25. september
Vesterhede d. 2. oktober
Hejnsvig d. 30. oktober
Vesterhede d. 6. november
Hejnsvig d. 27. november 

Søndag d. 30. september kl. 17.00 
i missionshuset 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 guds-
tjenesten 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 aktiviteten 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. 28. september til 
Kirke- og kulturmedarbejder Lis Møberg 
på sms:  20 28 61 47 
eller mail. lismoeberg@gmail.com 

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 

 
 

- EN VOKSENVENLIG BØRNEGUDSTJENESTE 
FOR HELE FAMILIEN.
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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

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 23. 
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 tlf. 24 26 46 25.

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 taget 
letter!! Kontakt. Lis Møberg, 20 28 61 47, for nyt 
program eller hent det i kirkens våbenhus.

September.
 6.  Ud i det blå på cykel
      Husk: cykel, hjelm og gerne vest.
20. Vi dyster i minigolf – ta´ tøj på efter vejret. 

Oktober.
 4.  Filmaften
 Kom til Hejnsvigs bedste bio
 – vi hygger med slik og en god film                                    
18. Efterårsferie – ingen juniorklub

November.
1.   Surprise aften                                                                                    
15. Vi vælter kegler 
 Afgang kl. 18.20 fra missionshuset. 
 HUSK 45,- kr.
 Tilmelding til Lis senest d. 13. nov. på sms.                                                                                                                                            
29. Vi juler for vildt – jule-kreativiter og 
 overraskelser.

SALMELEG I KIRKEN  
– for børn fra 1-5 år
Så er der endnu engang 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. 29. september kl. 10.00
Lørdag d. 27. oktober kl. 10.00
Lørdag d. 17. november 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 oplever 
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 der har lyst. 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 

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER 
Én gang om måneden er der gudstjeneste på 
plejehjemmet her i Hejnsvig. Det er helt igennem 
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. 25. september
Tirsdag d. 23. oktober
Tirsdag d. 27. november

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.
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
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.

Der er tre bibelkreds ud fra missionshuset. 
• Gilbjerg kredsen består mest af ældre, aktive 

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

• Der er en kreds bestående mest af yngre 
familier 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. 20 28 61 47

Ud fra Vesterhede kirke er der én bibelkreds.
• Denne bibelkreds består mest af folk fra 

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

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 

SEPTEMBER.
Onsdag d. 5.   
Bibelkredsene mødes
Onsdag d. 12.
Tema studie aften
Lørdag d. 15.  
Fundraising for Projekt nyt missionshus
Cykelsponsorløb i Hejnsvig kl. 10 – 13.
Fredag d. 21.   
Høstfest kl. 18.00
Jens Kristian Lynderup, Videbæk.
Emne. ”Giv os i dag vort daglige brød”
Onsdag d. 26. 
Aftenmøde med Hanne Pedersen, Videbæk.

OKTOBER.
Torsdag d. 4.     
Kredsmøde
Tema undervisning i Filskov kl. 19.00
Pastor Flemming Harpøth Møller.
Onsdag d. 10.    
Bibelkredsene mødes
Onsdag d. 17.    
Efterårsferie
Onsdag d. 24.    
Aften møde med Thue Thomsen, Hvide Sande.
Onsdag d. 31.   
Bønnevandring

NOVEMBER.
Onsdag d. 7.     
Bibelkredsene mødes
Lørdag d. 17.    
Bibelkursus i Vorbasse
Kaffe starter kl. 10.00
Møde kl. 10.30, kl. 13.00 og kl. 15.00
Undervisning ved Holger Haldrup, Kolding.
Onsdag d. 21.   
Generalforsamling
Emne til dagsordenen.
Generalforsamlingstidspunktet flyttes til februar 
måned fremadrettet.

Alle møder starter kl. 19.30 hvis ikke andet er 
nævnt.
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arrangementer i  VESTERHEDE & HEJNSVIG

SPEJDERNE
 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. 18. september kl. 9.30
hos Sonja Jensen
Tirsdag d. 16. oktober kl. 9.30
hos Klara Fuur
Tirsdag d. 20. november kl. 9.30
hos Elly Bolding

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

Onsdag d. 26 sept. kl. 17.30
Høstfest: Kom og deltag i en hyggelig og festlig 
aften, med god mad og glade sange.
Dorthe, Hans og Jens leverer musikken.
Tilmelding til plejecentret senest d.12. sept. 
tlf.25 55 76 65
Pris: 150 kr. + drikkevarer
Søndag d.14. okt. kl. 14.30
Så skal vi igen hygge os i musik-cafeen, med 
kaffe og små hjemmebagte kager, synge med 
på nogle sange, lytte til dæmpet musik, og få 
en snak med sidemanden.
En gratis eftermiddag.
Mandag d. 5 nov. kl. 14.30
Vi får besøg af plejecentrets ”gamle” pedel 
Johannes og hans kone. De vil underholde med 
fortælling, sang og musik.

SOLDATERMISSIONEN
Kontakt. Ernst Thomsen, 21 77 78 17

Onsdag d. 26. september kl. 19.30 
Tirsdag d. 25. september
Tirsdag d. 23. oktober
Tirsdag d. 27. november i Hejnsvig missionshus
Feltpræst Peter Kiel Nielsen, Vejen, kommer og 
fortæller.

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

Onsdag d. 5. september kl. 14.30
hos Ruth Mærsk
Onsdag d. 3. oktober kl. 14.30
hos Else Jørgensen
Onsdag d. 7. november kl. 14.30
hos Mona Kruse

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

Mandag den 17. september.
Ragna og kirkekoret
Mandag den 8. oktober.    
Asta Vibe Pedersen
Mandag den 19. november.  
Dina Møberg.
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GUDSTJENESTER

SØK = Susanne Østbjerg Kargo, Vorbasse. 

INDSAMLING 
Afrika in Touch
Åbne Døre
Blå Kors
Se nærmere omtale 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. 
I disse perioder passes embedet af sognepræsten 
i Vorbasse, Susanne Østbjerg Kargo. 
Se desuden www.hejnsvigbynet.dk, hvor også 
kirkebladet findes, og facebook Hejnsvig og 
Vesterhede kirker 
Ferie: 15/9-22/9
Friweekend 10-11/11 + fridage 12-16/11 + fri-
weekend 17-18/11

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. 1. oktober 2018 til sognepræsten. 

❊

AUGUST HEJNSVIG VESTERHEDE VORBASSE/SKJOLDBJERG

26. 13.s.e. trinitatis 10.30 9.00

SEPTEMBER

2. 14.s.e. trinitatis 9.00 10.30

9. 15.s.e. trinitatis 10.30 Høstgudstjeneste 
& Konfirmand-
indskrivning

19.00 

16. 16.s.e. trinitatis 9.00 10.30 Høstgudstjeneste 
(Offergang til 
ydremission)

23. 17.s.e. trinitatis 10.30 9.00

30. 18.s.e. trinitatis 17.00 Gud og Pizza 10.30 9.00 Skjoldbjerg

OKTOBER

7. 19.s.e. trinitatis 10.30   19.30 Koncert gudstje-
neste med Hans 
Jørgen Østerby

14. 20.s.e.  trinitatis 9.00 10.30

21. 21.s.e. trinitatis 9.00 SØK

28. 22.s.e. trinitatis 10.30 9.00

NOVEMBER

4. Allehelgen 10.30 14.00

11. 24.s.e.  trinitatis 9.00 SØK

18. 25.s.e. trinitatis 10.30 SØK

25. Sidste søn. i 
kirkeåret

10.30 Missionsdag 
(Offergang)

9.00


