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• Syng nyt!
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• Julehygge & granbogstaver på Pedersmindecenteret

• Juleaftensgudstjeneste for de små kl. 10.30

• ”Syng den igen”-  gudstjeneste i Vesterhede
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Præstens spalte

Hvad gik der egentlig galt med 
reformationen?
Det er i år 500 år siden, Luther smækkede sine 95 teser op på 
kirkedøren i Wittenberg, primært mod den katolske kirkes aflad. 
Bibelen og gudstjenesten kom på modersmålet, sakramenterne 
fik en overhaling, dåben og nadveren fik sin rette betydning. 
Bibelens ord frem for kirkens tolkning kom i fokus. Og så gik vi i 
øvrigt lidt i stå. Alting ligner i udtrykket lidt sig selv fra dengang, 
præstekjolen, liturgien, bønnerne, salmerne. Gudstjenesten er 
i al fald bekymrende genkendelig fra dengang

”Igen og igen taler Luther om en ny gudstjenesteordning for 
de unge menneskers skyld”, skriver biskop Lise-Lotte Rebel om 
Luthers gennemgang af ”Den tyske messe”, gudstjenesten på 
modersmålet. Det er vist aldrig helt slået igennem.

Luther slutter sine gudstjenesteovervejelser med en un-
derstregning af, at gudstjenestens form kun er en ydre ting. 
”Derfor består og gælder ingen ordning noget i sig selv”. Det 
vigtige for Luther var indholdet eller ”den rette brug”, som han 
skriver. Bygger det, vi gør, på Guds ord, tjener det til ”troens og 
kærlighedens fremme”?

”Ved læsning af Luthers indledning, fortale og gennemgang 
af gudstjenesten i ”Den tyske Messe” fra 1526 er det slående, 
hvor meget det pædagogiske element over for ungdommen 
fylder i Luthers liturgiske overvejelser”, skriver Lise-Lotte Rebel. 
Er vi ikke kommet lidt bagefter her?

Hvor mange yngre mennesker vil mon kunne genkende 
sig selv ved en almindelig søndagsgudstjeneste i den danske 
folkekirke? Og så har vi hos os endda et par elementer inde, 
der er rettet mod de unge, børnene og familierne her i sognet. 
Men generelt er vi på godt og ondt bundet op på formen, 
gudstjenesten har sit eget sprog, noget man må vokse ind i 
for at kunne forstå. Der er ikke meget naturligt over den. Faste 
skrevne bønner og ritualer, der ikke nødvendigvis giver mening 
for menigmand. Hvordan kan det være, at formen har overtaget 
indholdets plads? 

Jeg kan ikke komme på andet, end at indholdet har mistet 
sin betydning. Som kirke er vi i folkekirken generelt ikke længere 
sikre på, at bibelen er Guds ord. Vi må jo følge med tiden og 
forny os.  Vi har reduceret vort trosgrundlag til et stykke almen 
litteratur, vi på ingen måde skal tage alvorligt. Jesus er bare ble-
vet til et eksempel, et godt menneske, der i virkeligheden ikke 
fortalte sandheden, men bare ønskede at give os håb med en 
opstandelse, der i virkeligheden ikke finder sted. Det er sådan, 
vi behandler kerneværdierne i bibelen. Når den slags elementer, 
når virkeligheden forsvinder ud af troen, stivner udtrykket og 
gudstjenesten dør – og med den, vores tro. 

Jørgen Johansen
sognepræst
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Præstens spalte Andagt

Da Adam 
tabte gnisten…

Grundtvig taler om, at der ligger en guddom-
melig gnist i os, en gnist, der har overlevet 
syndefaldet, og som får menneskehjertet til at 
græde og længes tilbage til paradistilstanden. 
En gnist, der aldrig helt er blevet slukket eller 
gået tabt. En gnist, som gør, at der stadig er no-
get af paradiset tilbage i os, og som på en eller 
anden måde bliver vakt til live, når vi fx møder 
Gud i naturen.

Det er selvfølgelig en smuk tanke, men det 
er bare ikke sådan, bibelen beskriver det. Den 
gnist eller flamme, som Grundtvig taler om, er 
blevet blæst helt ud ved syndefaldet. Ligesom 
Putin kan lukke for gashanen, så en hel nation 
står uden varme, så er der nu lukket helt og 
aldeles for adgangen til livets træ (1.Mos.3:24). 
Forbindelsen er brudt. ”Alle har syndet og mistet 
herligheden/ fællesskabet med Gud” (Rom. 3;23). 
Vi blev fortabte. Helt fortabte. Totalt.

Ligesom i sporløs kan vi allerhøjest mærke, at 
vi mangler noget. En gnist fra en fjern fortid. Vi 
har det, vi mangler, et tomrum. Det er den for-
nemmelse, der skal få os til at søge Gud. Og her 
kommer vi ikke uden om Jesus. Der er ikke noget 
i os, der har overlevet paradiset. Som Adam har 
vi tabt gnisten.

Ingen har nogensinde set Gud. Jesus har vist 
os, hvem og hvordan Gud er (Joh.1:18), sådan 
fortsætter Johannes. Hvis du vil knække koden, 
så er det vejen at gå. Han er vejen, sandheden og 
livet – uden om ham findes der ingen vej tilbage 
til Gud (Joh.14:6).  Der er ganske enkelt ikke givet 
mennesker noget andet navn under himlen, som 
vi kan blive frelst ved (Apg. 4:12).

Jørgen Johansen
sognepræst

Kom og syng julen ind i Hejnsvig kirke
”Vi synger julen ind” 3. søndag i advent, den 
17. december, kl. 19.00 i Hejnsvig kirke. Som 
sædvanlig er det Hejnsvig Kirkekor og Hejnsvig 
Kirkes Ungdomskor, der medvirker med en blan-
ding af noget gammelt og noget nyt, og vi skal 
selvfølgelig også synge nogle af vore kendte og 
elskede julesalmer. Vi håber, at I også i år møder 
talstærkt op og gør jeres til at få ”taget til at 
lette” på vores flotte gamle kirke. Efterfølgende 
inviterer præstefamilien på æbleskiver m.v. i 
præstegården.
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Organistens spalter (Ragna rok og rul)
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Syng nyt!
Lørdag den 7. oktober deltog jeg i en på alle 
måder fantastisk, udbytterig og inspirerende 
Syng Nyt Salmedag i Klostersalen ved Odense 
Domkirke. SYNG NYT er et netværk, der blev 
stiftet i 2011 af sognepræst ved Hjortshøj 
Kirke Morten Skovsted, og som p.t. består af 
organister, præster, kirkesangere, salmedigtere, 
komponister, musikfolk og salmebrugere fra hele 
landet. Netværket har til formål at medvirke til 
udbredelsen af nye salmer, og i den anledning er 
www.salmedatabasen.dk opstået, en guldgrube 
af nye salmetekster og -melodier, der kan printes 
ud og bruges, kommentarer til nye tekster og 
melodier, kvalificerede forslag til valg af salmer 
og melodier til alle kirkeårets søndage og højti-
der og meget mere. Lige nu kan alle og enhver 
gratis gå ind og bruge alt i salmedatabasen, men 
fra januar vil der måske blive tale om en form for 
abonnement, hvis man vil have adgang til alt på 
hjemmesiden. 

SYNG NYT Salmedagen har været afholdt 
siden 2013. I år blev arrangementet afviklet i 
samarbejde med Fyens Stift, og derfor var det 

Odense Domkirkes sal, der dannede rammen 
om arrangementet.  Først og fremmest blev 
der sunget en masse nye salmer, dels fra salme-
bogstillægget ”100 salmer”, der blev udgivet 
for godt et år siden, dels fra salmebogstillæg-
get ”Kirkesangbogen”, som udkom i foråret, og 
endelig flere spritnye salmer, som endnu ikke er 
udgivet i bogform. Den nyeste salme på dagens 
repertoire var kommet til verden i august 2017. 

Herudover var der på Syng Nyt Salmedagen 
spændende indlæg fra dedikerede og inspi-
rerende oplægsholdere. Bl.a. fortalte Iben 
Krogsdal om sine nydigtninger af 21 af Luthers 
salmer, som alle har fået nye melodier, men som 
også kan synges på de gamle melodier. De to nye 
salmebogstillæg blev præsenteret af hhv. Morten 
Skovsted, hovedredaktør på ”100 salmer”, og Rasmus 
Nøjgaard, som orienterede om tankerne bag tillæg-
get ”Kirkesangbogen”, som i parentes bemærket for 
mig at se mere minder om en reduceret udgave af 
højskolesangbogen, tilført ikke så forfærdeligt mange 
nye salmer, end et salmebogstillæg. Tanken med 
”Kirkesangbogen” har været at samle salmer og sange, 

Julekoncert 2017 i Hejnsvig kirke
Billetsalget er i fuld gang til julekoncerten ”Englelyd 
og flitterstads” med Jette Torp m/musiker torsdag 
den 7. december 2017 kl. 19.30 i Hejnsvig kirke. 
Billetter kan købes i Dagli’Brugsen til en pris af 150,00 
kr. pr. stk. eller på http://julekoncerter.dk/kunstnere/
jette-torp/  
Se yderligere omtale af koncerten i tidligere kirke- 
blade.
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Koncertgudstjeneste i Vesterhede kirke

som kan bruges både i kirken og til arrangementer 
uden for kirken. 

Salmedigter og nu emeritus Michael Nielsen 
fortalte om sin karriere som salmedigter. Herunder 
nævnte han, at det jo ikke altid har været eminente 
anmeldelser, han har fået for sine nye salmetekster, 
men at det ikke af den grund nogensinde er faldet 
ham ind at indstille produktionen af nye salmetekster, 
for som han sagde: ”Man kan ikke forhindre hanhunde 
i at gå og lette ben op ad gadelygter, men de formår 
ligegodt ikke at slukke lyset!”. 

Vi hørte også et tankevækkende indlæg om børne-
salmer af Martin Hornstrup, der er organist i Gjellerup 
kirke og med i udvalget ”Forum for børnesalmer”, 
som har været og er i gang med at undersøge, hvilke 
salmer der bruges rundt om i vore kirker til arrange-
menter som Gud og pizza og lignende børnegudstje-
nester. Martin Hornstrup præciserede, at der er stor 
mangel på kvalitetssalmer til børn. Vi skal sikre lige 
så god forkyndelse og kvalitet i børnesalmer som i 
voksensalmer, hvilket han og ”Forum for børnesalmer” 
vurderer, at det kniber gevaldigt med i det udvalg af 
børnesalmer, der er på markedet p.t. 

Der kunne fortælles meget mere om Syng Nyt 
Salmedagen og det enormt vigtige og værdifulde 
arbejde, Syng Nyt netværket leverer for at udbrede 
kendskabet til nye salmer. Vores efterhånden ikke 
helt nye salmebog fra 2003 indeholder en række 
”nye” salmer, som jeg tror, vi ikke længere opfatter 
som nye salmer, fordi det er salmer, vi har sunget ind 
i vores gudstjeneste, og som vi bruger på linje med 
gode gamle salmer.  Her tænker jeg for eksempel på 
salmer som ”Du som har tændt millioner af stjerner”, 
”Nu går solen sin vej”, ”Du som gir os liv og gør os 
glade”, Spænd over os dit himmelsejl”, ”Menneske, 
din egen magt” med flere, hvilket for mig viser, at 
vi må holde øjne og ikke mindst øren åbne og blive 
ved med at afprøve så mange af de nye salmer, som 
vi overhovedet orker, for at kunne vurdere, om de 
har tilstrækkelig kvalitet og dybde i forkyndelsen til, 
at de er berettiget til en plads i vores gudstjeneste og 
måske i den næste udgave af vores salmebog – ikke 
som erstatning for gamle kvalitetssalmer, som ingen 
anfægter værdien af, men som et værdifuldt supple-
ment til vores enestående salmeskat. 

Ragna

Søndag den 7. oktober 2018 kommer multikunst-
ner Hans Jørn Østerby igen til Vesterhede kirke og 
deltager i en aftengudstjeneste, hvor lovsangen 
får lov at fylde mere end til vore almindelige guds-
tjenester.

5
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Rundt om kirken

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

International New Comers/Middag på tværs 
i missionshuset

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 chan-
cen for at få en kulinarisk oplevelse 
med andre, der synes det samme. 

 Ideen er helt simpelt, at du medbrin-
ger 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. 1. marts kl. 18.00 
Præstevænget 14, 7250 Hejnsvig

Torsdagscafé i missionshuset kl. 15.00 -17.00 
Tanken med torsdagscaféen er, at den 
kan bruges som supplement til de 
eksisterende bibelkredse – eller hvis 
man ikke helt er tryg ved at gå ud om 
aftenen længere. Ideen er helt enkelt, at 
vi graver os ned i bibelteksten til næste 
søndag over en kop kaffe og forsøger 
at få den til at give mening ind i vore 
liv. Du skal stort set bare have lyst til at 
bruge et par timer i hyggeligt samvær 
over en bibeltekst og livet sådan i al 
almindelighed. Kaffen koster 25 kro-
ner, resten er gratis. Første gang bliver 
torsdag d. 22. februar, og næste gang 
bliver torsdag d. 26. april.
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Rundt om kirken

Gud og Pizza - sommerudflugt

Som noget nyt vil vi lave en Gud og Pizza som-
merudflugt d. 3. juni, hvor vi starter med et 
rundstykke, en kop kaffe og noget aktivitet inden 
gudstjenesten. Så er der pizza, hvorefter vi kører 
ud i det blå, hvor der er plads til, at børnene kan 

lege, og en kop kaffe til de voksne, inden vi kører 
hjem. Prisen er den sædvanlige: kr. 40 for voksne 
og kr. 20 for børn under 12 år.
Sæt kryds i kalenderen! – nærmere program 
kommer senere.

Julehygge & granbogstaver 
på Pedersmindecenteret d. 12. december

Syng julen ind i Hejnsvig, 
søndag d. 17. december kl. 19.00

Tredje søndag i advent synger vi julen ind i 
Hejnsvig kirke ved lokale kræfter og kirkekoret. 
Det er altid en oplevelse ud over det sædvanlige, 
og det er, som om det først bliver rigtig jul deref-
ter. Bagefter byder vi på æbleskiver i 

præstegården, så det bliver rigtig hyggeligt. Det 
er gratis at være med.
Trænger man til en almindelig ordinær højmesse, 
så tæt som vi nu kan komme det her hos os, så er 
der en samme formiddag i Vesterhede kl. 10.30 
eller Vorbasse kl. 09.00.

Vi har tradition for at binde granbogstaver til 
den julehilsen, der skal stå klar i kirkebuen i 
Hejnsvig kirke juleaften. Igen i år vil vi hygge 
os med at klippe gran og binde granbogstaver 
og selvfølgelig er der kaffe, kage og julegodter.. 
Men hvad der skal stå, det er der lige godt ingen, 
der har gættet før tid. Kom og vær med. Hvis du 
er med til at binde og gætter rigtigt, sætter jeg 
en and fra Brugsen på højkant.                  
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Juleaftensgudstjeneste for de små, 
søndag d. 24. december kl. 10.30
Tit er der rigtig mange i kirke juleaften, og sidste 
år var der ekstra mange. I år vil vi prøve at lave 
en julegudstjeneste for de mindste og deres 
familier. Det bliver nogle kendte julesalmer, et 
julebudskab i øjenhøjde – lidt ligesom Gud og 
Pizza, bare uden Pizza. Gudstjenesten tager max. 
en halv time, og så er de små og præsten klar til 
en middagslur. 

De almindelige juleaftensgudstjenester ligger 
kl. 14.30 og 16.30 i Hejnsvig, samt kl. 15.30 i 
Vesterhede. Og så er præstegården jo også åben, 
hvis der er nogen, der af en eller anden årsag 
skulle komme til at sidde alene, helt selv eller 
sammen med børnene, juleaften (se annoncen 
herunder).

 

Juleaften i præstegården
har vi i år besluttet er den 24. december ....

Vores jul starter i kirken kl. 16.30, og vi er klar til at gå 
ombord i anden, eller hvad vi nu har fået skudt, kl. 18.00. 
Du behøver ikke at være helt ensom for at komme, det 
kan fx være, at det er din tur til at have børnene, eller du 
bare gerne vil være mange nok til at nå omkring juletræet. 

Vi fejrer jul på helt traditionel vis, hører lidt mere af julens 
budskab fra bibelen, synger nogle af de gode julesalmer, 
deler lidt gaver ud og slutter af med en kop kaffe og lidt 
julegodter. Det koster ikke noget at være med andet end 
et smil og lidt godt julehumør, så skal du nok falde ind i 
julen her i præstegården.

Tilmelding senest ca. 20/12: Sigrid og Jørgen Johansen 
på 61335003 eller JOH@KM.DK. 
              

Sigrid og  Jørgen (præstepar)
Mobil. 61 33 50 03
E-mail.joj@km.dk
Kirkevej 2, 7250 Hejnsvig  

Rundt om kirken

Nytårsgudstjenester i begge kirker den 31. december
Vi har en fin tradition for at gå ind i det nye år 
i Jesu navn fra begge kirker i sognet, kl. 15.00 
i Hejnsvig kirke, efter et glas champagne i vå-
benhuset kl. 14.30. I Vesterhede starter vi med 
en midnatsgudstjeneste kl. 23.20 (bemærk tids-
punktet) og går ud til et glas champagne under 
orgelbrus og nytårsraketter. Begge dele er altid 
festligt, så mød talstærkt op.

Nytårsdag d. 1. januar er der gudstjeneste i 
Hejnsvig kl. 16.00. Ingen fidelihut. Så skulle der 
være en chance for at nå morgenkaffen i ro og 
mag og vænne sig til, at et nyt år står for døren. 
Altid godt at starte op i Jesu navn.
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Ny indsamlingsliste i kirkerne
Vi har i menighedsrådene valgt at forenkle indsamlingslisten over de organisationer 
og kirkelige formål, vi samler ind til i kirkerne hver søndag. Vi er gået fra 24 forskellige 
organisationer og formål til 11 og har fortrinsvis valgt organisationer og formål, der på 
en eller anden måde har en lokal forankring. Det håber vi vil give mere mening for såvel 
givere som modtagere.

Bedeuge, skriftemålsgudstjeneste i Hejnsvig
Tors. d. 11. januar kl. 19.30
Verden over starter kirken med en bedeuge først i januar måned. Evangelisk alliance, hedder det. 
Her i sognet er det et samarbejde mellem Indre Mission og de to kirker i sognet (se program andet-
steds i bladet). Torsdag aften er der skriftemålsgudstjeneste i Hejnsvig kirke ved sognepræsten. Det 
er en gudstjeneste, hvor vi sætter fokus på det personlige gudsforhold, Guds tilgivelse. Bagefter er 
der kaffe i missionshuset og sikkert også plads til et vidnesbyrd.

”Syng den igen” gudstjeneste i Vesterhede
Søndag d. 14. januar kl. 19.00 ved lokale kræfter. 
Det bliver en aftengudstjeneste, hvor de fleste at salmerne er byttet ud med de gamle vækkelses-
sange, sange ud fra ”syng den igen”-princippet. Vi tænker, at de sange kan noget helt specielt, pege 
væk fra os selv og hen på Jesus. Orglet har vi skiftet ud med en guitar, måske et klaver, og hvad vi nu 
ellers kan få folk til at spille på. Har du lyst at være med, så finder vi en øveaften eller to. Ellers kom 
d. 14. januar kl. 19.00, og syng, så taget letter!

Fastelavn
Søndag d. 11. februar er der fastelavnsgudstjenester i begge kirker i samarbejde med borgerfor-
eningerne og spejderne. Kl. 10.30 i Vesterhede med efterfølgende tøndeslagning og fastelavnsboller 
i micro-hallen. Kl. 14.00 i Hejnsvig. Her slår vi katten af tønden i forsamlingshuset, og bagefter er 
der fastelavnsboller. Ud over kattekonge og kattedronning vil der være præmie for bedst udklædte 
i kirken.

• Vi starter med at samle ind til Kristelig 
Handicapforening de første 3 søndage i 
advent. Kristelig Handicapforening har til 
formål at forkynde det kristne budskab, 
oprette bofællesskaber og tage sig af de 
handicappedes sag generelt.

• Juleaften frem til og med julesøndag sam-
ler vi ind til Café Jydepotten i Grindsted, 
der på så mange måder tager sig af de 
skæve eksistenser i vores nærområde.

• Fra nytårsdag frem til og med hellig tre 
konger er det gammel lov at samle ind til 
Det danske Bibelselskab. Bibelselskabet 
er med til at sprede de gode nyheder på 
folks egne modersmål mange forskellige 
steder rundt om i verden.

• Fra den første søndag efter hellig tre-
konger til og med fastelavn samler vi 
ind til Danmarks Folkekirkelige Søn-
dagsskoler, en forening, som rigtig man-
ge her i sognet har haft glæde af. Vær med 
til at give det største til de mindste.
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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

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. 
18. januar 2018 kl. 10.00 
Forløbet strækker sig over 8 torsdage på føl-
gende datoer. 18/1, 25/1,1/2, 8/2, i uge 7 er 
der ferie, 22/2, 1/3, 8/3, 15/3.
Derefter fortsættes der i Vorbasse kirke, også 
torsdage kl. 10.00, 
Kontakt for mere information. Kirke- og kultur-
medarbejder Lis Møberg, 20 28 61 47 eller mail.  
lismoeberg@gmail.com 
   

BESØGSTJENESTE 
Mødes den første fredag i måneden kl. 15.00 i 
præstegården. 
Kunne du godt bruge en til at drikke en kop 
kaffe med, gå en tur med, spise et måltid og 
lige få ordnet verdenssituationen med, synge 
en salme eller holde en andagt sammen med, 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 
Kort fyraftensbøn kl.16.30, for by, kone og fæd-
reland. 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. 5. december Vesterhede Kirke
Tirsdag d. 23. januar Hejnsvig Kirke
Tirsdag d. 6. februar Vesterhede Kirke
Tirsdag d. 27. februar Hejnsvig Kirke

 

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.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

Søndag d. 3. december kl. 17.00 i mis-
sionshuset og efterfølgende i Hejnsvig 
Kirke – vi er færdige senest kl. 19.00.

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

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

 Kl. ca. 18.00 står den på pizza for hele familien 
– så aftensmad skal I ikke tænke på den dag. 
Vi er færdige senest kl. 19.00.
Prisen for hele arrangementet inkl. mad, kaffe 
og aktivitet er 40 kr. for voksne og 20 kr. for 
børn under 12 år

Tilmelding senest d. 2. december til Kirke- 
og kulturmedarbejder Lis Møberg på 
sms. 20 28 61 47 eller mail. lismoeberg@
gmail.com

Næste Gud & Pizza er d. 11. marts 2018. 
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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

KIRKEKORET 
Hejnsvig Kirkekor har korprøve hver torsdag ef-
termiddag fra kl. 15.20– 16.20 i konfirmandstuen. 
Koret synger selvfølgelig salmer, men også en 
masse andre gode sange, og af og til synger vi 
også til arrangementer både indenbys og uden-
bys. Man kan komme med i koret, fra man går i 
3. klasse og opad, efter at man har ”bestået” en 
lille optagelsesprøve. Den nye sæson er allerede 
godt i gang, men man kan sagtens hoppe ind i 
koret nu. Man er velkommen til at komme og 
være med et par gange for at se, om det er et 
kor, man har lyst til at være medlem af. Kontakt 
organist Ragna, 24 26 46 25 for yderligere op-
lysninger.  

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. 

PRÆSTEVÆNGETS JUNIORKLUB  
Juniorklubben mødes hver 2. torsdag klok-
ken 18.30–20.30 i lige uger i missionshuset på 
Præstevænget, på hjørnet over for kirken. Det 
er for alle piger og drenge, der går i 4.– 6. klasse.  
Vi har 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. 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.

SALMELEG I KIRKEN  
– for børn fra 1 – 5 år!!  
Så er vi endnu engang klar til salmeleg i Hejnsvig 
Kirke. 
De 1- 5-årige og deres familie indbydes til at være 
med til sang, rytme og leg i kirken. 

Lørdag d. 13. januar kl. 10.00 
Lørdag d. 3. februar kl. 10.00 
 
Vi skal lege med hele kroppen, hoppe, sanse, 
danse 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 kirkerum. Kendskab til kirke og salmer er 
ikke en forudsætning for at være med. 

Det er gratis at deltage, og det vil vare fra kl. 10 
–  ca. 10.30, hvorefter der er lidt forfriskning til 
alle. Tag jeres børn på 1 – 5 år med til sang, rytme 
og leg i Hejnsvig kirke! For nærmere information 
kontakt. Lis Møberg, 20 28 61 47 el. lismoeberg@
gmail.com 
               

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

VESTERHEDE  
BORGERFORENINGEN. 
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 bibelkredse 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 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  

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 – 20.30 

Spejdere er 6. – 8. klasse 
Kontakt. Amdi Leding, tlf. 51 89 19 63 
Onsdage i ulige uger 18 – 20.30 

Seniorer er 9. klasse og op 
Kontakt. Amdi Leding, tlf. 51 89 19 63 
Onsdage i ulige uger 18 – 21.00 
 
Se mere på Hejnsvigbynet.dk 
 
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 
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 tlf. 28 78 42 12

Julemarked lørdag d. 2. december 
Juletræsindsamling lørdag d. 6. januar kl. 10.00
Læg træet ud til vejen i Hejnsvig by med 25 kr. i
toppen pr. træ. Evt. spørgsmål ring til
Kamilla 40 94 82 74
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INDRE MISSION 
Formand. Sigrid Johansen, 28 78 11 66. Mail. 
sigridjohansen7@gmail.com  

DECEMBER:
onsdag d. 6. 
Bibelkredsene mødes i hjemmene
evt. uddeling af juleavisen fra Udfordringen 
onsdag d. 13. 
Aftenmøde ved Henrik Bak Jepsen, Grindsted.
Adventstiden!!!
onsdag d. 20. 
Vi pynter juletræet + synger julen ind ... 
ved egne kræfter 
fredag d. 29. 
Julefest for hele familien 
Frank Fyhn, Grindsted 

JANUAR:
mandag d. 8. 
Bedemøde ved egne kræfter
tirsdag d. 9. 
Bedemøde ved egne kræfter 
onsdag d. 10. 
Bedemøde i bibelkredsene
torsdag d. 11. 
Skriftemålsgudstjeneste
i Hejnsvig Kirke kl. 19.30
onsdag d. 24.
Tema studie aften
Når Helligånden taler gennem Bibelens forfat-
tere
onsdag d. 31. 
Sang og vidnesbyrd aften

FEBRUAR:
onsdag d. 7. 
Kredsmøde i Hejnsvig
v/ Johan Schmidt Larsen, Fredericia
onsdag d. 14. 
Bibelkredsene mødes
onsdag d. 21. 
Tema studie aften
Når Helligånden taler gennem nulevende men-
nesker
onsdag d. 28. 
Besøg af 3 studerende fra DBI, København,
som forkynder og informerer om deres teolo-
gistudie.
Alle møder starter kl. 19.30 

KIRKENS KORSHÆR 
Kontakt. Elly Bolding, 75 33 50 67 

December intet møde
Tirsdag d. 16. januar kl. 9.30
hos Elly Bolding
Tirsdag d. 20. februar kl. 9.30
hos Grete Jensen 

PETERSMINDECENTRET 
Kontakt. 
© Centerråd – Lissy Donslund, 30 13 42 13 
(P) Pensionistforening – Gerda Rasmussen, 
75 33 56 51
 
PLEJECENTRETS VENNEKREDS 
På Hejnsvig Plejecenter 
Kontakt Margit Hansen, 61 73 45 17 – mobil 27 
40 45 17 

Mandag d. 18. december kl. 14.30 
Vi synger julen ind sammen med ”Syng dig glad”, 
spiller pakkespil. 
Åse læser en historie.
Tag gerne en pakke med til 20 kr.
Mandag d. 8. januar kl. 14.30
Bente Kristensen, Grindsted.
Emne: Mit liv som blind
Mandag d. 5. februar kl. 14.30
Karen Marie Dyhr, Hejnsvig, fortæller.

SOLDATERMISSIONEN 
Kontakt. Ernst Thomsen, 21 77 78 17 

MISSION AFRIKA KVINDEKREDS 
Kontakt Ruth Mærsk, 24 59 19 83 

December intet møde
Onsdag d. 3. januar kl. 14.30
hos Ruth Mærsk
Onsdag d. 7. februar kl. 14.30
hos Else Jørgensen  

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

Mandag d. 18. december kl. 14.30
Julehygge sammen med vennekredsen
Mandag d. 15. januar kl. 14.30
Mandag d. 19. februar kl. 14.30
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GUDSTJENESTER

INDSAMLINGER 
Se side 11 i bladet

SOGNEPRÆST 
Jørgen Johansen, Kirkevej 2, 7250 Hejnsvig, 
mobil 61 33 50 03, e-mail. joj@km.dk 
MANDAG ER FRIDAG! 
Kursus 15. - 20. januar.  
Ferie og friweekender d.12. - 19. februar
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 opta-
ges 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 se-
nest d. 12. januar 2018 til sognepræsten. 
 

SØK = Susanne Østbjerg Kargo, Vorbasse. 

DECEMBER HEJNSVIG                                VESTERHEDE
3. 1. søndag i advent 10.30

17.00 Gud og Pizza
9.00

10. 2. søndag i advent 9.00 10.30

17. 3. søndag i advent 19.00 Syng julen ind 10.30 9.00 JJ Vorbasse

19.  (tirsdag) 9.15 
10.15

Julegudstjeneste for 
dagplejerne
Julegudstjeneste for 
børnehaven

20. (onsdag) 9.00 Julegudstjeneste for 
skolen

24. Juleaften 10.30
14.30 
16.30

(småbørnsfamilier) 15.30

25. Juledag 10.30

26. 2. juledag 9.00 SØK

31. Jule-søndag 14.30 23.20 10.30 JJ Vorbasse

JANUAR 
1. Nytårsdag 16.00 Bemærk tidspunkt

7. 1. s. e. Hellig3k. 9.00 10.30      

11. (torsdag) 19.30 Skriftemålsguds-
tjeneste, bedeuge

14. 2. søn. e. Helligtre-
konger

10.30 19.00  ”syng den igen” ved 
lokale kræfter.

21. Sidste søn. e. hel-
ligtrekonger

9.00 10.30

28. Søn. septuagesima (konfirmand weekend) 19.00 lovsang

FEBRUAR

4. Søn. seksagesima 10.30 9.00 JJ Vorbasse

11. Fastelavn 14.00 Fastelavn (efterfølgende 
tøndeslagning i forsam-
lingshuset)

10.30 Fastelavn (efterfølg. 
tøndeslagningni 
mikrohal)

18. 1. søn. i fasten 9.00 SØK

25. 2. søn. i fasten 10.30 19.00 lovsang


