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Præstens spalte

Det handler om at dele liv… 
”Jeg vil gerne sige tak for to virkelige gode gudstjenester i jeres 
to kirker. Hvor har I gode omgivelser omkring gudstjenesten. 
Dejlige prædikener og forklaringer. Vil du på et tidspunkt sende 
mig teksterne til lovsangene – de gjorde stærkt indtryk på mig? 
Ha´ det godt og hils din søde kone.” Sådan trillede der en dejlig 
sms ind på telefonen efter gudstjenesten 2. pinsedag. Dejlig 
besked at komme hjem til. 

Når jeg så lige bringer det til torvs her, så er det fordi det meget 
godt reflekterer det vi vil med gudstjenesterne i Hejnsvig og 
Vesterhede kirker. Vi har sat os 4 målgrupper, som vi har fokus 
på i gudstjenesten såvel som de kirkelige aktiviteter i og rundt 
omkring kirken: Børn, unge, ældre og familier. 

For os er mennesker vigtigere end aktiviteter, og det skal vores 
gudstjeneste gerne afspejle. Folk skal føle sig set og der skal 
være plads til det spontane såvel som til det traditionelle. 
Det betyder, at du vil finde noget genkendeligt folkekirkeligt 
med salmesang, liturgi og præstekjole i gudstjenesten, men 
der vil også være rum for moderne lovsang, indslag for børn 
og andre sjove ting. 

Det skal være sådan, at en familie med småbørn skal føle sig 
velkommen, samtidig med, at der ro til eftertanke andre steder 
i gudstjenesten for dem, der har brug for det. Det ser ud til at 
lykkes meget godt 

I forkyndelsen ligger jeg vægt på at gengive den bibelske 
fortælling som en troværdig virkelighed. Bekræftende, men 
også udfordrende. Her snakker vi ikke om myter og begreber, 
men Jesus som opstanden med kød og knogler, hud og hår. 
For mig er det vigtigt, at du hos os kan opleve noget af det 
Gud kan – og det er jo lidt svært, hvis opstandelsen alligevel 
ikke har noget på sig. Forbøn er en naturlig del af vores DNA. 

Så er det vigtigt også at kunne dele liv, erfaringer, tro og tvivl 
omkring troen – dels er der bibelkredsene (se side 14 længere 
omme i bladet) og dels er der kirkekaffen efter hver 10.30 
gudstjeneste om søndagen over en selvsmurt bolle. Den tager 
lidt længere tid at tygge i, til gengæld giver det en bedre snak 
hen over bordet. Det er så rart når folk går glade hjem. 

Jørgen Johansen
sognepræst
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Præstens spalte

Der var et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus, medlem af jødernes 
råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham: »Rabbi, vi ved, du er en lærer, der 
er kommet fra Gud; for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham.«  
 

andagt

For mig er der en helt speciel grund til at jeg 
tror på Jesus. Han indeholder langt mere end 
det blotte øje kan få øje på. Det er en af de ting 
historien om Nikodemus handler om: ”Ingen kan 
gøre de tegn, du gør, uden Gud er med ham”.  

Han har set hvad Jesus kan udrette: Ikke bare 
kunne han lave vand om til vin, nej, mange 
kom til tro på ham ”ved de tegn, han gjorde” 
(Joh.2:23). Hvordan kunne det være at ´alle´ 
andre fangede konceptet, men han gjorde det 
ikke? Han kunne simpelthen ikke knække koden. 
Hans nysgerrighed var ganske enkelt blevet vakt 
– han måtte have svar. 

Der er flere årsager til at Nikodemus kommer til 
Jesus i ly af mørket om natten. Et af dem kunne 
være at have Jesus på to mands hånd. Det er i al 
fald det samtalen bærer præg af, en samtale un-
der fire øjne, hvilket jo godt kunne give os en idé 
til hvad bøn i virkeligheden er, samtale med Gud.  

Spørge, søge, finde svar. Bøn handler ikke bare 
om at bede; bøn handler om at søge, søge fordi 
der er et behov, der skal dækkes, finde svar. Det 
er det Gud vækker i Nikodemus. Hvad har gjort 
dig nysgerrig? 

Jesus går lige til biddet: Det du kommer efter og 
det du søger er i virkeligheden Guds rige. Du er 
på vej, men du går på den forkerte vej. Retningen 
er god nok, præmissen er bare forkert. ”Den, 
der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke 
komme ind i Guds rige.”  

Det er lige så umuligt at komme ind i Guds 
rige, som det er for en kylling at komme ind i et 
hønseæg, når det først er lagt. Jesus henviser til 
dåben. Det er her miraklet sker og skallen brydes 
uden at ægget går i stykker.  

I dåben bliver du født ind i Guds rige, som en 
kylling er inde i et æg inden den kommer ud i 
verden. Det er ikke meningen, at du skal blive 
inde i ægget. Sker det, vil din tro som kyllingen 
dø inde i ægget. 

I det øjeblik du kommer til tro, brydes skallen og 
en hel ny verden af muligheder sig for dig. Og 
hvad så med Guds rige? Det blev som ægget i 
kyllingen en del af dig, i det øjeblik du kom til tro. 

Jørgen Johansen

søg ... Guds rige!
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I  2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog 
sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg og 
dermed indledte Reformationen. Det vil blive 
fejret i Danmark og i andre lande, hvor der er 
evangelisk-lutherske kirker. Vi vil naturligvis 
også i Hejnsvig og Vesterhede markere 500-
året for Reformationen, og i den anledning 
har vi fået Willy Egmose til at love at komme 
forbi Hejnsvig og holde en sangaften for os. 
Det bliver tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 
19.30, så sæt kryds i kalenderen denne aften. 

Arrangementet starter i missionshuset med  
 

en ”sangtime”. Derefter er der kaffe og kage, 
som koster 25 kr. pr. mand. Som afslutning går 
vi over i kirken og synger nogle af de sange, 
som Willy Egmose har øvet med os, og der vil 
være en kort andagt. 

I det nye tillæg til salmebogen ”100 salmer” 
har Willy Egmose fået 7 af sine melodier med. 
En af dem er efterårssalmen ”Det mørkner 
om menneskebyer” med tekst af Lars Busk 
Sørensen. I kan læse salmeteksten her, og så 
kan vi håbe på, at det er en af de nye salmer, 
som Willy Egmose lærer os, når han kommer 
på besøg den 24. oktober.

organistens spalter (Ragna rok og rul)

Villy Egmose kommer til Hejnsvig
Tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 19.30

1)  Det mørkner om menneskebyer
 og bilernes glidende strøm.
 Hver morgen lidt tungere skyer,
 hver aften en lysere drøm:
 Guds kærligheds tider
 der når os omsider
 - og alting er nyt under solen.

2)  Hvor sommeren dråbe for dråbe
 er regnet i drømmeløs jord,
 er årstiden nu til at håbe
 og samles om sollyse ord:
 Guds kærligheds sommer,
 vor Kristus-tid kommer
 - og alting er nyt under solen.

3)  En tid til at længes og bede
 om sind til at tage imod,
 en tid til at gøre sig rede
 for det, som vi aldrig forstod:
 Guds kærligheds handling,
 vort hjertes forvandling
 - og alting er nyt under solen.

4)  Vi venter ham daglig i byen.
 Vor dyreste drøm er bredt ud.
 På vejen og ikke i skyen
 skal mennesket møde sin Gud.
 Vi tror at han er den,
 der kommer til verden
 - og alting er nyt under solen.

5)  Vi øjner det nu i det fjerne:
 Guds under med os finder sted,
 en krybbe, en stald og en stjerne
 og engle, der synger om fred:
 at Gud alle dage
 vil bo hos de svage
 - og alting er nyt under solen.

Lars Busk Sørensen 2004, 2015
 Willy Egmose 2004
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Jette Torp m/musiker kommer til Hejnsvig og 
giver koncert. 

Hun er kendt som en af landets bedste og 
mest alsidige rytmiske sangerinder. Hun har 
bevæget sig fra en position, som prominent 
entertainer og sanger i showbusiness, til i 
dag at fremstå som en moderne, autentisk og 
original sanger og sangskriver. Jette Torp har 
de sidste syv år arbejdet med og udviklet sine 
kirkekoncerter, så de harmonerer med kirkens 
eget indhold og rammer. 

Da Jette Torp rundede de 50 år for et godt 
et år siden, blev hun ramt af den krise, mange 
rammes af, når man er der et sted midt i 
livet: Hvad nu? Slutter det lige om lidt? Har 
jeg nået det jeg ville? Hvad skal jeg stille op 
med mig selv? En indre stemme hviskede dog 
formanende til hende: ”tag det roligt Torp, du 
er jo bare halvvejs!” Jette besluttede sig for at 
fylde kufferten med gode sange og det, man 
ellers har opnået, når man er halvvejs – nemlig 

’levet liv’ og dermed en masse at fortælle om. 
Sammen med vennen og medspilleren de 

senere år, Jan Kaspersen, tager Jette Torp 
publikum med på en rejse igennem et liv og 
en karriere, der er gået i mange retninger fra 
store shows, koncertturnéer og CD udgivelser 
til teater og TV. Karrieremæssigt såvel som 
privat er det gået op og ned, hurtigt og 
langsomt – som det nu er, når man insisterer 
på at flytte sig. Repertoiret spænder derfor 
også vidt. Som Jette Torp selv siger: ”mange 
af sangene er valgt, fordi de støtter op om 
de historier jeg gerne vil fortælle, mens andre 
sange er med fordi jeg simpelthen ikke kan 
undvære dem!”

Billetter til julekoncerten i Hejnsvig Kirke 
med Jette Torp m/musiker sælges i forsalg 
i Dagli’ Brugsen i Hejnsvig og via Billetnet. 
Billetsalget starter 7. november, og billetpri-
sen er 150,00 kr. pr. stk.

Julekoncert 2017 
”Englelyd og flitterstads” Jette Torp m/musiker
Torsdag den 7. december 2017 kl. 19.30 
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Det var en kæmpe fornøjelse at opleve denne 
flok børn optræde med sang og dans til friske 
børnesange, hvormed de takkede og priste 
Gud for livet. 

Opbakningen var suveræn med et fyldt telt 
af byens borgere til morgenkaffen, hvor vi fik 
Gospel Kids sang og dans leveret glad og festligt.   
 

gospel Kids fra grindsted på Hejnsvig Marked



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

Vi starter nu fundraising / økonomi støttende 
aktiviteter, som alle i sognet inviteres til at støtte 
og bakke op om. 
•	 Lør. d. 16. sept. kl. 10 - 12: Cykelsponsorløb, 

sjippehoppedyst, kolbøtteræs m.m. 
•	 Tors. d. 2. nov. kl. 19 -  21:  Bankospil og kage-

bord. Kom frisk og vær med til et spændende 
og sjovt arrangement. 

Tilmeld dig allerede nu på mail adr.: 
sigridjohansen7@gmail.com  

Desuden blev der ved samme lejlighed gjort 
opmærksom på et nyt tiltag vedrørende byens 
missionshus, Med overskriften: “Kender du dette 
hus?” lancerede IM deres nyeste folder om
Projekt Nyt Missionshus ved Hejnsvig marked. 
Folderen er også at finde på Hejnsvig Bynets 

hjemmeside. Der bliver kort fortalt om husets 
nuværende aktiviteter og hvad vi drømmer om 
på sigt, der skal være af aktiviteter. - Desuden om 
husets stand og det nye tiltag for at fremtidssikre 
huset funktion for alle byens borgere.  
 

Fremtidige støtteaktiviteter



7

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

international New Comers/Middag på tværs 
i missionshuset

Torsdagscafé i missionshuset kl. 15.00 -17.00 

Torsdagscafé er en bibelcafé, der kan 
bruges i supplement til bibelkredsene. 
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. Man behøver altså 
ikke at være med i en bibelkreds for at 
være med, bare man har lyst til at bruge 
et par timer i hyggeligt samvær over en 
bibeltekst og livet sådan i al alminde-
lighed. Kaffen koster 25 kroner, resten 
er gratis. Første gang bliver torsdag d. 
28. september og næste gang bliver 
torsdag d. 26. oktober. 
 
 
 

gospel Kids fra grindsted på Hejnsvig Marked





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 kulonarisk oplevelse med andre, 
der synes det samme.  

Ideen er helt simpelt, at du medbringer 
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 mun-
tert 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. 12. okt. kl. 18.00 
Præstevænget 14, 7250 Hejnsvig
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rundt om kirken

REFORMATIONSFEJRING 

Reformationsgudstjeneste, kirkefrokost og oriente-
ring fra menighedsrådet 

Foredrag 

Katharina von Bora –  
”Morgenstjernen fra Wittenberg” 
 

Et underholdende og informativt foredrag om Luther, set med hans kones 
øjne, ved sognepræst Elna Lasthein, torsdag d. 5. oktober kl. 19.30 i konfir-
mandstuen. 

Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden, at 
Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren 
i Wittenberg. Det bliver fejret med et folkemøde 
i Ribe fra d. 12.-15. oktober med et væld af tilbud 
og arrangementer (se annonce længere nede på 
siden). Du kan finde information om jubilæet, op-
dage spændende arrangementer og læse mere 
om Martin Luther og reformationen.  Højmessen 
i sognet er derfor flyttet til kl. 19.00 i Vesterhede. 
Vi har ikke planer om at banke 95 nye teser op 
på kirkedøren, men vi har gjort os tanker om 
hvordan kirken kommer til at se ud i Hejnsvig 
og Vesterhede fremover.   
 

Vi starter dagen med en festlig gudstjeneste, 
én i hver kirke, henholdsvis d. 24. september kl. 
10.30 Hejnsvig kirke og d. 1. oktober kl. 10.30 
i Vesterhede kirke. Efterfølgende vil der være 
en let kirkefrokost og så en orientering ved de 
respektive menighedsråd til duften af en dejlig 
kop kaffe – så det er ikke bare Luther, men også 
lagkage.  

Mvh 
Hejnsvig & Vesterhede menighedsråd 
 

For snart længe siden hørte jeg et blændende 
foredrag om Katharina von Bora af sognepræst 
Elna Lasthein.  
”En flygtet nonne og en munk og en præst, der 
ikke måtte gifte sig. Hvilket par! Dette dristige 
ægteskab blev begyndelsen på en ændring i tan-
kegang og i synet på ægteskabet i den vestlige 
verden, et syn, som vi i dag deler som den største 
naturlighed. Herom vil vi høre, og om denne 
særegne og stærke personlighed, som blev til 
fru Luther, mens alt stod i brand omkring dem.” 
Katharina er meget mere end et frimærke i 

historien, hun er kvinden bag manden, der 
reformerede vores kirke – og det gik bestemt 
ikke stille af sig. Til en ven betror Luther sig: ”Jeg 
er hverken forelsket eller brændende, men jeg 
værdsætter min hustru rigtig meget … ja, jeg vil 
ikke afgive min Käthe for Frankrig eller dertil for 
Venedig, for …..Gud har skænket mig hende og 
givet mig hende.”  
Nok er foredraget med store historiske dybder, 
kirkelige og teologiske overvejelser, men det er 
i lige så høj grad festligt, folkeligt og fordøjeligt 
for menig mand. 
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sogneudflugt

Spændende sogne- og oplevelsestur for hele familien
Lørdag d. 9. september 2017 kl. 9.00. 

I år går årets sognetur gennem to vigtige stykker
Danmarkshistorie, frilandsmuseet Hjerl Hede
og Vedersø præstegård. På Hjerl Hede 
er der mulighed for både en guidet tur,
oplevelser på egen hånd og plads til leg.

Inden bussen kører til Vedersø 
præstegård, har vi spist vores 
frokost og er klar til en lille bid af
Kaj Munk. Her vil vi drikke kaffe 
inden vi holder en andagt og 
synger en salme i kirken.

På vej hjemover gør vi holdt ved
Lønborggård, hvor de står klar med
aftensmad til os. 

Bussen kører fra Hejnsvig kirke d. 9/9
kl. 9.00 og vi er hjemme  ca. kl. 20.00 om 
aftenen, mættet af gode indtryk, godt fællesskab 
og spændende oplevelser.

Prisen for det hele, indgangsbilletter, bus, guide,
kaffe og forplejning ligger på kr. 250 pr. voksen og 
kr. 100 for børn under 12 år.

Sidste tilmelding er 
d. 1/9 kl. 19.00 
på JOJ@KM.DK
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MINIKONFIRMANDER 

rundt om kirken

Indskrivning af nye konfirmander 

Høstgudstjenester
Nu hvor sommeren går på hæld og vi kan glæde os over alle de afgrøder vi 
har fået lov at høste, både på marker og i haver – er det tid til at fejre høst-
gudstjenester i vore kirker, hvor vi kan glædes over og takke Gud for alt det 
vi har fået givet.

Søndag d. 10. september kl. 10.30 er der høstgudstjeneste og konfirmand-
indskrivning i Hejnsvig Kirke og samme søndag kl. 19.00 er der høst- og 
lovsangsgudstjeneste i Vesterhede Kirke.

Ved begge høstgudstjenester er der offergang til KFUM spejderne i Hejnsvig 
og til missionshuset i Hejnsvig.

Der er indskrivning af nye konfirmander 
(2017/18) søndag d. 10. september kl. 10.30 i 
forbindelse med høstgudstjenesten i Hejnsvig. 
Efter gudstjenesten vil der være en kort orien-
tering om forløbet, selve konfirmationen og for-
ventningerne til hinanden. Mødet varer en lille 
times tid og der vil være en mindre frokostanret-
ning. 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 undervisnin-
gen som heldagsundervisning. Dertil kommer 
4 søndage, hvor vi samlet går i kirke og efterføl-
gende snakker om gudstjenesten. 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 26. 
jan. – 28. jan. 
 
Så er der flere der har spurgt om konfirmations-
datoer i 2020 og fremefter. Af forskellige årsager 
lægger vi os ikke fast på mere end to år ud i frem-
tiden. Generelt starter vi med konfirmationerne 
i Hejnsvig den sidste søndag i april, forudsat St. 
Bededag ikke lægger sig på fredagen før. Det 
gør den i 2018 – og så starter vi i Vesterhede – se 
kirkebladet fra marts 2017.  Så er der klassesam-
mensætningen og andre ting, der gør, at det er 
svært at planlægge længere frem med den sik-
kerhed en sådan fest kræver. De nye datoer, hvor 
2020 er med, kommer ud med marts nummeret 
af kirkebladet i 2018. 

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. 25. oktober. Vi skal være 
sammen 6 onsdag eftermiddage -  indtil 29. no-
vember fra kl. 15.15 – 17.00 og så er der afslut-
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ning for minikonfirmanderne 
og deres familie, 
1. søndag i advent, d. 3. de-
cember kl. 17.00 i Hejnsvig 
Kirke til Gud og pizza fami-
liegudstjeneste. 

Der skal ske mange forskellige 
ting. Vi skal på opdagelse i kir-
ken, 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 nærmere invitation, når vi nærmer os 
tidspunktet for opstart. 
Kontakt: Kirke- og kulturmedarbejder Lis 
Møberg, 20 28 61 47 
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Allehelgen søndag d. 5. 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 kirke-
gården 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. Så har vi også 
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 tilmel-
ding er nødvendig af hensyn til planlægningen. 
Sidste tilmelding er søndag d. 29. oktober på 
JOJ@KM.DK  

11

Missionsdag i kirken 
med offergang og fællesspisning i missionshuset bagefter. 
Søndag d. 12. nov. kl. 10.30 i Hejnsvig kirke:

”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine 
disciple …” sådan siger Jesus i det vi kender som 
missionsbefalingen: ”Idet I døber dem i Faderens 
og Sønnens og Helligåndens navn, | og idet I 
lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet 
jer.” (Mt.28:19,20). Mission har på den måde 
altid ligget højt på kirkens dagsorden – også 
her i Hejnsvig.

Vi har været så heldige at få Anne Karin og 
Peter Michael Lauritzen fra Mission Afrika til at 
komme og fortælle om deres arbejde blandt 
gadebørn i Nigeria ved gudstjenesten i Hejnsvig 
kirke, søndag d. 12. nov. kl. 10.30, hvor der også 
vil være offergang. 

”Alt for mange børn i Afrika lever som gadebørn. 
Mange har mistet deres forældre  til dødelige syg-

domme eller krig, mens andre er stukket af hjem-
mefra på grund af mishandling. For gadebørn er 
hver dag en kamp mod fattigdom og sult. Men 
også en kamp for at undgå et liv i kriminalitet 
eller prostitution”.

Beløbet fra offergangen deles mellem Mission 
Afrika og Åbne Døre, som er de to ydremissions-
selskaber vi samler ind til her i sognet.

Efter gudstjenesten vil der være fællesspis-
ning i missionshuset. Her vi Anne Karin og Peter 
Michael fortælle noget mere om det arbejde 
de har været en del af gennem de sidste 13 år. 
Overskuddet fra spisningen og de aktiviteter, 
der ellers måtte være, går til Mission Afrika. 

Der er ingen grund til at skynde sig hjem 
til sovs og kartofler den dag. Vi skal nok sørge 
for fyldte maver, men også hjerter fyldte med 
indtryk af det Gud gør uden for landets grænser.



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

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 ople-
velse med sit barn, i det fan-
tastiske 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 er startet i Hejnsvig kirke torsdag d. 
24. august 2017 kl. 10.00 
Forløbet strækker sig over 8 torsdage på føl-
gende datoer: 24/8, 31/8, 7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 
5/10, 12/10. Uge 42 er der ferie 
Derefter fortsættes der i Vorbasse kirke, også 
torsdage kl. 10.00, på følgende datoer: 26/10, 
2/11, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11. 
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, 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 
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. september i Vesterhede Kirke 
Tirsdag d. 26. september i Hejnsvig Kirke    
Tirsdag d. 3. oktober i Vesterhede Kirke 
Tirsdag d. 31. oktober i Hejnsvig Kirke 
Tirsdag d. 7. november i Vesterhede Kirke 
Tirsdag d. 28. november i 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.

Hejnsvig kirke søndag d. 1. oktober
kl. 17.00 - og vi er færdige senest kl. 18.45

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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 

 
 

Vi har rystet posen lidt mht. Gud og pizza 
konceptet. Vi vil gerne lave en gudstjeneste 
for hele familien, men rettet til de yngste børn 
op til skolealderen. Derfor starter vi arrange-
mentet med at mødes i missionshuset, hvor 
der er kaffe på kanden og vi laver en aktivitet, 
der relaterer til temaet i gudstjenesten.
I kommer til sædvanlig tid kl. 17.00 og så går 
vi i gang med noget kreativt. Kl. 17.30 går 
vi over i kirken til gudstjeneste, som meget 
bevæger sig i øjenhøjde. Her vil der altid være 
noget spændende, der relaterer til temaet 
og aktiviteten. Kl. 18.00 står den på pizza for 
hele familien – så aftensmad skal I heller ikke 
tænke på og vi er færdige senest kl. 18.45, 
som sædvanligt. Prisen er uændret: 25 kr. for 
voksne og 10 kr. for børn under 12 år, dog 
max. 100 kr. pr. familie.

Tilmelding senest d. 29. september til 
Kirke- og kulturmedarbejder Lis Møberg 
på sms: 20 28 61 47
Eller mail: lismoeberg@gmail.com

12
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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 
eftermiddag fra kl. 15.20 – 16.20 i konfirmand-
stuen. Koret synger selvfølgelig salmer, men 
også en masse andre gode sange, og af og til 
synger vi til arrangementer både indenbys og 
udenbys. 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 starter 
torsdag den 17. august. 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 Ragna Hennelund, 2426 4625 for 
yderligere oplysninger. 

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

Tirsdag d. 26. september                    
Tirsdag d. 31. oktober 
Tirsdag d. 28. november 
 

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 piger og drenge der går i 4.– 6. klasse. 
Opstart efter sommerferien er torsdag d. 24. 
august.  
  
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 med en fortsættelse 
af babysalmesang i Hejnsvig Kirke. 
Fire lørdage i efteråret indbyder vi de 1- 5-årige 
og deres familie til at være med til sang, rytme 
og leg i kirken. 
  
Lørdag d. 2. septemeber kl. 10.00
Lørdag d. 23. september kl. 10.00 
Lørdag d. 28. oktober kl. 10.00 
Lørdag d. 18. november 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

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  
 
iNdre MissioN 
Formand. Sigrid Johansen, 28 78 11 66, Mail: 
sigridjohansen7@gmail.com  
 
SEPTEMBER: 
Onsdag d. 6. Bibelkredsene mødes i hjemmene 
Onsdag d. 13. Opdatering af Projekt Nyt 
Missionshus  
Ved Bjarne Hvidbjerg + byggeudvalget                          
 Lørdag d. 16.   Cykelsponsorløb, Sjippehopdyst 
m.m. arrangement
kl. 10 - 12 Fundraising til Projekt Nyt Missionshus 
Fredag d. 22. Høstfest for hele familien med 
fællesspisning  
kl. 18 – 21, med børneprogram ved egne kræfter  
og voksenprogram ved Sprint Aagaard Korsholm
Onsdag d. 27 Møde ved soldatermissionen 
Torsdag d. 28. Nyt tiltag: Torsdagscafe ved 
Jørgen Johansen kl. 15 - 17                                              
 
OKTOBER: 
Onsdag d. 4. Temaundervisning i Grindsted IM 
kl. 19 - 21 ved Steen Søvndal 
Torsdag d. 5.     Fokus på Reformation og Luther  
Foredrag om Katharina von Bora.                           
ved sognepræst Elna Lasthein, Sdr. Omme 
Onsdag d. 11. Bibelkredsene mødes i hjemmene 
Torsdag d. 12.  Middag på Tværs kl. 18 - 21 
Arrangement for alle nationaliteter 
Onsdag d. 18. Eftermiddagsmøde kl. 15 - 17 
ved Jørgen Hedager Nielsen, Børkop 
Onsdag d. 25.  Temaundervisning om Luther 1. 
del  ved Sigrid Johansen 
Torsdag d. 26. Torsdagscafe kl. 15 - 17 ved 
Jørgen Johansen 
 
NOVEMBER: 
Onsdag d. 1. Bibelkredsene mødes 
Torsdag d. 2. Fundraising til Projekt Nyt 
Missionshus Bankospil og kagebord  
Onsdag d. 8.   Temaundervisning om Luther 2. 
del ved Jørgen Johansen 
Søndag d. 12.  Ydre Missions Dag i Hejnsvig kirke 
og  Missionshuset.                                
 Frokost med efterfølgende spændende program 
med hjemvendte missionærer fra Nigeria                                      

arrangementer i  vesterHede & HeJNsvig
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arrangementer i  vesterHede & HeJNsvig

Onsdag d. 15. Generalforsamling ved besty-
relsen 
Lørdag d. 18. Bibelkursus i Løvlund ved Sprint 
Starter kl.10 med kaffe  derpå undervisning 
kl. 10.30 og kl. 13 og kl. 15  
 
Fredag d. 24. Adventsfest med fællesspisning  
Juleværksteder med gaveproduktion og evt. 
salg af effekter. 

sPeJderNe
Julemarked lørdag d. 2. december 

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 
 
 KirKeNs KorsHÆr 
Kontakt: Elly Bolding, 75 33 50 67 
 
Tirsdag d. 19. september kl. 9.30 hos Lis 
Lindbæk 
Tirsdag d. 17. oktober kl. 9.30 hos Sonja Jensen 
Tirsdag d. 21. november kl. 9.30 hos Klara Fuur 

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 
 
Tirsdag d. 12. september kl. 17.30 
Høstfest med underholdning v/ Dorthe, Hans 
og Jens S. 
Kom og deltag i en festlig aften, med god mad 
og glade sange. 
Tilmelding til plejecentret tlf. 72131530 senest 
d. 4. sept. 
Pris 150 kr. + drikkevarer 
Søndag d.15 oktober kl. 14.30 
Musikcafe med dæmpet musik, medens vi spiser 
små lækre hjemmebagte kager, og snakker med 
sidemanden. 
Der bliver også tid til nogle sange. En gratis 
eftermiddag. 
Mandag d. 6. november kl. 14.30 
90-årige Esther Petersen og Leif Hygum, Billund. 
Underholder. 
 
soldaterMissioNeN 
Kontakt: Ernst Thomsen, 21 77 78 17 
Efterårsmøde onsdag d. 27. september 
kl. 19.30 i Hejnsvig missionshus. Bodil og 
Christian Nielsen, Lemvig, kommer og taler. 
 
MissioN aFriKa KviNdeKreds 
Kontakt: Ruth Mærsk, 24 59 19 83 
 
Onsdag d. 6. september kl. 14.30 hos Ruth 
Mærsk 
Onsdag d. 4. oktober kl. 14.30 hos Klara Fuur 
  
sYNg dig glad 
Fællessang på Hejnsvig Plejecentret 
Kontakt: Asta Heick, 75 33 52 96 
 
Mandag den 18. september: Ragna og kirke-
koret 
Mandag den 23. oktober: Maria Friis 
Mandag den 20. november: Karl Emil Habekost 
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gUdstJeNester

INDSAMLINGER 
13. søn e. trin.: Høstgudstjeneste, Offergang: 
Spejderne i Hejnsvig og Missionshuset 
14.– 16. søn. e. trin.:  Åbne Døre 
17. – 19. søn. e. trin.: Dansk Etioper Mission 
20. søn. e. trin. – sidste søn. i kirkeåret: Africa 
in Touch

SOGNEPRÆST
Jørgen Johansen, Kirkevej 2, 7250 Hejnsvig, 
mobil 61 33 50 03, e-mail. joj@km.dk 
MANDAG ER FRIDAG!   
Ferie og friweekender: 
Friweekend + fridag: 1. – 3. september 

Ferie: 16.-23. oktober 
Ferie: 13.-20. november 
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 6133 
5003. 
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 til sognepræsten.

SEPTEMBER HEJNSVIG VESTERHEDE  

 3. 12. s.e.trin. 9.00 SØK   

 10. 13. s.e.trin. 10.30 Høstgudstjeneste & Konfir-
mandindskrivning (offergang 
til spejderne og missionshus) 

19.00 Lovsangs- og høstguds-
tjeneste (offergang til 
spejderne og missions-
hus)

 9.00 
Skjoldbjerg

 17. 14. s.e.trin.   9.00 10.30  

24. 15. s.e.trin. 10.30 Kirkefrokost + orientering 9.00  

OKTOBER 

 1. 16. s.e.trin. 9.00 
17.00 Gud & Pizza

10.30 Kirkefrokost + orientering  

 8. 17. s.e.trin. 10.30   9.00
 Vorbasse 

 
15. 

18. s.e.trin. Folkemøde i Ribe d. 12 – 15. oktober 19.00 Lovsang 9.00 
Skjoldbjerg

 22. 19. s.e.trin. 9.00 SØK   

 29. 20. s.e.trin. 9.00 10.30   

NOVEMBER 

5. Allehelgen 10.30 14.00  

12. 21. s.e.trin.  10.30 (Offergang Ydre Mission + 
fællesspisning og bazar i mis-
sionshuset)

19.00  

19. 22. s.e.trin. 9.00 SØK   

 26. Sidste s. 
i kirkeåret 

9.00 10.30 (Offergang Ydre Mission)  

SØK = Susanne Østbjerg Kargo, Vorbasse. 


