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Præstens spalte 

"Det skal ikke slå os ihjel"

Ingen havde forestillet sig, at vi stod her med massive 
nedlukninger et helt år efter Corona- pandemien. Dengang 
vidste jeg ikke engang, at det hed en pandemi. Epidemi 
var slemt nok i min verden. 

Ved indskrivningen af konfirmanderne i september tro-
ede vi, at vi var på forkant med udviklingen ved igen at 
konfirmere i små hold, men det kan jo nemt vise sig, at vi 
ikke er det. 

Bryllupper er blevet udskudt og barnedåb minimaliseret til 
næsten ingenting. To meters afstand, mundbind og sprit 
er blevet en del af vores hverdag. 

Alting står i stampe – og det bærer dette kirkeblad 
også præg af. Ingenting er sket. Ingenting er planlagt. 
Kulminationen kirkeligt var for mig nedlukningen jule-
aften. 

Alligevel er det som om, vi i mere end en forstand har 
besluttet, at det her skal ikke slå os ihjel. Herfra valgte vi at 
gå ind i den virtuelle verden, lave gudstjenester, andagter 
og konfirmandundervisning på nettet. 

Det er ikke helt så godt som at være der selv, men det er 
det tætteste, vi kommer på. 

Det har fornøjet mig, med alle de timer, der er lagt i det, at 
både gudstjenester og Præstens TV-Avis er blevet så godt 
og bredt modtaget i sognet. 

På en eller anden måde har vi fået åbnet op for, hvad der 
egentlig foregår inde bag kirkens tykke mure. Den tanke 
kan jeg godt lide. Jeg håber det er en læring, vi tager med 
os, den dag kirken åbner op igen; at vi både kan nå længere 
ud, og at det også vil være nemmere for folk at komme ind 
og blive en del af gudstjenesten. Og det den kan.

Jørgen Johansen
sognepræst
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Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, 
som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét, 
ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at de også må 
være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt 
mig (Joh. 17:20-21).

Når jeg kigger på de her ord, som en bøn, Jesu 
bøn for os, så er der specielt én ting, der springer 
mig i øjnene, nemlig ”at de alle må være ét”. 
Hvordan forestiller vi os det skulle ske?

Når jeg kigger tilbage på 2020 lokalt, så blev en 
af de helt store forandringer, ud over corona-
pandemien, som vi, med al respekt, stadig håber 
kun er kortvarig, helt klart det nye sognehus.

Så er det rigtigt, at Covid-19 har sat en stopper 
for, eller forsinket eller forhalet og besværliggjort 
mange af de aktiviteter, vi havde tænkt os det 
nye sognehus skulle rumme.

Men vi er trods alt kommet i gang. Vi har
• haft sangaftener, 
• menighedsrådsvalg 
• konfirmander, minikonfirmander
• kor, juniorklub, 
• holdt menighedsrådsmøder

og har faktisk fundet ud af, at huset kan nogle 
ting og er funktionelt. Og det er jo godt.

Der, hvor jeg synes det bliver spændende, er 
den forskydning, der altid sker i det kirkelige 
landskab når der kommer en ny medspiller ind 
på banen, for det er sognehuset jo. 

Så sker der noget med holdet; det har indfly-
delse på dynamikken i samarbejdet, eksempelvis 
den nye rolle missionshuset og præstegården nu 
får. Lige pludselig får de to steder en ny funktion, 
en ny rolle i det kirkelige liv, og den omstilling 
skal I være parate til. 

Derfor er det vigtigt at gøre sig nogle tanker om 
Jesu sidste bøn - bare nogle få timer før han tages 
til fange, bliver dømt, mishandlet og korsfæstet, 
nærmest som en fanges sidste ønske. 

Jesu bøn er et meget stærkt ønske om, at 
vi som kirke, som kristne må være ét, forenet i 
troen, som i et ubrydeligt familiebånd. Forholdet 
mellem mand og kvinde er et godt billede på det 
forhold Gud ønsker med os, sin kirke.

Den stærkeste, men samtidig den skrøbelig-
ste enhed i en familie, er præcis forholdet mellem 
mand og kvinde, besværligt, som det kan være…

Hvis du kan huske tilbage til da I blev gift og 
flyttede under samme tag, så rykkede det også 
ret meget rundt på dit liv, og intet var som før?

Eller når der kommer en ny med i bibelkred-
sen, missionshuset eller kirken; det rykker på en 
eller anden måde rundt på gruppedynamikken.

Det vigtige er imidlertid ikke forskelligheden, 
men enheden, det, der forener, troen på Jesus. 
Ligesom i et ægteskab, der jo tit består af to 
meget forskellige mennesker, introvert vs. 
ekstrovert, to måder at tænke på, to måder at 
prioritere, vægtlægge på, to temperamenter, 
to personligheder og sådan kunne vi blive ved. 
Men sagen er, at når to så forskellige mennesker 
bliver ét, så emmer det af liv, spændstighed, 
overraskelser, liv - og når det lykkes, så er der 
en følelse af harmoni, en treklang af mand, 
kvinde, Gud.

Det er det vi skal have fat i; det er sådan, det 
er at være kirke, forskellige mennesker, grup-
peringer, der er tiltrukket af én og samme ting, 
nemlig kærligheden til hinanden som til Jesus 
Kristus: ”Som jeg har elsket jer, skal I også elske 
hinanden” (Joh.13:34). Og som i et ægteskab, 
kommer det til udtryk lidt forskelligt. Hvis vi ikke 
passer på, kan vi meget let komme til at vokse fra 
hinanden. Det er den udfordring, jeg synes vi står 
i, forskellige variationer af det samme fællesskab, 
den samme frelser.

Det er virkelig en fornøjelse at se, hvordan man 
fra forskellig kant, corona-krisen og forskellighe-
den til trods, har lagt sig i selen for, at Jesu ord må 
blive en virkelighed: ”Ikke for dem alene beder 
jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på 
mig, at de må være ét … for at verden skal tro, at 
du har udsendt mig” (Johs.17:20-21).

Jesus er det fælles samlingspunkt. Lad os 
derfor ”se hen til Jesus, troens banebryder og fuld-
ender” (Hb.12:2). Det bliver det, der kan samle os 
som kirke trods vore forskelligheder.

Jørgen Johansen
sognepræst

Det vigtigste er ikke forskelligheden ...

Andagt

”Som jeg har elsket jer, 
skal I også elske hinanden” 

(Joh.13:34)
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1. Opstandelsen er lige her
 Du står
 ved siden af det menneske der planter
 et frø på vintergraven uden vanter

2. Opstandelsen er lige her
 Du er
 den store ånde bagved vores planer
 der blæser liv i mere end vi aner

3. Opstandelsen er lige her
 Du går
 med mennesker der smiler lidt generte
 til en der pludslig kigger op og ser det

4. Opstandelsen er lige her
 Du går
 med sagte skridt hos dem der bærer andre
 og alt til trods blir ved og ved at vandre

5. Opstandelsen er lige her
 Du ser
 vi ligger angstgrå i de værste stunder
 du lægger dine stærke arme under

6. Opstandelsen er lige her
 Du sker
 når mennesker der vakler tæt med sorgen,
 igen kan se og smile: sikken morgen!

7. Opstandelsen er lige her
 Du er
 din himmel når den blæser gennem sjæle
 som mærker dig og endelig kan knæle

8. Opstandelsen er lige her
 Du er
 når vi kan give alt det liv tilbage
 som nogen tog fra os på onde dage

Tekst: Iben Krogsdal, 2011
Melodi: Jesper Gottlieb, 2013

En ny god påskesalme ”Opstandelsen er lige her”

Organistens spalter
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Salmen ”Opstandelsen er lige her” er skrevet af 
Iben Krogsdal i 2011, og melodien er kompone-
ret af Jesper Gottlieb i 2013. Salmen er at finde 
i salmebogstillægget ”100 salmer”, der udkom 
i 2016 med det formål at samle de 100 bedste 
nye salmer fra de sidste par årtier og rummer 
salmer af blandt andre Hans Anker Jørgen, Iben 
Krogsdal, Sten Kaalø og mange flere. 

Iben Krogsdals nye påskesalme ”Opstandelsen er 
lige her” handler om, hvordan vi her og nu i vore 
egne liv kan opleve Guds opstandelseskraft. Det 
er en fantastisk salme med et fantastisk budskab, 
som taler til os, hver især, om den gådefulde 
opstandelse, som den finder sted i vore egne liv. 

Professor emeritus Kirsten Nielsen har i udgivel-
sen ”100 kommentarer til salmebogstillægget 
100 salmer” (Syng Nyt 2016) skrevet nedenståen-
de kommentar til salmen, som delvist bygger på 
Iben Krogsdals egne refleksioner over sin salme: 

”Iben Krogsdal fortæller selv om sin salme,  
at den på et tidspunkt havde titlen ‘Opstandelsen 
er også her ’. Nogle teologer var ikke til-
fredse med udtrykket ”lige her” og foreslog 
”også her”. ”Opstandelsen er også her” er 
derfor titlen på salmen i den udgave, der 
blev anvendt i Undervisningsvejledning til 
Konfirmandsalmebogen – de enkelte salmer 
2 DR-kirken fra 2011, og som kan findes på 
YouTube. Krogsdal valgte dog at vende tilbage 
til udtrykket ”lige her”, da salmen har ”en række 
billeder af opstandelsen som et Du, der står, er, 
går, ser og sker - lige her”. 

Iben Krogsdal skrev første vers, efter at hun ”en 
tusmørk og frysende vinterdag for nogle år siden 
så en gammel kvinde på en kirkegård. Hun sad på 
knæ i mørket foran en gravsten iført stor frakke 
og var ved noget så uventet som at plante frø 
i den dybfrosne jord. Det virkede meget vold-
somt”. Iben Krogsdal fik en fornemmelse af, at 
der var noget ved siden af kvinden, der lyste, 
og tolkede det som tegn på opstandelse. Også 
de følgende vers er skrevet ”med tanke på men-
nesker, jeg kender (mig selv inklusiv), som har 
oplevet, at noget greb ind i deres liv og rejste 
dem op og gjorde alt nyt. Hvert vers er altså 
skrevet ud fra en konkret opstandelseserfaring”. 

Det gælder en kvinde som passede sin døende 
mand i månedsvis og alligevel fik kræfter, hun 

ikke selv havde (vers 4), og ”en midaldrende, 
statelig mand, jeg engang på en vindblæst dag 
oppe fra klitterne i Vorupør så falde på knæ på 
stranden - foran solen og bølgerne - for så at rejse 
sig lidt anderledes op og vandre videre (vers 7)”. 
Om salmens sidste vers fortæller Iben Krogsdal, 
at ordene om at give alt det liv tilbage, som no-
gen tog fra os, blot kom til hende. Efter nogen 
tid læste hun dem igen og tænkte: ”Dette giver 
ingen logisk mening. For hvordan kan man give 
det tilbage, man har mistet? Men alligevel (eller 
måske netop derfor) vidste jeg, at salmen skulle 
ende sådan, med tilgivelsens eller forsoningens 
gåde”. Den afgørende pointe i Iben Krogsdals 
påskesalme er udtrykt i den første linje, som gen-
tages i alle versene: ”Opstandelsen er lige her”. 

Salmen har en stram opbygning. I hvert vers 
følger der efter den indledende proklamation 
af opstandelsens nutidighed en linje på bare 
to ord, hvoraf det første er ”Du”, og det andet er 
et verbum i nutid, der beskriver, hvad dette du, 
Gud selv, gør eller er. I første vers står Gud ved 
siden af den, der sår et frø på en vintergrav. I vers 
2 blæser Gud liv i vore planer (jf. at Gud blæste 
livsånde i Adam ved skabelsen, 1 Mos 2,7). Med 
vers 3 sker opstandelsen, når Gud går sammen 
med os mennesker, og en får øje på en andens 
smil. Det er opstandelse, når mennesker bliver 
ved og ved med at bære andre (jf. Gal 6,2: ”Bær 
hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov”), 
og når Gud støtter os i ”de værste stunder (vers 
4-5). ”Du sker”, hedder det i vers 6 som uddybning 
af, hvad opstandelse er. For når en sørgende 
pludselig kan smile, så er det Gud, der sker. I de 
to sidste vers hedder det ”Du er” (jf. vers 2). Selve 
udtrykket spiller på Guds selvpræsentation i 2 
Mos 3,13-14, hvor Moses beder om Guds navn 
og får som svar: ”Jeg er den, jeg er”. Moses skal 
derfor sige til israelitterne at ”Jeg Er” har sendt 
ham. Det er de samme ord, som ligger bag Jesu 
selvpræsentation, når han siger: ”Jeg er vejen, 
sandheden og livet” (Joh 14,6). Vi mærker Guds 
nærvær som en blæst, der går gennem sjælen og 
sætter os fri til at bøje os for Gud. Når vi tør bøje 
os, så kan vi også ”give alt det liv tilbage / som 
nogen tog fra os på onde dage”. Når vi således 
kan tilgive andre, så sker der opstandelse, så 
bliver livet nyt.”

Ragna Hennelund,
organist ved Hejnsvig og Vesterhede Kirker 

”Opstandelsen er lige her” ...
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Strøtanker fra orgelbænken
På det tidspunkt, hvor I sidder og læser kirke-
bladet her, har jeg været organist i Hejnsvig og 
Vesterhede kirker i mere end 40 år ………. et 
faktum, som jeg unægtelig har lidt svært ved at 
forholde mig til. 

Allerførste gang jeg sad på orgelbænken i 
Hejnsvig og Vesterhede kirker var søndag den 
8. marts 1981, og at jeg landede der, var en ren 
tilfældighed. 

Gunnar Haunstrup var præst ved denne min 
første gudstjeneste i Hejnsvig og Vesterhede, 
kirkesangere var henholdsvis Knud Grove og 
Niels Kristian Habekost, og Karl Hansen var graver 
i Hejnsvig, og Henry Hansen i Vesterhede

Starten på min karriere i Hejnsvig 
og Vesterhede
Baggrunden for min entré i Hejnsvig og Ve-
sterhede var den, at den residerende orga-
nist, Ninna Hansen, var blevet syg, og derfor 
var der brug for en vikar. Det var sognepræst 
Gunnar Haunstrup, der først på ugen ringede 
til mig og spurgte, om jeg kunne træde til som 
vikar den pågældende søndag. At man over-

hovedet kendte til min eksistens, skyldtes, at 
jeg vinteren forud havde været på et kursus 
for landsbyorganister i Stenderup kirke sam-
men med bl.a. Ninna Hansen og Esther Jensen, 
der var organist i Nollund og Urup kirker, og 
som af og til vikarierede for Ninna i Hejnsvig 
og Vesterhede.

Jeg sagde ja, da Gunnar Haunstrup ringede, 
og det har I så måttet døje med eftervirkningerne 
af i mere end 40 år! For jeg er jo, som I har kunnet 
konstatere, aldrig kommet ned fra bænkene igen, 
men sidder fortsat solidt plantet på dem begge. 
Der skete nemlig det, at proceduren gentog sig. 
Gunnar Haunstrup ringede trofast de næstkom-
mende uger og hyrede mig til de efterfølgende 
søndages gudstjenester. Da det var gået på 
den måde nogle uger, blev jeg engageret til at 
spille, indtil Ninna var tilbage fra sygemeldingen. 
Desværre gik det sådan, at Ninna ikke kunne 
helbredes og døde efter ca. et års sygdom. 

Min musikalske baggrund
Organiststillingen blev officielt slået op i de 
lokale dagblade i starten af 1982, og jeg havde 
efterhånden fået endnu mere smag for orgelspil-
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let, end jeg havde haft før, så jeg søgte stillingen. 
Min musikalske baggrund var mange års kla-
verundervisning hos førstelærer Erik Andreassen 
på Hestkær Friskole, som også var organist i 
Stenderup kirke. Han tog mig tidligt med til 
orglet og lod mig spille præ- og postludium og 
en salme engang imellem til gudstjenester. Da 
jeg i 1976 kom på lærerseminariet, havde jeg 
musik som linjefag og gik desuden til orgelun-
dervisning hos Erik Riberholt og senere Inge Beck 
i Grundtvigskirken i Esbjerg. Sideløbende med 
lærerstudiet var jeg organistvikar i Stenderup 
kirke, Ansager kirke og også i andre kirker i nær-
heden efter behov. Derudover kørte jeg rundt i 
nærområdet i min Morris Mascot og underviste 
elever i klaverspil. 

Fastansættelse som organist ved 
Hejnsvig og Vesterhede kirker
Nå, men tilbage til den ledige stilling som or-
ganist ved Hejnsvig og Vesterhede kirker. Som 
sagt sendte jeg en ansøgning afsted. Tiden gik. 
Ansøgningsfristen udløb. Der var kommet én 
ansøgning. Min! Jeg tænkte: den er i vinkel! Men 
så let skulle det ikke gå. Menighedsrådene slog 
nemlig stillingen op én gang til, de ville åbenbart 
gerne have flere kandidater at vælge imellem, 
hvilket de selvfølgelig var i deres gode ret til, selv 
om det da tærede noget på min selvtillid. Med en 

god portion jysk stædighed sendte jeg imidlertid 
endnu engang en ansøgning afsted. Tiden gik. 
Ansøgningsfristen udløb. Der var kommet én 
ansøgning. Min! Så gav de op, menighedsrådene! 
De så deres skæbne i øjnene og ansatte mig som 
honorarlønnet organist ved de 2 kirker. De indså 
formentlig, at uanset hvad, så kunne de bare ikke 
slippe af med mig. 

Ad omveje hørte jeg efterfølgende, at der 
for nogen i menighedsrådene havde været 
betænkeligheder ved at ansætte mig som fast 
organist, og det havde vist også været grunden 
til genopslaget af stillingen. Nogen skulle - efter 
sigende - have ment, at så ungt et menneske, 
som jeg var dengang, midt i tyverne, kunne ri-
sikere at være "ustabil", og garanteret ville ”løbe 
af pladsen” inden længe. Den bekymring kunne 
de så godt have sparet sig, eftersom jeg nu har 

haft fast plads på orgelbænkene i Hejnsvig og 
Vesterhede i mere end 40 år!

Kampen om orgelbænken
Det jeg vil fortælle jer nu, har jeg berettet om flere 
gange tidligere, men nu får I den så lige én gang 
til for Prins Knud. Der er sikkert nogen i sognet, 
der gennem alle de mange år, jeg har tronet på 
bænkene, har tænkt for sig selv, om ikke det snart 
var på tide at lade nye kræfter komme til. Og rent 
faktisk har jeg én gang i min lange karriere fået 
ikke bare et diskret vink i den retning, nej, her var 
tale om et håndgribeligt kupforsøg. 

Det er mange år siden, snart 29, for at være 
helt præcis. Jeg var gået på barselsorlov, højgra-
vid, med mindre end to uger til termin og kunne i 
princippet føde når som helst. Min vikar, Thomas 
Lindved, var optaget andetsteds den dag, der var 
konfirmation i Vesterhede, og derfor havde sog-
nepræst Ove Noe ringet og spurgt, om jeg mon 
troede, jeg kunne knibe sammen så længe, at jeg 
kunne spille til konfirmationen. Det mente jeg 
nok, jeg kunne, så jeg tog chancen og mødte op. 

Alt går planmæssigt. Kirken er fuld, stem-
ningen er i top. Der ringes som sædvanlig med 
kirkeklokkerne 5 minutter før, gudstjenesten 
går i gang. Jeg kravler op på orgelbænken og 
gør mig klar til at sætte i med præludiet. Et par 
minutter før start går døren op. Jeg ser ud af 
øjenkrogen et ældre ægtepar komme ind, begge 
lidt ”kraftigt bygget”, også nedom, som Niels 
Hausgård ville have sagt det. Der er ingen pladser 
bagest i kirken, hvor orglet står. Konen kigger 
sig mønstrende omkring. Det eneste sæde, der 
ikke sidder nogen på, er min lille bænk, hvor jeg 
sidder før gudstjenestestart og under prædiken. 
Resolut dirigerer konen manden hen til min lille 
beskedne plads, som absolut kun er beregnet til 
én bagdel af min størrelse (og i parentes bemær-
ket var hendes på ingen måde mindre!! heller 
ikke mandens!!). Han sætter sig. 

Derefter gør konen forsøg på at mase sig 
ned ved siden af sin mand, hvilket er en fysisk 
umulighed. Der er ikke mere end højst 5 cm 
friplads. Hun prøver ihærdigt et par gange, men 
opgiver så. Graver Jytte Habekost er færdig med 
at ringe bedeslag, og jeg slår den første akkord i 
præludiet an. I det samme hører jeg konen hviske 
halvhøjt til manden: ”Sæt dig op til æ organist”. 
Sveden springer frem på panden af mig. For det 
første fylder jeg rigtigt godt i landskabet selv – 
ikke mindst lige nu, hvor jeg er højgravid – der er 
simpelt hen ikke fysisk plads til en bagdel mere 
på orgelbænken. For det andet kræver det lidt 
koncentration at slippe så nogenlunde helskin-
det igennem et præludium til en konfirmation, 

"De indså formentlig, at 
uanset hvad, så kunne de 

bare ikke slippe af 
med mig". 



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

8

og det sidste man har brug for, er da regulære 
forsøg på invadering af ens orgelbænk.  

Men desværre, manden adlyder konen, som 
mænd jo har for vane at gøre for husfredens 
skyld. Under stort besvær får han sig rejst op og 
manøvreret om, så hans bagdel sigter mod den 
smule plads, der er til overs på orgelbænken, 
hvor jeg desperat forsøger at koncentrere mig 
om det, jeg spiller. Han tager tilløb et par gange 
og forsøger at komme op, men orgelbænken er 
til mit store held lidt høj, så det er svært for ham 
at få bagdelen svunget helt op på bænken. 

Jeg kan ikke finde ord store nok til at beskrive 
min lettelse, da jeg ser graver Jytte komme spur-
tende ind ad døren med en stol, som hun resolut 
dirigerer manden hen til. Hun havde straks set 
problemet og fundet en løsning. Havde Jytte ikke 
reddet mig, så var jeg regulært blevet skubbet 
af bænken, for der havde ikke været plads til os 
begge. 

Nå, men jeg tog det nu ikke personligt op, og 
som I kan konstatere, så fik det mig ingenlunde 
til at stoppe min organistkarriere. 

Hvad er drivkraften?
Et af de spørgsmål, jeg nok har fået stillet flest 
gange - i alle mulige variationer og ofte med stor 
undren i stemmen - gennem mit lange arbejdsliv 
ved kirkerne, har været: Hvad får dig til at holde 
fast i et job, som meget ofte kræver, at du skal 
arbejde, når andre holder fri? Og det kan måske 
også være svært at forstå. Men fakta er, at jeg føler 
mig som et meget privilegeret menneske, fordi 
jeg gennem nu mere end fire årtier har fået lov 
at have fast tilknytning til og være del af Hejnsvig 
og Vesterhede Sogne.

Jeg har gennem alle årene oplevet mit job 
som meningsfuldt. Min gerning som organist har 
helt generelt beriget mit liv med stor livskvalitet 
og øjeblikke af udelt glæde. Det kan fx være en 
tidlig gudstjeneste en søndag morgen, hvor 
kirkebænkene ganske vist ikke er fyldt, men hvor 
en af søndagens tekster eller salmer pludselig 
”rammer” dig og giver ny mening. Det kan være 
til en begravelse, hvor man fornemmer, hvordan 
sorgen hos pårørende over afskeden med en el-
sket bliver meningsfuld i en større sammenhæng. 
Det kan være glimt af stærk samhørighed til en 

korprøve, hvor vi synger en salme eller sang, der 
gør indtryk. Det kan være en minikonfirmands 
fascination over mødet med orglet. Og sådan 
kunne jeg blive ved.

Dertil kommer samarbejdet med alle de fan-
tastiske kolleger, jeg har fået lov at følges med 
undervejs i min karriere, og de skiftende menig-
hedsråd, der har været gennem tiden. Det har fra 
dag ét været og er stadig en rigdom for mig at få 
lov at udføre de mange forskellige opgaver, der 
er forbundet med at være ansat ved en kirke, 
sammen med dygtige og rare mennesker i et 
stærkt og værdifuldt fællesskab. 

Kirkekoret er et kapitel for sig. Det har været 
og er en enorm glæde og tilfredsstillelse at være 
organist i et sogn, hvor forældre flittigt og glade 
har sendt deres børn afsted til kirkekor, fordi 
de har vurderet, det kunne være af værdi for 
børnene og for sognet. Jeg har ikke tal på hvor 
mange korsangere, der i en periode af deres liv 
har været aktive i kirkekoret siden 1988, hvor 
koret så dagens lys, men det er mange. Via kir-
kekoret har alle disse børn og unge mennesker 
fået kendskab til en god del af den salmeskat, vi 
har i Danmark, og ikke mindst har de haft deres 
faste gang i kirken, er blevet dus med liturgien og 
kirkerummet og har fornemmet værdien af det 
at være del af et fællesskab om gudstjenesten. 
Det gør mig glad.

Og sidst, men ikke mindst, er der alle jer, 
kære sognebørn, som jeg gennem årene har 
haft den store glæde at følges med i hverdagen, 
om søndagen, til højtider, i glæde og i sorg. Jeg 
har gennem årene følt jeres opbakning, og det 
gør jeg stadig, og det betyder utroligt meget for 
mig. En rar bemærkning fra en af jer, når vi har 
mødtes, et skulderklap til kirkekoret, små ting, 
som har gjort, at jeg er kørt glad hjem fra kirke. 

Så dette skal være mit svar på spørgsmålet 
om, hvad det er, der har fået mig til at blive hæn-
gende i Hejnsvig og Vesterhede så mange år, og 
hvorfor jeg tilsyneladende ikke er til at puffe ned 
fra mine orgelbænke. 

Det er nemlig ikke så ringe endda at være 
landsbyorganist!    

Ragna Hennelund,
organist ved Hejnsvig og Vesterhede Kirker 

gennem 40 år
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Mens vi venter på Mette ….
Ingen af os kender smittetrykket af i morgen, 
om der kommer nye varianter eller det hele 
flader ud og Danmark åbner op igen. Hver 
søndag beder vi for folketing og al lovlig 
øvrighed, at Gud vil give dem, at træffe de 
rigtige beslutninger til fælles bedste. Den 
bøn giver lige pludselig mening.

Men vi har rigtig mange arrangementer, 
aktiviteter og tiltag, der hænger i en tynd 
tråd. Det bedste råd, jeg kan give, er at hol-
de øje med Hejnsvig og Vesterhede kirkers 
Facebook-side og følge med i hvad der er 
muligt at åbne op for;

Babysalmesang, Salmeleg, Juniorklub og 
Hejnsvig kirkekor venter bare på, at vi må 
samles igen. Det samme gør Turbosnegl i 
missionshuset.

Vi venter også med længsel efter at komme til 
at holde gudstjenester på plejehjemmet igen. 
Heldigvis har de haft glæde af de gudstjene-
stevideoer vi har lavet. Men det er nu ikke det 
samme, som at være sammen ansigt til ansigt. 
Vi tænker og beder meget for jer.

Vesterhede kirkegård
GAMLE GRAVSTEN
Pga. sikkerhedsmæssige udfordringer har Vesterhede menighedsråd besluttet, at gravstenene fra 
nedlagte gravsteder skal hjemtages eller destrueres.

Pårørende kan hjemtage gravstenene efter aftale med graveren.
Hjemtagelse skal ske senest d. 1 september 2021, derefter vil de tilbageværende gravsten blive 
destrueret.
Tak for jeres forståelse.

Med Venlig Hilsen 
Vesterhede menighedsråd 
 
 
Tour de Langfredag
I Tour de Langfredag venter vi også på en klarmelding, så hold øje med os på de sociale medier. 
Det samme gælder filmen The Passion of The Christ, Skærtorsdag efter gudstjenesten.
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Rundt om kirken

Lørdag d. 24. april kl. 11.00 i Hejnsvig kirke
Michael Jensen, Søgårdvej 63, 7250 Hejnsvig 

Søndag d. 5. september kl. 9.00 i Vesterhede kirke 
Jonas Midtgaard Christensen, Lundgårdvej 68, 7250 Hejnsvig 
Søren Skovgaard Nielsen, Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig

Søndag d. 5. september kl. 11.00 i Hejnsvig kirke 
Cecilie Aagaard Olesen, Søgårdvej 53, 7250 Hejnsvig 
Julia Politere Sønderlund Larsen, Fugdalvej 8, 7250 Hejnsvig 
Karen Köhn Thomsen, Askjærvej 6, 7250 Hejnsvig 
Maja Kjær Jensen, Højene 1, 7250 Hejnsvig 
Mads Plagborg Andersen, Egebjerg Landevej 58, 7250 Hejnsvig 
Mikkel Hoffmann Ølgod, Bredgade 64, 7250 Hejnsvig 

Søndag d. 12. september kl. 09.00 i Hejnsvig kirke 
Christian Veppler Damgaard, Rungborgvej 11, 7250 Hejnsvig 
Liv Højrup Mikkelsen, Mejerivej 20, 7250 Hejnsvig 
Luca Nissen Aagrav, Rosengårdsvej 15, 7250 Hejnsvig
Nils Kästner, Smedevej 1, 7250 Hejnsvig
Signe Halager Søgaard, Klinkvej 8, 7250 Hejnsvig 
Zelina Demediuk Grøndahl Nielsen, Jørgen Glavinds Vej 1, 7200 Grindsted 

Søndag d. 12. september kl. 11.00 i Hejnsvig kirke 
Amalie Petersen, Højene 22, 7250 Hejnsvig 
Caspar Bo Nilsson, Daugårdvej 72, 7250 Hejnsvig 
Ditte Egsgaard Kristensen, Ribe Landevej 66, 7250 Hejnsvig 
Lukas Lund, Risbølvej 3, 7250 Hejnsvig 
Natascha Brund Bested MANGLER ADRESSE HER??
Viktor Jørgensen, Kolding Landevej 40, 7250 Hejnsvig 

Konfirmation 2021
Ved indskrivningen i september lavede vi en 
fælles beslutning om at konfirmere i 4 hold over 
3 dage. Vi var dengang ikke sikre på, at Corona-
pandemien var ovre og det viste sig jo at holde 
stik. Derfor er forårs konfirmationerne udskudt 
til september. Der kan stadig støde ting til, 

som gør, at betingelserne ændrer sig, og bliver 
datoerne ændret, så gør vi opmærksom på det 
på kirkens side på Hejnsvig bynet, Hejnsvig og 
Vesterhede kirkers Facebook-side og hvor det 
ellers er relevant.

Telegrammer
Telegrammer og breve kan afleveres i sognehuset, umiddelbart før samt under 
konfirmationsgudstjenesten.

✎
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Kommende konfirmationsdatoer 
Konfirmationsdatoerne fastlægges af praktiske årsager kun 2 år frem af gangen. 
Indskrivningen til konfirmation foregår som regel på en søndag i forbindelse med årets 
høstgudstjeneste i september. I vil få et brev med hjem umiddelbart efter skoleopstart i 
august. Under normale omstændigheder vil konfirmationen blive delt i to hold med lige 
mange i hver, hvis der er mere en 20 konfirmander til en konfirmation.

Konfirmandundervisning 2020/2021
Siden jul har konfirmandundervisningen kørt 
online og jeg vil gerne takke konfirmanderne og 
forældrene for et blændende godt samarbejde. 
Jeg har en fornemmelse af, at I forældre er klar 
til at blive konfirmeret engang til, efter al den 
bistand I har ydet de unge mennesker? Jeg har 

typisk lavet en undervisningsvideo med spørgs-
mål og opgaver undervejs. Dem har I svaret godt 
og tænksomt på i langt de fleste tilfælde. I har 
været gode til at give respons og konstruktiv 
kritik og jeg har gjort mit bedste for at ramme 
inden for målskiven

2022 
• søndag d. 24. april i Hejnsvig 
• søndag d. 1. maj i Vesterhede

2023
• søndag d. 30. april i Hejnsvig 
• søndag d. 7. maj i Vesterhede

✎
Konfirmandernes Fadervor

Du er vores far, du er klog og har overblik. 
Du er vigtig og har betydning for os.

Helligt er dit navn. Vi vil følge dine råd og beder dig om,
 at du vil få det til at ske, som du vil have.

Tak, at du sørger for at vi bliver mætte hver dag, 
også selvom vi laver fejl. 

Tilgiv os det forkerte vi har gjort, som vi jo også må  
tilgive andre. Hjælp os til at gøre det rigtige 

og ikke det onde, så vi ikke kommer ud i noget ”snavs”. 
For jorden og universet er dit, du er den, 

der får det gode til at ske i al evighed.

AMEN 
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Det er ikke så ringe endda for et sogn, når orga-
nisten bliver på sin orgelbænk i 40 år! 

Og det er netop hvad Hejnsvig og Vesterhede 
har haft glæde og fornøjelse af med Ragna 
Hennelund som organist. Ragna har med stort 
engagement og indlevelse udfyldt en kæmpe 
plads ved orgelet, både ved gudstjenester og 
andre arrangementer i kirken. Hun har glædet 
mange mennesker med de gode toner ved 
orgelet og med de velvalgte melodier både 
ved almindelige gudstjenester, ved dåb, ved 
bryllupper og når der skal tages afsked med de 
kære, ved begravelser. Hun har også været klar 
til at opfylde folks særlige ønsker om melodier 
til særlige lejligheder. 

Noget helt særligt har været Ragnas store 
arbejde med kirkekoret gennem 33 år. Gennem 
alle disse år har hun videregivet sangglæden til 
rigtig mange børn og unge i kirkekoret. Der er 
blevet øst ud til børnene, af den store salmeskat, 
der er i salmebogen. Men også danske sange, 
sange på forskellige sprog, populær musik, nye 
sange og salmer, ja alt muligt er der blevet sunget 
i koret. Hvis nogen af børnene er kommet med 
et forslag eller ønske om en sang, de gerne ville, 
man skulle lære i koret, så har Ragna altid været 
med på idéen.

Der er blevet indøvet op til flere musicals, 

givet koncerter, sunget til julemarked i hal-
len, til Skt. Hans ved søen, foran Brugsen, på 
Petersmindecenteret, i missionshuset, på pleje-
hjemmet, til jazz i præstegårdshaven og koret 
har været udenbys at synge. Koret har på den 
måde spredt glæde og smil til mange med deres 
sang og musik. 

Ragna har en fantastisk evne til at være sam-
men med børnene og lytte til dem og videregive 
glæden og lysten til at synge. Derfor har der altid 
været mange børn, der gerne vil være med i 
Hejnsvig kirkekor. Ja, det er ikke så ringe endda, 
når man i en landsby kan have et kirkekor gen-
nem så mange år.

Desuden har Ragna også været en vigtig 
medspiller i minikonfirmand- og konfirmand-
undervisningen med de unge. Der er blevet 
sunget salmer, orgelet er blevet prøvespillet 
under Ragnas kyndige vejledning, der er fortalt 
om og set klokkespil i tårnet, digtet konfirmati-
onssalme osv.

Ragna har altid været klar til at give sig i kast 
med nye udfordringer. Da der i år 2000 blev givet 
et klokkespil med 24 klokker, i gave fra familien 
Jessing, var Ragna klar til at sætte sig ind i den 
nye opgave og hver måned bliver der indspillet 
nye melodier, som passer til kirkeåret. Det er en 
fornøjelse at lytte til alle de forskellige salmer, 

års tro tjeneste

12



13

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

Desværre kan vi ikke pt. fejre Ragna, pga. 
Corona situationen, men vi håber, der bliver 
mulighed for at fejre hende på et senere 
tidspunkt. Vi har samlet nogle hilsner og 
hverdagsglimt fra folk, som en lille buket for 
at hylde hende.

der bliver spillet ud over hele byen hver eneste 
dag, og som passer til årstiderne og højtiderne.

Senest var Ragna, sammen med Thomas, også 
forgangsmand for indkøb af det ”nye” flygel til 
sognehuset, som vi snart håber kan komme i 
brug til forskellige arrangementer i sognehuset.

Da jeg er en af dem, der har været så heldig, at 
være kollega med Ragna gennem flere år, kan jeg 
sige, at hun er en fantastisk kollega. Hun har altid 
tid til at snakke og ikke mindst lytte, er tillidsvæk-
kende, hjælpsom, byder ind med nye tiltag og er 
altid grundig, præcis og omhyggelig i sit arbejde 
– der er ikke noget, der bliver gjort halvt. Og så 
har hun en skøn humor og latter. Ragna er også 
en fremragende fortæller, sjov og humoristisk. 
Når først hun slår over i den jyske dialekt, så ruller 
hun sig ud og det er sjovt og hyggeligt.

På vegne af menighedsrådet og ansatte skal 
herfra lyde et stort TILLYKKE med dit 40-års 
jubilæum, Ragna, og en kæmpe stor tak for dit 
virke her i sognet gennem alle disse år. Vi har 
været privilegeret med en kvinde som dig på 
orgelbænken!

Vi ønsker dig og din familie, glæde og velsig-
nelse i årene fremover og håber du bliver på ”din 
plads” længe endnu!!

 Lis Møberg, 
Kirke- og kulturmedarbejder.
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Ragna har været en del af vores liv de sidste hhv. 15 og 14 år. Hvad der startede med 
at være en sød og dygtig korleder, udviklede sig hurtigt til også at blive en ven for 
livet - noget vi aldrig vil være foruden. Ragna har altid været, og er fortsat, utrolig 
populær både blandt os korsangere, vores familier, men generelt også i sognet. Vi 
tror det skyldes de kvaliteter, Ragna besidder.  For selvom det er et arbejde for Ragna 
at være korleder og organist, så brænder hun for det, hun laver, og endnu vigtigere 
- dem hun laver det med!

Andre store kvaliteter hos samt ord om Ragna er, at hun er gammeldags, uforudsi-
gelig og stædig. Det gammeldags kommer af, at hun er en af de få, der holder ved de 
gamle traditioner og de gamle sangskatte - hun har virkelig hjerte for ”det gode gamle”, 
og man kan altid forvente en ”uh, den er nu altså god”, når man går i gemmerne. Ragna 
er uforudsigelig, for tag ikke fejl; hun er også med på alt det nye! Hun er altid klar på 
fornyelse og musiske udfordringer, og nogen husker måske en mindre ABBA-koncert 
til en Skt. Hans gudstjeneste for nogle år tilbage? Jo jo, nyt er mere end velkomment 
- hun er absolut ikke kedelig! Ragna er stædig, tro os! Har hun først besluttet sig for 
noget, fx at hjælpe nogen, være der for eller gøre noget for andre, så sker det - prøv 
bare at stoppe hende! Ordet ”nej” er ikke i hendes ordforråd, når det handler om alle 
andre. Der har altid været en naturlig og kærlig nysgerrighed på andres liv fra Ragna, 
som har betydet utroligt meget for os og mange andre.

Ragna holder kort sagt liv i noget helt unikt, som i vores forhastede samfund er ved 
at forsvinde - vores sogn ramte guldåren, da hun blev ansat!

Camilla og Joan, kirkekoret.

Hilsner og hverdagsglimt til Ragna

års tro tjeneste
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En hyldest til Ragna
Vi vil huske Ragna for hendes tyggegummi og store forbrug af kaffe. Når hun kom på 
besøg i præstegården – hun sagde meget sjældent nej tak til en invitation – og  når 
kaffen kom på bordet, gik hun direkte i skraldespanden med sit tyggegummi. Hun 
formår altid at skjule det, for det ligner ikke at hun går og tygger på noget, men tag 
ikke fejl: Det er godt gemt i munden, men det er der .

Ragnas gæstfrihed er unik. Utallige udvalgsmøder er blevet henlagt til hendes 
hjem i Sdr. Omme, hvor der ofte serveres god og rigelig med kage – med mindre 
det er kur tid, for så er det franskbrød med ost eller lignende . Eneste overvejelse, 
før de mange besøg hos Ragna, er hendes (nu afdøde) kæmpe af en hankat. Uden 
varsel satte den sine gigantkløer i lårene på gæster. Det gode var, at den til gengæld 
ikke gjorde forskel på menighedsrådsmedlemmer, korsangere eller præst. Men det 
er helt uforståeligt, hvordan den milde Ragna havde anskaffet – og beholdt – en så 
utilregnelig kat.

Ragna har 2 drenge, men derudover en utællelig flok af børn, for hun er som en 
mor for handelsskoleelever, korsangere, konfirmander og andre, som hun kaster sin 
kærlighed over. Hun har et helt særligt lytte-gen, så derfor er hun samtidig veninde 
for rigtig mange.

Som organist er Ragna både eminent dygtig, pålidelig og fleksibel. Man må me-
get gerne komme med forslag til sange og melodier til gudstjenester og kirkelige 
handlinger. Men tag ikke fejl. Når Ragna siger til brudepar om forslaget ”Der er så 
yndigt at følges ad”: ”Den behøver I ikke vælge for min skyld!” Så betyder det reelt: 
”Den gider jeg ikke spille mere, så vælg den IKKE!”

Tak Ragna for mange gode oplevelser sammen og for godt venskab
         Karin og Frands, tidligere præstepar i Hejnsvig og Vesterhede.
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Ragna har virkelig fortjent at blive fejret efter 40 år på bænken. Så 
derfor kommer der en lille hilsen herfra. Men hvad skal man skrive, 
om kvinden der altid har styr på alt og aldrig ”kvajer sig”?

Vi er mange, der har nydt stor glæde af, at Ragna altid er god til 
at skrive sange og holde taler, når nogen skal fejres. Hun kan altid 
”hive” noget sjovt op af ærmet, når der skal laves underholdning til festlige lejligheder. 
Hun har holdt tale og skrevet sange, som koret har sunget, når vi kollegaer skulle 
fejres, så som jubilæum, afskedsfest osv. Hun har også skrevet sange, som kirkekoret 
har indsunget, på en cd ved korets 15-års jubilæum.

Og så er det lige det med parkeringspladsen! Gad vide om hun har fået held af, 
at få sin egen parkeringsplads? En dag mente hun, der burde sættes et skilt på par-
keringspladsen ”Forbeholdt organisten”, for der var én der holdt, hvor hun plejede 
at holde. Men efter så mange år i tjenesten, må det vel også snart være på sin plads, 
at hun får sin egen parkeringsplads.

Tak for mange gode arbejdstimer sammen med dig, Ragna og stort tillykke med 
jubilæet og ønske om alt godt fremover.                            

        Hugo, tidligere graver ved Hejnsvig kirke

års tro tjeneste
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Jeg ved ikke, hvad det er, Ragna kan, men det hun kan, det kan hun på en helt be-
stemt måde. Altså, det er ikke det, at hun spiller orgel, det er måden hun gør det på. 
Det er ikke den måde, hun leder kirkekoret på, det er måden hun gør det på - helt 
uden at hæve stemmen og uden at kigge op, så siger hun: "Vi synger lige den og 
den .." - og så gør de det. Hvad er det hun kan, som jeg ikke kan???

Før jeg kom til Hejnsvig, søgte jeg stillingen i Vorbasse, men skulle prøveprædike 
i Hejnsvig. Det var over fortællingen om vintræet: "Hver gren, som bærer frugt, den 
renser han, for at den skal bære mere frugt" - og hvad ville være mere naturligt end 
sangen "Den gamle Gartner" som postludium. Det blev på en eller anden måde vo-
res melodi, og når jeg sådan tænker det efter, så er det måske lige netop det Ragna 
kan; plante liv og plante solskin, skabe hverdag om til fest!!! Tusinde, tusinde tak for 
det gode samarbejde, Ragna, og tillykke med jubilæet. Guds velsignelse ønskes du 
herfra.     

       Jørgen Johansen, sognepræst
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s o G n e h u s e t

Kirkekoret øver i Sognehuset, Torvegade 2, 
hver torsdag kl. 16.20 – 17.20 og er for alle 
sangglade piger og drenge fra 3. kl. og opefter. 
Man er velkommen til helt uforpligtende at 
dukke op og være med til korprøve nogle gange 
for at se, om det er noget, man har lyst til at være 
del af, og det må gerne være før, man starter i 
3. klasse, så man kan se, hvordan det er at være 
korsanger i kirkekoret. Hvis man gerne vil være 
fast med i koret, skal man til en simpel og helt 
ufarlig sangtest.
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 engang imellem ude og op-
træde andre steder til forskellige arrangementer.

Kontakt: Organist Ragna 24 26 46 25

Pt. må kirkekoret ikke samles og øve i sognehu-
set. Koret får besked når der igen må øves.

Hejnsvig Kirkekor

Juniorklubben 
Kirkens juniorklub mødes hver 2. torsdag i 
lige uger kl. 18.30 – 20.30. 
Juniorklubben holder til i Sognehuset, Torvegade 2. 
Juniorklubben er for alle der går i 4.– 7. klasse. 
Så kom og prøv at være med og se, om det er 
noget for dig!   

Vi har det supersjovt med mange forskellige 
ting. Kun fantasien sætter grænser – der vil være 
festaftner, filmhygge, besøgsaftner, 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.

Fra torsdag d. 25. marts kan vi igen mødes i 
juniorklubben – UDENDØRS! Så husk tøj efter 
vejret! Og følg med på facebook.

Der er ikke planlagt arrangementer i sognehuset de kommende måneder, da vi ikke ved 
hvordan det går med corona restriktionerne. 
Vi håber rigtig meget, at der efter sommerferien kan åbnes for arrangementer igen, så vi kan 
komme til at bruge det fine sognehus.
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KFUM- spejderne og  
Hejnsvig Missionshus
Fra Skærtorsdag frem til og med 
2. påskedag. 

Under normale forhold vil vi have 
offergang til de to lokale kirkelige 
organisationer i byen.

Et hjem for soldater og veteraner i Danmark
KFUM’s Soldaterhjem er et civilt fristed for soldaterne. På sol-
daterslang kaldes det “Kuffen” og fungerer som soldaternes 
andet hjem. Her slapper de af, spiser god mad, ser TV sammen 
eller spiller spil. 

På KFUM’s Soldaterhjem gør vi os umage for at skabe hjem-
lige rammer. Det betyder en god atmosfære, fælles aktiviteter 
og plads til at være sig selv.

KFUM´s soldatermission
Fra 1. s. e. påske frem til og med 2. pinsedag

Indsamling

Menighedsfakultetet i Århus
Fra Trinitatis søndag d. 30. maj og august måned ud, d. 29. august, 13. s. e. trin

Menighedsfakultetet vil fremme mission, vækst og fornyelse i kirken gennem aka-
demisk, teologisk forskning og uddannelse. 

Vi tror, at indholdet i kirkens præste- og lederuddannelse er af fundamental be-
tydning for livet i kirken, og at det i høj grad er menigheden selv, der må tage ansvar 
for sin præste- og lederuddannelse.

Vil du tage et medansvar for, at der uddannes bibeltro præster og dygtige ledere 
til kirke og mission? Så kan du bede for os og støtte os økonomisk eller blive medlem.
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Soldatervennerkredsen og Høreforeningen 
indbyder tirsdag den 4. maj kl. 19.00 til en 
spændende aften med forfatter og journalist 
Pia Fris Laneth, Frederiksberg. Hun vil fortælle 
om ”Danske kvinder i modstandsbevægelsen”

Der er lavet rigtig mange film og skrevet 
side op og side ned om de tusinder af danske 
modstandsfolk, der satte livet på spil i kampen 
mod den tyske besættelsesmagt under 2. 
verdenskrig. Men én gruppering har endnu 
ikke haft hovedrollen i film om den danske 
modstand — nemlig kvinderne. Og det på 
trods af, at mere end 700 kvinder blev interne-
ret af nazisterne i Frøslev lejren. Nogle deltog 
i sabotage af jernbaner og fabriksanlæg. 
Andre transporterede våben, var logiværter 
for jødiske flygtninge og faldskærmsfolk, eller 
de opsporede stikkere og fremskaffede falske 
identitetskort. Atter andre trykte og uddelte 
illegale blade og bøger.

 

Pia Fris Laneth debuterede i 2012 som filmin-
struktør med den tredelte dokumentarserie 
Danske Kvinder i Modstandsbevægelsen. 
Serien blev sendt på DR til klapsalver fra 
anmelderne, og Laneth blev sammen med 
sin medinstruktør, Li Vilstrup, indstillet til 
Cavlingprisen.

I skrivende stund ved vi jo ikke hvorledes 
myndighedernes forsamlingsregler er i maj, 
men vi har aftalt med Pia, at vi bekendtgør 
arrangementet, og så må vi se, hvad der 
gælder i maj.                              

Kaffe og foredrag kr.  50,-   
Der er skrivetolkning.

Orientering

4. maj arrangement i Vorbasse Sognehuset

♦
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BABYSALMESANG
Kan babyer synge? Nej, det kan de jo ikke, men 
babyer kan sanse stemningen og atmosfæren og 
babysalmesang er en aktivitet, som stimulerer 
sanserne og udviklingen hos barnet.

Babysalmesang er en mulighed for at få en 
god og intens oplevelse med dit barn i det smuk-
ke kirkerum. Samtidig giver det også mulighed 
for fællesskab med andre forældre og babyer i 
den tid, man er på barsel.

Vi synger salmer og sange med fagter, vi 
danser, vugger og leger, lytter til musik og instru-
menter, spiller på rasleæg og puster sæbebobler. 

Det foregår i en afslappet atmosfære, hvor der 
ikke kræves særligt kendskab til kirke og salmer, 
og du behøver ikke være et musikalsk geni for at 
deltage. Alle, der har lyst, kan være med og husk, 
mors og fars stemme en den smukkeste stemme 
for ethvert barn. 

Efter vi har sunget og leget, slutter vi med 
kaffe/te og hyggesnak.
Alder:
For børn fra 0 til 1 år sammen med en voksen.
Deltagelse er gratis.

På grund af corona bliver der ikke noget hold i 
Vorbasse dette forår. 

Vi starter et nyt hold i Hejnsvig Kirke torsdag 
d. 26. august kl. 10.00 og i Vorbasse Kirke 
torsdag d. 28. oktober.

Hejnsvig og Vorbasse kirker samarbejder 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 ba-
byer er velkomne til at deltage i babysalmesang 
i begge kirker, uanset hvilken kirke man hører til. 

Vi følger selvfølgelig anbefalingerne og 
reglerne fra ministeriet og sundhedsmyndighe-
derne, vedr. Corona situationen, så hold øje med 
hvad der sker til den tid eller kontakt Kirke- og 
kulturmedarbejder Lis Møberg, 20 28 61 47 eller 
mail lismoeberg@gmail.com

FYRAFTENSBØN
Vi genoptager fyraftensbøn. 

Flere har spurgt om vi ikke kunne starte op 
med noget fyraftensbøn igen. Grunden til, at vi 
lukkede det ned, var, at der var for få deltagere 
– men på opfordring, så er vi klar igen. Det er nu 
også en fantastisk oplevelse at være med til – så-
dan nærmest fredfyldt, ikke særligt kompliceret, 
men bare fornemmelsen af at være inde foran 
Guds ansigt med det, der nu ligger en på hjerte.

Vi samles oppe i koret foran knæfaldet på 
et par stole og starter altid med en salme. Så er 
det muligt at komme med nogle emner, der skal 
bedes for. Det kan være personlige ting, ting, der 
vedrører sognet, kirken eller missionshuset – det 
er der sådan set ikke grænser for. Dem deler vi ind 
i nogle småbidder og beder for hver enkelt del.

Nu starter vi så op igen, men sådan at det 
kun bliver en gang om måneden og så på skift 
i de to kirker.

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER 
Én gang om måneden er der gudstjeneste på 
plejehjemmet her i Hejnsvig. Det er helt igen-
nem en fantastisk oplevelse, når salmesangen 
løfter sig af røster, der har sunget salmerne 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.

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

HEJNSVIG
AFTENHØJSKOLE
Petersmindecenteret i Hejnsvig
Kontakt. Poul Ivar Thomsen, tlf. 75 39 60 36
I Juni, juli og august er der ingen arrangemen-
ter. 
Oplysninger om arrangementer kommer
i dagspressen.
Det foregår på Petersmindecentret Torvegade 
9 i Hejnsvig kl. 19.30.
Kaffe kan købes for 10 kr. (medbring selv kop)
Kontingent for hele vinteren er 350 kr.
Enkelte aftener 50 kr.

Flere oplysninger om foredragene i dagspres-
sen og hejnsvigbynet.dk

HEJNSVIG BORGERFORENING
Kontakt. Lotte Habekost Kræmer, 
tlf. 30 22 64 84 

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 to 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 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 op-

landet, 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.

INDRE MISSION
Formand. Sigrid Johansen, tlf. 28 78 11 66, Mail. 
sigridjohansen7@gmail.com 

APRIL: 
Onsdag d. 7. Bibelkredsene mødes i hjem-
mene  
Onsdag d. 14. Mødeaften i missionshuset
Onsdag d. 21. Bibelstudie i missionshuset 
Onsdag d. 28. Bønnevandring  

MAJ: 
Onsdag d. 5. Bibelkredsene mødes i hjem-
mene 
Onsdag d. 12. Generalforsamling i IM - 
Hejnsvig 
Onsdag d. 19. Mødeaften i missionshuset 
Onsdag d. 26. Bibelstudie i missionshuset 

JUNI: 
Onsdag d. 2. Bibelkredsen mødes i hjemmene 
Onsdag d. 9. Mødeaften i missionshuset 
Fredag d. 18. Sommerafslutning i missionshu-
set med fællesspisning kl. 18.00
 
JULI: Sommerferie  

Alle møderne afholdes kl. 19.30 medmindre 
andet er nævnt. 
Desuden tages der højde for de gældende 
corona restriktioner i perioden (april - juni), om 
møderne kan afholdes og i så fald hvordan. 

22
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KIRKENS KORSHÆR
Kontakt. Elly Bolding, tlf. 30 25 50 67

Tirsdag d. 19. april kl. 9.30
hos Grethe Jensen
Tirsdag d. 18. maj kl. 9.30
hos Ruth Mærsk
Tirsdag d. 15. juni kl. 9.30
hos Else Thorstensen 

JULI: sommerferie

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

PETERSMINDECENTRET
Kontakt.
(C) Centerråd – Lissy Donslund, tlf. 30 13 42 13
(P) Pensionistforening – Tove Nielsen 
tlf. 36 93 43 29

PLEJECENTRETS VENNEKREDS
På Hejnsvig Plejecenter
Kontakt. Margit Hansen, tlf. 61 73 45 17 

SOLDATERMISSIONEN
Kontakt. Ernst Thomsen, tlf. 21 77 78 17 
Soldatervennerkredsen og Høreforeningen 
indbyder tirsdag den 4. maj kl. 19.00, i 
Vorbasse sognehus, til en spændende aften 
med forfatter og journalist Pia Fris Laneth, 
Frederiksberg.
Hun vil fortælle om ”Danske kvinder i mod-
standsbevægelsen”
Se mere andet sted i bladet.

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

SPEJDERNE
Bæverne er 0. og 1. klasse (fra 5 år)
Kontakt. René Eriksen, tlf. 28 14 55 55
Onsdage 16.00 – 17.30.
Holder fri første onsdag i måneden.

Ulve er 2. og 3. klasse
Kontakt. Connie Nielsen, tlf. 29 90 58 85
Onsdag 16.00 – 17.30
Holder fri første onsdag i måneden.

Juniorer er 4. – 5. klasse 
Kontakt. Amdi Leding, tlf. 51 89 19 63
Tirsdage i ulige uger 18.00 – 20.30

Spejdere er 6. – 8. klasse
Kontakt. Amdi Leding, tlf. 51 89 19 63
Tirsdage i ulige uger 18.00 – 20.30

Seniorer er 9. klasse og op
Kontakt. Amdi Leding, tlf. 51 89 19 63
Tirsdage 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

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

♦
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GUDSTJENESTER

SOGNEPRÆST 
Jørgen Johansen, Kirkevej 2, 7250 Hejnsvig, 
Tlf. 61 33 50 03, e-mail. joj@km.dk

Mandag er fridag. 

Ferie og fridage:
Friweekend 10. og 11. april
Ferie 5/7 til 27/7

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.

INDSAMLING 
KFUM-spejderne og Missionshuset i Hejnsvig
KFUM´s soldatermission
Menighedsfakultetet i Århus.

Se omtale andet sted i bladet.

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. 

KIRKEBLAD 
Kirkebladet udgives af menighedsrådene. 
Redaktionsudvalg. Sognepræst Jørgen Johansen 
(ansvarshavende) og Lis Møberg. 
Korrekturlæsere: Lisbeth I. Kristensen, Ragna 
Hennelund og Susanne Lenger.
BEMÆRK. Stof til næste kirkeblad afleveres senest 
onsdag d. 12. maj til sognepræsten. 

 

APRIL HEJNSVIG VESTERHEDE VORBASSE/SKJOLDBJERG

1. Skærtorsdag 19.00

2. Langfredag 10.30 

13.00 Tour de Langfredag 
(se Facebook)

4. Påskedag   9.00 10.30

5. 2. påskedag 10.30

11. 1. se påske   9.00 SØK 10.30 SØK Vorbasse

18. 2. se. påske 10.30

24. Lørdag
11.00 Konfirmation 
Michael Jensen

25. 3. se. påske 10.30 

30. Bededag 10.30

MAJ

2. 4. se. påske 10.30

9. 5. se. påske 10.30   9.00 JJ Skjoldbjerg

13. Kristi Himmelfartsdag   9.00 10.30 JJ Vorbasse

16.  6. se. påske 10.30  9.00 JJ Skjoldbjerg

23. Pinsedag 10.30

24 2. pinsedag 10.30

30 Trinitatis søndag 9.00 SØK 10.30 SØK Skjoldbjerg

JUNI

6. 1. se. trin   9.00 10.30

13. 2. se. trin 10.30

20 3. se. trin 10.30

27. 4. se. trin 10.30

JULI

4. 5. se. trin 10.30

11. 6. se. trin  9.00 SØK 10.30 SØK Skjoldbjerg

18. 7. se. trin 10.30 SØK   9.00 SØK Vorbasse

25 8. se. trin  9.00 SØK 10.30 SØK Skjoldbjerg

AUGUST

1. 9. se. trin 10.30 9.00 JJ Vorbasse

SØK=Susanne Østbjerg Kargo     JJ= Jørgen Johansen


