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Præstens spalte

Skal missionshuset lukke?
For et års tid siden skrev jeg her, at med sognehuset som
ny aktør på banen, kommer det kirkelige liv omkring kirken
til at redefinere sig selv. Det er i sig selv ikke negativt, men
er en mulighed for at brede det kirkelige tilbud bredere
ud. Sognehuset er og skal i sin natur være noget bredere
i sine tilbud end eksempelvis missionshuset.
Som det ser ud nu, er missionshuset på vej til at lukke. Ved
generalforsamlingen i maj måned, var der ikke nogen, der
ønskede at stille op til bestyrelsen, og uden bestyrelse, er
missionshuset og Indre Missions arbejde her i byen sendt
til tælling.
Det synes jeg er frygtelig ærgerligt for mangfoldigheden
i det kirkelige liv.
Missionshuset har altid stået for at gå i dybden med Guds
ord, tage det alvorligt, som noget der er værd at leve sit
liv efter, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. ALPHA
kurser, børneklubben Turbosnegl, de almindelige opbyggelige møder, lukker. BUM!
Det skal ingen hemmelighed være, at jeg havde håbet, at
vi kunne bringe de to i spil med hinanden, det folkelige og
det åndelige, sognehuset og missionshuset; skabe balance
i det kirkelige budskab i byen. Det bekymrer mig, at det
ikke kan lade sig gøre. Virkelig. Kirken vil som et skib få
slagside, blive udvandet i sin røst, hvis den ”missionske” del
ikke længere har sin røst i det kirkelige landskab.
Kunne jeg ikke få nogen til at besinde sig, og gå ind i dette
vigtige arbejde?
Kunne du ikke tænke dig at lægge dig i selen og gøre et
stykke arbejde for det?

Jørgen Johansen
sognepræst

Graver og Kirketjener:
Hanne Madsen
Tlf.: 21 54 29 22
Fridag mandag
Kirkeværge:
Jesper Jespersen, tlf. 27 28 73 88
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Menighedsrådsformand:
Carsten Fredsgaard Larsen
Tlf.: 26 21 61 01
Layout: Graphic Care
Tryk: Øko-Tryk
Omdelt af KFUM spejderne i Hejnsvig
Forsidefoto:
Lenger Foto
Indvielse af den nye alterkalk den 25.
april 2021.
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Andagt

Snak med ham ...

”Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi
hendes time er kommet; men når hun har født sit
barn, husker hun ikke mere sin trængsel af glæde
over, at et menneske er født til verden.” (Joh.16:21).
Af gode grunde ved jeg jo ikke, hvordan det føles
at føde. Jeg har godt nok været med til tre, men
jeg har bare stået der magtesløs og set på. Så jeg
har googlet det, og flere, hovedsageligt kvinder,
beskriver det som menstruationssmerter, bare x
1000, men, siger en af dem: ”Smerten forsvinder i
det øjeblik ungen er ude!”
Jeg er på en eller anden måde blevet optaget af
sammenhængen mellem smerten og glæden,
det modgangen gør ved os. Det er sjovt, som
resultatet beskriver processen og bestemmer
oplevelsen. Prøv bare at lægge mærke til, blikket
i den unge kvinde, der lige er blevet mor - der er
en verden til forskel. Fascinerende.
Måske giver vi for hurtigt op, når problemerne,
smerten, modgangen møder os, tillader ikke os
selv at opleve magtesløsheden, opleve forløsningen, når den indfinder sig, som når barnet
bliver født. Det er i al fald tydeligt, hvad en
fødsel kan gøre ved smerten, når man først står
med et lille barn i sine hænder, som at så er det
det hele værd.

Som midt i smerten af veerne, kan du have en
oplevelse af, at Gud er med, går med ind i din
lidelse. Ikke at dine udfordringer, dine smerter,
den situation, du står i bliver lettere, men nemmere at bære, som at nu er I to om det.
Her tænker jeg, at bøn er noget af det vigtigste, vi
kan foretage os for at udvikle vort forhold til Gud,
hjælpe os til at forstå og gå gennem processen.
Bøn handler ikke bare om at udøse vort hjerte
for Gud, som var det en ønskeseddel.
Bøn er lige så meget at lytte, vente og opfange
de signaler Gud sender tilbage.
Bøn bygger på en relation med Gud. Bøn er en
tovejskommunikation, hvor du rent faktisk godt
kan forvente, at Gud vil svare på din bøn, altså
som om Gud også har en mening om de ting, du
står i, er i stand til at gå med ind i følelsen, komme
med løsningsforslag og vil føre dig igennem.
Spørgsmålet er så bare, hvordan?? Ja se, det er
jo det du snakker med ham om ”Indtil nu har
I ikke bedt om noget i mit navn. ’Bed, og I skal få,
så jeres glæde kan være fuldkommen” (Joh.16:24).
					
Jørgen Johansen
sognepræst

Sådan tænker jeg også, at der er noget troen
kan gøre ved livet, når du først åbner dit hjerte
for Gud. Troen kan helt afgjort noget med den
smerte, de vanskeligheder du står i, det du ikke
synes at lykkes i, bruge dem konstruktivt.
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Organistens spalter
Nåden er din dagligdag
Nr. 522 i Den Danske Salmebog
1. Nåden er din dagligdag,
hverdagen, det nære.
Mennesker at leve med,
nåden er: at være.
2. Nåden er den kærlighed,
som blev grundløst givet.
Nåden er den hverdag, som
binder dig til livet.
3. Nåden er et ord fra Gud
over alle dage.
Nåden er, når alt er tabt,
at få alt tilbage.
4. Nåden er hver levet dag,
hvert tilfældigt møde.
Nåden er det levende,
som står op af døde.
5. Uden håb og uden Gud
lar vi døden råde.
Tro og håb og kærlighed
får vi kun af nåde.
Johannes Møllehave, 1985
Melodi: Martin Elmquist, 1992, Niels Viggo Bentzon, 1985
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"Nåden er din daglidag" af Johannes Møllehave
Salmen ”Nåden er din dagligdag” er den ene af de
to salmer, der er med i vores salmebog, skrevet
af den kendte præst, forfatter og foredragsholder Johannes Møllehave. Den anden salme af
Johannes Møllehave i salmebogen er nr. 171
”Lazarus lå i sin grav”.
At det lige præcist er den salme, jeg har valgt
at sætte fokus på i dette nummer af kirkebladet, er – ud over at den er god selvfølgelig – at
Johannes Møllehave døde den 10. maj i år, og
med ham siger vi farvel til en gudsbenådet formidler og forkynder med en uforlignelig humor.
Fx fortæller Møllehave i en af sine bøger om
damen, der kom hen til ham for at takke, fordi
han i sin tid havde begravet hendes mand. Hertil
svarede Møllehave: ”Man siger, at mine begravelser heldigvis holder bedre end mine bryllupper!”
Salmen ”Nåden er din dagligdag” er et godt
eksempel på Johannes Møllehave, når han er
bedst. Den er i al sin enkelhed en perle, som helt
simpelt og ligetil forklarer og levendegør det teologiske indhold i begrebet nåde. Professor emeritus Kirsten Nielsen skriver på ”Salmedatabasen”
sådan her om Johannes Møllehaves salmetekst:
”Salmens styrke er kombinationen af det store
og for mange ikke helt forståelige ord "nåde" og
hverdagslivet. Ordet nåde dækker i de første vers,
hvad der også kan kaldes velsignelse. For nåden er
ifølge Møllehave Guds suveræne gave, sådan som
den udfolder sig i det givne liv, hvor kærligheden
råder. Med til nåden hører også tilgivelse (vers 3)
og opstandelse, hvad enten der tænkes på kødets
opstandelse eller på den nyskabelse, som vi kan
erfare i dette liv. Og så slutter salmen i Kærlighedens
Højsang med den store nådegave: "Tro og håb og
kærlighed" (1 Kor 13,13), for "Uden håb og uden
Gud / lar vi døden råde"”
Der er i salmebogen henvisning til to melodier til salmen, som er meget forskellige. Niels
Viggo Bentzons er moderat modernistisk i sit
tonesprog, mens Martin Elmquists er moderat
rytmisk med flere synkoper. Den nemmeste og
mest sangbare er efter min vurdering Martin
Elmquists, men det er selvfølgelig en smagssag.
Johannes Møllehave er kendt for sine citater om
tro og kristendom. Kristeligt Dagblad bragte den
10. maj, den dag, Johannes Møllehave døde, en
række af de mest mindeværdige af hans citater,
som I også lige skal have glæden af at se eller
gense:

Om livet uden kristendom
"Jeg har sagt det før, og jeg mener det virkelig:
Uden kristendommen havde jeg begået selvmord. Kristendommen er min trøst, og jeg havde
ikke kunnet bære mit eget liv, hvis ikke jeg vidste,
at tilgivelsen er kristendommens sandheden"
Kilde: Ole Sønnichsens ”Møllehave: Jagten på lyset
og herligheden”. Gyldendal 2010.
Om at være i Guds hænder
"Jeg føler, at jeg er i det godes hånd, at jeg er i
Guds hånd, ligesom jeg også er, når jeg sover.
Når man hver aften lægger sig til at sove, ved
man jo dybest set ikke, om man vågner næste
morgen, men jeg har en ro, også fordi jeg lukker
op med en bøn og lukker af med en bøn, som
Gandhi, der sagde, at bøn er morgenens nøgle
og aftenens slå."
Kilde: Karen Thisteds ”Det skal mærkes at vi lever”
(med Benny Andersen), Politikens Forlag 2003.
Om begravelsens ritualer
"Ritualerne gør, at vi ikke er ordløse, og det er
der nogle, der ellers godt kan være ved en begravelse. Jeg synes, det er godt, at man ikke er
ordløs, og det sørgeligste er, hvis der ingenting
bliver sagt. En begravelse er ofte kort, men den
behøver ikke være længere. Jeg synes, det er
gode kerneord, der lyder. Vi har læsningerne,
salmerne, velsignelsen og Fadervor."
Kilde: Erik Bjeragers ”Det ender godt. Johannes
Møllehave om døden”, Kristeligt Dagblads Forlag
2009.
Om trøst
"Kristendommen er til trøst bare ved udsagn
som 'frygt ikke'. Jeg frygter hele tiden, det gør vi
allesammen, men 'frygt ikke' er da en trøst – du
skal ikke frygte. Jeg synes, at det er et godt ord
til at trøste. For det er da tit et råb om hjælp at
være menneske."
Om muligheder
"At tro betyder netop at fortrøste sig med, at
der er mulighed, der hvor vi ingen mulighed
ser. At Gud er der, at der er mulighed, både hos
den sunde og raske og hos den syge og døende
ved graven."
Kilde: Johannes Møllehaves ”Til trøst”, Lindhardt
og Ringhof 1981.
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Om tro og tvivl
"Luther siger det på en udmærket måde. Han
siger: 'Det er ikke din tro på dåben, der skal bære
dig, men det er dåben, der bærer din tro. Det er
blevet sagt, så du ikke skal tvivle på det. Og når
du tvivler alligevel, så er det blevet sagt.'"
Kilde: Jakob Kvists ”Møllehave – et liv har fem akter”,
Aschehoug 2002.
Om livets under
"Den, der forlanger et under for at ville tro, kommer aldrig over underets tvetydigheden Troen,
derimod, ser hele livet som et eventyrligt solbeskinnet under. Er det ikke fantastisk, at du er i
live? At du kan se, høre, tale? At der er mennesker,
der holder ud med dig og holder dig ud, fordi
de holder af dig? Hvad har Gud så gjort for dig?
Alt har han gjort for mig! Givet mig livet og det
daglige brød og mennesker at leve med og elske"
Kilde: Johannes Møllehaves ”Dødningehjem –
De levendes land: 26 prædikener”, Lindhardt og
Ringhof 1981.
Om Djævelen
"Det sker under tiden, at man bliver spurgt: 'Tror
du på Djævelen?' Det eneste, man kan svare,
er: 'Nej, jeg tror på Gud, for Djævelen kan man
ikke tro på, det er derfor han i Bibelen kaldes
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løgneren. Derimod skal man ikke drage hans
eksistens i tvivl.'"
Kilde: Johannes Møllehaves ”Hvad er et menneske?
Prædikener og andet”, Lindhardt og Ringhof 1984.
Om efterlivet
"Jo ældre jeg er blevet, jo mere forstår jeg, at der
er noget, der venter. Du er ikke i Paradiset, men
du er tæt på at være ved grænsen. Jeg har fået
en større erkendelse af, at der er et efterliv. Det
er i dag en meget stærk del af min tro."
Kilde: Ole Sønnichsens ”Møllehave: Jagten på lyset
og herligheden”, Gyldendal 2010.
Om livets herlighed
"Dér, hvor Guds ansigt lyser over os, er livet
fuldt af herligheden Det er den herlighed,
Johannesevangeliet aldrig bliver træt af at beskrive. En herlighed, som den enbårne har den
fra faderen – fuld af nåde og sandheden Den
vækker det døde til live."
Kilde: Johannes Møllehaves ”Dødningehjem –
De levendes land: 26 prædikener”, Lindhardt og
Ringhof 1981.
Ragna Hennelund, organist

Rundt om kirken

Konfirmation 2021
Søndag den 5. september kl. 09.00 i Vesterhede Kirke
Jonas Midtgaard Christensen, Lundgårdvej 68, 7250 Hejnsvig
Søren Skovgaard Nielsen, Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig

Søndag den 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 den 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 den 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
Viktor Jørgensen, Kolding Landevej 40, 7250 Hejnsvig

Telegrammer

Telegrammer og breve kan afleveres i sognehuset, umiddelbart før samt under
konfirmationsgudstjenesten.
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Indskrivning af nye konfirmander
for årgangen 2021/22 foregår i forbindelse med
gudstjenesten i Hejnsvig Kirke den 29. august
kl. 10.30 og efterfølgende vil der være en kort
forventningsafstemning og orientering om selve
forløbet og konfirmationen. I bedes møde op
med mindst en repræsentant for hver familie +
selvfølgelig konfirmanden selv. Menighedsrådet
vil være vært for et mindre traktement, så vi kan
holde den værste sult fra døren. Der kommer en

særskilt indbydelse med lidt mere information
umiddelbart efter, at sommerferien er slut. Jeg
glæder mig rigtig meget til både at møde jer
og være sammen med jer. Det plejer at være et
rigtig godt forløb.
Konfirmationsdatoerne er sat til søndag den
24. april i Hejnsvig og søndag den 1. maj i
Vesterhede.

Minikonfirmander
Snart starter der igen et hold for minikonfirmander. Det er for alle piger og drenge i Hejnsvig, der
går i 4. klasse. Minikonfirmandundervisningen er
én af mange måder at fortælle sit barn om den
tro og den kirke, de fleste af dem er døbt ind i.
Der skal ske mange forskellige ting til minikonfirmand. Vi skal på opdagelse i kirken - ude,
inde, oppe og nede. Vi skal høre om, hvorfor vi
er blevet døbt og hvorfor man får brød og vin i
kirken. Orglet skal prøves og tårnet skal bestiges,
så vi kan se klokkerne. Vi vil lege og spise boller,

være kreative, synge og høre historier fra bibelen.
Glæd jer til at være minikonfirmand!!
Vi starter onsdag den 27. oktober. Vi skal være
sammen 5 onsdag eftermiddage kl. 14.35 –
16.30 – frem til onsdag den 24. november. Det
er gratis at deltage i minikonfirmand.
Invitation til minikonfirmandundervisning bliver
delt ud på skolen af kirke- og kulturmedarbejder
Lis Møberg.

Lørdagsdåb
Kort fortalt, så bliver man, ved dåben, døbt ind i
Guds familie, menigheden. Derfor er det fortsat
normalen, at man bliver døbt ved en gudstjeneste, hvor resten af menigheden har mulighed
for at være med.
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Da der er blevet efterspurgt dåb om lørdagen,
er vi i menighedsrådene imidlertid blevet enige
om, at give mulighed for lørdagsdåb kl. 10.30 på
følgende datoer i de pågældende kirker:

Lørdag den 28. august 2021 i Vesterhede Kirke
Lørdag den 27. november 2021 i Hejnsvig Kirke
Lørdag den 29. januar 2022 i Vesterhede Kirke
Lørdag den 26. marts 2022 i Hejnsvig Kirke
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Indsamlingsliste
Frem til og med søndag den 29. august (13. s. e. trinitatis) samler vi ind til
Menighedsfakultetet i Århus
Menighedsfakultetet vil fremme mission, vækst og fornyelse i kirken gennem
akademisk, teologisk forskning og uddannelse.
Vi tror, at indholdet i kirkens præste- og lederuddannelse er af fundamental
betydning 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.

I september og oktober (14. – 22. s. e. trinitatis) samler vi ind til Mission
Afrika og Åbne døre og der er offergang til fordel for de to organisationer ved høstgudstjenesterne søndag den 26. september i Vesterhede og
søndag den 3. oktober i Hejnsvig.
MISSION AFRIKA arbejder i verdens mest oversete lande. Mange katastrofer
og humanitære kriser går under mediernes og politikernes radar. Ikke fordi
de ikke er alvorlige og vigtige, men fordi der mangler politisk vilje og støtte.
Sådan skriver den norske ngo, Flygtninghjelpen, i en ny rapport, der blev offentliggjort den 5. juni.
I rapporten præsenterer organisationen en liste over de 10 mest oversete
humanitære kriser i 2018. Cameroun, Centralafrika og Mali – lande hvor Mission
Afrika arbejder – er alle på listen.
– At humanitære kriser forsømmes, kan skyldes manglende geopolitisk
interesse. Eller at de mennesker der er ramt, er for langt væk eller svære at
identificere sig med. Forsømmelse kan også skyldes, at der er konkurrerende
politiske prioriteter, og at der mangler vilje til at gå på kompromis. Det skaber
langvarige kriser, hvor den økonomiske støtte falder, skriver ”Flygtninghjelpen”
i rapporten.

Åbne Døre eksisterer og arbejder med ét formål: at styrke kirken til at kunne
være kirke i de mest fjendtlige områder. Vi leverer bibler, træner kirkeledere,
tilbyder bibelbaserede læse- og skrivekurser og støtter kristne, der lider for
deres tro.
Globalt set består Open Doors af mere end 25 såkaldte udviklingsbaser,
der sammen indsamler gaver til vores feltarbejde i mere end 60 lande. Vores
feltbaser består af lokale kirker, partnere og kristne, som har hørt og handler
på nødråbet fra de forfulgte kristne.
I Danmark gør vi samtidig en indsats for at skabe opmærksomhed om og
udbrede kendskabet til den globale forfølgelse og mobilisere kristne til at bede,
støtte og involvere sig.
Åbne Døre er kendte for deres verdensrangliste over forfulgte kristne i
verden – en kristen organisation, der tør hvor andre tier.
De er kendt for bibel smugling og rejser ind i de mest lukkede lande for at
opmuntre og styrke de kristne der, gøre opmærksom på kristendomsforfølgelse,
sørger for at de ikke bliver glemt. I dag har Åbne Døre kontorer i 24 lande og
projekter i mere end 50 lande. Arbejdet finansieres udelukkende ved frivillige
gaver fra kirker, foreninger og enkeltpersoner.

I november måned samler vi ind til Blå Kors i Danmark (Fra Allehelgen til
sidste søndag i kirkeåret):
Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation, som hjælper udsatte mennesker, hjemløse, misbrugere og deres børn. Arbejdet spænder vidt fra væresteder
og botilbud til lejrture for udsatte børn. Man driver en række institutioner,
projekter og genbrugsbutikker, som er fundamentet i vores arbejde med
udsatte mennesker. Dem samler vi ind til i perioden fra den 1. november til
den 29. november.
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40-års jubilæum og indvielse af alterkalken
Foto: Lenger Foto
Søndag den 25. april blev på mange måder en
fantastisk fest-søndag i Hejnsvig Kirke. Det var
første gang, der måtte synges i kirken, efter
restriktionerne for sang i kirken var ophævet –
skønt at kunne få lov at synge med på salmerne
igen!
Dernæst skulle vi fejre vores fantastiske organist,
Ragna, der har siddet på orgelbænken i 40 år.
Ragna modtog Dronningens fortjenstmedalje.
Og så har kirken fået ny alterkalk, som også
blev indviet denne søndag.
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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 A G O G A R R A N G E M E N T E R
sanseoplevelser for alle nyfødte i alderen 0 - 1 år
sammen med mor og/eller far.
Det varer 35-40 minutter.
Babysalmesang er for alle, der har lyst, og
det kræver ikke et stort kendskab til kirken og
salmerne, og du behøver ikke være et musikalsk
geni for at deltage. Alle kan være med!!
Efter vi har sunget og leget, slutter vi med kaffe/
te og hyggesnak.

BABYSALMESANG
Babysalmesang i folkekirken er opstået ud fra en
viden om, at sang og musik stimulerer barnets
musikalske og sansemotoriske udvikling.
En baby forstår ikke salmerne, men babyen kan
sanse stemningen og atmosfæren, og tekst og
melodi kan lagre sig i barnets underbevidsthed.
Babysalmesang i Hejnsvig Kirke er en mulighed for at få en god oplevelse med sit barn, i det
fantastiske rum, som kirken er. Samtidig giver det
også mulighed for fællesskab med andre, i den
tid man er hjemme på barsel. Babysalmesang
er en formiddag i kirken med sang, musik og

Vi samarbejder med Vorbasse Kirke om dette
arrangement, hvilket betyder, at der først er 6
gange i Hejnsvig Kirke, og efterfølgende er der
6 gange i Vorbasse Kirke. Alle forældre med babyer er velkomne til at deltage i babysalmesang
i begge kirker, uanset hvilken kirke man hører til.
Vi starter nyt hold i Hejnsvig Kirke torsdag den
26. august 2021 kl. 10.00
Forløbet strækker sig over 6 torsdage.
Derefter fortsætter vi i Vorbasse Kirke torsdag
den 28. oktober 2021 kl. 10.00
For mere information kontakt Kirke- og kulturmedarbejder Lis Møberg, 20 28 61 47 eller mail
lismoeberg@gmail.com

SALMELEG - FOR BØRN FRA 1 – 5 ÅR
De 1- 5-årige og deres familie, der var inviteret
til sang, rytme og leg i kirken, blev jo snydt her
i foråret, da vi ikke kunne gennemføre salmeleg
i Hejnsvig Kirke som planlagt pga. Corona kirkelukning. Men nu er vi klar med en ny sæson!!
Lørdag den 18. september kl. 10.00
Lørdag den 9. oktober kl. 10.00
Lørdag den 13. november kl. 10.00
Til salmeleg skal vi lege med hele kroppen, hoppe, sanse, danse, lave fagter og lære nye sange
og salmer. Det er med til at stimulere barnets
naturlige udvikling og medfødte musikalitet.

Salmeleg er musikalsk dåbsoplæring, hvor vi
synger, leger, hører om Gud og oplever fællesskabet og nærværet med hinanden i det store
spændende kirkerum. Kendskab til kirke og salmer er ikke en forudsætning for at være med.
Det er gratis at deltage.
Det varer fra kl. 10.00 til ca. kl. 10.30, hvorefter
der er lidt forfriskninger til alle, der har lyst. Tag
jeres børn på 1 – 5 år med til sang, rytme og
leg i Hejnsvig Kirke! For nærmere information
kontakt Lis Møberg, 20 28 61 47 el. lismoeberg@
gmail.com

Hejnsvig Vesterhede
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soGnehuset
Arrangementer i Sognehuset
Nu er der langt om længe udsigt til, at vi kan
komme i hvert fald lidt i gang med at bruge vores
nye Sognehus efter endnu en lang periode med
stilstand på grund af Covid-19.
Vi nåede lige at rulle i gang med et enkelt arrangement i september sidste år, hvor vi havde
klaverstemmer Ole Peter N. Jørgensen på besøg
for at fortælle om vores nye Hornung og Møllerflygel og underholde med muntre episoder fra
hans lange karriere som klaverstemmer. Det blev
en dejlig aften, og vi fik vished for, at Sognehuset
er ideelt at afholde arrangementer i. Der er plads,
også selv om vi stadig skal holde afstand til hinanden, og lydforholdene er gode.
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Siden vores første arrangement i september er
der blevet installeret lydanlæg i Sognehuset, og
der er sat projektor og storskærm op, så der kan
vises billeder, film osv. Derudover søgte vi i efteråret Ole Kirk’s Fond om støtte til at indkøbe den
nye højskolesangbog. Vi var så heldige, at vi kom
i betragtning, så vi har simpelthen fået penge
af Ole Kirk’s Fond til at købe 100 stk. af den nye
højskolesangbog, hvilket vi selvfølgelig straks
benyttede os af. Så den står klar i Sognehuset
og venter bare på at komme i brug. Det er en flot
gave, som vi er meget taknemmelige for.
Vi er i gang i koncert- og aktivitetsudvalget
med at planlægge kommende arrangementer i
Sognehuset og forestiller os 3 aftenarrangementer i efteråret og 3 aftenarrangementer i foråret.
Det kunne også sagtens være arrangementer,
som vi planlægger og afvikler sammen med
en eller flere af de foreninger, vi har i området.
Tidsrammen om aftenarrangementer vil være kl.
19.00 – kl. 21.30 (ca.).
Foreløbig har vi fastlagt nedenstående arrangementer, så sæt endelig kryds i kalenderen ved:
Torsdag den 2. september kl. 19.00- 21.30.
Højskolesangaften i sognehuset ved organist
Ragna Hennelund.

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

Tirsdag den 14. september kl. 19.00 – 21.30:
Tonny Østergaard fra TF Kirkesølv kommer og fortæller om Hejnsvig Kirkes nye alterkalk, disk mv.,
som Tonny Østergaard har fremstillet. Tonny er
en rigtig god fortæller, og arbejdet med kirkesølv
er fascinerende og for mange et ukendt område,
så det bliver helt sikkert en spændende aften.

Tirsdag den 5. oktober kl. 19.00 – 21.30:
Frands og Karin Pedersen kommer og fortæller
om deres tid som præstepar i Hejnsvig fra 1999
til 2012 og om livet derefter som præstepar i
frikirken ”Borgerkirken” i Silkeborg. Vi glæder
os meget til at se og høre Karin og Frands igen
i Hejnsvig. Der vil være fællessang og kaffe og
kage ved arrangementet.
Torsdag den 25. november kl. 19.00- 21.30:
Museumsinspektør ved Vardemuseerne Holger
Grumme Nielsen kommer og holder foredrag om
de vestjyske københavnerplantager. Foredraget
vil være krydret med originale fotos fra de mange
plantager.
...
Vi opfordrer jer fortsat til at komme med gode
ideer til aktiviteter og arrangementer i Sognehuset og håber sådan, at I vil være med til at fylde
huset med liv og glæde. Sig endelig også til, hvis
I kunne have overskud, lyst, tid og interesse i at
være med som frivillige i Sognehuset. 
På glad gensyn i Sognehuset
Koncert- og aktivitetsudvalget

NYHED! Onsdags café i Sognehuset
Efter en lang og hård Corona-nedlukning af hele
vores samfund har mange mærket, hvor meget
man har savnet at være sammen med andre
mennesker, og hvor vigtig det er at være med i
et fællesskab.
For fællesskab får mennesker til at blomstre!
Har du lyst til at drikke formiddagskaffe sammen med andre en onsdag formiddag? Så er
muligheden her!
Alle der har lyst, inviteres til at være med
i et fællesskab, hvor vi deler hverdagen med

hinanden og er sammen om kaffe, snak og sang
i Sognehuset
Dørene til onsdags café i Sognehuset åbner
første gang onsdag den 18. august 2021 kl.
10.00 – ca. 11.30.
Derefter vil der være onsdags café hver anden onsdag i ulige uger kl. 10.00.
Har du spørgsmål eller har du ikke mulighed
for selv at komme til Sognehuset, kan du kontakte sognemedhjælper Lis Møberg, tlf. 20 28 61 47.

Hejnsvig Kirkekor
Kirkekoret øver i Sognehuset, Torvegade 2, hver
torsdag fra 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
en 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 en gang imellem ude og optræde andre steder til forskellige arrangementer.
Organist Ragna 24 26 46 25

Juniorklubben
Kirkens juniorklub mødes hver 2. torsdag kl.
18.30 – 20.30 i lige uger.
Juniorklubben holder til i Sognehuset, Torvegade 2.
Juniorklubben er for alle, der går i 4.– 7. klasse. Så
kom og vær 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-/pigeaftner 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, kontakt for nyt

program eller hent det i kirkens våbenhus. I kan
også finde programmet på www.hejnsvigbynet.
dk, under kirke/juniorklubben
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arrangementer i VESTERHEDE & HEJNSVIG
VESTERHEDE
BORGERFORENINGEN
Vedrørende hjemmesiden. Kontakt: Karen
Kragh, webmaster@vesterhedeby.dk
Formand i borgerforeningen.
Kontakt: Claus Markvardsen, tlf. 22 34 45 20
borgerforening@vesterhedeby.dk
www.vesterhedeby.dk

HEJNSVIG
AFTENHØJSKOLE
På Petersmindecenteret i Hejnsvig
Kontakt. Poul Ivar Thomsen, tlf. 75 39 60 36

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 en bibelkreds ud fra missionshuset.
• Det 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 oplandet, 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, tlf. 28 78 11 66, Mail.
sigridjohansen7@gmail.com
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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 – 20.30
Spejdere er 6. – 8. klasse
Kontakt: Amdi Leding, tlf. 51 89 19 63
Tirsdage i ulige uger 18 – 20.30
Seniorer er 9. klasse og op
Kontakt: Amdi Leding, tlf. 51 89 19 63
Tirsdage i ulige uger 18 – 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

KIRKENS KORSHÆR
Kontakt: Margit Hansen, tlf. 61 73 45 17
JULI: Ferie
Onsdag den 18.august kl. 9.30
hos Lis Lindbæk
Onsdag den 15 september kl. 9.30
hos Grete Jensen
Onsdag den 27 oktober kl. 9.30
hos Else Jørgensen
Onsdag den 24 november kl. 9.30
hos Oline Stål

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

Hejnsvig Vesterhede
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arrangementer i VESTERHEDE & HEJNSVIG
PETERSMINDECENTRET

SOLDATERMISSIONEN

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

PLEJECENTRETS VENNEKREDS

Kontakt: Ernst Thomsen, tlf. 21 77 78 17
Onsdag den 29. september kl. 19.30
Indbyder Hejnsvig-Vorbasse soldaterforening
til efterårsmøde
og generalforsamling i Hejnsvig missionshus.
Aftenens taler er Finn B. Jørgensen, Fredericia.

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

SYNG DIG GLAD

Mandag den 9 august kl. 14.30
Lea Hansen, Vorbasse:
Fortæller om Røde Kors arbejdet, lokalt og ude
i verden
Tirsdag den 14 september.
Høstfest kl. 17.30
Det vil vi fejre med en god middag, hyggemusik ved (Dorthe og Søndergård) fællessang og
en god snak.
Pris 150 kr.+ drikkevarer.
Tilmelding til plejecentret på tlf. 25 55 76 65
Søndag den 17. oktober kl.14.30
Musikcaféen. Vi vil nyde søndag eftermiddagskaffen med små hjemmebagte kager, og vi vil
lytte til god musik og sang, som Bent Junker og
Katrine leverer.
Der bliver også mulighed for fællessang.
Kom og deltag i en hyggelig eftermiddag.

Fællessang på Hejnsvig Plejecentret
Kontakt:
Aase Hansen, tlf. 25768056 eller
lillevej10@gmail.com.
Mandag den 20. september kl. 14.30
Ragna og kirkekoret
Mandag den 18. oktober kl. 14.30
Gertrud Madsen
Mandag den 15. november kl. 14.30
Hanne Kristensen

♦

Mandag den 8. november kl. 14.30
Har ikke emnet klar, bliver bekendtgjort senere.
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GUDSTJENESTER
AUGUST
1.

HEJNSVIG

9. s. e. trin.

8. 10. s. e. trin.
15. 11. s. e. trin.

VORBASSE/SKJOLDBJERG

10.30

09.00 Vorbasse JJ

09.00
Rundstykker i Sognehuset

10.30 Skjoldbjerg JJ

10.30

09.00 Vorbasse JJ

22. 12. s. e. trin.
29. 13. s. e. trin.

VESTERHEDE

10.30
10.30
Indskrivning af nye
konfirmander

SEPTEMBER
5. 14. s. e. trin.

11.00 Konfirmation

09.00 Konfirmation

12. 15. s. e. trin.

09.00 Konfirmation
11.00 Konfirmation

19.00

19. 16. s. e. trin.

09.00 SØK
Rundstykker i Sognehuset

26. 17. s. e. trin.

10.30
Høstgudstje. Vorbasse SØK
10.30
Høstgudstjeneste
m. offergang

OKTOBER
3. 18. s. e. trin.

10.30
Høstgudstjeneste
m. offergang

10. 19. s. e. trin.

19.00

10.30

17. 20. s. e. trin.

09.00
Rundstykker i Sognehuset

10.30 Vorbasse JJ

24. 21. s. e. trin.

10.30

09.00 Skjoldbjerg JJ

31. 22. s. e. trin.

10.30

NOVEMBER
7. Allehelgen

10.30

14. 24. s. e. trin.
21. Sidste s. i
kirkeåret

14.00
10.30 SØK

09.00 SØK
Rundstykker i Sognehuset

09.00 Vorbasse SØK
10.30 Skjoldbjerg SØK

28 1. s. i advent 10.30

19.00

DECEMBER
5. 2. s. i advent 09.00
10.30
Rundstykker i Sognehuset
SØK=Susanne Østbjerg Kargo
JJ= Jørgen Johansen

SOGNEPRÆST
Jørgen Johansen, Kirkevej 2, 7250 Hejnsvig,
Tlf. 61 33 50 03, e-mail. joj@km.dk
Mandag er fridag.
Fridage og fri weekender: 16. – 21. september
Ferie: 26. – 31. oktober
Fridage og friweekend: 13. – 16. november

16 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.

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

INDSAMLING
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
fredag den 1. oktober til sognepræsten.

