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NAVNE OG ADRESSER 

Sognepræst
Jørgen Johansen
Hejnsvig Præstegård
Kirkevej 2
7250 Hejnsvig
Mobil: 61 33 50 03            
E-mail: joj@km.dk
Fridag mandag
Træffetid i Hejnsvig: I Sognehuset, 
hver tirsdag fra 10.00 - 12.00 og ellers 
efter aftale.
Efter reglen: ”Når skiltet er ude, er 
præsten inde”. Det gælder også i 
præstegården.
Jeg er nemmest at fange på 
tlf. 61 33 50 03. 
Læg en besked, så ringer jeg tilbage

Organist
Ragna Hennelund
Tlf.: 24 26 46 25
Fridag mandag

Hejnsvig Kirke:
Oplysninger om Kirken: 

Søg på www.hejnsvigbynet.dk-
Graverkontor/Kirkegård:
Kirkevej 1
7250 Hejnsvig
Tlf.: 75 33 52 02
hejnsvigkirkegaard@live.com

Graver og Kirketjener:
Charlotte Stensgaard

Kirkeværge
Kaj Vingborg
Tlf.: 75 33 56 87

Menighedsrådsformand
Jørn N. Olsen
Tlf.: 75 39 61 35

Vesterhede Kirke:
Oplysninger om Kirken: 
Søg på www.hejnsvigbynet.dk

Træffetid i Vesterhede: I våbenhuset, 
hver tirsdag. Efter reglen: ”Når skiltet 
er ude, er præsten inde”. 

Graverkontor/Kirkegård
Daugårdvej 21, Vesterhede
7250 Hejnsvig
Tlf.: nr. 21 54 29 22
E-mail: vhkirke@gmail.com

Graver og Kirketjener:
Hanne Madsen
Tlf.: 21 54 29 22 
Fridag mandag

Kirkeværge: 
Jesper Jespersen

Menighedsrådsformand:
Jesper S. Bygvraa
Tlf.: 21 72 14 53

Layout: Graphic Care
Tryk: Øko-Tryk

Omdelt af KFUM spejderne i Hejnsvig

Konfirmand foto: Lenger foto, 
Hejnsvig.

Præstens spalte 

Velkommen og tak  
til Menighedsråd
Det var jo noget af en valggyser her i Hejnsvig. Fra at være 
helt ude på katastrofens rand med kun én opstillet til det 
nye råd her i Hejnsvig, så endte det med kampvalg og hele 
9 personer, der blev valgt ind som medlem af rådet eller 
suppleanter. Det var dog helt fantastisk at være vidne til. 
Også i Vesterhede blev det til et godt og nyvalgt råd, også 
her en god blanding af nye og erfarne kræfter. Så tak til alle 
jer, der stillede op og lod jer vælge. Tak også til det gamle 
råd, som på så mange måder har været med til at lægge 
bunden for det nye råd. Vi har nået en milepæl for kirkens 
liv i de to sogne med det nye sognehus. Nu er det så de 
nye rådsmedlemmer, der skal fylde rammerne ud, tænke 
tanker og give både sognehuset og kirken retning. Lad mig 
så sluttelig minde om ordene fra Salme 127:1:

”Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene 
forgæves”.

Jørgen Johansen
sognepræst

Forsidefoto:  
Billedet har hængt i Hejnsvig Kirke, er nu i sognehuset.
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De fleste så bare en lille dreng

Der er noget uanseeligt og beskedent over Jesu fødsel, som gør, at man ved 
første øjekast alt for let overser betydningen af det, Gud har gang i: 

”Dette er tegnet, I får: ´I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe´” 
(Luk.2:12).  

Hvad særligt er der ved det?? 
Det er der vel ikke noget specielt i – hvis man ikke lige vidste, at han blev 

født af en jomfru?
Helt naturligt ville folk bare tænke, at Maria og Josef selvfølgelig var blevet 

gift, havde fået et barn, og at Josef selvfølgelig var far til barnet. 
Gravid ved Helligånden er i al fald ikke det, der lige falder først ind i tanken. 

Guds søn endnu mindre.
Når man sådan lige tænker ved det, så var der ikke ret mange, ud over Josef 

og Maria, hyrderne på marken og de vise mænd, der vidste, hvad der foregik. 
Verdens frelser var ved at komme til verden. 
I ham besluttede Gud at lade hele sin fylde tage bolig, og Herredømmet 

skulle hvile på hans skuldre, bare lige for at nævne et par af de ting, der blev 
sagt om ham.

De fleste så bare en lille dreng. 
Det har altid undret mig, hvorfor Gud gik så ydmygt og uanseeligt til værks? 
Som om Gud med vilje holder sig skjult i et ganske almindeligt menneske. 
Synligt, men alligevel skjult for det blotte øje, som om det med Gud ikke 
nødvendigvis lige er det første, man får øje på?

Det er, som om, der hviler et slør hen over det med Gud, som først fjernes 
i det øjeblik, du kommer til tro på ham (2.Kor.3:16), nærmest som en åben-
baring.

For mig var det som om der åbnede sig en helt ny verden. Bibelen som 
eksempel, der for mig før var en gang usammenhængende volapyk, gav lige 
pludselig mening. Hvor kom det lige pludselig fra?

Jeg kan ikke sige andet, end at det skete i det øjeblik, hvor jeg i min fru-
stration over ikke at kunne finde Gud, sagde: ”Jesus, hvis du virkelig er til, så 
må du have lov til at komme ind i mit liv”.

3

Forsidefoto:  
Billedet har hængt i Hejnsvig Kirke, er nu i sognehuset.
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En ny julesalme ”Den nat du blev født”
1. Den nat du blev født var der stille på jorden
 var markerne lyse
 var drømmene blå
 og alting var venten, et vindstrejf af hænder
 en stilhed før starten, et gisp i det grå

2. Den nat du blev født var der hyrder på marken
 var stjernerne klare
 var midnatten stor
 og alting var tøven, som lyset derude
 der langsomt slog kreds om den sovende jord

3. Den nat du blev født var der ord der blev hvisket
 var læberne åbne
 gik tanker i stå
 et øjebliks pause og vismænd blev tavse
 så fik de et syn og begyndte at gå

4. De gik gennem lysår og dage og tider
 de gik gennem somre
 de gik gennem savn
 de gik gennem hundredetusinde slægter
 og spredte din vilje og sagde dit navn

5. I dag er de kommet til verden. De synger
 med livsmilde stemmer
 der lukker os op
 og intet vi tier, fornægter og skriger
 kan standse ét eneste spjæt i din krop

6. For du, du er lyset der vender tilbage
 de hænder vi rækker
 et julenatssuk
 og angsten vi bærer går stille til side
 og så kan vi se. vores nabo er smuk!

7. Så skyder der roser i fremmedes øjne
 og kirkerne svæver
 på glitrende ord
 og går vi i sorgen? I nat er det morgen
 og himlen er optændt af lysende spor

 
Iben Krogsdal, 2015
Melodi. Erik Sommer, Thomas Reil
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Klokkespilsprogram
December
Kl. 09.00 Blomstre som en rosengård
Kl. 17.00 Hjerte, løft din glædes vinger
Januar
Kl. 09.00 Dejlig er den himmel blå
Kl. 17.00 De hellig tre konger så hjertensglad
Februar
Kl. 09.00 Her vil ties, her vil bies
Kl. 17.00 Spurven sidder stum bag kvist
Marts
Kl. 09.00 Morgenstund har guld i mund (6 
variationer)
Kl. 17.00 Sig månen langsomt hæver

Vi har en rigdom af gode, gamle julesalmer, som 
det giver glæde, tryghed og ro at synge år efter 
år. Det skal vi blive ved med! Ingen som helst 
tvivl om det! 

Men der er de senere år også blevet skrevet 
flere nye julesalmer, som er værd at kigge nær-
mere på og lytte til. En af dem er ”Den nat du 
blev født” med tekst af Iben Krogsdal og med 
to nye melodier af hhv. Erik Sommer og Thomas 
Reil; begge melodier er gode. Det er en glad og 
enkel julesalme om julebudskabet, der spredes 
som håb og lys op gennem årtusinder. Teksten 
taler for sig selv, og budskabet står lysende klart. 

Iben Krogsdal er en dansk forfatter, født i 1967 
og gift med sognepræst Morten Skovsted. Iben 
Krogsdal debuterede i 2010 som salmedigter 
med salmesamlingen ”Vi som er søgende”, og 
siden har hun udgivet flere store salmesamlinger. 
Blandt andet har hun gendigtet alle Luthers sal-
mer i Den Danske Salmebog. Vi har med succes 
prøvet en af dem af i koret, nemlig ”Vor Gud du 
mærker vores sorg”, som er en gendigtning af 
”Vor Gud han er så fast en borg”. Iben Krogsdal 
har modtaget flere legater fra Statens Kunstfond 
og har sange og salmer med i en række sang- og 
salmebøger.

Den ene af melodierne til salmen er skrevet 
af Erik Sommer, som er født i 1948 og uddannet 
som musikpædagog og komponist. Erik Sommer 

var bankmand, før han tog en konservatorieud-
dannelse som musikpædagog og har også taget 
den præliminære organisteksamen fra Vestervig 
Kirkemusikskole. Han har været højskolelærer, 
lektor i musik ved Nørre Nissum Seminarium og 
forstander på Seniorhøjskolen i Nørre Nissum. 
Erik Sommer er desuden foredragsholder, korin-
struktør samt underviser ved kurser for musiklæ-
rere. Han har skrevet et hav af melodier, og en del 
af dem er blevet optaget i højskolesangbogen. 
Erik Sommer har også bidraget med melodier i 
Den Danske Salmebog og skriver stadig melodier 
til nye salmetekster.

Den anden af melodierne er skrevet af Thomas 
Reil, født i 1968 og uddannet rytmisk pianist. Han 
virker som musiker og kapelmester og underviser 
ved kultur- og musikskoler. Thomas Reil har skre-
vet en række salmemelodier til nye tekster, men 
har blandt andet også bidraget med en sang til 
det danske Melodi Grand Prix, så han er alsidig i 
sine kompositioner. 

Hvis ellers det når at blive sådan i år, at kirke-
koret må begynde at deltage i gudstjenesterne 
igen, synger vi ”Den nat du blev født” i december, 
så kan I høre i hvert fald den ene af melodierne, 
og jeg tror, det bliver Erik Sommers melodi, vi 
vælger at bruge, fordi den umiddelbart virker til 
at være den mest sangbare af de to. 

Nye bidrag til salmeskatten
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Årets konfirmander 2020

Vesterhede kirke d. 30. august

Rundt om kirken

Hejnsvig kirke d. 22. og 23. august
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Årets konfirmandsalme 
Hejnsvig og Vesterhede 2020

Mel.: Se, hvilket menneske

1) Endelig lykkes det,
glade vi står
her i vor kirke,
og dagen er vor.
Glemt for en stund 
Covid-19, hurra.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud.

2) Se konfirmanderne,
se vores sind.
Se, vores smil, 
glæden lukker vi ind.
Varme og fest,
mad til alle som en.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud.

3) Se konfirmanderne,
flotte de er,
Dagen er deres,
og festen er her.
Kærlighed spreder de 
på deres vej.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud. 

4) Se, konfirmandlejren
den gik så godt.
Vi så en film, 
Jørgen sov, det var flot.
Snakke om dåb og om tro,
det er hot.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud.

5) Se konfirmanderne,
nu er vi klar.
Troen på Gud 
vi bekræftet nu har.
Vejen den ligger
for fødderne klar.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud.

6) Se konfirmanderne,
glade vi står.
Roser og gaver
det tror vi, vi får.
Vi har i kirken 
bekræftet vort ”ja”
til vores Skaber, for 
sådan er Gud.

Kommende konfirmationsdatoer 

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

Aksel, Alexander, Dicte, Bastian, Emma, Esben, Frederik, Hanne, Ida G.B., 
Ida J. K., Josefine, Lucas, Magnus, Malene, Natalie, Simon, Tobias, Victoria, 
Valdemar, Camilla, Johan, Louise, Rikke.
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Nye menighedsråd ved begge kirker

Den 15. september blev der afholdt valgforsamling i Sognehuset i Hejnsvig, men desværre lykkedes 
det ikke at samle et fuldt menighedsråd denne aften. Så der måtte en ekstra valgforsamling til.

Den 6. oktober var der igen mødt omkring 35 mennesker op til valgaften i sognehuset, og denne 
gang lykkedes det at få valgt et fuldt menighedsråd i Hejnsvig.
Der blev valgt 5 nye medlemmer ind og 3 suppleanter.

Hejnsvigs nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent 2020. 
Fra venstre: Thomas Olesen, Susanne Lenger, Dina Møberg, Dorthe Habekost, Jørgen Johansen 

(præst), Susanne (Sus) Damkær og Jesper Bygvraa.

Suppleanter i Hejnsvig menighedsråd 2020
Fra venstre. John Pedersen, Misha Sällberg, Peter Thorstensen.

8
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Også i Vesterhede 
måtte der en anden runde til, før der så også her kunne blive et fuldtalligt menighedsråd, dog 
uden suppleanter.
Det nye menighedsråd i Vesterhede der tiltræder 1. søndag i advent 2020

Fra venstre. Jane Skovgaard Nielsen, Jesper Jespersen, Frank Voss Jensen, Jørgen Johansen, Lea 
Nissen og Carsten Fredsgaard Larsen.

Farvel og tak til Adrian
Den 1. september sagde vi farvel til 
Adrian, som har arbejdet på Hejnsvig 
kirkegård siden foråret 2019.
Vi siger tak til Adrian for indsatsen ved 
Hejnsvig kirke og ønsker ham alt godt i 
hans nye udfordringer. 
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Orientering

Hvert eneste år samles kristne verden over i en 
af de første uger i det nye år for at vise enhed i 
bøn trods deres forskelligheder:

”Ikke alene for dem beder jeg, men også for 
dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle 
må være et … for at verden skal tro, at du har 
udsendt mig” (Joh.17:20-21), sådan bad Jesus 
for disciplene med henblik på os.

Nu er det os, der må bære det videre, som 
Gud ved Helligånden satte i gang på pinsedagen.

 Her i sognet har vi oplevet, at Gudsriget, 
kirken, har sat nye knopskydninger. Vi har fået 
et nyt sognehus og ønsker hinanden tillykke 
med det. Vi har et gammelt missionshus og er 
taknemmelige for det. Vi har en levende kirke 
og en levende menighed på dette sted. Nu er 
tiden til at samles i bøn for året, der stunder til. 

Traditionen tro løber bedeugen over fire aftner 
her. Det nye er, at vi samles tre forskellige steder:

1.   Første aften, mandag d. 11. januar, mødes 
vi i missionshuset kl. 19.30.

2.   Anden aften, tirsdag d. 12. januar, mødes 
vi i sognehuset kl. 19.30

3.   Tredje aften, onsdag d. 13. januar, mødes vi 
i bibelkredsene.

4.   Fjerde aften, torsdag d. 14. januar, er der 
skriftemålsgudstjeneste i Vesterhede kirke

Den sidste aften i bedeugen, søndag d. 17. ja-
nuar, slutter vi af med en Syng den igen gudstje-
neste i Hejnsvig kirke kl. 19.30. På den måde, har 
vi været næsten hele turen rundt i det kirkelige 
landskab. Kom og vær med, det er en rigtig god 
måde at starte det nye år på.

Coronabestemte arrangementer

Bedeallianceuge

"Det er svært at spå – især om fremtiden” – det er sådan et rigtig belejligt Storm 
P-citat midt i denne sære coronatid, men ikke desto mindre sandt. 
Som det er nu efter de gældende regler i kirken, kan det godt blive lidt problematisk 
at afholde følgende arrangementer. 
Det eneste vi med sikkerhed kan sige, er, at vi gerne vil, men at vi er begrænset af 
de til den tid gældende regler. 

Syng julen ind – på Facebook
10

Traditionen tro plejer vi at synge julen ind den 
sidste søndag før juleaften. Det er et af de ar-
rangementer, vi ikke på forsvarligvis er i stand 
til at gennemføre. I stedet har vi valgt at lave en 
´jule-video´ med nogle af de sange og salmer, vi 
forbinder med julen. 

 Den vil blive lagt op på Facebook senest sønda-
gen før, arrangementet alligevel skulle være løbet 
af stablen. På den måde kan vi alligevel være 
med til at synge julen ind sammen – hver for sig.
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Julefest i missionshuset
Af selv samme grund har missionshuset valgt at 
aflyse den traditionsrige julefest mellem jul og 
nytår og henviser til videoen ”Vi synger julen ind” 
på kirkens Facebook side.

Lørdagsdåb
I forbindelse med corona-situationen, har der 
været stor efterspørgsel på lørdagsdåb. Kort 
fortalt, så bliver man 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.
Vi er i menighedsrådene imidlertid blevet enige 
om at give mulighed for 4 lørdage med dåb om 

året, alle lørdage kl. 10.30. Vi håber, at I vil tage 
godt imod initiativet 😊
Af personalemæssige årsager har man fordelt 
lørdagene således mellem de to sogne:

o Lørdag d. 30. januar og d. 28. august  
i Vesterhede kirke.

o Lørdag d. 27. marts og d. 27. november i 
 Hejnsvig kirke.

Julekoncert 2020 
med Lise Petersen og Alletiders Historie 
i Hejnsvig Kirke

Torsdag d. 10. december 2020 kl. 16.30 åbner 
vi dørene for en anderledes julekoncert, end vi 
har været vant til gennem de seneste mange år. 
Det bliver i år en julekoncert for hele familien. 

Alletiders Historie-koncerten er en musikalsk 
genfortælling af juleevangeliet som på en finurlig 
og  fantasifuld måde levendegør historien om 
den allerførste jul. Vi følger Maria og Josef på 
deres rejse mod Betlehem og besøger hyrderne 
på marken, men vi møder også det trætte æsel 
som bar Maria, den glade ko i stalden og vismæn-
denes vadende kameler. Alletiders Historie er for 
alle børn og voksne som kan lide jul, musik og 
en god historie! 

Lise Petersen og hendes band har skrevet den 

medrivende musik, som blander alt lige fra pop 
og jazz til afro- og klezmermusik og Svend Erik 
Petersen er forfatter til fortællingen og sangtek-
sterne. Svend Erik Petersen er også manden der 
har skrevet teksten til den, efterhånden ret så 
kendte, nye julesang, der blev kåret af DR´s seere 
og lyttere til årets julesang i 2015: ”Hvad er det 
der gør jul til noget særligt”

Medvirkende er Lise Petersen som sanger, 
hendes far Svend Erik som fortæller og et 
4-mands-band.

Der tages ikke entré til koncerten i kirken, men 
hvis man vil deltage i spisning i sognehuset efter 
koncerten, koster det et mindre beløb pr. person. 

11
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Indsamling

Kristelig Handicapforening er en evangelisk luthersk forening. KH har tre formål:
• at fremme forkyndelsen af det kristne budskab blandt handicappede og deres 

pårørende
• at fremme oprettelse af kristne bofællesskaber for handicappede og varetage 

disses interesser
• at varetage de handicappedes sag generelt til bedste for de handicappede og 

deres familier.
KH har 12 bofællesskaber, som er placeret i hele landet.
I KHs bofællesskaber er der trygge rammer til at trives og udvikles som hele men-
nesker. Beboerne har hver deres lejlighed med køkken og bad; man laver mad 

Kristelig Handicapforening 
I adventstiden (29. nov. til og med 20. dec.) 

I Café Jydepotten arbejdes der ud fra det positive menneskesyn, og vi tror ube-
tinget på at det enkelte menneske har kræfter og ressourcer til at bibringe sig selv 
og fællesskabet noget værdifuldt.

Det betyder, at vi føler ansvar for at hjælpe det hele menneske, at møde dets 
fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov. Vi møder det enkelte menneske der, 
hvor det er, og uden fordomme.

Har du lyst til at være sammen med borgere i Billund Kommune og bidrage til 
at skabe værdige forhold for alle i et alkohol-/narkofrit miljø?
 

Café Jydepotten i Grindsted  
Juleaften til Nytårsdag (24. dec. til og med 27 .dec.) 

Det Danske Bibelselskab  
Nytårsaften og nytårsdag (31. dec + 1. jan.) samler vi ind til

Hvad er Bibelselskabet?
Bibelselskabet er en almennyttig, kirkelig institution, der har Hendes Majestæt 
Dronning Margrethe II som protektor. Bibelselskabets formål er at udgive Bibelen 
og bibelsk materiale og at fremme bibelbrug. Bibelselskabet støtter også interna-
tionalt bibelarbejde. 

Bibelselskabets virksomhed dækker både Danmark og Grønland. Det internatio-
nale bibelarbejde udføres primært i samarbejde med De Forenede Bibelselskaber. 

Søndagsskolerne (DFS)  
Hellig tre Konger til Fastelavn (d. 3. januar til d. 14. februar) 

Vi ønsker at inspirere og udruste dem, der vil ”give det største til de mindste”. Derfor 
- når emnet er ”Børn og Gud” – eller ”Kirke for børn” så er DFS organisationen, der 
kan hjælpe!
• DFS er en selvstændig forening i den 

danske folkekirke
• DFS er frivilligt og professionelt lokalt 

arbejde i legestuer, søndagsskoler, børne- 
og juniorklubber, lejre, Gospel-kids grup-
per og Messy Church

• DFS støtter, inspirerer og udruster ledere 
i kirkeligt børnearbejde

Lokalt har vi stor glæde at DFS gennem børneklubben TURBOSNEGL i missionshu-
set, hvor vi ofte gør brug af den konsulentbistand, vi kan få derfra

KH    bladet

CAFÉ 
JYDEPOTTEN
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KFUM-spejderne og missionshuset i sognet  
Fra 1. søn. i fasten til og med 2. påskedag (21. feb. – 4. april) 

Ved gudstjenesterne d. 22. maj og d. 29. maj, 
til midfaste og på Mariæ bebudelsesdag, er der 
offergang til fordel for KFUM-spejderne og missi-
onshuset i sognet. Offergang betyder, at der er en 
indsamling i kirken under gudstjenesten, så det 
er noget særligt. Under salmen efter prædikenen 

går man op forbi alteret og aflevere en gave til de 
to organisationer, spejderne og missionshuset, 
som så deler pengegaven bagefter. Det er sådan 
lidt en speciel oplevelse at gå op forbi alteret, 
lægge nogle penge i en skål, som om, at man 
gav dem til Gud. Prøv det!

Hejnsvig Missionshus 
gennemgår i disse år en proces, hvor man åbner 
sig mere og mere op, forandrer sig, forsøger at nå 
ud i byen bl.a. med tilbud om ALPHA, børneklub-
ben TURBOSNEGL, Middag med Mening og flere 
tiltag er på vej. Prøv lige at høre her:

Med passion for livets mening ønsker vi at 

skabe et imødekommende, humørfyldt, kærligt, 
lærende, åbenhjerteligt, forstående, meningsfyldt 
og missionerende fællesskab med rødder i den 
kristne tro på et folkekirkeligt grundlag”

Vi arbejder rigtig meget med at forny både 
rammer, bygninger og indhold i disse år, så tak 
for en god gave.”
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Nu nærmer julen sig og de mange forberedelser 
dertil. Traditionen tro skal der bindes granbogsta-
ver, også i en Coronatid. Det er én af forberedel-
serne i kirken, så den gode gamle skik kan holdes 
i hævd, med at pynte korbuen i kirken til jul.

Vi håber mange har lyst til at være med – det 
er ikke vanskeligt at binde bogstaverne, så du 
kan sagtens være med. Derudover er der også 
opgaver med at klippe grannet, rydde op, snakke, 
lave kaffe og ikke mindst drikke kaffe osv., så 
der er brug for dig og dine hænder, hvis denne 
gode tradition skal holdes i hævd!! Jo flere vi er, 
jo festligere er det!
Selv om man er med til at binde bogstaverne, er 
der ingen der ved, hvad der skal stå. Men man 
har jo lov til at gætte og ellers bliver det afsløret 
juleaften i kirken!!
Arrangementet starter kl. 16.00 med en kop kaffe 
og kirkekoret, der vil synge nogle sange for os, 
hvorefter vi går i gang med arbejdet. Vi slutter 
”arbejdsdagen” af med lidt mad at gå hjem på.
Vel mødt til granbogstavbinding!   
  

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 
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 syn-
ger 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. 
Organist Ragna 24 26 46 25

s o G n e h u s e t

Hejnsvig Kirkekor

GRANBOGSTAVER – en god gammel tradition – kom og vær med!

Torsdag d. 17. december kl. 16.00 i Sognehuset, Torvegade 2.
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Torsdag den 10. sept. var klaverstemmer Ole Peter 
N. Jørgensen fra Vejle på besøg i Sognehuset for 
at præsentere og indvi husets nye instrument, et 
ca. 100 år gammelt Hornung og Møller – flygel, 
som han selv har foretaget en totalrenovering 
af og derefter solgt til os i Hejnsvig, hvilket vi 
kan være rigtig godt tilfredse med, for det er et 
virkelig flot instrument med en dejligt blød og 
behagelig klang. Ole Peter spillede, så det var en 
lyst at lytte til, og krydrede musikken med muntre 
historier fra sin lange karriere som klaverstem-
mer. Det blev en festlig og fornøjelig oplevelse 
for de tilhørere, der havde valgt at lægge vejen 
forbi Sognehuset den aften. 

Tirsdag d. 27. oktober skulle vi have haft besøg 
af Karin og Frands, tidligere præstepar i Hejnsvig 
og Vesterhede. Men det blev aflyst og udsat på 
ubestemt tid, grundet corona og forsamlings-
forbudet. Vi vil se frem til at få besøg af Karin og 
Frands på et andet tidspunkt.

Derudover har vi indtil nu haft et par søndage, 
hvor man har kunnet gå med i Sognehuset efter 
9-gudstjenesten og få rundstykker og evt. synge 
et par sange. Det er skønt at se, at der er opbak-
ning også til den slags arrangementer.

Det er i det hele taget en glæde, at I støtter 

op om Sognehuset, så det allerede er godt på 
vej til at blive et samlingssted for sognet og kan 
være med til at give liv og livskvalitet til os alle. 
Tak for det! 

Kom endelig med gode ideer til, hvad vi i 
øvrigt kan fylde ind i Sognehuset af gode tiltag, 
og sig endelig til, hvis I skulle have overskud og 
lyst til at melde jer som frivillige hjælpere til ar-
rangementer i Sognehuset.

Vi ses i Sognehuset!

Juniorklubben 

Så fik vi indviet Sognehuset og flyglet

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 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, 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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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 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 underbevidst-
hed.

Babysalmesang i Hejnsvig Kirke er en mulig-
hed 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 
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 

kræver ikke et stort kendskab til kirken og salmer, 
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.

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 ba-
byer er velkomne til at deltage i babysalmesang 
i begge kirker, uanset hvilken kirke man hører til. 
Vi starter nyt hold i Hejnsvig kirke torsdag d. 
21. januar 2021 kl. 10.00
Forløbet strækker sig over 6 torsdage.

Derefter fortsætter vi i Vorbasse Kirke tors-
dag d. 11. marts 2021 kl. 10.00

For mere information kontakt Kirke- og kultur-
medarbejder Lis Møberg, 20 28 61 47 eller mail 
lismoeberg@gmail.com

FASTELAVNSGUDSTJENESTE 
Fastelavn i både Vesterhede og Hejnsvig
Meget kan ske inden Fastelavn indfinder sig 
søndag d. 14. februar. Som det ser ud nu, vil vi 
være i stand til at gennemfører fastelavnsguds-
tjenesterne i begge kirker.

Hvordan det bliver med tøndeslagningen, må 
vi vente med at se til vi kommer lidt tættere på. 
Men mon ikke vi finder en løsning.

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER ???????
Plejehjemsgudstjenesterne er også coronaramte 
og vi følger myndighedernes anvisninger. Lige 
nu er det desværre ikke muligt at afholde guds-
tjeneste på plejehjemmet, men vi arbejder på en 
digital løsning. Så snart myndighederne åbner 
op for gudstjenesterne på plejehjemmet igen, 
følger vi planen for de planlagte gudstjenester:"
 Onsdag d. 23/12 kl. 15:00     
Vi har desværre ikke datoerne for 2021, men de 
komme op på kirkens Facebook side og bynettet 
så snart vi har dem.

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 lidt snydt her 
i foråret, da vi ikke kunne gennemføre salmeleg 
i Hejnsvig kirke, som planlagt pga. Corona kir-
kelukning. Men nu er vi klar med en ny sæson!!  

Lørdag d. 23. januar kl. 10.00
Lørdag d. 6. februar kl. 10.00
Lørdag d. 6. marts kl. 10.00 

Til salmeleg skal vi lege med hele kroppen, hop-
pe, sanse, danse, lave fagter og lære nye sange 
og salmer. Det er med til at stimulere barnets 
naturlige udvikling og medfødte musikalitet. 

Salmeleg er musikalsk dåbsoplæring, hvor vi 
synger, leger og lærer noget om Gud og oplever 
fællesskabet og nærværet med hinanden i det 
store spændende kirkerum. Kendskab til kirke og 
salmer er ikke en forudsætning for at være med. 

Det er gratis at deltage. 
Det varer fra kl. 10 – ca. 10.30, hvorefter der er 

lidt forfriskning til alle, der har lyst. Tag jeres børn 
på 1 – 5 år med til sang, rytme og leg i Hejnsvig 
kirke! For nærmere information kontakt Lis 
Møberg, 20 28 61 47 el. lismoeberg@gmail.com 
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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

JULEGUDSTJENESTER     

Hvordan så med julegudstjenesterne og 
corona i år?
Sådan gætter jeg på, at mange har tænkt? 
Det har vi også! 

I menighedsrådene er vi kommet frem til 
to forskellige løsninger og vi har valgt at køre 
med begge to. Tre faktisk. 

Der er jo nogen af os, som stadig er i 
risikogruppen og derfor ikke kan komme til 
julegudstjeneste i vores lokale sognekirke. Da 
har vi valgt at optage en julegudstjeneste på 
video og lægge den ud på kirkens Facebook-
side juleaften. Vi har faktisk tænkt at lægge 
to ud: En helt almindelig traditionel juleguds-
tjeneste og så en, der er rettet mod børnene.

Ved siden af dem er det muligt fysisk at 
komme til julegudstjeneste i begge kirker på 
følgende tidspunkter, men i begrænset antal i 
forhold til de til enhver tid gældende corona-
restriktioner:

I Hejnsvig har vi valgt at holde 3 julegudstje-
nester, en børnevenlig kl. 10.30 og to almin-
delige, traditionelle kl. 14.30 og kl. 16.30.

For at få plads til så mange som muligt, er det 
vigtigt, at du tilmelder dig og dem, du fejrer jul 
med, så hurtigt som muligt og senest inden 
d. 18. dec. kl. 18.00.

Du tilmelder dig nemmest ved at bruge den 
vedlagte tilmeldingsblanket eller skrive en 
mail til sognepræsten på JOJ@KM.DK med de 
samme oplysninger:

1. Dit navn
2. Din e-mail-adresse
3. Dit telefonnummer

Vi har brug for at vide præcist, hvor mange 
du vil tilmelde, og om I har daglig omgang 
med hinanden, for at I kan komme til at sidde 
sammen.

4. Angiv hvor mange du vil tilmelde.
5. Angiv hvilken gudstjeneste I vil deltage i:

Kl. 10.30 (den børnevenlige)
Kl. 14.30 eller 16.30
(Du kan kun vælge én gudstjeneste)

For dig, der ikke har e-mail, ligger der tilmel-
dings blanketter i våbenhuset i begge kirker. 
Her er det vigtigt med dit telefonnummer, så 
vi kan give dig besked, om der er plads, og 
hvor i kirken der er plads, samt hvornår du kan 
hente din billet i præstegården.

Når vi har modtaget din tilmelding, vil du 
få besked på, om der er plads, og hvor der er 
plads i kirken: 
• Du vil få en mail tilbage med de pladser, 

du har bestilt.
• Det er din/ jeres billet – den skal du have 

med for at få din plads. Pladserne er mar-
keret et bestemt sted i kirken Det er der, I 
kommer til at sidde. 

• Det er altså ikke muligt at bytte plads eller 
melde flere til, når I først har indgivet jeres 
bestilling.

I Vesterhede har vi lejet mikrohallen, så her er der ingen tilmelding. Stolerækkerne vil blive 
placeret med 2 meters mellemrum. Når I ankommer, er det vigtigt, at I holder afstand og venter, 
indtil I bliver anvist en plads. Igen vil I blive placeret i forhold til, hvem I har daglig omgang 
med, eksempelvis familievis og med 2 meters afstand til den næste gruppe. Personalet vil 
tage imod jeg og vise jer på plads så hurtigt, som det kan lade sig gøre. Så kom i god tid og 
hav tålmodighed.

KIRKEKAFFE EFTER 
9-GUDSTJENESTER
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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
På Petersmindecenteret i Hejnsvig
Kontakt. Poul Ivar Thomsen, tlf. 75 39 60 36
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

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 

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. Lotte Habekost Kræmer, tlf. 30 22 64 84
 
INDRE MISSION
Formand. Sigrid Johansen, tlf. 28 78 11 66, 
Mail. sigridjohansen7@gmail.com 

DECEMBER:
Ons. d. 2. Bibelkredsene mødes i hjemmene
Ons. d. 9. Bibelstudie ved Jørgen Johansen
Fre. d. 18. Vi starter med fællesspisning kl. 
18.00 - Derpå pynter vi julettræ og synger 
julen ind. 
Tirs. d. 29. Julefest for hele familien – aflyst 
JANUAR:
Man. d. 11. Alliance Bedeugen starter i 
Missionshuset
Tirs. d. 12. Alliance Bedeuge i Sognehuset
Ons. d. 13. Alliance Bedeuge i bibelkredsene i 
hjemmene
Tors. d. 14.  Skriftemålsgudstjeneste i 
Vesterhede 
Ons. d. 20.  Bibelstudie i bibelkredsene
FEBRUAR:
Ons. d. 3. Bibelkredsene mødes i hjemmene
Ons. d. 10. Bibelstudie ved Jørgen Johansen
Ons. d. 17. Vinterferie
Ons. d. 24. Generalforsamling for IM –Hejnsvig
MARTS:
Ons. d. 3.    Bibelkredsene mødes i hjemmene
Ons. d. 10.  Mødeaften
Ons. d. 17.  Bibelstudie aften
Ons. d. 24.  Bønnevandring
Alle møder starter kl. 19.30

SOLDATERMISSIONEN
Kontakt. Ernst Thomsen, tlf. 21 77 78 17 

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

Trop 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 – 20.30

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. Elly Bolding, tlf. 30 25 50 67
Tirsdag d. 19. januar kl. 9.30
hos Ruth Mærsk
Tirsdag d. 16. februar kl. 9.30
hos Else Thorstensen
Tirsdag d. 16. marts kl. 9.30
hos Elly Bolding

Mission Afrika kvindekreds
Kontakt. Ruth Mærsk, tlf. 24 59 19 83

PETERSMINDECENTRET
Kontakt.
© 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 

Mandag d. 14. december kl. 14.30
Julehygge. Sammen med "Syng dig glad" vil 
vi synge julesalmer /sange, spille pakkespil og 
høre en julehistorie. Tag gerne en pakke med 
til 20 kr. 

Mandag d. 11. januar kl. 14.30.
Mandag d. 8. februar kl. 14.30.

Da vi ikke ved om møderne kan afholdes pga. 
Corona, har vi ikke sat emner på.
Se opslag i Brugsen, eller kontakt Margit på
tlf. 61 73 45 17
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GUDSTJENESTER

SØK=Susanne Østbjerg Kargo   JJ= Jørgen Johansen 
  

DECEMBER 2020                                                              HEJNSVIG VESTERHEDE VORBASSE/SKJOLDBJ.                                 

6. 2. søndag i advent 9.00 Rundstykker i sogne-
huset

10.30

. 13 3. søndag i advent 10.30 JJ 9.00 Vorbasse JJ

20. 4. søndag i advent 19.00 Syng julen ind 
(aflyst pga corona)

10.30

24. Juleaften 11.00 Børnegudstj.
14.30
16.30
Tilmelding til sognepræ-
sten er nødvendig (se 
inde i bladet)

15.30 Flyttet til mikrohal-
len. Ingen tilmelding

25. Juledag 10.30

26. 2. juledag 9.00 SØK 10.30 SØK Skjoldbjerg

27. Julesøndag 10.30 9.00 Vorbasse JJ

31. Nytårsaftensdag 14.30 (ingen champagne) 23.40 (ingen champagne)

JANUAR 2021

1. Nytårsdag 16.00

3. Helligtrekonger 9.00 SØK Rundstykker i 
sognehuset

10.30 Skjoldbjerg SØK

10. 1.s.  e. Htk. 10.30

13. Skriftemålsgudstj. 19.30

17. 2.s. e. Htk. 19.00 Syng den igen 10.30 JJ 9.00 Vorbasse JJ

24. Sidste se. Htk. 10.30

31. Septuagesima 10.30 JJ 9.00 Vorbasse JJ

FEBRUAR 2021

7. seksagesima  19.00 10.30 Skjoldbjerg JJ

14. Fastelavn 14.00 Fastelavn (Afvikling 
afhænger af corona situa-
tionen)

10.30 Fastelavn (Afvikling 
afhænger af corona situa-
tionen)

21. 1.s. e. fasten 9.00 SØK Rundstykker i 
sognehuset

10.30 Vorbasse SØK

28. 2.s. e. fasten 10.30 SØK 9.00 Skjoldbjerg SØK

MARTS 2021

7. 3. s. e. fasten 9.00 SØK Rundstykker i 
sognehuset

10.30 Skjoldbjerg SØK

14. Midfaste 10.30 JJ 9.00 Vorbasse JJ

21. Mariæ bebudelse 10.30 (Offergang)

28. Palmesøndag 10.30 (Offergang)

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

Friweekend d. 2. - 3. januar
Kursus d. 1.- 4. februar
Ferie d. 9. - 13. februar
Ferie d.16. - 21. februar
Kursus d. 22. - 26. februar
Friweekend d. 27.- 28. februar
Friweekend d. 6. - 7. marts

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.

KIRKEBIL 
Kan bestilles til alle kirkelige arrangementer og 
til gudstjenester hos Billund Taxa, tlf. 75 35 35 06. 
KIRKEBIL ER GRATIS. 

KIRKEBLAD 
Kirkebladet udgives af menighedsrådene.
Ansvarshavende er sognepræsten, Jørgen 
Johansen.
BEMÆRK. Stof til næste kirkeblad (april, maj, juni, 
juli) afleveres senest d. 5. februar til sognepræsten. 

SØK=Susanne Østbjerg Kargo     JJ= Jørgen Johansen


