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• Julekoncert - Brødrene Olsen
• Granbogstavebinding og Lucia på Petersmindecenter
• Gud og pizza søndag d. 2. december
• Juleaftensgudstjeneste for de små kl. 10.30
• Dåbsklude – vil du være med?
• Fastelavnsfamiliegudstjeneste
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... et godt sted at gå i kirke

Præstens spalte
Præst i hele sognet
Lige nu er jeg på vej rundt i sognet med en spørgeundersøgelse:” Ti spørgsmål fra præsten”. Det er jeg fordi jeg er
nysgerrig på hvad folk mener om kirke, kristendom og missionshus. Helt ærligt, så ved jeg ikke hvad jeg forventede mig
af spørgeskemaet, da jeg startede ud, men det er virkelig gået
over al forventning. Indtil nu har jeg delt 275 spørgeskemaer
ud og fået 100 udfyldte tilbage. De kloge siger, at det er mere
end almindeligt godt.
Det fungerer på den måde, at jeg ringer på folks dør og
spørger om de har tid til at hjælpe med at udfylde det. Har
de ikke det eller er de ikke hjemme, så lægger jeg det bare i
postkassen – så på den måde er det ikke alle spørgeskemaer,
der bliver udfyldte. Men det, der har overrasket mest, er hvor
godt initiativet er blevet taget imod ude i de forskellige hjem:
”Jamen, kom dog indenfor – vi vidste godt du ville komme”.
Det der kun skulle tage et kvarter at udfylde, endte med at
blive til både en halv og hel time. Det har været en rigtig fin
måde at møde hinanden på i øjenhøjde – og nu når præsten
alligevel var der, så var der måske et spørgsmål eller to, der
pressede sig på.
Et af spørgsmålene leder hen til, om man har lyst til at deltage
i et grundlæggende kursus om kristendommen. ALPHA hedder det. Det er et kursus jeg har stablet på benene sammen
med missionshuset og det kører over 11 søndage. Ideen er
at vi starter med at spise sammen, fyrer et par vittigheder af
og så holder jeg et oplæg på en halvtimes tid. Man kan bedst
sammenligne det med et voksen konfirmandkursus, hvor
man får hjælp til at sætte ord på det, man måske allerede tror
i forvejen. Bagefter er der tid til drøftelse – og det er faktisk
den mest spændende del: Folk giver virkelig udtryk for hvad
de tror og tænker. Vi har været mellem 12-18 stykker hver
gang. En af dem skriver: ”Jeg har fået åbnet op for forbindelsen
til Gud igen og jeg har i sinde at holde linjen åben denne gang.
Det har givet mig en bedre indre ro, så jeg kan hvile bedre i mit
sind og i mig selv ”.
Vi planlægger allerede nu et nyt ALPHA kursus med opstart i februar eller marts.
Så har jeg benyttet mig lidt af de sociale medier og det har
vist sig at være ganske effektivt. Søg efter ”Præstens TV-AVIS”
og ”Præstens RADIO-AVIS” på Facebook, så vil du enten finde
interview med folk om deres tro eller søndagens prædiken.
De fleste videoklip har mellem 200-300 visninger, men
enkelte har helt op til 1700 visninger. Jeg tænker faktisk, at
det er en ganske god måde for folk at se eller hører, hvad de
kan forvente sig af præsten i Hejnsvig uden at de behøves
at troppe op i kirke eller missionshus. Men det er med en
gudstjeneste som med en fodboldkamp; den opleves bedst
live. Faktisk har vi set nye mennesker i kirken på den konto,
og det er jo glædeligt.
Jørgen Johansen,
sognepræst

Andagt

”Hvis du er til ...”
Historien om Jakobs stigen, handler om at Jakob i en drøm ser en stige gå lige ind i himlen og
engle gå op og ned ad den (1.Mos.28.10-18). Drømmen er så virkelig, at da han vågner, siger
han. »Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke!«

Vi var to drenge. Måske ikke lige de flittigste
i klassen. Nok omkring de 11 år. Vi gik i klasse
sammen med en pige, der hed Christa. Hendes
far var gårdmand og havde en søndagsskole.
Vi besluttede os for en dag at køre ned for at se
hvad det var for noget.
Nis stod der i sin hvide skjorte i døråbningen og
fortalte denne historie om Jakob, stigen der gik
helt ind i himlen og englene, der gik op og ned.
Det var det. Så kørte vi hjem igen. Der var ikke
nogen pointe som sådan, bare historien.
Som ganske ung kunne jeg ikke rigtig finde ud
af det der med Gud. Da jeg blev konfirmeret
ville jeg gerne tro Gud, men jeg vidste bare ikke
rigtig hvordan man gjorde eller hvad man sagde
eller hvad….
Som 19-årig stod jeg ved en korsvej og kunne
ikke rigtigt finde ud af mit liv. Som en sidste
chance bad jeg en simpel bøn til Gud. ”Jesus,
hvis du virkelig er til, så må du have lov til at

komme ind i mit liv.” Den rummede både tvivl,
”hvis du er til”, og tro, ” så må du have lov til at
komme ind i mit liv.”
Som jeg havde bedt, så jeg, som Jakob, en stige
der nåede helt ind i himlen. Men der var ingen
engle. Kun Jesus selv. Han kom ned ad stigen,
tættere og tættere på, gik bogstaveligt helt ind
i mit liv. Så gik han op ad stigen igen. Lidt overrasket sagde jeg. ”Jesus, hvis det virkelig er dig,
så vend lige hovedet om”.
På én gang vidste jeg mig tilgivet. Jeg vidste
også at mit liv ikke længere var mit eget, men
Guds. For mig lå der et kald gemt i at lære Jesus
at kende. Det er den dybeste årsag til at jeg i dag
er præst, kernen i min kristendomsforståelse og
den måde jeg lever mit liv på. Jeg tror på Gud,
fordi jeg har mødt og har set hvad han kan gøre
ved et mislykket liv.
Jørgen Johansen,
sognepræst
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Organistens spalter (Ragna rok og rul)
Strøtanker fra orgelbænken
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Når I sidder med dette nummer af kirkebladet
i hænderne, er vi meget tæt på eller måske allerede i gang med julemåneden - igen. Det er,
som om tiden bliver speedet op, efterhånden
som man selv bliver ældre; det føles i hvert fald,
som om julen kommer med stadigt kortere intervaller. Nogen kunne måske få den tanke, at en
vis juletræthed kunne risikere at snige sig ind på
en organist, der har siddet på bænken gennem
så mange årtier, som jeg har, men det er ikke
tilfældet. Jeg elsker december, og jeg elsker jul.
Ikke mindst på grund af den perlerække, vi har,
af uopslidelige gamle julesalmer, som jeg hvert
år glæder mig til at komme i gang med at spille,
synge og høre.
De mange gamle julesalmer er måske netop
grunden til, at der ikke bliver skrevet særligt
mange nye julesalmer, hvorimod der er godt
gang i produktionen af nye salmetekster og
-melodier til alle mulige andre tider af kirkeåret.
Det kan synes nærmest umuligt at leve op til den
standard og position, som vores elskede gamle
julesalmer har. Der er dog nogle få modige nye
salmedigtere, der har kastet sig ud i opgaven at
skrive en ny julesalme. En af disse nye julesalmer
fik kirkesanger Joan, sognemedhjælper Lis og jeg
lov at prøve kræfter med, da vi sammen med ca.
100 andre deltog i SyngNyt-dag i sognegården
ved Hjortshøj kirke den 6. oktober. Jeg har tidligere omtalt en lignende SyngNyt-dag i kirkebladet, men vil alligevel lige kort fortælle, hvad
det er for et arrangement, vi deltog i, fordi det
netop er den slags inspirationsdage, der gør, at
man får ”luft under vingerne” og lyst til at give sig
i kast med noget af alt det nye, der bliver skrevet.
SyngNyt er et netværk, der består af organister, præster, kirkesangere, salmedigtere,
komponister, musikfolk og interesserede salmebrugere fra hele landet, og som siden 2013
har arrangeret en årlig SyngNyt-dag. Netværket
har til formål at medvirke til udbredelsen af nye
salmer og i den anledning er Salmedatabasen
blevet etableret, en hjemmeside med en guldgrube af nye salmetekster og -melodier, der
kan printes ud og bruges, kommentarer til nye
tekster og melodier, kvalificerede forslag til valg
af salmer og melodier til alle kirkeårets søndage
og højtider og meget mere.
I år bød SyngNyt-dagen på indlæg fra bl.a.
kirkeminister Mette Bock, organist og komponist
Erling Lindgren, tidligere præst og salmedigter
Lisbeth Smedegaard Andersen m.fl., alle sammen yderst kompetente og engagerede folk,
som man bliver beriget af at lytte til. Vi sang
selvfølgelig også en stribe gode og spændende
salmer, både gamle og nye, for nye salmer er jo
ikke tænkt som erstatning for de gamle salmer,
men som et værdifuldt supplement til de mange
vidunderlige gamle kernesalmer, vi har i vores
salmebog.
... et godt sted at gå i kirke
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SyngNyt-dagen bød som nævnt ovenfor
på bl.a. én ny julesalme, nemlig ”Nu daler julesneen tæt” med tekst af Simon Grotrian og
melodi af Jesper Gottlieb. Der er delte meninger
om kvaliteten af salmen her, kan man se på
Salmedatabasen, hvor salmerne som regel bliver
kommenteret.
Én kommenterer salmen således: ”Det er let
at smile og blive glad over Grotrian. Angstens
orgelmesser mellem Babylon og Gedser - der har vi
hele verdenshistoriens samlede angst. Og strofe 4
billedet af englevinger og tavler fulde af kridt - den
gamle verden overfor nåden. Grotrians billeder har
den særlige kvalitet, at de avler nye billeder. Men
nok for fremmed til fællessang i gudstjenesten”.
En anden skriver mindre begejstret om
Grotrians tekst: ”Mange gode billeder, men også
unødvendigt pjat. Hvad skal vi med Sankt Peter
andet end komme i tanke om dårlige vittigheder?
På mig virker det fremmed at synge om ”Det Nye
Testamente”, igen unødvendigt distancerende. Vi
må gå ud fra at meningen er noget med den nye
pagt og alterets sakramente? For vi forkynder jo
trods alt ikke en bog. Det er ærgerligt for vers 1, 4
og 5 er rigtig gode”.
Nu kan I selv vurdere, hvad I mener om teksten, som I kan læse herunder. I kommer sikkert
til at høre kirkekoret synge salmen i december,
så kan I også vurdere melodien, som jeg synes
er virkelig lys og let og giver god julestemning.
Rigtig glædelig jul til jer alle her fra orgelbænken!

Nu daler julesneen tæt
1) Nu daler julesneen tæt
som manna i dit åndedræt
et hjerte ses på grenen
hvis vi kysser misteltenen.
2) Nu vækkede en harpestreng
Sankt Peter i sin blomsterseng
og angstens orgelmesser
mellem Babylon og Gedser.
3) Da samler vi på Bibelord
hvor kærlighedens hænder gror
Det Nye Testamente
er den fryd, vi har i vente.
4) Og englevinger fejer blidt
en tavle, der var tung af kridt
ved kirken må vi skrive
vore ønsker i en drive.
5) Og sneen fylder livet op
til adventsdrømmen når sin top
lad verdensfredens dage
blive lys, vi får tilbage.

Juleaften i Hejnsvig præstegård
Vi har i år besluttet at holde jul den 24. december …
i præstegården. Akkurat som sidste år. Mangler du et
sted at holde jul, sidder du selv eller er du ene med
børnene, så har vi rum og hjerte nok til at kunne rumme
et par ekstra.
Vores jul starter selvfølgelig i kirken, så der mødes vi.
Ca. kl. 18.00 går vi ombord i julemaden og har det rigtigt
hyggeligt med det, deler lidt juletraditioner undervejs.
Når vi så har fyldt maverne og opvaskemaskinen,
læser vi et stykke, hører en julehistorie og synger en
stak salmer. Vi sætter pris på at Jesus er vores midtpunkt
i julen.
Det er du velkommen til at komme og tage del i.
Det koster ikke noget og der vil også være en lille gave.
Vi skulle jo helst ikke have nogen, der går tomhændet
hjem.
Tja, så er der en kop kaffe og så sidder vi og glæder
os over, at det blev jul endnu engang.
Send os en mail på JOJ@KM.Dk eller en sms på 61335003,
senest den 20. dec. – så kunne det jo være at vi kunne
hjælpe hinanden til at gøre julen både gladere og mere

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

Julekoncert 2018
i Hejnsvig kirke
Billetter á 175 kr. til årets julekoncert med
Brdr. Olsen i Hejnsvig kirke kan købes i forsalg i Dagli´ Brugsen i Hejnsvig fra starten af
november og på Billetnet. Hvis der billetter i
overskud sælges de ved døren.

Kom og syng julen ind i Hejnsvig kirke

3. søndag i advent d. 16. december 2018 kl. 19.00
”Vi synger julen ind”. Kirkekoret medvirker, og vi skal i fællesskab synge et
udpluk af vore kendte og elskede julesalmer.
Vi håber, at I også i år møder talstærkt op og gør jeres til at få ”taget til
at lette” på vores flotte gamle kirke. Efterfølgende inviterer præstefamilien
på æbleskiver m.v. i præstegården.

Bedeuge (6.-13. januar)
Hvert år samles kristne over hele verden til bøn i en bedeuge, der er
arrangeret af Evangelisk Alliance. ” For hvor to eller tre er forsamlet i
mit navn, dér er jeg midt iblandt dem.” (Matt.18.20). Bedeugen er et
udtryk for den kristne enhed trods forskellighed. Her i sognet mødes vi i
missionshuset og i en af kirkerne (se program for Indre Mission). Torsdag
aften d. 10. januar er der en skriftemålsgudstjeneste i Vesterhede kl.19.30.
Bedeugen sluttes af med en SYNG DEN IGEN gudstjeneste i Hejnsvig kirke,
søndag d. 13. januar kl. 19.30 ved lokale kræfter. Vi synger de gamle vækkelsessange i håbet om at Gud...
vilet
gøre
noget
nytat
iblandt
godt
sted
gå i os.
kirke

Hejnsvig Vesterhede
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Klubtilbud til børn i kirke og missionshus
Når vi døber vores børn, lover vi jo at lære dem ”alt det Jesus har befalet os” (Mt.28.20).
Her er de kristne klubtilbud for børn altid et godt aktiv for forældre med en travl
hverdag. Børnene får lært nogle af de gode salmer og sange, fadervor og bibelhi-

0-1 år

BABYSALMESANG

Torsdage kl. 10.00
i Hejnsvig/ Vorbasse kirke
Kontakt: Lis Møberg
på 20 28 61 47

1-5 år

SALMELEG
Salmeleg er musik alsk
dåbsoplæring, hvor vi synger og lærer om Gud og
oplever fællesskabet med
hinanden i det store spændende kirkerum.

Lørdage kl. 10.00
i Hejnsvig kirke
Spørg efter dato hos Lis
Møberg på 20 28 6147
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storie – indtryk, der gør det lettere for børnene, senere at tage stilling til om de vil
tro på Gud. I Hejnsvig og Vesterhede har vi tilbud, der dækker alle aldersgrupper ind
fra 0-13 år. Prøv lige at se om der ikke er et tilbud, der passer til jer

4-9 år

BØRNEKLUBBEN

Kontakt præsten
på 61 33 50 03 eller
mail joj@km.dk

(4-6. klasse)

PRÆSTEVÆNGETS
JUNIORKLUB

Hver anden torsdag fra.
Kl. 18.30-20.30 i lige uger
Kontakt: Lis Møberg
på 20 28 61 47
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Tag med præsten til Obammergau i 2020
- og oplev en hel bys passion for påskens budskab

7. -14. august 2020

Kom tæt på Jesu lidelseshistorie fra Palmesøndag
til Påskemorgen. Omkring 2.500 børn og voksne
i den lille alpeby Oberammergau, arbejder på
eller bag scenen for at give publikum en hel
speciel oplevelse af påskens budskab.
Sammen med sognepræst Steen Søvndal skal
jeg være rejseleder på den fantastisk tur til den
lille by i Tyskland

Vi kender ikke helt prisen endnu, men folk er
begyndt at melde sig til turen og skrive sig op.
Man kan jo også begynde at spare op til turen

allerede nu, så mærker man det jo ikke så meget,
når vi skal afsted.
Oplev atmosfæren i byen, der siden 1634 har
levet og stadig lever og ånder for det løfte, byens
ledende mænd aflagde til Gud som tak for at
slippe for pest og død. I 2020 er det 42. sæson
for opførelsen.
Passionsspillet bliver kun opført hvert
10. år. I løbet af 4½ måned spilles stykket 102
gange. Hver forestilling har ca. 4.500 tilskuere,
der sidder på overdækkede pladser og det er
bogstaveligt talt det man kalder for en heldags
forestilling.
Turen foregår i bus med en overnatning
i Midttyskland. Herfra går turen videre sydpå
og sidst på eftermiddagen på 2. dagen, ankommer vi til Obammergau. Indkvartering og
middag foregår på hotel eller i private hjem i
Oberammergau og omegn, de næste to nætter.
På 3. dagen oplever vi passionsspillet – det tager
hele dagen inkl. middag. Næste dag kører vi
hjemover via Linderhof Slot og Neu Schwanstein
til middag og overnatning i Ehrwald i tre nætter. Så går turen til Garmisch Partenkirchen,
Zugspitze og Innsbruck. Sidste overnatning er
i Rothenburg i Midttyskland inden sidste etape
hjem til Danmark.
Der plejer at være rimelig rift om turen, så det
er nok en god ide at reservere plads allerede nu.
Hos Felix rejser har rejsen nr. 518.
Oplysninger om pris, tur og reservation bedes
rettes til Felix rejser på tlf. 7592 2022 eller email.
oberammergau2020@felixrejser.dk. Yderligere
oplysninger findes på. www.felixrejser.dk/
oberammergau.
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Rundt om kirken

GRANBOGSTAVER
– en gammel tradition, er den ved at uddø?
Torsdag d. 13. december kl. 15.45 på Petersmindecentret.
Der er ikke rigtig nogen, der ved hvor gammel
traditionen er med granbogstaver til jul i korbuen i Hejnsvig kirke.
Og mange synes det er en god og hyggelig
tradition, som skal holdes i hævd.
I år har vi flyttet arrangementet til kl. 15.45,
så flere har en chance for at være med. Da det
er Luciadag, vil kirkekoret, sammen med Ragna,
komme og gå Lucia og synge nogle julesange/
salmer. Herefter binder vi granbogstaver til korbuen i kirken. Vi slutter med lidt spiseligt, når vi
er færdige med at binde bogstaver.

Det er ikke vanskeligt at binde bogstaverne,
så du kan sagtens være med og der er også opgaver med at klippe grannet, så der er brug for
dig og dine hænder, hvis denne gode tradition
skal holdes i hævd!!
Selv om man er med til at binde bogstaverne,
er der ingen der ved, hvad der skal stå. Kun én
gang er der én der har gættet det – men det er
nok også den eneste gang. Men så bliver det
afsløret juleaften i kirken!!
Vi håber virkelig, at I vil slutte op om denne
smukke og gamle tradition i Hejnsvig. Vi ses!!

Julegudstjenester
Igen i år er der 4 julegudstjenester d. 24.
december. Vi har 3 traditionelle, som vi nu
kender en julegudstjeneste med kendte
salmer, god forkyndelse og masser af julestemning. Den første er i Hejnsvig kl. 14.30,
den næste i Vesterhede kl. 15.30 og den sidste
i Hejnsvig kl. 16.30 – men så er der også en

for småbørnsfamilierne kl. 10.30. Den er ikke
så lang og den ligner mere en Gud og Pizza
gudstjeneste – en Gud og Jul gudstjeneste
kunne man kalde den. Den er i al fald helt
nede i børnehøjde og der er også nogle af de
kendte julesalmer. Sidste år var vi omkring 70,
så der er rigeligt plads til flere.

Hejnsvig Vesterhede
... et godt sted at gå i kirke
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Dåbsklude – et nyt initiativ i sognet
Dåbskluden har spredt sig som ringe i vandet i
de danske kirker. I løbet af de sidste par år har
flere hundrede kirker over hele landet taget
ideen til sig.
Det var sogne- og hospice præst Ann Maj
Lorenzen fra Djursland, der i efteråret 2016 fik
ideen til de strikkede og hæklede dåbsklude.
Dåbskluden er en strikket eller hæklet klud med
kristne motiver, der ligger på døbefonten i kirken, når der er dåb, og bruges til at tørre vandet
af den døbtes hoved. Barnet får dåbskluden med
hjem som gave og til minde om dåbsdagen og
om dåbens betydning.
Vi har i Hejnsvig og Vesterhede kirker givet de
døbte en dåbsklud i gave det sidste lille års tid.
Gennem babysalmesang i Hejnsvig kirke, kom vi
i kontakt med Julie Pagh, der er en super dygtig
pige til at hækle/strikke. Hun har indtil nu hæklet
alle dåbskludene alene.

Har du lyst til at være med?
Vi har købt opskrifterne til dåbsklude og vi
sørger for garnet, så hvis du har lyst til at være

med til at strikke eller hækle dåbsklude kan
du henvende dig til Kirke- og kulturmedarbejder Lis Møberg på tlf. 20 28 61 47 eller mail,
lismoeberg@gmail.com
Du kan finde mere information om dåbskluden
på www.daabskluden.dk eller blive inspireret i
Facebook-gruppen ”Vi strikker dåbsklude”, hvor
dåbskludestrikkere deler deres erfaringer.

Fastelavn
– en voksenvenlig børnegudstjeneste med fuld udklædning
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Fastelavn falder sent i 2019, faktisk først den 3.
marts. Akkurat som vi plejer, så starter vi i kirken
– men i år giver vi den gas. I Vesterhede er det kl.
10.30 og i Hejnsvig er det kl. 14.00. Sådan er det.
En rigtig fastelavn starter altid i kirken. Det
var sådan man indledte fasten. Nu sagde man
farvel til kødet inden der skulle fastes, så skulle
der først festes. Man klædte sig ud. Ikke bare for
sjov, men for at skræmme det onde væk; man
gemte en kat inde i en tønde for bogstaveligt at
jage alle ni liv ud af den. Sådan troede man at
man fysisk kunne skaffe sig af med den onde. Og
det kan man jo i virkeligheden ikke…
Faktisk var det en præst, pastor Holm på
Mors, der i 1830 forbarmede sig over katten, så
man nu i dag fylder tønden med slik og andet
godt. En lidt barsk start på kattens værn. I dag
er fastelavn bare indledningen til påsken, hvor
vi husker Jesu lidelse og død. Det er jo i virkeligheden ham, der gør det af med den onde. Derfor
starter fastelavn i kirken – udklædt (ligesom
præsten). Gad vide hvad han finder på i år??

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

I år handler teksten om Johannes døberen,
I ved ham der døbte Jesus og gjorde ham klar
til at tjene Gud. Den, der kommer tættest på
Johannes, vinder en fed præmie. Hvis du vil
vide lidt om hvordan han så ud, så lignede han
mest en vildmand. Der står noget om ham i
Matthæus evangeliet kapitel 3 vers 4. Så tror
jeg også, at vi laver en præmie for den sjoveste
udklædning i kirken.
Så kom frisk. Vi laver en rigtig festlig børnegudstjeneste, hvor de voksne kun må komme
ifølge med børn. Nej, det er selvfølgelig bare pjat
– men vi vil nu gerne se flest børn i kirken den
dag. Bagefter går vi over og slår katten af tønden.
Heldigvis er den bare fyldt med slik. Her står
spejderne, borgerforeningen og menighedsrådet klar med tønder, kaffe og fastelavnsboller. I
Vesterhede er det i mikro-hallen og i Hejnsvig
er det i forsamlingshuset. Det bliver helt vildt
godt – håber vi ses.

Indsamlingsliste
Som kirke vil vi gerne være en del af noget større, både globalt og lokalt. Derfor samler
vi ind ved søndagens højmesser. Det frivillige kirkelige arbejde er en utrolig vigtig del
af det at være kirke, nå længere ud, dybere ned og involvere mennesker i Guds rigets
arbejde her på jord.
I den næste periode samler vi ind til følgende organisationer.

Kristelig Handicapforening (søndag d. 2. dec. - søndag d. 23. dec.)
Kristelig Handicapforening er opstået som svar på bøn fra forældre med handicappede (psykisk og fysisk udviklingshæmmede)
Katrinebjergvej 75 • 8200 Århus N
børn. Man oplevede et behov for at være sammen med andre
kristne forældre med de samme problemstillinger.
Hvor skal vort hjemmeboende, voksne handicappede barn bo,
når vi ikke kan klare opgaven mere? Hvad gør vi, når kommunen
tilbyder os et bofællesskab, som langt fra ligner det kristne hjem
og miljø, som vi ønsker vort barn skal have mulighed for at leve i også fremover? I det hele taget, hvem skal tage sig af den voksne
handicappedes åndelige behov, når han/hun flytter hjemmefra?
I dag findes der en række bofællesskaber, der hviler på et kristent
grundlag.
Café Jydepotten (Juleaften d. 24. dec. - julesøndag, d. 30. dec.)
Café Jydepotten er en del af KFUM´s sociale arbejde. Med udgangspunkt i det kristne menneskesyn arbejder Cafe Jydepotten
på, at ethvert menneske er skabt i Guds billede og elsket af ham.
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.
På Café Jydepotten er der åbent alle dage på nær 3 helligdage.
Derudover har Café Jydepotten 4 - 5 dage fordelt over året, hvor
værestedets brugere, frivillige samt personale har fælles udadrettede arrangementer.
Det Danske Bibelselskab (Nytårsaften d. 31. dec. - Hellig Tre
Konger, d. 6. jan.)
Fra og med nytårsdag frem til og med Hellig Tre Konger er
det gammel lov at samle ind til Det Danske Bibelselskab.
Bibelselskabet er med til at sprede de gode nyheder på folks
egne modersmål mange forskellige steder i verden.
Danmarks Folkelige Søndagsskoler (1. se. Hellig Tre Konger, d.
13. jan. – d. 3. marts)
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler ønsker at inspirere til, at
børn i Danmark skal høre om Gud.
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!!
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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
forudsætning at være med, end at have lyst til
det og synes at bøn er vigtig.
Tirsdag d. 4. december i Vesterhede Kirke
Tirsdag d. 29. januar i Hejnsvig Kirke
Tirsdag d. 5. februar i Vesterhede Kirke
Tirsdag d. 26. februar i Hejnsvig Kirke

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
sanseoplevelser for alle nyfødte i alderen 0 - 1
år sammen med mor og/eller far.
Det varer 35-40 minutter.
Babysalmesang 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 8
gange i Hejnsvig kirke, og efterfølgende er der 6
gange i Vorbasse kirke. Alle forældre med babyer
er velkommen til at deltage i babysalmesang i
begge kirker, uanset hvilken kirke man hører til.
Nyt hold starter i Hejnsvig kirke torsdag d. 17.
januar 2019 kl. 10.00
Forløbet strækker sig over 8 torsdage på
følgende datoer.
17. januar, 24. januar, 31. januar, 7. februar,
21. februar, 28. februar, 7. marts, 14. marts.
Kontakt for mere information. Kirke- og kulturmedarbejder Lis Møberg, 20 28 61 47 eller
mail: lismoeberg@gmail.com

FYRAFTENSBØN
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er flyttet til kl. 17.00
Jeg har lært mig, at der sker ikke noget i Guds
rige uden bøn. Bønnen er det sted, hvor vi kobler
os op på det Gud kan og vil, får del i hans hjertes
tanker. Den første tirsdag i måneden mødes vi
i Vesterhede kirke og den sidste tirsdag i måneden i Hejnsvig kirke, ca. en halv times tid. Vi
mødes foran alteret, synger en salme, og beder
for det, som nu rører sig i sognet, i den store
verden og vore egne liv. Det kræver ingen anden

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

PRÆSTEVÆNGETS JUNIORKLUB
Juniorklubben mødes hver 2. torsdag kl.
18.30 – 20.30 i lige uger i missionshuset på
Præstevænget, på hjørnet over for kirken. Det
er for alle der går i 4.– 6. klasse.
Vi har det super sjovt med mange forskellige
ting. Kun fantasien sætter grænser – der vil være
festaftner, filmhygge, sjove lege og løb, drenge-/
pige-aftner og meget mere. Vi vil hver gang høre
om Bibelen, om Gud og Jesus – og synge så taget
letter!! Kontakt. Lis Møberg, 20 28 61 47, for nyt
program eller hent det i kirkens våbenhus.
December.
13. Julefrokost
Januar.
11. – 12. Sleepover party
24. Hvad mon der sker?
Februar.
7. Vi tager i Vorbasse svømmehal.

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER
Der er gudstjeneste med altergang en gang om
måneden. Alle, der har lyst til at være med, er
velkommen i det omfang der er plads. Vi starter
med en kop kaffe kl.14.30 og gudstjenesten begynder kl. 15.00. Bagefter synger vi salmer – så
mange vi nu synes.
I skrivende stund har vi ikke fået aftalt datoer
for gudstjenesterne på plejehjemmet, andet end
juleaftensgudstjeneste på plejehjemmet er den
21. dec. Kl. 14.30.
Men går det som præsten prædiker, så bliver
det tirsdag d. 22. januar og tirsdag d. 26.
februar, begge gange kl. 15.00 og med kaffe
kl. 14.30.
Det er virkelig en fornøjelse at være med
til gudstjenesterne på plejehjemmet. Man
kan mærke på salmerne og traditionen, at
her er der nogle gennemlevede liv, der har
knoklet for det samfund vi har i dag. Det giver

salmesangen en helt anden bundklang. Så tak
til jer gamle – det er jer, der holder os unge.

SALMELEG I KIRKEN – for børn fra 1-5 år
Så er der igen salmeleg i Hejnsvig Kirke.
De 1- 5-årige og deres familie indbydes til at
være med til sang, rytme og leg i kirken.
Lørdag d. 2. februar kl. 10.00
Lørdag d. 2. marts kl. 10.00

i det store spændende kirkerum. Kendskab til
kirke og salmer er ikke en forudsætning for at
være med.
Det er gratis at deltage, og det vil vare fra kl.
10.00 – 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

Vi skal 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
Gud og Pizza er en kort børnegudstjeneste på ca. en halv time lige midt i
vi synger,
legerhvorog
noget
om Gud og op”ulvetimen”,
der lærer
er gang i den
for børnefamilierne.
I kirken synger vi nogle
børnesange,
hører enmed
kort børneprædiken
(måske
lever fællesskabet
og
nærværet
hinanden
med noget trylleri), beder fadervor og får velsignelsen fra Gud.
Bagefter er der pizza i missionshuset – så I skal ikke engang tænke på
aftensmad.
Maden koster 10 kr. for børn og 20 kr. for voksne, dog max. 50 kroner for
en familie.
Tilmelding senest onsdag d. 1.oktober til Kirke- og kulturmedarbejder
Lis Møberg på tlf. 20286147 eller på finn-lis@os.dk

- EN VOKSENVENLIG BØRNEGUDSTJENESTE
FOR HELE FAMILIEN.
Gud og Pizza er en kort børnegudstjeneste på ca. en halv time lige midt i
”ulvetimen”, hvor der er gang i den for børnefamilierne.
I kirken synger vi nogle børnesange, hører en kort børneprædiken (måske
med noget trylleri), beder fadervor og får velsignelsen fra Gud.
Bagefter er der pizza i missionshuset – så I skal ikke engang tænke på
aftensmad.
Maden koster 10 kr. for børn og 20 kr. for voksne, dog max. 50 kroner for
en familie.
Tilmelding senest onsdag d. 1.oktober til Kirke- og kulturmedarbejder
Lis Møberg på tlf. 20286147 eller på finn-lis@os.dk

Søndag d. 2. december kl. 17.00 i missionshuset og efterfølgende i Hejnsvig Kirke – vi er
færdige senest kl. 19.00.
Der vil denne søndag også være afslutning
på minikonfirmand forløbet.
Gud og Pizza konceptet er noget, vi hele
tiden arbejder på at gøre bedre. Det er først og
fremmest aktiviteter og gudstjeneste for hele
familien, men særligt rettet mod de yngste

børn. Her kan man være med lige så længe,
man synes, det er sjovt!
Vi starter, i missionshuset kl. 17.00, med
noget aktivitet og forbereder os til gudstjenesten over en kop kaffe. Kl. 17.30 går vi over i
kirken til en gudstjeneste, der meget bevæger
sig i børnehøjde. Her vil der altid være noget
spændende, der relaterer til temaet og aktiviteten i missionshuset.
Kl. ca. 18.00 står den på pizza for hele familien – så aftensmad skal I ikke tænke på den
dag. Vi er færdige senest kl. 19.00.
Prisen for hele arrangementet inkl. mad,
kaffe og aktivitet er 40 kr. for voksne og 20
kr. for børn under 12 år. Dog max. 120 kr. pr.
familie.
Tilmelding senest fredag d. 30. november til
Kirke- og kulturmedarbejder Lis Møberg på
sms. 20 28 61 47 eller mail, lismoeberg@
gmail.com
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arrangementer i VESTERHEDE & HEJNSVIG
VESTERHEDE
BORGERFORENINGEN.
Vedrørende hjemmesiden. Kontakt Karen Kragh,
22 72 38 55
Formand i borgerforeningen. Kontakt Claus
Markvardsen, 22 34 45 20
www.vesterhedeby.dk
borgerforening@vesterhedeby.dk

HEJNSVIG
AFTENHØJSKOLE
På Petersmindecenteret i Hejnsvig
Kontakt. Poul Ivar Thomsen, 75 39 60 36
Følg med. Yderligere oplysninger kommer
i dagspressen.
Det foregår på Petersmindecentret i Hejnsvig
kl. 19.30.
Kaffe kan købes for 10 kr. (medbring selv kop)
Kontingent for hele vinteren er 250 kr.
Enkelte aftener 35 kr.

BIBELKREDSE
Bibelkredsene er en vigtig del af livet omkring
kirken og missionshuset. Det er lidt forskelligt
hvornår bibelkredsene mødes, men i reglen
mindst én gang om måneden.
Der er tre bibelkredse ud fra missionshuset.
• Gilbjerg kredsen består mest af ældre, aktive
bibellæsere. Kontakt Ida og Kristian Pedersen
tlf. 75 33 51 17
• Der er en kreds bestående mest af yngre familier med småbørn. Kontakt Lisbeth og Jesper
Bygvraa, tlf. 75 10 14 53
• Der er en bibelkreds, hvor vi har fokus på den
personlige historie, forbøn for hinanden og
naturligvis bibelen. Kontakt Sigrid Johansen,
tlf. 28 78 11 66
Ud fra Hejnsvig kirke er der to bibelkredse.
• Gruppe 1. Susanne og Claus Søgaard, tlf. 75 33
55 24.
• Gruppe 2. Lis og Finn Møberg, tlf. 75 33 60 43.
Ud fra Vesterhede kirke er der én bibelkreds.
• Denne bibelkreds består mest af folk fra oplandet, men også af nye kristne. Kontakt Doris og
Carsten Fredsgaard Larsen, tlf.75 33 57 43.
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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.
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HEJNSVIG BORGERFORENING
Kontakt. Svend Åge Andersen, tlf. 20 84 56 11

INDRE MISSION
Formand. Sigrid Johansen, 28 78 11 66, Mail.
sigridjohansen7@gmail.com
DECEMBER.
søndag d. 2.
Deltager ved Hejnsvig Julemarked med en
stand kl. 13 - 15
onsdag d. 5.
Bibelkredsene mødes til sang, bøn og bibelstudie
onsdag d. 12.
Adventsmøde ved Arne Olesen, Fredericia
onsdag d. 19.
Vi pynter juletræet og synger julen ind
lørdag d. 29.
Julefest for hele familien, taler familiekonsulent Gitte Rasmussen, Ølgod
JANUAR.
mandag d. 7.
Alliancebedeuge ved egne kræfter
tirsdag d. 8.
Alliancebedeuge ved egne kræfter
onsdag d. 9.
Alliancebedeuge i bibelkredsene
torsdag d. 10.
Skriftemålsgudstjeneste i Vesterhede Kirke
ved Jørgen Johansen
onsdag d. 23.
Aftenmøde ved Jakob Legarth, Emne. Paulus
og hans vision for mission
FEBRUAR.
onsdag d. 6.
Bibelkredsene mødes til sang, bøn og bibelstudie
onsdag d. 20.
Aftenmøde ved en oplagt taler
onsdag d. 27.
Tema - Bibelstudie aften ved Jørgen Johansen
Alle møder er kl. 19.30, hvor ikke andet er
nævnt.

arrangementer i VESTERHEDE & HEJNSVIG
SPEJDER
Bæverne er 0. og 1. klasse (fra 5 år)
Kontakt. René Eriksen, tlf. 28 14 55 55
Onsdage 17.00 – 18.30.
Holder fri første onsdag i måneden.
Ulve er 2. og 3. klasse
Kontakt. Connie Nielsen, tlf. 29 90 58 85
Onsdag 17.00 – 18.30
Holder fri første onsdag i måneden.
Juniorer er 4. – 5. klasse
Kontakt. Amdi Leding, tlf. 51 89 19 63
Onsdage i ulige uger 18 – 20.30
Spejdere er 6. – 8. klasse
Kontakt. Amdi Leding, tlf. 51 89 19 63
Onsdage i ulige uger 18 – 20.30
Seniorer er 9. klasse og op
Kontakt. Amdi Leding, tlf. 51 89 19 63
Onsdage i ulige uger 18 – 21.00
Se mere på Hejnsvigbynet.dk
Gruppeleder
Jette Lund Kruse, tlf. 28 78 42 12
Mail. jokruse@post.tele.dk
Grupperådsformand
Kamilla Plauborg Pedersen, tlf. 40 94 82 74
Mail. kamilla@plauborg.dk
Derudover har vi en gruppe vi kalder ”18+”, som
er for alle over 18,
der har lyst til at lege igen.
Vi mødes 1. torsdag hver måned kl. 19.00 – 21.00.
Kontaktperson. Jette Kruse tlf. 28 78 42 12

MISSION AFRIKA KVINDEKREDS
Kontakt. Ruth Mærsk, 24 59 19 83
Onsdag d. 9. januar kl. 14.30
hos Jytte Habekost
Onsdag d. 6. februar kl. 14.30
hos Elly Bolding

PETERSMINDECENTRET
Kontakt.
Centerråd – Lissy Donslund, 30 13 42 13
Pensionistforening – Tove Nielsen,
36 93 43 29

PLEJECENTRETS VENNEKREDS
På Hejnsvig Plejecenter
Kontakt. Margit Hansen, 61 73 45 17
Mandag d. 17. december kl. 14.30
Sammen med ”Syng dig glad” synger vi vore
gamle kendte julesange.
Vi skal også spille pakkespil, og høre en julehistorie
Mandag d. 7. januar kl. 14.30
Vi får besøg af Inger Mølgård, Grindsted.
Fhv. leder på Hejnsvig Plejecenter,
underholder med fortælling og oplæsning.
Mandag d. 4. februar kl. 14.30
Jonna Thorstesen arbejder som leder på plejecentret ”Solgaven” i Vejle,
og fortæller om dagligdagen, på denne institution.

SOLDATERMISSIONEN
Kontakt. Ernst Thomsen, 21 77 78 17

KIRKENS KORSHÆR

SYNG DIG GLAD

Kontakt. Elly Bolding, 75 33 50 67
Tirsdag d. 15. januar kl. 9.30
Hos Grete Jensen
Tirsdag d. 19. februar kl. 9.30
hos Ruth Mærsk

Fællessang på Hejnsvig Plejecentret
Kontakt. Asta Heick, 75 33 52 96
Mandag d. 17. december kl. 14.30.
Julehygge sammen med vennekredsen.
Pakkeleg, julesange og en lille julehistorie.
Mandag d. 21. januar kl. 14.30.
Karl Emil Habekost.
Mandag d. 18. februar kl. 14.30.
Jane Borg Kjær.
Alle ”Syng dig glad”- eftermiddage begynder
kl. 14.30
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GUDSTJENESTER
DECEMBER
2. 1. søn. i advent

HEJNSVIG
9.00

VESTERHEDE

VORBASSE/SKJOLDBJERG

10.30

17.00 Gud og pizza
9. 2. søn. i advent

10.30

9.00

16. 3. søn. i advent

19.00 ”Vi synger julen ind” 10.30

23. 4. søn. i advent

10.30

24. Juleaften

10.30 småbørnsfamilie
14.30
16.30

25. Juledag
26. 2. juledag

9.00
15.30

10.30
9.00 SØK

30. Julesøndag
31. Nytårsaften

9.00 Skjoldbjerg JJ

10.30
14.30

9.00 Vorbasse JJ

23.20 bemærk tidspunkt

JANUAR
1. Nytårsdag

16.00

6. Hellig tre kongers
søndag

10.30

9.00

10. Torsdag

Skriftemålsgudstjeneste

19.30

13. 1. søn. e. Htk.

19.00 Syng den igen

10.30

20. 2. søn. e. Htk.

10.30

09.00

27. 3. søn. e. Htk.

(konf. weekend)

19.00

FEBRUAR
3. 4. søn. e. Htk.

9.00 SØK

10. Sidste søn e. Htk.

10.30

9.00 Skjoldbjerg JJ

17. Søn. septuagesima 9.00 SØK
24. Søn. seksagesima

10.30

19.00

SØK = Susanne Østbjerg Kargo, Vorbasse.
JJ = Jørgen Johansen
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SOGNEPRÆST
Jørgen Johansen, Kirkevej 2, 7250 Hejnsvig,
mobil 61 33 50 03, e-mail. joj@km.dk
Mandag er fridag.
Som følge af min rygoperation i sommers og
manglende ferie har jeg nogle ugers ferie, der
skal afvikles inden ferieårets afslutning. Det er
forklaringen på den lidt skæve gudstjeneste
fordeling.
• I forbindelse med friweekend d. 2.-3. feb. holder
jeg ferie fra d. 28. jan. til og med d. 2. feb.
• Vinterferie 11.-17. feb.
I disse perioder passes embedet af sognepræsten i Vorbasse, Susanne Østbjerg Kargo,
tlf. 28 25 41 01
Se desuden www.hejnsvigbynet.dk, hvor også
kirkebladet findes og facebook Hejnsvig og
Vesterhede kirker
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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), Kaj Vingborg og Lis Møberg.
Korrekturlæsere. Lisbeth I. Kristensen og Ragna
Hennelund.
BEMÆRK. Stof til næste kirkeblad afleveres senest
d. 11. januar til sognepræsten.
INDSAMLINGER
Se nærmere omtale i bladet.

