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Andagt
Eksponenter af Guds kærlighed
Hvert forår, når græsset begynder at gro, så er
det tid at få gang i den gamle slidte plæneklipper. Og så vil den selvfølgelig ikke starte.
Vidste du godt, at en af fejlene kunne være,
at den benzin, der er i tanken, ganske enkelt er
blevet for gammel? Benzinen har simpelthen
mistet sin kraft over tid. Og hvis vi nu i
tanken tænker tanken lidt større, så er vi som en
tankvogn, hvor der gennem tiden er blevet fyldt
rigtig meget på gennem møder i missionshuset,
kirken og bibelkredsen, og der er næsten ikke
plads til mere i vore hoveder og vore hjerter. Og
det er faktisk et problem.
Men det bliver værre endnu! For det nye, du
hørte ved sidste gudstjeneste, møde eller bibelkreds, står i fare for at blive som gammel benzin,
hvis det ikke hurtigt kommer ud og bliver brugt.
Det bliver ligesom kornet i lignelsen om
sædemanden, der faldt blandt tidsler, og aldrig
bliver modent. Alt det du har lært, alt det du ville
huske og gøre noget ved, bliver kvalt af andre
ting, der kræver din opmærksomhed.
Og i stedet for at blive til en ressource, bliver
det til en tung byrde, du som kristen nærmest
føler dig forpligtet på. Efter et stykke tid tænker
du ikke så meget over det mere; det bliver
hverdag og det hele løber lidt ud i sandet.
Sådan går det, hvis du ikke passer på; før du
får set dig om bliver det nye bare til noget, ja,
”det har vi hørt før”. ”Hvis saltet mister sin kraft,
hvad skal der så saltes med?”
Ideen med at være tankvogn, er at du hele
tiden skal ud og dele ud af det du lige er blevet
fyldt op med. Det er hemmeligheden. I samme
grad som du tømmes, får du brug for igen at
blive fyldt på. Det giver en helt anden friskhed
over dit kristenliv.
Det er sådan du fornyes i troen på Jesus og
får plads til nyt fra Gud. Det kristne liv, dit livs
mission ligger gemt i relationen – ikke bare med
Gud, men også med mennesker du omgiver
dig med.
Victor Borge sluttede tit sine forestillinger
af med at takke sine forældre, som havde gjort
forestillingen mulig. Så takkede han sine børn,
som gjorde forestillingen nødvendig. Sådan er
Jesus den, der har gjort mit vidnesbyrd muligt.
Men det er nu engang min næste, der gør det
nødvendigt.
Vi tænker som oftest, at vores lykke er
gjort ved at være fyldt op – men det er jeg
nu ikke så sikker på. I virkeligheden tænker
jeg, at min lykke er gjort ved at jeg har brug for
at blive fyldt på. Det er i al fald det, der skaber
dynamikken i mit kristenliv. Hvorfor skulle jeg
spise, hvis jeg ikke er sulten? Hvorfor skulle jeg
drikke, hvis jeg ikke er tørstig? Afhængigheden
af Gud opstår bedst der, hvor jeg føler mig tom

og sulten og har brug for ham. Der ligger virkelig
rigtig meget gemt til os i den proces.
Det er den måde du allerbedst ”bringer frisk
brød fra bageren” til din næste på. Helt simpelt
fordi du selv lige har haft brug for at blive fyldt
op; har oplevet at få dine behov dækket hos
Jesus, - og kender vejen derhen.
Jeg oplever den proces umådelig vigtig at
være i, men desværre er det ikke lige så nemt
som det lyder. Det kommer mig for, at mission,
som jo er en vigtig del af det kristne liv, ikke lige
ligger til højrebenet for os kristne – hvorfor er
det vel også en befaling ?!? (Læs missionsbefalingen i Matt. 28.18-20).
Paulus skriver sådan her om sit kristenliv. ”For
det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det
onde som jeg ikke vil, det gør jeg” (Rom.7.19).
Så jeg kan altså ikke love dig, at det her bliver
nemt, der vil være en barriere at overvinde,
men én ting vil jeg love dig. ”Hvis vi bekender
vore synder, er han trofast og retfærdig, så
han tilgiver os vore synder og renser os for al
uretfærdighed” (1.Joh.1.9). Og det vil gøre det
nemt.
Hjemme på mit kontor har jeg denne gamle
Tuborg reklame hængende. Oprindelig lyder
teksten: Du, Perikles! Hvornår er en Tuborg
bedst?
Det har jeg lavet om til. ”Hvornår er evangeliet
bedst?” Og svaret er naturligvis: HVERGANG!

Den hjælper mig til at holde fokus på det at
leve i ”Syndernes forladelses rige”, altså på en
og samme tid at være en synder og på samme
tid tilgivet.
Det er i det spændingsforhold mit kristenliv
henter sin næring. At have brug for Guds
tilgivelse og blive mødt af Gud som i lignelsen
om den fortabte søn.
På den måde er du og jeg eksponenter af
Guds kærlighed til dem vi holder af. Nok også
til dem vi ikke holder af.
Jørgen Johansen,

Hejnsvig Vesterhede
sognepræst
... et godt sted at gå i kirke
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Organistens spalte
En ny pinsesalme

”Gå gennem byens lange lige gader”
Salmen ”Gå gennem byens lange lige gader” er
skrevet af Holger Lissner i 1990, og melodien er
af Erik Sommer, også fra 1990.
Salmen blev oprindeligt skrevet til FDF/FPF
i forbindelse med indvielsen af Rysensten skole
som bycenter 1990, fortæller Holger Lissner.
Videre skriver han i en omtale af sin salmetekst:
”Opdragsgiverne bad om, at det ikke blev en
skabelsessalme, for dem var der så mange af.
Så skrev jeg om Helligånden som den kraft, der
skaber liv og medmenneskelighed og menighed
også i byen. Da salmen blev præsenteret ved
en gudstjenestekonference i Norge, stødte det

nogle nordmænd, at jeg kaldte Helligånden
"du forårskåde skabermagt", for ordet "kåd"
har seksuelle associationer på norsk. Jeg skrev
tilbage og spurgte, hvordan nordmænd bliver til,
og det har jeg aldrig fået svar på, så det ved jeg
stadig ikke. Men Eyvind Skeie har oversat det til
"du vårens yre skapermakt", og det lyder da også
ret muntert og erotisk. I hvert fald er den nu med
i den norske salmebog.”
Så vidt Holger Lissner. Det er en dejlig
salmetekst og en ligeså dejlig melodi. Man
bliver netop forårskåd af at synge den. Det kan
anbefales.

1) Gå gennem byens lange lige gader,
du sommerlyse Helligånd,
stryg ømt hen over slidte, grå facader,
og rør de trætte smilebånd,
så troen gror,
og håbet bor,
hvor dørene blir åbnet for de andre.

3) Blæs ny luft gennem kirker og kontorer,
du vinterklare sandheds ånd,
træng ind i magtens kolde korridorer,
og tænd os med Guds egen hånd,
så vores by
med lys på ny
kan smykke sig i glæde til Hans komme.

2) Smut ind i vores smalle trappegange,
septembermilde kærlighed,
og syng om Gud for dem, der sidder bange,
og dem, hvis mod blev slået ned,
så triste ler,
og blinde ser,
at livet stadig væk er værd at leve.



4) Kom til os, hvor vi frygter for hinanden,
du forårskåde skabermagt,
forkynd, at Jesus Kristus er opstanden
og venter os, som han har sagt,
så vi går ud
i tro på Gud
og lever uden frygt i nådens sommer.
Holger Lissner, 1990
Erik Sommer, 1990
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Julekoncert 2019
med Kurt Ravn

Klokkespilsprogram

Det er en glæde for os at
kunne fortælle jer, at årets
julekoncert bliver med
Kurt Ravn, som vi har haft
besøg af to gange før i
Hejnsvig med stor succes.
Så kom endelig og
hør Kurt Ravn (igen) i Hejnsvig Kirke
tirsdag den 3. december 2019 kl. 19.30.
Kurt Ravn akkompagneres af Carl Ulrik
Munk-Andersen på klaver og orgel samt
Birgitte Lindum på obo. Billetter à 175,- kr.
kan købes i Dagli’Brugsen eller på www.
ticketmaster.dk fra starten af november.
Skulle der være billetter i overskud, så
sælger vi dem ved døren.

Kl. 08.00 I al sin glans nu stråler solen

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

Juni
Kl. 18.00 Du som går ud fra den levende Gud
Kl. 21.00 Godmorgen, lille land

Juli
Kl. 08.00 Gud ske tak og lov
Kl. 18.00 Jeg elsker de grønne lunde
Kl. 21.00 En yndig og frydefuld sommertid

August
Kl. 08.00 Lysets engel går med glans
Kl. 18.00 Hvor smiler fager den danske kyst
Kl. 21.00 Jylland mellem tvende have

Hejnsvig Kirkekor - 30 år på bagen
Hejnsvig Kirkekor blev oprettet i august 1988, så den sæson, vi er i lige nu
er korets 30. sæson
Hejnsvig Kirkekor oprettes
Daværende sognepræst Ove Noe var lykkelig, da
Hejnsvig Kirke i august 1988 fik sit eget kirkekor,
som sang for første gang i Hejnsvig Kirke til
høstgudstjenesten den 25. september 1988.
Ove var kommet til Hejnsvig fra Fredens Kirke i
Herning og var vant til, at der var et kirkekor, så
det var et stort ønske fra hans side, at kirken fik
et kor, og da jeg samme år havde afsluttet den
Præliminære Organisteksamen, var det naturligt
at det var nu, vi skulle forsøge at få vort eget
kirkekor.
Det første kuld korsangere var 9 glade og
dygtige børn, som vi har meget at takke for,
for uden dem var koret jo ikke blevet til noget.
De 9 korsangere, der startede koret, var Anders
Brorholt, Lone Lund Habekost, Anni Balle, Karina
N. Jensen, Bodil Svane Mikkelsen, Maria Schmidt
Jensen, Merete Nielsen, Jytte Nissen og ElseMarie G. Thomsen.

De følgende sæsoner
Disse 9 korsangere holdt ved i temmelig mange
år, hvilket var af stor værdi for det nystartede kor.
De fik derved et bredt salmerepertoire og stor
fortrolighed med gudstjenestens gang, hvilket
de videregav til de nye, som kom ind løbende de
efterfølgende år. Koret voksede de følgende år
støt og roligt og har i et par sæsoner været helt
op på omkring 30 korsangere. Vi har ikke siden
den første sæson været under 13 – 15 korsangere
i kirkekoret, hvilket er et flot antal at have i et
kirkekor i en forholdsvis lille by som Hejnsvig.

Korets opgaver gennem årene
Kirkekoret har gennem årene selvfølgelig
haft deres primære arbejdssted i vore kirker,
Hejnsvig og Vesterhede, men vi har også
deltaget i forskellige arrangementer både i og
uden for sognet. Vi har sunget på plejehjem, i
missionshuse, på Hejnsvig Skole og i nabokirker
m.v. Vi har arbejdet sammen med Hejnsvig Skole
om projekter og også haft samarbejde med kor
fra bl.a. Billund og Egtved. Vi har været på ture
til Vesterhavet, til Svømmestadion Danmark i
Esbjerg, til LyngBowl i Grindsted, til Sdr. Omme
m.v. for at styrke sammenholdet i koret.
Det er svært at fremhæve nogle optrædener
frem for andre, for det er altid en god oplevelse
at stå foran et publikum og være ”på”. Uanset
om det er de ældre på plejehjemmet, der er
publikum, eller det er feststemte Skt. Hans Aftendeltagere, eller det er en gudstjeneste i Hejnsvig
eller Vesterhede, så giver det kildren i maven at

have ansvaret for at give andre mennesker en så
god oplevelse som muligt.

Værdien af at have et kirkekor
Det lader sig ikke gøre at placere nutidens børn
i et kirkerum med succes, medmindre der er
højt til loftet, og det er der heldigvis i Hejnsvig
og i Vesterhede kirker. For der er af og til støj fra
pulpituret, der er af og til stemmer, der rammer
ved siden af, der er af og til et stykke papir, der
daler ned fra pulpituret osv. Men på trods af alle
disse irritationsmomenter, så er det altid rare
ord, der lyder, når korsangerne kommer ned fra
pulpituret efter en gudstjeneste, og sådan har
det været helt fra korets første spæde start og
frem til i dag. Det er flot, og det er dejligt!
Måske skyldes menighedens overbærenhed
og altid konstruktive tilgang til koret, at de har
en fornemmelse af, at værdien ved at have et
kirkekor overskygger de irritationsmomenter,
der måtte være. For mig at se er det af kolossal
værdi for det kirkelige liv at have et kirkekor,
som er med til at løfte kirkesangen, og som giver
menigheden gode musikalske oplevelser (som
regel i hvert fald). Og så gør det mig glad og
taknemlig at tænke på alle de mange korsangere,
der gennem de seneste 30 år har haft deres faste
gang i vore kirker og derigennem har fået et
solidt kendskab til den rigdom af salmer, vi har
her i landet, og ikke mindst en fast tilknytning
til kirken og gudstjenesten.

Koret her og nu
Hejnsvig Kirkekor består i denne 30. sæson af 18
sangere i alderen 9 til 25 år. De ældste korsangere
i koret har helt op til 13 års anciennitet, og der er
kommet 5 nye korsangere til i denne sæson. Det
er af kæmpestor værdi for de nye korsangere i
koret, at de kan læne sig op ad de ældre, meget
rutinerede sangere i koret og få hjælp og støtte
til praktiske ting som fx at finde et svært nummer
i salmebogen, men endnu mere værdifuldt
er det, at de små har de store i koret som de
allerbedste rollemodeller, man overhovedet
kan få, og somme tider nærmest slås om at få de
ældre korsangeres opmærksomhed. Så den store
spredning i alder og anciennitet er en gevinst,
i hvert fald når de ældste og mest rutinerede
i koret er af den kaliber, som det er tilfældet i
vort kirkekor.
Jeg ønsker Hejnsvig Kirkekor tillykke med de
30 år og god vind fremover!

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

Ragna
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Orientering
Skilte på gravstederne

Indsamlingsliste

Mange har nok lagt mærke til, at der er kommet nogle farvede strips på HK-skiltene på
gravstederne på kirkegården. Os der arbejder
på kirkegården, får ofte stillet spørgsmålet om,
hvorfor disse strips er kommet på. Derfor vil vi
gerne, gennem kirkebladet, gøre opmærksom
på, hvorfor vi bruger disse strips og hvad farverne betyder, så folk kan se en mening med
hvad vi har gang i.
HK-skiltene står for Hejnsvig Kirkegård. De
farvede strips hjælper os i arbejdsgangen på
kirkegården.
• Hvid strips står for vedligeholdelse på gravstedet.
• Blå er for gravsteder i legat.
• Gul samt rød er for forårsblomster og sommerblomster.
• Den grønne farve er for grandækning.

Hen over sommeren, fra juni til og med august,
samler vi ind til menighedsfakultetet i Århus. Det
var bl.a. her jeg fik gratis hjælp fra, da jeg skulle
skrive mine to opgaver, inden jeg kunne søge
stillingen som præst her i Hejnsvig.
MF skriver selv:
"Vil du gerne arbejde i dybden med Bibelen?
Tænker du på et job som præst, forkynder,
missionær eller underviser? Er du interesseret
i en uddannelse, der foruden kristendom beskæftiger sig med både historie, kultur, filosofi,
etik og sprog? Ønsker du at være en del af et
engagerende studiemiljø, der kan udvikle dig
både fagligt og menneskeligt?
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."
JJ

♦

Information om kapellet

6

Der har været lidt forvirring med hensyn til proceduren, når der kommer en kiste i kapellet. Så
derfor lige lidt information om, hvordan det foregår på Hejnsvig kirkegård.
Hvis der kommer en kiste i kapellet mens personalet er på arbejde, vil der blive ringet med
klokkerne og flaget ved kapellet vil være på halv stang.
Menighedsrådet har besluttet, at hvis nogen ønsker at få en kiste i kapellet uden for de
ansattes faste arbejdstid, så er det også muligt, men der vil i så fald ikke blive ringet med klokkerne og ligeledes bliver flaget ikke hejst på halv stang ved kapellet.

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

Nye medarbejdere på kirkegården i Hejnsvig
nesker, hvor vi kunne udveksle gode snakke.
Det har jeg savnet på min gård. Hvis man
snakker med andre mennesker, ser man sin
egen fremgang i livet fra en anden synsvinkel.
I min fritid kan jeg godt lide at være sammen med Kate, for at sejle i kajak. Ofte på
Engsøen i Grindsted.
Livet byder på mange spændende evner.
Som ung synes man, at man kan og vil afprøve
det hele. Derimod når man bliver ældre,
begynder man langsomt at se anderledes på
det. Som menneske kan vi ikke undgå fakta i
livet. På kirkegården vil jeg arbejde, så nogle
fakta er nemmere at acceptere.
Jeg ser kirkegården som et sted, hvor der er
ro, med plads til minder og følelser. Men også
plads til glæde og humor. Efter min mening,
ønsker alle afdøde, at pårørende har det godt
og forsætter med livet i optimisme og glæde.
Jeg ser frem til at arbejde sammen med
to friske kvinder, Charlotte og Sanne. Vi har
store ambitioner, for at gøre kirkegården til et
fint mødested midt i byen. Endvidere ser jeg
frem til godt samarbejde med alle omkring
Hejnsvig Kirke, og vil gerne møde dig som
besøgende.

Adrian
Hej
Jeg hedder Adrian Bos, er 63 år og er fra Holland.
Det er mig, der er startet som gravermedhjælper
her i Hejnsvig.
I 1996 flyttede jeg til Danmark for at være
landmand med malkekøer. Efter næsten 20 år
ændrede mit liv sig i en anden retning, da jeg
startede som husbondafløser ved vikarservice
Varde-Billund. Dette passede til mig, da jeg
godt kan lide forskelligt arbejde, f.eks. pasning
af malkekøer, ridning af heste og markarbejde.
Desuden har jeg også haft arbejde indenfor
industri, nedrivning og anlægsarbejde.
På den måde har jeg mødt mange men-

♦

Sanne
Endnu et nyt ansigt – jep, det er mig.
Mit navn er Sanne, 25 somre og den nye
gravermedhjælper. Jeg er uddannet anlægsgartner i 2014 og har i min uddannelse haft en
tid på Varde Kirkegårde samt hos en anlægsgartner, hvor jeg passede forskellige private
haver indenfor pleje og vedligehold. Desuden
har jeg haft 2 sæsoner hos Kolding Kommune.

Derved har jeg et bredt fag kendskab indenfor
det grønne område.
Når jeg ikke er på arbejde, lever jeg sammen med min mand. Haven og små sysler er
lige sagen, samt baneskydning har jeg haft
som interesse siden 3-års alderen.
I kan måske tænke, ”hvorfor vil så ung()
en kvinde arbejde på netop vores kirkegård?”
- Ja, det vil jeg, fordi jeg gerne vil bygge
videre på min livserfaring, samtidig med at
kunne præge driften af kirkegården med
et højt fagniveau sammen med Adrian og
Charlotte.
Jeg glæder mig meget til at lære jer at
kende – bær over med mig, jeg kan nok ikke
lige huske jer fra vores første møde. Jeg er at
finde både på kirkegården og til nogle kirkelige handlinger.
Vi ses

Hejnsvig Vesterhede
... et godt sted at gå i kirke
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Rundt om kirken
Årets konfirmandsalme
Melodi: Se, hvilket menneske
1) Nu er det nu!
Hen til kirken vi gå.
Glade vi står her
med konfi-tøj på.
Vi er så spændte,
men det er da klart.
dagen er kommet,
og vi er parat.
(Jannik, Victor, Henisa, Sophie)
2) Gud, det er dig,
som vi alle tror på.
Vi er forsigtige,
når vi skal gå,
og vi går ind
i vort fineste tøj,
ind i vor kirke,
som er rigtig høj.
(Mads, Freja, Sarah)

♦

3) Vi var på lejr
og hyggede os.
VM i håndbold,
og det gik jo godt.
Vi spilled’ fodbold,
og bolden fik los.
Billed’ blev taget,
og det blev så flot.
(Harry, Nicklas, Nikolaj, Cirkeline)
4) Se vore ord,
hvor de formes til bøn.
Et Fader Vor
fik vi skrevet så skøn’.
Dagen er kommet,
og nu er der fest.
Vi glæder os
og si’r tak til vor Gud.
(Niki, Markus, Astrid, Katrine)

5) Vi har os glædet
til festen i dag
og til de gaver,
som vi nok ska’ ha’.
Gæsterne kommer
med sang og med flag.
Vi har i kirken
bekræftet vort ”ja”.
(Frederik, Emil, Niels, Janni)

Indskrivning af nye konfirmander

Der er indskrivning af nye konfirmander til konfirmation i 2020, søndag d. 1. september i Hejnsvig
kirke kl. 10.30 i forbindelsen med høstgudstjenesten. Efterfølgende vil der i missionshuset være
en kort orientering om selve forløbet, selve konfirmationen og forventningerne til hinanden.
Det tager en times tid og der vil være en bid brød inden vi går hjem. Det jeg har brug for er en
KOPI af dåbsattesten og lidt kontaktinformationer, men det kommer der mere ud om lige efter
sommerferien.
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Årets konfirmander

Hejnsvig Kirke 28. april 2019

Konfirmandernes Fadervor

Kære Gud, du er vores Gud; du er den som er over os, dig har vi tillid til. Lær os altid at respektere
dit navn, derfor kommer vi til dig. Vi ønsker din vilje må ske lige meget hvor. Giv os hver dag det vi
har brug for og tilgiv os alle vore fejl. Hold os fra alt ondt og led os hver dag til det du ser er bedst,
for din vilje er det vigtigste for os. Det er sådan det er. Punktum, punktum, punktum.

Kommende konfirmationsdatoer
Konfirmationsdatoerne 2 år frem:

2020:

2021:

søndag d. 26. april i Hejnsvig
I tilfælde af to hold: kl. 09.00 og 11.00.
I tilfælde af et hold: kl. 10.30

Store Bededag, fredag d. 30. april i
Vesterhede
I Vesterhede foregår konfirmationen som en
del af en alm. gudstjeneste kl. 10.30.

Søndag d. 3. maj i Vesterhede
I Vesterhede foregår konfirmationen som en
del af en alm. gudstjeneste kl. 10.30.

Søndag d. 2. maj i Hejnsvig
I tilfælde af to hold: kl. 09.00 og 11.00.
I tilfælde af et hold: kl. 10.30

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

fra Isabelle Johansen, Lesvos
Et rejsebrev fra flygtningelejren Moria på Lesvos i Grækenland
Hvis du tror at flygtningekrisen er ovre, så kan
du godt tro om. Der kommer stadig en strøm af
flygtninge til den græske ø, Lesvos, hvor vores
(red. Sigrid og Jørgens) datter, Isabelle arbejder
som ulønnet frivillig med organisationen
YWAM (Youth With a Mission). Ulønnet vil sige
at hun betaler selv for sit ophold, kost og logi
– altså betaler for at gå på arbejde. Her får du
et lille indblik i hvordan det er at arbejde i en
flygtningelejr:
Der har både været jul, nytår og min fødselsdag
siden jeg har fået opdateret jer. Min uge er
fyldt til randen med ting at gøre og jeg må ofte
stoppe og minde mig selv om, at tage en ting ad
gangen. Vinteren i Grækenland har været fuld af
regn og stormfuldt vejr. Det har regnet næsten
hver eneste dag i december og januar, hvilket er
noget af en udfordring i en flygtningelejr
Vejret har ikke ændret meget på strømmen
af flygtninge. Både kommer stadig til kysten, vi
har modtager omkring 200 nye flygtninge hver
måned. I februar er det mest familier og en del
som er højgravide, der er ankommet til Moria
flygtninge lejr. Der er omkring 5000 i lejren nu.
Så tallet er faldet en del fra i sommers, hvor de
byggede nye lejre i Athen.
På billedet nedenfor ser I det område jeg oftest
befinder mig i. I midten ser I en flok unge mænd
spille volleyball. I dette område bor enlige
kvinder, enlige mødre og mindreårige (drenge/
mænd under 18)... de er delt op i hver deres
sektion. Til højre er lægerne, socialrådgivere,
politiet, FN og mm.
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Blandt kvinderne har vi lige nu en del kvinder
fra Afghanistan, der taler godt engelsk og er
veluddannede. Hvilket alt sammen er noget

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

Taliban ikke er vild med, derfor har disse kvinder
måttet flygte.
En kvinde fra lejren har gjort særlig indtryk
på mig. Shilah er uddannet læge, taler perfekt
engelsk. Hun er en af de flygtninge, som hurtigt
bliver involveret i alt muligt forskelligt, bl.a. som
oversætter.
En aften snakkede vi om løst og fast, forsøgte
at få hende til at glemme fortiden, smerten og
asylprocessen for et øjeblik. Jeg sagde, at jeg
fornemmede der var lidt en ´elefant´ i rummet,
noget hun måske trængte til at snakke om, men
jeg også kunne mærke, at hun ikke var helt klar.
Det gav hun mig ret i.
Så sagde hun noget, som jeg aldrig glemmer.
”Jeg stoler på dig, fordi du aldrig har bedt mig
om at stole på dig. Alle andre har så travlt med
at overbevise mig om at jeg kan stole på dem,
men det har du ikke gjort.”
Det ramte mig virkelig. Det var som at opleve
et glimt at den virkelighed de må navigere i, de
ved aldrig helt hvem de kan stole på. Det ramte
mig. Jeg arbejder jo dagligt med voldsramte
kvinder og har brug for at vinde deres tillid.
Det her var en påmindelse om, hvordan
naturlige venskaber udvikles langsomt, dybe
hemmeligheder er ikke hvad du deler med
nogen, du kun lige har mødt.
Dagene i lejren kan være hektiske og uforudsigelige, ikke mindst det græske system.
Jeg nyder uforudsigeligheden, men samtidigt
oplever jeg, at der hviler et tungt ansvar på mine
skuldre. Det er sådan min hverdag er. Jeg er en
af de volontører, der har været her længst og jeg
nyder i høj grad smil og knus fra grækerne, når
jeg kommer ind i lejeren.
Siden juli 2018 har jeg nu haft den position i
lejren, som jeg er i nu, noget man bedst kunne

kalde for frivillig socialrådgiver/ social pædagog.
Nu har jeg endelig fået en mandlig kollega og
han kommer til at fokusere på sager, der har med
mænd og drenge at gøre. Vi har en del uledsaget
mindreårige i lejren lige nu. De kæmper ofte
med en del psykologiske problemer. Det bliver
godt, for han vil være i stand til at række ud på
en måde som jeg ikke kan.

Hvis du har lyst til at støtte mit arbejde blandt
flygtninge på Lesvos er du meget velkommen.
Du kan støtte via Missionsfonden og således
trække din gave fra i skat. Du skal bare oplyse
mit projektnummer 6082 og sende pengene på
konto 9580 06139450. Se www.missionfonden.
dk for yderligere information.
Kærlig hilsen Isabelle Johansen

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

HEJNSVIG KIRKEKOR

BABYSALMESANG
Baby
Babysalmesang i folkekirken
salmesang
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.
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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 velkomne til at deltage i babysalmesang i
begge kirker, uanset hvilken kirke man hører til.
Nyt hold starter i Hejnsvig kirke torsdag d.
15. august 2019 kl. 10.00
Forløbet strækker sig over 8 torsdage på
følgende datoer.
15. aug., 22. aug., 29. aug., 5 sep., 12. sep.,
19. sep., 26. sep. og 3. oktober. Kontakt for mere
information. Kirke- og kulturmedarbejder Lis
Møberg, 20 28 61 47 eller mail.
lismoeberg@gmail.com

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

Kom og syng i Hejnsvig Kirkekor
Kirkekoret 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 i løbet af foråret, 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.

Den nye sæson starter torsdag den 15.
august kl. 15.20 – 16.20 i konfirmandstuen, og
derefter øver vi hver torsdag 15.20 – 16.20. Koret
synger selvfølgelig salmer, men vi synger også
alle mulige andre gode sange. Vi synger ca. hver
anden søndag i Hejnsvig eller Vesterhede kirker,
men er også engang imellem ude og optræde
andre steder til forskellige arrangementer.
Jeg håber at se alle de ”gamle” fra koret plus
en flok nye glade korsangere efter sommerferien.
Organist Ragna
Tlf. 24 26 46 25
ragna@hennelund-nielsen.dk

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER
Der er gudstjeneste med altergang en gang om
måneden. Alle, der har lyst til at være med, er
velkommen i det omfang der er plads. Vi starter
med en kop kaffe kl.14.30 og gudstjenesten
begynder kl. 15.00. Bagefter synger vi salmer – så
mange vi nu synes.
Tirsdag d. 25. juni
Juli – sommerferie
Tirsdag d. 27. august

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.
Juni
13. Sommerafslutning – bål og snobrød
Tag tøj på efter vejret.
Juli - sommerferie
August
22. Vi er klar, parat til start

SCT. HANS VED SØEN
Traditionen tro bliver der igen i år arrangeret Sct.
Hans ved søen, søndag d. 23. juni, i samarbejde
med borgerforeningen og menighedsrådet. Kl.
19.00 er der en kort gudstjeneste i teltet, hvor
kirkekoret medvirker. Det er Jørgen Johansen, der
holder gudstjenesten. Herefter er der mulighed
for at købe pølser, øl eller sodavand. Senere vil der
være sang og en båltale, inden der sættes gang i
bålet og heksen futtes af.
Kom frisk og vær med til en hyggelig søndag
aften, der styrker fællesskabet i Hejnsvig.

Hejnsvig Vesterhede
... et godt sted at gå i kirke
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arrangementer i VESTERHEDE & HEJNSVIG
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
Juni, juli og august er der ingen arrangementer.
Oplysninger om arrangementer 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.
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
JUNI.
Onsdag d. 5. Bibelkredsene mødes i hjemmene
Onsdag d. 12. Kredsmøde i Grindsted
Taler. Sprint Aagaard Korsholm, Børkop
Fredag d. 21. Kl. 18.00 Sommerafslutning med
fællesspisning og pakkeleg
Søndag d. 23. Sankt Hans aften ved søen
Friluftgudstjeneste kl. 19.00 v. Jørgen Johansen
JULI. Sommerferie

14

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

AUGUST.
Onsdag d. 7. Bibelkredsene mødes
Onsdag d. 14. Opstart med sangaften ved
Ragna Hennelund. Kirkekoret medvirker
Fredag d. 23. Kl.18.00 Pilgrimsvandring med
hele familien - Nyt tiltag!!
Starter med fællesspisning
Onsdag d. 28. Aftenmøde ved Jens Olesen.
Børkop

arrangementer i VESTERHEDE & HEJNSVIG
MISSION AFRIKA KVINDEKREDS
BIBELKREDSE

Kontakt: Ruth Mærsk, tlf. 24 59 19 83

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.

Onsdag d. 5. juni kl. 14.30
hos Mona Kruse
Juli - sommerferie

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.

Onsdag d. 7. august kl. 14.30
hos Jytte Habekost

Juniorer er 4. – 5. klasse
Kontakt: Amdi Leding, tlf. 51 89 19 63
Onsdage i ulige uger 18 – 20.30

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

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
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
Vi har startet familiespejder for børn fra 3-6 år
med voksne, hver anden lørdag i lige uger kl.
9.30-12.00
HUSK madpakke og udetøj.
Familiespejderleder. Maria, tlf. 26 81 72 50 –
gerne SMS.
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

KIRKENS KORSHÆR
Kontakt: Elly Bolding, tlf. 30 25 50 67
Tirsdag d. 18. juni kl. 9.30
hos Sonja Jensen

PETERSMINDECENTRET

PLEJECENTRETS VENNEKREDS
På Hejnsvig Plejecenter
Kontakt: Margit Hansen, tlf. 61 73 45 17
Tirsdag d. 18 juni kl. 17.30 Grillfest.
En aften med dejlig musik, mad, sang og
hyggeligt samvær.
Tilmelding til plejecentret på tlf. 25 55 76 64,
senest 11 juni.
Pris 150 kr.+ drikkevarer.
Kom og vær med til at skabe en god aften.
Tirsdag d. 9. juli kl. 14.30
Vi kører ned på Kirkevej, hvor Conny igen har
inviteret på kaffe i haven.
Mandag d. 5 august kl. 14.30
Elly Mølgård underholder.

SOLDATERMISSIONEN
Kontakt: Ernst Thomsen, tlf. 21 77 78 17
Onsdag d. 25. september kl. 19.30 i Hejnsvig
missionshus
Efterårsmøde og generalforsamling i VorbasseHejnsvig Soldatervennekreds.
Aftenens taler er forhenværende soldaterhjemsleder i Fredericia, Ester Kofoed.

SYNG DIG GLAD
Fællessang på Hejnsvig Plejecentret
Kontakt: Asta Heick, tlf. 75 33 52 96
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Juli – sommerferie
Tirsdag d. 20. august kl. 9.30
hos Else Thorstesen

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

GUDSTJENESTER
JUNI

HEJNSVIG

2. 6. s. e. påske
9. Pinsedag

9.00

10. 2. Pinsedag

10.30

16. Trinitatis søndag

10.30

23. 1. søn. e. trinitatis

19.00 (Skt. Hans ved søen)

30. 2. søn. e. trinitatis

10.30

VESTERSTERHEDE

VORBASSE/SKJOLDBJERG

10.30

9.00 Vorbasse JJ

10.30

10.30

9.00 Skjoldbjerg JJ

JULI
7. 3. søn. e. trinitatis

9.00 SØK

14. 4. søn. e. trinitatis

10.30 SØK

21. 5. søn. e. trinitatis

9.00 SØK

28. 6. søn. e. trinitatis

10.30

9.00 Vorbasse JJ

AUGUST
4. 7. søn. e. trinitatis

9.00

11. 8. søn. e. trinitatis

10.30

18. 9. søn. e. trinitatis

9.00

10.30 Skjoldbjerg JJ
9.00 Vorbasse JJ

10.30

25. 10. søn. e. trinitatis 9.00 SØK
SEPTEMBER
1. 11. søn. e. trinitatis 10.30 Høstgudstjeneste & 19.00
Konfirmand-indskrivning
SØK=Susanne Østbjerg Kargo
JJ= Jørgen Johansen

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.

INDSAMLING
Menighedsfakultetet i Århus
Se nærmere omtale i bladet.
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SOGNEPRÆST
Jørgen Johansen, Kirkevej 2, 7250 Hejnsvig,
Tlf. 61 33 50 03, e-mail. joj@km.dk
Mandag er fridag.
Ferie og friweekender.
Fra onsdag 11/6 til lørdag 15/6 er jeg på studietur
til Oberammergau
Sommerferie fra 1/7 – 22/7
Friweekend + fridage 23/8-26/8
Friweekend + fridage 6/9-9/9
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
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KIRKEBLAD
Kirkebladet udgives af menighedsrådene.
Redaktionsudvalg. Sognepræst Jørgen Johansen
(ansvarshavende), Dorthea Frisk, Kaj Vingborg
og Lis Møberg.
Korrekturlæsere. Lisbeth I. Kristensen og Ragna
Hennelund.
BEMÆRK. Stof til næste kirkeblad afleveres
senest fredag d. 14. juni til sognepræsten.

♦

