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Præstens spalte

2019 er lidt af et rundt tal for os 
Første søndag i advent 1919 blev tårnet og kirkeskibet på 
Hejnsvig kirke indviet. Selv efter Vesterhede kirke blev bygget 
i 1910, sammen med 3 nye missionshuse, et i Donslund, et i 
Vesterhede og et i Hejnsvig, var der stadig ikke nok plads til 
de mange kirkegængere, så man var nødt til at udvide kirken 
til den kirke vi kender i dag. 

Jeg prøveprædikede faktisk i Hejnsvig, da jeg søgte stillingen 
i Vorbasse og tænkte allerede der. ”Det er da en utrolig hyg-
gelig kirke; her kunne jeg godt tænke mig at være præst!”. 
Og sådan gik det (næsten) til at Susanne Østbjerg Kargo blev 
sognepræst i Vorbasse.

100 år er nu gået og alting er absolut ikke glemt. Nu står 
Hejnsvig kirke nyrenoveret, fin og flot – klar til at vi fejrer 
hende søndag d. 24. november med alt det vi kan finde 
på til en festlig gudstjeneste og lidt godt til ganen. Mere 
om det i næste nummer af kirkebladet – men sæt kryds i 
kalenderen allerede nu.

Personligt kan jeg nu sagtens matche de 100 år, sådan sam-
menlagt set. Ud over at jeg fylder 60 i år, er det 40 år siden 
jeg for første gang for alvor blev kendt med det kristne bud-
skab og alt det Gud kan. Den 12. maj 1979 kl. 21.30 blev den 
vigtigste grundsten lagt til, at jeg i dag er præst i Hejnsvig 
og Vesterhede kirker. 

Ved en PRIS HERREN AFTEN i Quo Vadis i Kolding mødte 
jeg Jesus på en måde, som jeg slet ikke troede kunne lade 
sig gøre. ”Jesus, hvis du virkelig er til, så må du have lov til 
at komme ind i mit liv.”  Næsten fysisk kom han ind i mit 
liv. Sådan oplevedes det i al fald. En oplevelse, der for altid 
ændrede mit liv og førte mig mange steder hen i verden, en 
tur i forsvaret og nu her til Hejnsvig.

Søndag d. 12. maj kl. 19.30 har jeg indbudt nogle af dem, 
der gennem deres liv og eksempel har haft størst indflydelse 
på mit liv, Christa & Johannes Søndergaard, tidl. leder af Quo 
Vadis arbejdet i Kolding, Jonna Laursen, tidl. stiknarkoman 
gennem 15 år plus et par stykker mere fra dengang.

Vi har lyst til at holde en fest og holde en PRIS HERREN AFTEN 
i Hejnsvig kirke som vi gjorde dengang. Lovsang, vidnesbyrd 
og forkyndelse. Vi trækker hele klaveret ud, laver det som vi 
gjorde dengang – så kom og vær med til at gøre det til en 
festlig aften, se hvad Gud kan og gå fornyet hjem. Ca. 80 
mennesker blev reddet gennem Quo Vadis arbejdet. 

Og hvis du regner med at Johannes er gået på pension, så 
tager du grundigt fejl. Han brænder stadig så meget for 
evangeliet, at selv en ung mand på 20 næsten kan få ånde-
nød. Læs mini-biografien om ham længere omme i bladet.

Bagefter vil der være ”cirkelkaffe” ovre i missionshuset, lige-
ledes med sang og vidnesbyrd. De sidste slukker lyset, når 
de går hjem.

Jørgen Johansen,
sognepræst
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Organistens spalter

En ny påskesalme ”Så stille som regn”
 Lisbeth Smedegaard Andersens nye påskesalme 

er at finde på ”Salmedatabasen”, men endnu ikke 
udgivet i trykte salme- eller sangbøger.

Salmen genfortæller poetisk påskens begi-
venheder. I første vers begiver kvinderne sig 
afsted mod den tomme grav. Det er midt om 
natten, alt er mørkt, også i kvindernes sind. De 
beskrives ”som skibe på vandet med slukkede 
blus”. I andet vers, da dagen bryder frem, viser 
englen sig for kvinderne og fortæller dem, at 
”han er ikke her”, og døden beskrives som lig-
gende ”knust under stenen i græsset i solplet-
ter under de udsprungne træer”. I tredje vers 

overvinder troen tvivlen, da kvinderne ser den 
tomme grav, og nu bryder spirer frem gennem 
visnede blade, og sollyset kommer. I fjerde og 
sidste vers går Kristus rundt ”blandt gravsten 
og paradisgrønt”, og kvinderne jubler det glade 
budskab ud i byen, at ”verden er ny – den er 
påskebegyndt”.

Lisbeth Smedegaard Andersens påskesalme 
rummer nye, smukke og originale billeder, 
så handlingen bliver nærværende og aktuel. 
Birgitte Buurs melodi indfanger tekstens stil-
færdige tone fint. 

 

1.  Så stille som regn
 og som vandrende bjerge
 og skibe på vandet med slukkede blus
 belyst kun af nat
 og af vildkatteøjne 
 gik kvinderne ud af det mørklagte hus
 
2.  da nat blev til dag
 så de englen ved graven
 og hørte dens stemme. han er ikke her
 og døden lå knust
 under stenen i græsset
 i solpletter under de udsprungne træer
 

3.  hvordan kan man tro
 det? hvordan lade være?
 de så gennem tårer at graven var tom –
 og spirer brød frem
 gennem visnede blade 
 de stod mellem blomster da sollyset kom
 
4.  og Kristus gik rundt
 bag ved kirkegårdslågen
 i solskin blandt gravsten og paradisgrønt
 mens kvinderne gik
 og fortalte i byen.
 se! verden er ny – den er påskebegyndt.
 
Lisbeth Smedegaard Andersen, 2014
Melodi. Birgitte Buur

Klokkespilsprogram
Tit kan det være svært lige at komme i tanke om, hvad det er for en melodi, klokkespillet spil-
ler. Derfor får I her - på opfordring fra et sognebarn - en oversigt over de melodier, som bliver 
spillet på klokkespillet det kommende kvartal. Det er nemlig en rigtig god ide, at man så kan 
gå i kirkebladet og få konstateret, hvad det er for en salme eller sang, man hører. Tak for ideen, 
Christian la Cour ;-)

Marts
Kl. 09.00 Morgenstund har guld i mund (6 variationer)
Kl. 17.00 Sig månen langsomt hæver

April
Kl. 08.00 Hil dig, frelser og forsoner
Kl. 18.00 Påskeblomst, hvad vil du her

Maj
Kl. 08.00 Nu titte til hinanden
Kl. 18.00 Det dufter lysegrønt af græs/Den blide maj med sommergrønt
Kl. 21.00 Kom maj, du søde milde
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Fyraftenssang 
Man bliver glad af at synge, og vi gør det alt for lidt, så derfor håber vi, at I kunne have lyst til at 
komme og synge sammen med os et par gange her i foråret.

• Torsdag den 21. marts kl. 16.30 – 17.15 i Hejnsvig kirke
• Torsdag den 11. april kl. 16.30 – 17.15 i Vesterhede kirke

Vi forestiller os, at vi hver gang lærer et par af de mange nye salmer, der er kommet frem de 
senere år, hvorefter der vil være ”ønskekoncert”, dvs. det er jer, der er mødt frem, der bestem-
mer, hvad vi skal synge. Det kan også være, at kirkekoret kommer og synger med og for os.

Julekoncert 2019 med Kurt Ravn
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. 

Andagt

Det lille ord ´andagt´ kommer af det tyske ord 
´andenken´, hvilken betyder noget i retning af: 
Noget at tænke på. Det kan være rigtig godt 
at finde et lille stykke fra bibelen, læse det højt 
for sig selv, give sig til at tænke over, hvad det 
betyder og hvad jeg kan bruge det til i mit liv. 
Her er et eksempel fra ALPHA kurset, som starter 
d. 3. marts inde i Hejnsvig missionshus.

”Som I vil, at mennesker skal gøre mod jer, 
sådan skal I gøre mod dem.” (Lukas 6, 31).

Nick Gumbel, idemanden bag ALPHA, fortalte 
engang denne historie ud fra sit eget liv. ”Jeg 
elskede at cykle på arbejde, for hvis jeg tog bilen 
tog det mig 35-45 minutter. Men hvis jeg tog 
cyklen, tog det kun 15 minutter.

Grunden var trafikken. Der var 2 kørebaner. 
En til busser og cykler, og en bare for biler. Og 
den med biler var altid fuldstændig pakket om 
morgenen, trafikken stod nærmest stille. 

Så jeg elskede at komme på cykel - bare 
fordi man kunne cykle lige forbi alle bilerne.  En 
gang imellem ville en bil komme ind i busbanen. 

Virkelig irriterende. Så jeg cyklede altid i midten 
så bilerne ikke kunne komme forbi.

 På ruten var der to politifælder – her håbede 
jeg virkelig på at de ville blive taget af politiet 
i cykelbanen, for det havde de havde virkelig 
fortjent. 

Nogle gange regnede det, og når det reg-
nede, gad jeg ikke cykle. Så tog jeg bilen i stedet 
for. Nu sad jeg selv i den her kø og kunne se på 
alle de her uforsvarlige cyklister køre forbi. 

Det virkede helt absurd – en helt tom køre-
bane med bare nogle få cyklister. Hvorfor holde 
her i kø? Jeg vidste jo hvor politiet plejede at 
holde… Ind på cykelstien med bilen. Og så trak 
jeg bare ind i kørebanen igen uden at nogen 
opdagede noget.” 

Pointen i historien er rimelig klar. Det er 
nemt nok at få øje på andres fejl, men husk, at 
når du peger på andres fejl, så er der altid tre 
fingre, der peger ind mod dig selv…

Jørgen Johansen,
sognepræst



Hva’ med dig selv? ...
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Rundt om kirken

Kirken i tørre tal

2014 2015 2016 2017 2018

FØDSLER 10 11 14 19 10

DRENGE 3 7 6 8  7

PIGER 7 4 8 11 3

DÅB 14 19 8 18 16

KONFIR. 26 19 19 24 20

DRENGE 10 15 13 17 10

PIGER 16 14 6 7 10

DØDSFALD 16 18 15 21 29

BEGRAVELSER 14 13 8 12  19

BISÆTTELSER 2 5 7 9  10

VIELSER/ VELSIGNELSE 2 8 6 6 4

I år er tallene for årets kirkelige aktiviteter noget 
mere opmuntrende læsning end sidste år. Med 
37 gudstjenester med nadver, ligner tallene 
i Hejnsvig nogenlunde sig selv. Ved en 10.30 
gudstjeneste vil du i gennemsnit kunne finde 
29,2 mennesker på kirkebænken. I Vesterhede 
ligger gennemsnittet på 29,5 pr. højmesse, 
hvilket er en fremgang på 5 pr. gudstjeneste. 
Det er 178 flere end sidste år fordelt på 27 guds-
tjenester med nadver. Hvis vi ser på antallet af 
begravelser, er det vist ganske godt. Næsten 30 
på ét år, det er det højeste i 5 år.  På en eller anden 
måde har der altså været en naturlig tilgang, da 
begravelser i reglen tynder ud på kirkebænken 
– så mon ikke vi skal være tilfredse med det?
 
En anden ting, der har været med til at fylde op 
på kirkebænken, er deltagere fra ALPHA kurset 

i missionshuset. Her var der 20 tilmeldte, hvoraf 
3-4 er fortsat i en bibelkreds og blevet en del af 
det kirkelige liv i sognet. Vi starter som nævnt 
et nyt ALPHA kursus allerede her d. 3. marts. Se 
hvordan du kan tilmelde dig andet steds her i 
kirkebladet.
 
Ni gudstjenesterne er stadig ́ det tynde øl´, sær-
ligt i Vesterhede, hvor der 2-3 gange har været 
messefald. Det har ikke noget med indholdet 
at gøre, men antallet. ”Er der ikke fem, så går vi 
hjem,” så simpelt kan det siges. Det har indimel-
lem også været tæt på messefald i Hejnsvig, men 
konfirmanderne har i reglen reddet os. Det er 
der stort set kun én ting at gøre ved: Gå i kirke 
kl. 9, hvis du ønsker den tidlige gudstjeneste 
skal overleve.

Jørgen Johansen

KIRKEGANG VESTERHEDE HEJNSVIG TOTAL

2018 828 1082 1910

2017 622 1110 1732

2016 1263 908 2171

2015 896 1348 2244

2014 777 1302 2079
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Konfirmation 2019
Hejnsvig Kirke, søndag d. 28. april kl. 10.30

Astrid Møller Strandhave Søndergade 12
Cirkeline Habekost Iversen Rugbjergvej 64
Emil Kragh Gilbjergvej 51
Frederik Lindved Lund Søgårdparken 14
Freja Daugaard Hansen Smedevej 19
Harry Steffens Holm Jeppesen Boldingvej 10
Henisa Homa Egebjerg Landevej 60 
Janni Mouritsen Jensen Nyvej 10
Jannik Egeberg Sällberg Vinkelvej 32
Katrine Linde Jørgensen Egebjergvangen 1
Mads Guldbrandt Brødsgaard Løvlundvej 17
Marcus Høgh Hansen Østerbo 5
Nicklas Gejl Petersen Søgaardvej 66
Niels de Fries Bjerrum Torvegade 4
Niki Boisen Egebjerg Landevej 114
Nikolaj Noren Højgaard Rosengårdsvej 4
Sarah Prüsse Larsen Egebjerg Landevej 48
Sophie Graversgaard Vinding Langgade 34
Victor Møller Lehmann Langgade 33    
    

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

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. J

Konfirmationsdatoer
2020
• Hejnsvig kirke, søndag d. 26. april 

I tilfælde af to hold: kl. 9.00 og kl. 11.00 
I tilfælde af ét hold: kl. 10.30

• Vesterhede kirke, søndag d. 3. maj kl. 10.30  
Konfirmationen foregår som en del af en almindelig gudstjeneste kl. 10.30

2021
• Vesterhede kirke, St. Bededag, fredag d. 30. april  

Konfirmationen foregår som en del af en almindelig gudstjeneste kl. 10.30
• Hejnsvig kirke, søndag d. 2. maj  

I tilfælde af to hold: kl. 9.00 og kl. 11.00 
I tilfælde af ét hold: kl. 10.30
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Konfirmandlejr 2019
Så kom tiden for årets konfirmandlejr. Endnu engang troppede alle årets konfirmander og rigtig 
mange forældre op foran kirken fredag d. 25. januar, klar til afgang til Børkop Højskole, som vi havde 
lejet hele weekenden.
Det blev en rigtig god weekend med en masse unge mennesker og gang i den, til langt ud på natten.

Under vejs var der pause med boller og varm 
kakao, skøøøønt! Mødrene, der hjalp i køkkenet, 
havde bragt det velfortjente måltid ud på vores 
vandretur.

Fredag aften var der konkurrencer i hallen ved 8. 
klasse hjælperne. Senere på aftenen var der natløb, 
hvor konkurrencegenet også kom til udtryk – selv 
i snevejr og frostgrader var nogle villige til at ofre 
deres varme tøj, for at få den længste tøjkæde.

 

Lørdag eftermiddag var der Pilgrimsvandring 
på programmet. Alle var med og tilbagelagde 
omkring 5.6 km i smukke naturomgivelser og 
med godt humør!!

7
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Fastelavn 
– en voksenvenlig børnegudstjeneste med fuld udklædning

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??

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 børne-
gudstjeneste, 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 menighedsrå-
det klar med tønder, kaffe og fastelavnsboller. I 
Vesterhede er det i mikro-hallen og i Hejnsvig 
er det i missionshuset. Det bliver helt vildt godt 
– håber vi ses.

ALPHAKURSUS

Sidste efterår kørte vi det første ALPHA kursus 
ud fra missionshuset i Hejnsvig og jeg må sige, at 
det gik over al forventning. Det er sådan et ”sve-
sken på disken” kursus, hvor der er lejlighed til 
at diskuterer og udveksle erfaringer undervejs. 
Der var 20 tilmeldte på det første kursus og der 
var vel mellem 12-16 deltagere pr. gang af vidt 
forskellig baggrund. Og jeg skal hilse og sige, 
at det var nogle meget åbenhjertige snakke vi 
havde hen over bordet helt fra dag ét af.

Jeg holder et oplæg på ca. 30 minutter, men 
styrken ligger helt klart i samtalen undervejs og 
efterfølgende. Hvis du nogensinde har overvejet 
det med troen på Gud, så er ALPHA absolut 
anbefalelsesværdig; det er overskueligt i sin 
længde og alligevel langt nok til at du kan nå 
og få det tænkt igennem i forhold til dit liv. Du 
kan tilmelde dig ved at sende en mail til mig på 
JOJ@KM.DK eller ringe på 61 33 50 03.

Jørgen Johansen
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Skærtorsdag 
Skærtorsdag, d. 18. april, har vi tradition for at holde en stille nadvergudstjeneste i Hejnsvig kirke 
kl. 19.00. Det var jo den aften, hvor Jesus måtte se døden i øjnene, tage afsked med disciplene. Det 
er et grufuldt døgn Jesus går ind i og det kan være svært at tage det ind. Mel Gibson har med sin 
film ”The Passion of The Christ” om nogen ramt hovedet på sømmet, hvis jeg må bruge det udtryk. 
Man får virkelig lyst til at vende sit hoved bort, mest af alt fordi han led for os. Vi har tradition for 
at vise filmen i præstegården bagefter gudstjenesten – virkelig en oplevelse som du skulle give dig 
selv. 
 
Tour de Langfredag (annonce fra tidligere år) 
I år kommer Tour de Langfredag forbi Hejnsvig kirke; en helt unik måde at stifte bekendtskab med 
påskens budskab på – lidt ligesom en pilgrimsvandring, bare på cykel. Turen er på ca. 30 kilometer 
og bevæger sig mellem 3-4 af egnens kirker. 
Vi starter i Grindsted og cykler os gennem Jesu lidelseshistorie, giver tid for tanken til at gribe om 
begivenhederne undervejs, holder en andagt i de forskellige kirker og får en forfriskning. 
Det kan nemt blive en sådan familietur, hvor både børn og ældre kan være med. Det er tilladt at 
have en følgebil med lappegrej og plads til trætte passagerer.  Hele turen slutter af med en pizza i 
Grindsted missionshus, lidt lovsang og med at dele et par tanker over dagen, der er gået. 

Kirken inviterer til
S Æ R L I G E  G U D S TJ E N E S T E R ,  F O R E D R AG  O G  A R R A N G E M E N T E R
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Et år lavede vi kirken om til et sørøver-
skib selv om der var dåb. Et andet år 
lignede præsten en klovn (lidt mere 
end han plejer), en anden gang var 
ørene ved at vokse sig så store, at de 
lige var ved at falde af ham. Vi synger 
nogle børnesange, et par salmer, hører 
en historie fra Bibelen prøver at fejre 
nadver og får saft i stedet for vin. Man 
må gerne se helt skør ud, når man 
kommer i kirke den dag. Det gælder 
også børnene.

KONKURRENCE:
Historien, vi skal høre fra bibelen den 
dag, handler om en blind mand, der 

sidder og tigger da Jesus kommer forbi 
(Lukas 18, 31-43).
Den udklædning, der passer på ham 
tiggeren, vinder en præmie henne i 
kirken. 
Gudstjenesten er kl. 10.30 i Vester-
hede og kl. 14.00 i Hejnsvig.

TØNDESLAGNING:
I samarbejde med borgerforeningen 
og spejderne er der tøndeslagning 
med kåring af kattekonge og dron-
ning i Hejnsvig forsamlingshus og 
Vesterhede mikrohal – og selvfølgelig 
fastelavnsboller

Fastelavn 
– årets skøreste gudstjeneste

(Til Anna-Marie: ”lidt mer´ frisk layout,” siger præsten) 
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SKÆRTORSDAG
Skærtorsdag, d. 18. april, har vi tradition for at 
holde en stille nadvergudstjeneste i Hejnsvig 
kirke kl. 19.00. 

Det var jo den aften, hvor Jesus måtte se 
døden i øjnene, tage afsked med disciplene. Det 
er et grufuldt døgn Jesus går ind i og det kan 
være svært at tage det ind. Mel Gibson har med 
sin film ”The Passion of The Christ” om nogen 
ramt hovedet på sømmet, hvis jeg må bruge 
det udtryk. Man får virkelig lyst til at vende sit 
hoved bort, mest af alt fordi han led for os. Vi 
har tradition for at vise filmen i præstegården 
bagefter gudstjenesten – virkelig en oplevelse 
som du skulle give dig selv.

Tour de Langfredag
I år kommer Tour de Langfredag forbi 
Hejnsvig kirke; en helt unik måde at stifte 
bekendtskab med påskens budskab på 
– lidt ligesom en pilgrimsvandring, bare 
på cykel. Turen er på ca. 30 kilometer og 
bevæger sig mellem 3-4 af egnens kirker.

Vi starter i Grindsted Kirke l. 13.00 og cyk-
ler os gennem Jesu lidelseshistorie, giver 
tid for tanken til at gribe om begivenhe-
derne undervejs, holder en andagt i de 
forskellige kirker og får en forfriskning.

Det kan nemt blive en sådan famili-
etur, hvor både børn og ældre kan være 
med. Det er tilladt at have en følgebil 
med lappegrej og plads til trætte passa-
gerer.  Hele turen slutter af med en pizza 
i Grindsted missionshus, lidt lovsang og 
med at dele et par tanker over dagen, 
der er gået.

Biografi af Johannes Søndergaard, stifter af Quo Vadis.
Johs. Søndergaard er nu 75 år og bor i Vonsild. Men fra 1963-89 var 
han politimand i Kolding. Her mødte han mange mennesker i store 
problemer, fx narkomaner, prostituerede, alkoholikere, kriminelle.

I 17 år var han tilsynsførende for Kriminal-
forsorgen. Men i 1972 begyndte Johannes 
og hans kone Christa også at tage imod folk 
med problemer i deres hjem. Gennem forbøn, 
kærlighed og en fast hånd lykkedes det faktisk 
at hjælpe en del.

På et tidspunkt havde de 11 mennesker bo-

ende. Derfor oprettede de sammen med nogle 
venner et bofællesskab i Læssøe gade 6. De 
kaldte det Quo Vadis – som betyder ”Hvor går 
du hen?” I de ca. 30 år, bofællesskabet funge-
rede, lykkedes det at hjælpe ca. 80 mennesker 
ud af afhængighed og til et bedre liv. 

Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer!    Lad jeres 
mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær.  Vær ikke 
bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem 
for Gud i bøn og påkaldelse med tak.  Og Guds fred, som over-
går al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

Fil. 4:4-7

Tale v. Johannes Søndergaard (tidl. politibetjent)
Vidnesbyrd v. Jonna Laursen (tidl. narkoman)
Kaffe mv. v. Jørgen Johansen (tidl. flymekaniker)

PRIS HERREN AFTEN
i Hejnsvig kirke og missionshus Søndag d. 12/5 kl. 19:30

Quo Vadis, Læssøegade 6 i Kolding

ALLE ER VELKOMNE - men du er særligt velkommen  ;-)
Quo Vadis, Læssøegade 6 i Kolding
fra omkring 1984 
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FYRAFTENSBØN 
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. Vi mødes på skift i Vesterhede kirke og 
Hejnsvig kirke og det varer 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 forudsætning at være med, end at have 
lyst til det og synes at bøn er vigtig.

Tirsdag d. 12. marts i Vesterhede Kirke
Tirsdag d. 9. april i Vesterhede Kirk              
Tirsdag d. 23.  april i Hejnsvig Kirke
Tirsdag d. 7. maj i Vesterhede Kirke
Tirsdag d. 21. maj i Hejnsvig Kirke

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 be-
gynder kl. 15.00. Bagefter synger vi salmer – så 
mange vi nu synes.

Tirsdag d. 26. marts
Tirsdag d. 23. april
Tirsdag d. 21. maj

PRÆSTEVÆNGETS JUNIORKLUB 
Juniorklubben mødes hver 2. torsdag kl. 18.30 
– 20.30 i lige uger i missionshuset på Præste-
vænget, 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 ta-
get letter!! Kontakt. Lis Møberg, 20 28 61 47, for 
nyt program eller hent det i kirkens våbenhus.

MARTS  
  7. Drenge hørm og pige fnis
21. Fotoræs i Hejnsvig
APRIL
  4. Påske på programmet
18. Skærtorsdag, påskeferie – ingen juniorklub
MAJ
  2. Håndværker OL
16. Aften før St. Bededag – løb og varme hveder
30. Kr. Himmelfart – ingen juniorklub
  

BABYSALMESANG
Babysalmesang i folkekir-
ken 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 under-
bevidsthed.

Babysalmesang i Hejnsvig Kirke er en mu-
lighed 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 velkomne til at deltage i baby-
salmesang i begge kirker, uanset hvilken kirke 
man hører til. 

Nyt hold starter i Vorbasse kirke torsdag 
d. 21. marts 2019 kl. 10.00

Forløbet strækker sig over 6 torsdage på 
følgende datoer.
21. marts, 28. marts, 4. april, 11. april, 25. 
april, 2. maj

Kontakt for mere information: Kirke- og 
kulturmedarbejder Lis Møberg, 20 28 61 47 
eller mail: lismoeberg@gmail.com

Baby
salmesang
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Søndag d. 26. maj kl. 17.00 i missionshuset 
og efterfølgende i Hejnsvig Kirke – vi er fær-
dige 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 gudstjene-
sten 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 akti-
viteten i missionshuset.

Kl. ca. 18.00 står den på pizza for hele fami-
lien – 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. 
Tilmelding senest fredag d. 24. maj til Kirke- 
og kulturmedarbejder Lis Møberg på 
sms. 20 28 61 47 eller mail. lismoeberg@
gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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 

 
 

- 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 

 
 

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. marts kl. 10.00 
Lørdag d. 30. marts kl. 10.00        

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 

vi synger, leger og lærer noget om Gud og op-
lever 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, 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 
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Orientering
Indsamlingsliste og præsentation af organisationer
• Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (Indsamling slutter 3. marts)

Søndagsskolerne i Danmark er en organisation rigtig mange kender og har nydt godt 
af her på egnen. Vi benytter os rigtig meget af deres materiale til børneindslagene her 
i kirken. Tegningerne til søndagens tekst kommer derfra. Vi bruger deres konsulenter til 
familieaftner og der er stadig mange børneklubber rundt om i Danmark. DFS er efter min 
mening med til at bygge rygraden i dansk kirke liv. Dem samler vi ind til søndag d. 3. feb. 
og søndag d. 10. feb.

• Spejderne og missionshuset i Hejnsvig (10/3-31/3)
Spejderne og missionshuset er to meget vigtige frivillige organisationer i kirken i Hejnsvig 
og Vesterhede. Spejderne er en vigtig del af  det kristne børne- og ungdomstilbud vi har 
her i sognet. De bliver mødt i øjenhøjde med praktiske udfordringer, omsorg og andag-
ter – og vi er rigtig glade for samarbejdet. Det er også dem, der bringer kirkebladet ud. 
Missionshuset i Hejnsvig er tilknyttet Indre Mission, en organisation, der er i konstant ud-
vikling og som er med til at holde os andre fast på det, der står i bibelen. Det er bl.a. dem 
der leverer Gospel Kids til Hejnsvig marked, deler juleavisen Udfordringen ud til jul, laver 
Middag på Tværs og byder udlændinge velkommen i vores by, lægger hus til Juniorklub 
og mange andre kirkelige aktiviteter. Desuden er der offergang søndag d. 14. april i 
Hejnsvig og søndag d. 12. maj i Vesterhede

• KFUM´s soldatermission (22/4-10/6)
Fra 2. påskedag, d. 22. april, til og med 2.pinsedag, d. 10 juni, samler vi ind til KFUM´s  
soldatermission. De er med til at skabe trygge rammer for vore soldater, skabe et kristent 
hjem, svare på svære spørgsmål og yde hjælp til dem der har lidt skade på sjælen af krigen. 
Os, der har ligget inde som soldat, kender til betydningen af deres arbejde.

Hejnsvig – Vorbasse Soldatervenner og 
høreforeningen har hvert år i forbindelse 
med befrielsen, et arrangement i Vorbasse 
Sognehus, men da det er en lørdag i år, vil 
det blive afholdt fredag den 3. maj kl.  19.00 
i Vorbasse Sognehus.
Museumsinspektør ved Varde museum John 
V. Jensen, vil fortælle og vise billeder
om den dramatiske, men ofte oversete 
historie om de tyske flygtninges ophold i 
Danmark.  I de sidste måneder inden be-
frielsen i maj 1945 modtog Danmark ikke 
færre end 245.000 flygtninge, mange kom via 
Østersøen til danske havne, da de frygtede 
den russiske fremmarch.
En af de store lejre var Oksbøl Lejren, hvor der 

var ikke færre end 36.000 flygtninge, da der 
var flest. På vores egn kender vi Fitting Lejren, 
som Vorbasse Lokalhistorisk Arkiv på en helt 
enestående måde berettede om i november 
måned sidste år.
John V. Jensen vil sammen med foredraget 
vise billeder. Lige før jul var han i Berlin for at 
snakke med 2 personer som havde ophold i 
Oksbøl lejren i 1945.
 
Alle er hjertelig velkommen, og der er fri 
entre og gratis kaffebord.
Der er teleslynge og skrivetolke oplyser Ernst 
Thomsen og Kristian Hansen fra hhv. 
Hejnsvig - Vorbasse Soldatervenner og Høre-
foreningen.

KFUM´s 
Soldatermission
”Tyske flygtninge i Danmark under og efter besættelsen.”
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Besøg af den kristne veteranbilklub KV 316

Obammergau

I 2020 bliver det muligt at tage med præsten 
til Oberammergau og opleve en hel bys pas-
sion for påskens budskab. 

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 fra d. 7. -14. august 2020.

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, an-
kommer 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 næt-
ter. 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. 

Prisen for turen er 11.475 kr. pr. pers. i delt 
dobbeltværelse.  Ønsker man enkeltværelse 
koster det 1550 kr. ekstra.  Beløbet betales i tre 
rater, men det fremgår af rejsebrochuren. 

Rejsen bookes via Felix rejser under rejse 
nr. 518. 

7. -14. august 2020

Søndag d. 19. maj får vi besøg af den kristne 
veteranbilklub KV316 i forbindelse med klub-
bens forårstræf ved gudstjenesten i Hejnsvig kl. 
10.30.  ”Det er et fællesskab og et frirum. I det 
rum dyrker vi vores hobby, og vi har plads til at 
udleve det kristne”, siger Bjarne Hvidbjerg, der 
er en af stifterne af klubben. Det kristne kommer 
blandt andet til udtryk ved, at klubmedlem-
merne ofte begynder deres træf med at tage 
til gudstjeneste, som her ved gudstjenesten i 
Hejnsvig. Bagefter kan kirkegængerne se bilerne 
på parkeringspladsen, inden vi kører videre, 
efter en lettere frokost i missionshuset, ud til 
Læborg Auto til foredrag og rundvisning. For 

klubbens medlemmer handler det om et frirum, 
hvor de kan ”nørde” med deres hobby og samti-
digt dele liv og tro. Det vil de sige lidt om i kirken, 
men ellers kom bare og nyd synet af mange af de 
biler, der har kørt os gennem Danmarks historie 
gennem nyere tid frem til i dag.
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arrangementer i  VESTERHEDE & HEJNSVIG 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

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.
• Gilbjerg kredsen består mest af ældre, aktive 

bibellæsere. Kontakt Ida og Kristian Pedersen 
tlf. 75 33 51 17

 Der er tre bibelkredse ud fra missionshuset. 
• Der er en kreds bestående mest af yngre fami-

lier 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 oplan-

det, 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
Marts
onsdag d. 6. 
Bibelkredsene mødes i hjemmene
torsdag d. 14.
Kvindedag i Vorbasse 
Kl. 14 og 15.30 for kvinder
Ved tidl. Sygeplejerske Annette Fibiger Hansen
Kl. 19.30 for både mænd og kvinder. 
Ved tidl. missionær Preben Hansen, Nibe

tirs. d. 19. og ons. d. 20.
Missionsuge med
Steen Søvndal, Grindsted og
Henri Alex Jensen, Silkeborg
tors. d. 21.
Missionsuge aften i Hejnsvig Kirke
ved Jørgen Johansen.  
ons. d. 27.
Bønnevandring i Hejnsvig. 

April. 
ons. d. 3.
Bibelkredsene mødes i hjemmene. 
ons. d. 10.
Mødeaften ved missionær Brian Madsen, Vejle. 
ons. d. 24.
Tema – bibelstudie aften ved Sigrid Johansen. 

Maj.
ons. d. 1.
Bibelkredsene mødes i hjemmene
ons. d. 8. 
Aftenmøde ved Vibeke Sode Hjorth, Børkop.
ons. d. 15
Sangaften
ons. d. 22.
Tema – studie aften ved Jørgen Johansen
Alle møder starter kl. 19.30, hvis ikke andet er 
nævnt.
 

Yyx
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arrangementer i  VESTERHEDE & HEJNSVIG

SPEJDERNE
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

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. 19. marts kl. 9.30 v. Lis Lindbæk
Tirsdag d. 16. april kl. 9.30 v. Jytte Habekost
Tirsdag d. 21. maj kl. 9.30 v. Else Jørgensen

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

Onsdag d. 6. marts kl. 14.30 v. Ida Pedersen
Onsdag d. 3. april kl. 14.30 v. Ruth Mærsk
Onsdag d. 1. maj kl. 14.30
v. Else Jørgensen

PETERSMINDECENTRET
Kontakt.
© Centerråd – Lissy Donslund, tlf. 30 13 42 13
(P) Pensionistforening – Gerda Rasmussen, 
tlf. 75 33 56 51

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

Mandag d. 4. marts kl. 14.30
Generalforsamling og bankospil
 tag gerne en pakke med til 20 kr.
Mandag d. 8. april kl. 14.30
Arne Thomsen. underholder med?
Mandag d. 27. maj kl. 14.00 Udflugt
Vi kører fra plejecentret i private biler til Nygårds 
ismejeri Stenderup, der får vi en rundvisning, og 
hører om isproduktion, samt smager på isen til 
kaffen. Pris 75 kr.

SOLDATERMISSIONEN
Kontakt. Ernst Thomsen, tlf. 21 77 78 17 
4. maj-arrangement 
fredag den 3. maj kl.  19.00 i Vorbasse 
Sognehus.
Museumsinspektør ved Varde museum John V. 
Jensen, vil fortælle og vise billeder om ”Tyske 
flygtninge i Danmark under og efter besæt-
telsen.”
Se yderlig omtale under orientering på side 12.

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

Mandag d. 18. marts kl. 14.30.
Nete og Laurits Heick
Mandag d. 15. april kl. 14.30.
Asta, Thea og Aase
Mandag d. 20. maj kl. 14.30.
Edith Kristiansen
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GUDSTJENESTER
MARTS HEJNSVIG VESTERHEDE VORBASSE/SKJOLDBJERG

3. Fastelavn 14.00 Fastelavn 10.30 Fastelavn

10. 1. s. i fasten 10.30 SØK

17. 2. s. i fasten 19.00 10.30

24. 3. s. i fasten 10.30 9.00

31. Midfaste 9.00 Anna Marie Erbs

APRIL

7. Mariæ bebudelse 9.00 SØK

14. Palmesøndag 10.30 Offergang 9.00 Skjoldbjerg JJ

18. Skærtorsdag 19.00

19. Langfredag 10.30 Tour de Langfredag. 
Grindsted kirke kl. 13

21. Påskedag 10.30 9.00

22. 2. Påskedag 10.30

28. 1. s. e. påske 10.30 Konfirmation 19.00

MAJ

5. 2. s. e. påske 9.00 SØK

12. 3. s. e. påske 19.00 Lovsangsgudstjeneste
Quo Vadis

10.30 Offergang

17. Bededag 9.00 10.30

19. 4. s. e. påske 10.30 Besøg af veteranbilklub 9.00

26. 5. s. e. påske 10.30

17.00 Gud og pizza (starter i 
missionshuset)

30. Kristi Himmelfart 9.00 10.30 Skjoldbjerg JJ 

JUNI

2. 10.30  9.00 Vorbasse JJ

SØK= Susanne Østbjerg Kargo, Vorbasse 

INDSAMLING 
• Danmarks Folkekirkelig Søndagsskole (slut-

ter 3. marts)
• Spejderne og missionshuset i Hejnsvig 

(10/3 – 31/3)
• KFUM soldatermission (22/4 – 30/5)
Se nærmere omtale i bladet.

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

KIRKEBLAD 
Kirkebladet udgives af menighedsrådene. 
Redaktionsudvalg. Sognepræst Jørgen 
Johansen (ansvarshavende), Kaj Vingborg 
og Lis Møberg. 
Korrekturlæsere. Lisbeth I. Kristensen og 
Ragna Hennelund. 
BEMÆRK. Stof til næste kirkeblad afleveres 
senest fredag d. 5. april til sognepræsten. 

SOGNEPRÆST 
Jørgen Johansen, Kirkevej 2, 7250 Hejnsvig, 
Mobil tlf. 61 33 50 03, e-mail. joj@km.dk 
Mandag er fridag. 

Ferie og friweekender
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 guds-
tjeneste fordeling. 

• Jeg har noget forskudt ferie fra d. 5-11 
marts og igen fra d. 25. marts til d. 8 april 
og endelig fra d. 30. april til 6. maj

I disse perioder passes embedet af sogne-
præsten i Vorbasse, Susanne Østbjerg Kargo.
Se desuden www.hejnsvigbynet.dk, hvor 
også kirkebladet findes, og facebook 
Hejnsvig og Vesterhede kirker. 


