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Præstens spalte 

Lyt til Præstens Radio-avis

Tidligere har det været sådan, at man har kunnet få søn-
dagens gudstjeneste på CD, men antallet, der ønskede 
det, svarede ikke helt til det arbejde, der lå i det. I stedet 
for er det nu muligt at hente søndagens prædiken på 
Hejnsvigs- og Vesterhede kirkers Facebook side senest 
tirsdag. Optagelsen er fra min mobiltelefon og kvaliteten er 
lidt derefter, men der er faktisk en del, der har benyttet sig 
af tilbuddet. Det største antal ´lyttere´ har ligget omkring 
60, men normalen er mellem 10-25. Søg efter ”Præstens 
RADIO-AVIS” – så skulle den gerne komme frem. 

I tillæg til det, har jeg indimellem også lagt en printet 
seddel ud med spørgsmål og uddybende kommentarer 
til søndagens tekst og prædiken. Det kan du enten bruge 
til personlig refleksion eller som et oplæg til bibelkredsen 
– måske endda sammen med at man hører prædikenen 
en gang til?

Jeg har holdt en lille pause med spørgeskemaet ”10 
spørgsmål fra præsten.” Men det er mest, fordi det bedst 
har fungeret sammen med ALPHA kurset, der indgår som 
en del af spørgeskemaet – så jeg begynder at komme rundt 
fra august igen.

I den forbindelse har jeg også lavet en del video indslag, 
som jeg har kaldt ”Præstens TV-AVIS  Det er os med de 
gode nyheder ” Den ligger som oftest ude på min egen 
Facebook profil og har ikke altid noget med kirken at gøre, 
men handler typisk om mennesker jeg møder – ofte i for-
bindelse med ALPHA kurserne eller bare et emne, jeg nu 
synes er interessant. Der er mellem 500-2000 besøgende 
på Præstens TV-AVIS, så tyder da på, at det rammer noget 
folk synes er spændende?

Så har vi droslet ned på 9-gudstjenesterne, specielt i 
Vesterhede, da de var lidt for dårligt besøgt. Reglen er, at 
hvis der ikke er fem, går vi hjem. Så er der det, vi kalder for 
messefald. Det har et par gange været tæt på i Hejnsvig og 
der er faktisk kun en ting at gøre ved det: Kom i kirke .

For ligesom at kompensere for de huller det måtte give i 
gudstjenesteplanen, har vi med lidt mere held lavet nogle 
aftengudstjenester. Her er vi oppe på en antal kirkegæn-
gere, hvor det giver lidt mere mening.

Jørgen Johansen, sognepræst
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”Vi tror på Jesus Kristus … opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders 
højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde”.

I Johs. Evangeliet. kap. 3 vers 18 læser vi, at ”Gud 
sendte ikke sin søn til verden for at dømme 
verden, men for at verden skal frelses ved ham”.

Men i Apostlenes gerninger kap. 10. vers 42, 
hører vi Peter sige, at: ”Jesus befalede os at præ-
dike for folket og vidne om, at det er ham, Gud 
har bestemt til at være dommer over levende og 
døde” (Ap.G. 10:42). De to ting konflikter lidt; så 
hvordan hænger det sammen? 

Det hænger sådan sammen, at dommen er 
hængt op på Guds kærlighed (1.Joh.4:1).  Det er 
det, der motiverer ham til handling. Hele dom-
men har Gud ”overdraget … sønnen” (Joh. 5:23), 
fordi hele Guds frelses vilje er udtrykt i Jesus.

Så, det er rigtig nok: Gud sendte ikke sin søn 
til verden for at dømme verden, men for at frelse. 
Det betyder så bare ikke, at der ikke er nogen 
dom, men det betyder bare, at Gud har gjort alt 
hvad han kunne for at frelse os.

”Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der 
ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet 
på Guds enbårne søns navn” (Joh.3:18). Sådan er 
troen afgørende for udfaldet af den dom vi alle 
må modtage.

”Den, der hører mit ord og tror ham, som har 
sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dom-
men, men er gået over fra døden til livet” (Joh. 
5:24).

Vælger jeg ikke at tro, ikke at satse mit liv på 
det Jesus har gjort, har jeg sat mig selv uden for 
Guds frelses plan og må selv klare dommen på 
den yderste dag.

Motivationen for at komme til Gud ligger som 
oftest i, at du indser, at det du har, fører dig et 
forkert sted hen – eller at det du stilles i udsigt, 
har langt bedre ting i sig.

Lad mig bruge lignelsen om den fortabte søn 
som eksempel (Luk 15): Hvad mon er det, der får 

den fortabte søn til at vende om, da han sidder 
ude blandt svinene efter at have formøblet hele 
den formue hans far gav ham?

For mig at se, er det fordi han indser, at det 
han er havnet i, er markant ringere end det en 
almindelig daglejer har hjemme hos hans far. Så 
han leger med tanken om at blive ansat på over-
enskomstlignende forhold, få tøj på kroppen og 
mad i maven og ser slet ikke sin fars kærlighed, 
og det overrasker ham:

”Sæt en ring på hans finger og giv ham noget 
rent føj på, slagt fedekalven og lad os holde en 
fest – for min søn her var død, men er blevet 
levende igen, han var fortabt, men er blevet 
fundet” (Luk.15:24) – sådan afbryder hans far 
ham, da han vender hjem.

Jeg tænker, at det i virkeligheden nok først 
er der den fortabte søn omvender sig, opdager 
den far han havde mistet. Den med fedekalven 
havde han slet ikke set komme.

Guds kærlighed er langt mere end tøj på krop-
pen og mad i maven. Det er at være elsket helt og 
fuldt, som kun Gud kan. Den fortabte søn bliver 
genindsat både som fuldgyldig arving og søn. 
Og det gør det ved ham.

Guds sindelag er virkelig en af de ting vi aldrig 
bør tvivle på. Der er ikke noget, der er klarere 
udtrykt i Guds vilje; der er ikke noget Gud har 
sat mere ind på at understrege. At frelse er det, 
der ligger Gud allerdybest på sinde. Alt, hvad 
han kan finde på at trække ud af skabet, det gør 
han, bare for at forvisse dig om sin kærlighed:

”Således elskede Gud verden, at han gav sin 
enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke 
skal fortabes, men have et evigt liv” (Joh.3:16).

Hvad siger du til det?

Jørgen Johansen, sognepræst
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Klokkespilsprogram
September:
Kl. 08.00 Du gav mig, o Herre, en lod af din jord
Kl. 18.00 Marken er mejet
Kl. 21.00 Septembers himmel er så blå
Oktober:
Kl. 09.00 Nu falmer skoven trindt om land
Kl. 17.00 Det lysner over agres felt
November:
Kl. 09.00 Lysets engel går med glans
Kl. 17.00 Nu hviler mark og enge

Organistens spalter

”Ser ud over landet
med skoven”
Salmen ”Ser ud over landet med skoven” er 
skrevet af Lisbeth Smedegaard Andersen i 
2010/2015, og melodien er komponeret af 
Erling Lindgren. Det er en smuk og enkel 
salme, der passer fint til Alle Helgen, men 
som også vil kunne bruges til begravelser. 
Den rammer nemlig fint stemningen hos 
mennesker, der savner og sørger. Gennem 
de første 4 vers ser vi ud over landet, ser 
vores lighed med græsset, kigger rundt i 
den tomme stue, lukker øjnene og forsøger 
at få sorgen på afstand, men i vers 5 sønder-
slås dødens port, og i vers 6 ser vi graven 
blomstre med lys. Melodien er meget enkel 
og let at lære og følger teksten fint.  

1) Ser ud over landet med skoven
hvor træerne drypper af fugt
og birkenes blade i langsomt fald
som bladguld ingen har brugt

2) ”som græsset er menneskets dage“
det er så uendelig svært
at elske og miste – forstanden ved
hvad hjertet aldrig får lært

3) selv stuerne, tingene hvisker
at intet er mere som før
og menneskers trøst blir til tomme ord
hver gang et menneske dør.

4) Forsøger om dagen at lukke
for det der får tårerne frem
erindringer vandrer omkring ved nat
og lirker døren på klem

5) men dér hvor selv bønnen forstummer
der lyder en stemme fra Gud
om ham der skal sønderslå dødens port
og kalde mennesker ud

6) til livet og håbet der våger
ved vinter mens alting fornys
de døde skal sove sig bort i jord
men graven blomstre med lys.
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Julekoncert 2019  
KURT RAVN
Tirsdag den 3. december 2019 kl. 19.30

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. 

Koncertgudstjeneste  
i Vesterhede kirke
Søndag den 10. november 2019 kl. 19.00 
kommer kirkesanger og freelancesanger 
Tina Lynderup og medvirker ved gudstjene-
sten i Vesterhede kirke. Det bliver en guds-
tjeneste, hvor sangen får lov til at fylde mere 
end ved en traditionel gudstjeneste. Vi har 
haft besøg af Tina for mange år siden, hvor 
hun optrådte sammen med Willy Egmose. 
Denne gang har hun pianist Lene Jensen 
med som akkompagnatør. Der kan læses 
mere om Tina på hjemmesiden her http://
www.tinalynderup.dk/

♦

♦
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Rundt om kirken

Hejnsvig kirke fejrer  
100 års jubilæum

Indskrivning af konfirmander 
søndag d. 1. september kl. 10.30
Der er indskrivning af nye konfirmander (2019/20) i forbindelse med høstgudstjenesten i 
Hejnsvig, søndag d. 1. september kl. 10.30. Her vil jeg gerne se konfirmanderne og mindst 
én forældre, sådan at alle ved, hvad der skal foregå. Efter gudstjenesten vil der være en kort 
orientering om konfirmationen og selve undervisningsforløbet. En forventnings afstemning 
kunne man kalde det. Mødet varer en lille times tid og menighedsrådet vil være vært ved et 
mindre frokosttraktement. Medbring venligst en KOPI af dåbsattesten og en seddel med alle 
nødvendige kontaktoplysninger. I vil få et brev ultimo august med tilmeldingsformular. Til 
forskel fra tidligere, vil konfirmandundervisningen i år komme til at ligge hver tirsdag morgen 
kl. 08.00 i konfirmandlokalet i præstegården.

Jeg glæder mig meget til at møde jer og komme i gang med undervisningen. 

Minikonfirmander
Så starter vi igen et hold for minikonfirmander. Det er for alle piger og drenge i Hejnsvig der 
går i 4. klasse. 
Vi starter onsdag d. 23. oktober. Vi skal være sammen 6 onsdag eftermiddage, fra kl. 
14.35 – 16.30, og så er der afslutning for minikonfirmanderne og deres familie, fredag d. 29. 
november kl. 17.00 i Hejnsvig Kirke til Gud og pizza familiegudstjeneste. 

Der skal ske mange forskellige ting til minikonfirmand. Vi skal på opdagelse i kirken, ude, 
inde, oppe og nede. Vi skal høre om, hvorfor vi blev døbt og lære noget om Gud og Jesus. 
Orglet skal prøves, tårnet skal bestiges og meget andet. Glæd jer til at være minikonfirmand!! 

 I vil få en invitation, når vi nærmer os tidspunktet for opstart. 
Kontakt: Kirke- og kulturmedarbejder Lis Møberg, tlf. 20 28 61 47

Den 23. november 2019 bliver Hejnsvig kir-
keskib 100 år gammelt. Det er naturligvis en 
begivenhed vi vil fejre.

Hejnsvig kirke kan jo føre sin historie helt 
tilbage til 1200 tallet, hvor sakristiet blev bygget 
af kampesten og med blytag. Omkring 1600 tal-
let kom korbygningen til, der i mange år tjente 
som kirke.

Men så omkring 1900 tallet, viste kirketæl-
lingerne, at der kunne være helt op til 300 kirke-
gængere en almindelig søndag. Menighedsrådet 
besluttede derfor, at den gamle kirke skulle rives 
ned og en ny større kirke bygges.

Menighedsrådet tilkaldte den kendte arkitekt 
Harald Lønborg-Jensen og bad ham udarbejde 
tegninger til en ny kirke. Arkitekten ville dog ikke 
være med til at rive kirken ned.

”Det gør man ikke”, udtalte Lønborg-Jensen. 
I stedet udarbejdede han et forslag til en kirke, 

hvor de ældre dele af den gamle kirke indgik i 
den nye.

Kirkeskibet blev udvidet, forhøjet og forlæn-
get til det dobbelte af den eksisterende kirke. 
Der blev bygget tårn, hvor såvel den gamle som 
den nye kirkeklokke kunne placeres - samt et 
nyt våbenhus mod nord. Inde i kirken kom der 
pulpitur med plads til orgel og kor.

Det er den kirke vi ser i dag, og den fremtræder 
som en smuk og meget harmonisk middelal-
derkirke.

Kirkeskibet bliver således nu hundrede år, og 
det vil vi fejre med en festgudstjeneste den 24. 
november 2019 med festlige indslag og efter-
følgende frokost/reception.

Så vi håber, rigtig mange fra menigheden vil 
reservere dagen og deltage i jubilæet.

Med venlig hilsen
J. Neergaard Olsen
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Vi er så heldige at kunne byde velkommen til vo-
res nye medarbejder på Hejnsvig kirkegård, Finn
Hardis. Håber du bliver glad for, at arbejde her 
ved Hejnsvig Kirk.
Finn afløser Sanne, der var ansat på kirkegården 
i foråret, men har fundet nye udfordringer. Tak til
Sanne for tiden ved Hejnsvig kirke.

7

Ny medarbejder på Hejnsvig kirkegård

Finn Hardis
Hej!

Jeg er den nye gravermedhjælper.
Jeg er uddannet anlægsgartner samt kloakme-
ster.
Tidligere har jeg været graver på Vindinge kirke-
gård/ Havdrup kirkegård. Samt leder på Brørup
kirkegård. Har arbejdet på kirkegård siden jeg var 
7 år gammel, da min far var graver i mange år. Er
i dag 52 år.

Jeg er et udadvendt menneske og altid i godt hu-
mør. Når jeg ikke er her, cykler og løber jeg en del.
Bor i Gørding, hvor jeg deler hus med min hund.
Glæder mig til at møde brugerne af Hejnsvig 
kirkegård, samt give jer en god oplevelse. Er altid 
klar til en sluder og at hjælpe.

Finn Hardis

♦

♦
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Indsamlingsliste

                 Mission AFRIKA 
(1. sep. – 27. oktober + offergang til ydre mission d. 27. oktober)
Mission AFRIKA arbejder i verdens mest oversete 
lande. 
Mange katastrofer og humanitære kriser går 
under mediernes og politikernes radar. Ikke fordi 
de ikke er alvorlige og vigtige, men fordi der 
mangler politisk vilje og støtte. Sådan skriver den 
norske ngo, Flygtningehjælpen, i en ny rapport, 
der blev offentliggjort den 5. juni.
I rapporten præsenterer organisationen en liste 
over de 10 mest oversete humanitære kriser i 
2018. Cameroun, Centralafrika og Mali – lande 

hvor Mission Afrika arbejder – er alle på listen.
– At humanitære kriser forsømmes, kan skyldes 
manglende geopolitisk interesse. Eller at de 
mennesker, der er ramt, er for langt væk eller 
svære at identificere sig med. Forsømmelse 
kan også skyldes, at der er konkurrerende po-
litiske prioriteter, og at der mangler vilje til at 
gå på kompromis. Det skaber langvarige kriser, 
hvor den økonomiske støtte falder, skriver 
Flygtningehjælpen i rapporten.

Åbne Døre 
(1. sep. – 27. oktober + offergang til ydre mission d. 27. oktober)
Åbne døre er højaktuelle med deres arbejde i 
verdens mest lukkede land, Nord Korea. Holder 
fredsaftalen? Hvad sker der i Kina? Her er man 
begyndt at lukke kirker igen. Og de massive 
forfølgelser i Nigeria?
Åbne Døre er kendte for deres verdensrangliste 
over forfulgte kristne i verden – en kristen orga-
nisation, der tør hvor andre tier. 

De er kendt for bibel smugling og rejser ind i de 
mest lukkede lande for at opmuntre og styrke de 
kristne der, gøre opmærksom på kristendomsfor-
følgelse, sørger for at de ikke bliver glemt. I dag 
har Åbne Døre kontorer i 24 lande og projekter i 
mere end 50 lande. Arbejdet finansieres udeluk-
kende ved frivillige gaver fra kirker, foreninger 
og enkeltpersoner.

Blå Kors 
(3. november til 24. november)

Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation, 
som hjælper udsatte mennesker, hjemløse, mis-
brugere og deres børn. Arbejdet spænder vidt 
fra væresteder og botilbud til lejrture for udsatte 

børn. Man driver en række institutioner, projekter 
og genbrugsbutikker, som er fundamentet i vo-
res arbejde med udsatte mennesker. Dem samler 
vi ind til i perioden fra d. 3. nov. til d. 24. nov.

 

 Sangaften 
 
Sangen har vinger, 
og os sammen bringer 
Kfum-spejderne vil alle,  
til sangaften kalde. 
I Hejnsvig kirke d. 9. okt. kl.  
18:30 vi starter, 
og i pausen med 
forfriskning opvarter. 
 
Kom alle med glade stemmer, 
så vi i fællesskab fornemmer,  
at når vi er sammen om sang,  
bliver tiden ej lang  
og kl. 20.00 går vi hjem. Sangaften

Sangen har vinger,
og os sammen bringer
Kfum-spejderne vil alle, 
til sangaften kalde.
I Hejnsvig kirke d. 9. okt. kl. 
18:30 vi starter,
og i pausen med
forfriskning opvarter.

Kom alle med glade stemmer,
så vi i fællesskab fornemmer, 
at når vi er sammen om sang, 
bliver tiden ej lang 
og kl. 20.00 går vi hjem.

 

 Sangaften 
 
Sangen har vinger, 
og os sammen bringer 
Kfum-spejderne vil alle,  
til sangaften kalde. 
I Hejnsvig kirke d. 9. okt. kl.  
18:30 vi starter, 
og i pausen med 
forfriskning opvarter. 
 
Kom alle med glade stemmer, 
så vi i fællesskab fornemmer,  
at når vi er sammen om sang,  
bliver tiden ej lang  
og kl. 20.00 går vi hjem. 

OrienteringOrientering
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Oberammergau
I 2020 bliver det muligt at tage med præ-
sten til Oberammergau og opleve en hel 
bys passion for påskens budskab. 

Kom tæt på Jesu lidelseshistorie fra 
Palmesøndag til Påskemorgen. Omkring 
2.500 børn og voksne i den lille Alpe by 
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.

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 Oberammergau. Indkvartering 
og middag foregår på hotel eller i private 
hjem i Oberammergau og omegn, de næ-
ste to nætter. På 3. dagen oplever vi pas-
sionsspillet – det tager hele dagen inkl. 
middag. Næste dag kører vi hjemover via 

Linderhof Slot og Neu Schwanstein til mid-
dag 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.

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.

Missionshuset udbyder nu for tredje gang 
ALPHA kurset, hvor jeg igen er blevet bedt om 
at undervise. Ingen af os havde regnet med, at 
det blev den succes som det er blevet. Første 
gang var vi 20 tilmeldte og anden gang 10.

Kort fortalt, så er ALPHA et kristendomskur-
sus helt nede i øjenhøjde, baseret på et kort 
oplæg og en efterfølgende snak: ”Svesken 
på disken” som vi plejer at sige – så der er en 
stor chance for at du kommer hjem med flere 
svar end spørgsmål. Det kræver virkelig ingen 
anden forudsætning, end at være nysgerrig på 
den kristne tro.

Nøglen til ALPHA ligger i det vi hver især 
bringer med ind omkring bordet og undervis-
ningen – et helt igennem uformelt ? over de 
10-11 gange kurset varer. ALPHA er helt afgjort 

en overvejelse værd, hvis du bare er en smule 
nysgerrig på, hvad din tro indeholder som 
kristen og medlem af den danske folkekirke.
• Hvordan kan jeg få mest ud af mit liv?
• Hvorfor er Bibelen verdens bestseller?
• Hvordan kan det være, Jesus er mest kendt 

for sin død og ikke sit liv?
• Kan man høre Guds stemme?
• Hvad kan man ellers bruge kirken til?

Næste kursus starter søndag d. 8. september 
kl. 18.30 i Hejnsvig missionshus. Det eneste, 
der koster noget, er maden og kaffen. 50 
kroner for at spise ude – det er da billigt, så 
skynd dig at melde dig til:
Send en sms på 61335003 eller skriv en mail 
på JOJ@KM.DK

                 Mission AFRIKA 
(1. sep. – 27. oktober + offergang til ydre mission d. 27. oktober)
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BABYSALMESANG

PRIS-HERREN AFTEN er en lovsangsaften i en 
klasse for sig. Den kan noget helt særligt, løfte 
Jesu navn op på en måde, så man føler sig dra-
get ind i hans nærvær. Der er plads til en god 
forkyndelse, et par friske vidnesbyrd og ikke 
mindst forbøn i forbindelse med nadveren – og 
før du ved af det, har Gud måske forvandlet dit liv

Vi havde en helt fantastisk PRIS HERREN AFTEN 
d. 12. maj 2019, hvor Johannes Søndergaard, 
stifteren af Quo Vadis talte. En fyldt kirke og 

en lovsang, der virkelig støvede kirkerummet 
af – og selvfølgelig ́ cirkel-kaffe´ i missionshuset 
bagefter. 

Flere har spurgt om vi ikke ville gentage suc-
cesen. Det har jeg sagt ja til og har sammensat 
et team med rødder i den måde at lovsynge på. 
Så kom og vær med til at løfte Jesu navn op, bøje 
dine knæ for ham, som gav sit liv for dig – det er 
hvad en PRIS HERREN AFTEN handler om.

PRIS HERREN AFTEN
i Hejnsvig kirke og missionshus Lørdag d. 19. oktober kl. 19.00

PRIS HERREN AFTEN

Tale v/ Villy Sørensen
Vidnesbyrd, forbøn og kaffe

Når I får ophøjet Menneskesønnen, 
da skal I forstå, at jeg er den jeg er

Joh. 8:28

Babysalmesang i folkekirken er opstået ud fra en 
viden om, at sang og musik stimulerer barnets 
musikalske og sansemotoriske udvikling.

En baby forstår ikke salmerne, men babyen 
kan sanse stemningen og atmosfæren, og tekst 
og melodi kan lagre sig i barnets underbevidst-
hed.

Babysalmesang i Hejnsvig Kirke er en mulig-
hed for at få en god oplevelse med sit barn, i det 
fantastiske rum, som kirken er. Samtidig giver det 
også mulighed for fællesskab med andre, i den 
tid man er hjemme på barsel. Babysalmesang 
er en formiddag i kirken med sang, musik og 
sanseoplevelser for alle nyfødte i alderen 0 - 1 
år sammen med mor og/eller far. 

Det varer 35-40 minutter.
Babysalmesang er for alle der har lyst og kræ-

ver 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 babysalmesang i 
begge kirker, uanset hvilken kirke man hører til. 
Fra torsdag d. 15. august - 3. oktober er der 
babysalmesang i Hejnsvig kirke kl. 10.00.
Nyt hold starter i Vorbasse kirke torsdag d. 
24. oktober 2019 kl. 10.00
Forløbet strækker sig over 6 torsdage.

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

♦
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ALLEHELGEN - søndag d. 3. november   

Allehelgen er den gudstjeneste om året, hvor vi 
mindes alle de, der er døde i sognet i årets løb. 
Det er et godt sted at bearbejde sorgen og 
vænne sig til tabet. Hver enkelt vil blive nævnt 
med navns nævnelse og der er tid nok til lige at 
dvæle ved mindet. Mange vælger at gå fælles i 
kirke som familie sådan en dag, gå ud på kirke-
gården bagefter og tænde lys, lægge blomster 
eller hvad man nu vil. 

I Hejnsvig er der gudstjeneste kl. 10.30 og i 
Vesterhede er det kl. 14.00. Efter gudstjenesten 
er der en kop kaffe og en bid brød i missionshu-
set eller præstegården, lidt afhængigt af antal. 
Her har vi så et lille oplæg om den sorgproces 
man naturligt går ind i, når man har mistet.

Begge dele er åbent for alle. Det koster ingen-
ting at deltage, men tilmelding er nødvendig af 
hensyn til planlægningen. Sidste tilmelding er 
søndag d. 27. oktober på JOJ@KM.DK

 
 
 
 
 
 
 

Fredag d. 29. november kl. 16.30 i missions-
huset og efterfølgende i Hejnsvig Kirke – vi er 
færdige senest kl. 18.30.

Gud og pizza er 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.16.30, med 

noget aktivitet og forbereder os til gudstje-
nesten over en kop kaffe. Kl. 17.00 går vi over 
i kirken til en gudstjeneste, der meget bevæ-
ger sig i børnehøjde. Her vil der altid være 
noget spændende, der relaterer til temaet 
og aktiviteten i missionshuset.

Kl. ca. 17.30 står den på pizza for hele fami-
lien – så aftensmad skal I ikke tænke på den 
dag. Vi er færdige senest kl. 18.30.

Prisen for hele arrangementet inkl. mad, 
kaffe og aktivitet er 40 kr. for voksne og 20 kr. 
for børn under 12 år.
Tilmelding senest onsdag d. 27. november 
til Kirke- og kulturmedarbejder Lis Møberg 
på sms. 20 28 61 47 eller mail. lismoeberg@
gmail.com 

 
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.  
Fra torsdag d. 15. august - 3. oktober er der babysalmesang i Hejnsvig kirke kl. 10.00. 
Nyt hold starter i Vorbasse kirke torsdag d. 24. oktober 2019 kl. 10.00 
Forløbet strækker sig over 6 torsdage. 
Kontakt for mere information. Kirke- og kulturmedarbejder Lis Møberg, 20 28 61 47 eller mail.  
lismoeberg@gmail.com 

 
Missionsdag 
Missionsdag i kirken med offergang og fællesspisning i missionshuset bagefter, søndag d. 27. 
oktober kl. 10.30 i Hejnsvig kirke 

 

 

 

Igen i år har vi valgt at sætte en dag af til at orientere os ud i den store verden, for at se hvad Gud 
gør der og hvor vi kan gøre bedst gavn – så du må gerne tage den store pengepung med. Vi har 
valgt at støtte Mission Afrika og Åbne Døre fordi vi mener de gør et stykke relevant 
missionsarbejde. 

MISSIONSDAG

Missionsdag i kirken med offergang og fæl-
lesspisning i missionshuset bagefter, søndag 
d. 27. oktober kl. 10.30 i Hejnsvig kirke

Igen i år har vi valgt at sætte en dag af til at ori-
entere os ud i den store verden, for at se hvad 
Gud gør der og hvor vi kan gøre bedst gavn – så 
du må gerne tage den store pengepung med. 
Vi har valgt at støtte Mission Afrika og Åbne 
Døre fordi vi mener de gør et stykke relevant 
missionsarbejde.

Mission Afrika er en folkekirkelig organisation, 
der har fokus på verdens mest oversete lande og 
de er der, også når medierne får øje på noget nyt 
og mere spændende. Det vil vi bede dem om at 
komme og fortælle lidt om ved gudstjenesten. 
Det bliver sikkert også dem, der står for prædi-
kenen den dag.

Efter gudstjenesten er der et veldækket fro-
kostbord i missionshuset, så gå nu med over og 
få en bid brød. Hvis det er som det plejer, så er 
der både lune og kolde rette, alt sammen til kun 
50 kroner. Drikkevarer kan tilkøbes.
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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 kor-
prøve nogle gange for at se, om det er noget, 
man har lyst til at være en 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 som-
merferien.

Organist Ragna 24 26 46 25
 

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER 
Én gang om måneden er der gudstjeneste på 
plejehjemmet her i Hejnsvig. Det er helt igen-
nem en fantastisk oplevelse, når salmesangen 
løfter sig af røster, der har sunget dem i en 
menneskealder. Man bliver ligesom draget ind 
i de liv og den historie, der har været med til at 
bygge det Danmark vi kender. Du er mere end 
velkommen til at komme og være med, det vil 
kun være med til at løfte hverdagen for dem, der 
bor der. Vi starter med kaffebord kl. 14.30 og er 
sjældent færdig før kl. 16.00 – altid med nadver. 
Vi har gudstjeneste på flg. datoer. 

Tirsdag d. 17. september
Tirsdag d. 29. oktober
Tirsdag d. 26. november

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 supersjovt 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 pro-
gram eller hent det i kirkens våbenhus.

September:
5.  Ud i det blå på cykel
      Husk: cykel m. lys, hjelm og gerne vest.  
19.  Fodboldgolf 
       Medbring 50,- kr.
Oktober:
3.  Filmaften
       Kom til Hejnsvigs bedste bio
       – vi hygger med slik og en god film
17. Efterårsferie
       Ingen klubaften
31.  Vi gør byens folk glade  
November:
14.  Surprise, Überrashung, overraskelse
28. Julemandens værksted  

SALMELEG - FOR BØRN FRA 1 – 5 ÅR
Så er der endnu engang 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. 28. september kl. 10.00
Lørdag d. 2. november kl. 10.00
Lørdag d. 23. november 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 ople-
ver fællesskabet og nærværet med hinanden 
i det store spændende kirkerum. Kendskab til 
kirke og salmer er ikke en forudsætning for at 
være med. 

Det er gratis at deltage. 
Det vil vare fra kl. 10 – ca. 10.30, hvorefter 

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

0-1 år 

BABYSALMESANG

4-9 år 

BØRNEKLUBBEN

1-5 år 

SALMELEG

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

 
I Hejnsvig Missionshus 
kl. 13.30-15.00. 
Vi henter nede på skolen kl.13.00

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

Salmeleg er musikalsk dåbsoplæring, 
hvor vi synger og lærer om Gud og op-
lever 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

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                   

Det' for børn ...
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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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.
• 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
Formand. Sigrid Johansen, tlf. 28 78 11 66, Mail. 
sigridjohansen7@gmail.com 

September:
Onsdag d. 4. Bibelkredsene mødes i hjem-
mene 
Onsdag d. 11. Aftenmøde ved Leif Mortensen, 
Aulum
Tirsdag d. 24. Kredsmøde i Bække ved 
Missionær Simon Nielsen, Hvide Sande
Fredag d.  27. Høstfest for hele familien med 
fællesspisning kl. 18.00 
Derefter tale ved Helle Noer, Brejning
Oktober:
Onsdag d. 2. Bibelkredsene mødes i hjem-
mene
Onsdag d.  9. Aftenmøde ved Henri Alex 
Jensen, Silkeborg
Onsdag d. 23. Studie aften med temaunder-
visning ved Jørgen Johansen
Onsdag d. 30. Sangaften ved egne kræfter
November:
Onsdag d. 6. Bibelkredsene mødes i hjem-
mene
Onsdag d. 13. Studieaften med temaundervis-
ning ved Sigrid Johansen
Onsdag d. 20. Kredsmøde i Hejnsvig ved Jens 
Kristian Lynderup, Videbæk.
Fredag d.  29. Adventshygge for hele familien 
med kreative juleworkshops 
 Starter med fællesspisning kl. 18.00

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

arrangementer i  VESTERHEDE & HEJNSVIGarrangementer i  VESTERHEDE & HEJNSVIG
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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

KFUM-spejderne i Hejnsvig afholder 
Sangaften i Hejnsvig Kirke
Onsdag d. 9. okt. kl. 18.30-20.00.
Der vil være forfriskning undervejs.
Se omtale andet sted i bladet.

KIRKENS KORSHÆR
Kontakt. Elly Bolding, tlf. 30 25 50 67

Tirsdag d. 17. september kl. 9.30
hos Agnes Kristensen
Tirsdag d. 15. oktober kl. 9.30
hos Klara Fuur
Tirsdag d. 19. november kl. 9.30
hos Elly Bolding

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

Onsdag d. 4. september kl. 14.30
hos Klara Fuur
Onsdag d. 2. oktober kl. 14.30
hos Elly Bolding
Onsdag d. 6. november kl. 14.30
hos Ida Pedersen

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

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

Tirsdag d. 10. september kl. 17.30
Høstfest: En aften med dejlig musik, mad, sang 
og hyggeligt samvær. 
Musikken leverer Dorthe, Hans og Jens 
Søndergård.
Tommy Saugmann vil fortælle lidt om høsten.
Husk at invitere Jeres pårørende. Pris 150 kr. + 
drikkevarer. 
Tilmelding til plejecentret på tlf. 25 55 76 65 
senest d. 2. sept.

Søndag d. 6. oktober kl. 14.30
Musikcafeen: Vi har igen små hjemmebagte 
kager til kaffen, 
som vi nyder, medens vi lytter til god musik, og 
synger nogle sange. 
Kaffen er gratis. Alle er velkommen 
.
Mandag d. 11. nov. kl. 14.30
Vi får besøg af Elna Sørensen, (Karensminde)
Hun vil fortælle om mellemkrigstiden, og gamle 
ting.

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

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

arrangementer i  VESTERHEDE & HEJNSVIG
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GUDSTJENESTER

SØK=Susanne Østbjerg Kargo
JJ= Jørgen Johansen

♦

SEPTEMBER HEJNSVIG VESTERHEDE Vorbasse/Skjoldbjerg

1. 11. søn. e. trinitatis 10.30 Høstgudstjeneste & 
Konfirmand-indskrivn.

19.00

8. 12. søn e. trinitatis 9.00 SØK

15. 13. søn  e. trinitatis 10.30 Høstgudstjeneste 9.00 JJ

22. 14. søn. e. trinitatis 10.30

29. 15. søn. e. trinitatis 10.30 9.00 JJ Skjoldbjerg

OKTOBER

6. 16. søn. e. trinitatis   9.00 10.30 JJ Vorbasse

13. 17. søn. e. trinitatis   9.00 10.30

20. 18. søn. e. trinitatis   9.00 SØK

27. 19. søn. e. trinitatis 10.30   9.00

NOVEMBER

3.  Allehelgen 10.30 14.00

10. 21. søn. e. trinitatis 10.30 19.00 Koncertgudstjeneste

17. 22. søn. e. trinitatis   9.00 SØK

24. Sidste søn. i kirkeåret 10.30 (100 år) 19.00     

29. Fredag Gud og pizza 16.30 Starter i missionshuset 
- gudstjeneste i kirken 
kl. 17.15.

DECEMBER

1. 1. søn. i advent 10.30
  

INDSAMLING 
Mission Afrika
Åbne Døre
Blå Kors
Se nærmere omtale i bladet.

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

Ferie og friweekender: 
Friweekend d. 6.-8. september
Præstekonvent d. 22.-28. september
Ferie d.13.-20. oktober
Fridage d. 13.-17. november

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

KIRKEBIL 
Kan bestilles, til alle kirkelige arrangementer og 
til gudstjenester, hos Billund Taxa, tlf. 75 35 35 06. 
Man bliver afhentet på bopælen. 
KIRKEBIL ER GRATIS.
 
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 se-
nest fredag d. 4. oktober til sognepræsten. 


