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Præstens spalte

Præstens studieorlov

En overgang
Når du læser denne spalte, så er vi allerede næsten ovre
på den anden side af denne overgang. I en overgang har
pastoratet haft en præstevikar – det er mig, der har haft
muligheden for at være en del af sognenes liv i nogle
måneder. En overgang er lidt som en bro. Man kommer
over fra noget til noget andet. Og den overgang, jeg
har gået med på, er fra Kyndelmisse først i februar til
det spæde forår i maj. En overgang – den sidste del af
vinteren. Den tid på året, hvor dagene længes, og hvor
vi længes mod sol og varme og lyse nætter.

En tid som vikar
Jeg tror overgange er gode. De får os til at standse op og
se ud. Tænke efter. For noget er på spil. I dette tilfælde en
vikar, der forsøger at udfylde en opgave. Her er jeg trådt
ind og har kigget ned i kalenderen og tænkt, hvordan kan
jeg bedst bidrage her. Og hele vejen har menighedsråd,
medarbejdere og menighed være virkelig gode støtter
undervejs. Tak for det.

En tid som konfirmand
En anden overgang har været konfirmationsforberedelsen. Tiden til præst er også en overgang. De unge
mennesker træder forventningsfulde ind i et nyt rum – og
får undervejs nye ord og nye begreber med på deres vej.
Og overgangen slutter ved konfirmationen. En milepæl
i deres liv. En bekræftelse af deres dåb – og med et løfte
fra Gud om, at ”du er altid allerede elsket”.

En tid til påske
En tredje overgang kommer lige om lidt, når vi fejrer
påske. Da følger vi disciplene på deres overgang fra
fortvivlelse til glæde. Fra det dybeste mørke langfredag
til påskemorgens lyse og strålende håb. En overgang fra
død til liv. En overgang vi på ingen måde kan sige os selv
eller tænke os til. Men en overgang, hvor vi må slå følge
med de sørgende, tvivlende og fortvivlede disciple – og
selv blive grebet af lyset og håbet. Opstandelsens glæde.
Overgange har det med at få os til at tænke efter. Standse
op og se ud. Og hver gang bliver vi rigere på indsigt.
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Venlig hilsen

Omdelt af KFUM spejderne
i Hejnsvig

Jette Holm Rosenda
Sognepræst vikar

Forsidefoto:
Kirkekoret synger til granbogstavbinding i sognehuset, dec. 2021

–

2–

Til september har jeg været præst her i 10 år.
Når man således har været præst i en årrække,
har man mulighed for at søge studieorlov i 3
mdr. for at fordybe sig i et emne og dygtiggøre
sig. Den mulighed har jeg så fået, fra februar
til april, og vil nyde det i fulde drag. Jeg vil
også nyde at være her i byen, være almindelig
borger i sognet, gå i kirke og handle i Brugsen
som alle andre. Men efter konfirmationerne d.
24. april og 1. maj, er jeg tilbage med fornyet
styrke, klar til de næste 10 år (eller noget :-). Tak
til dig, Jette Holm Rosendal, fordi du så villigt
og godt vil tage dig af embedet i mellemtiden.

”Gud frelste os, ikke fordi vi
havde gjort noget godt, men
fordi han er barmhjertig;
det gjorde han da vi blev
døbt og fik nyt liv gennem
Helligånden” (Tit.3:5)

Det er det vi kalder for en objektiv frelses forståelse. Som noget, der sker med os, objektivt,
ligesom at blive født. Et faktum.

”Senkrecht von oben?”
– et studie af den schweiziske teolog, Karl
Barth’s, ideer om at Gud åbenbarer sig direkte
til os mennesker helt uden om det religiøse i
os, helt uden om alle pædagogiske hjælpemidler, helt uden om alt vi kan forstå, fordi
vi alligevel ikke kan rumme Gud: Gud er simpelthen større end det der tænkes kan. Derfor
er det umuligt at nå frem til hvem Gud er via
logikkens vej. Gud må åbenbare sig, ”senkrecht
von oben, direkte fra oven til det enkelte
menneske. Og som sådan, er det det enkelte
menneske der afgør sig selv som troende eller
ikke troende, vil Karl Barth sige.

Står de to ting i modstrid med hinanden?
Eller er der et sammenfald, nemlig i at begge
dele er afhængige af, at det er Gud der gør
det – senkrecht von oben – direkte fra oven?
Er det det samme der sker, når et døbt menneske efter mange år kommer til tro? Jeg
har jo selv oplevet og set forandringen hos
andre fra at være søgende, nysgerrig på det
der med Gud, til at møde Jesus og få den her
oplevelse af: ”Nåh! Det er sådan det hænger
sammen! Hvorfor sagde du ikke bare det til at
begynde med?”

Sagt på en anden måde, så er der forskel på logisk at forstå, at Jesus er Guds søn og så opleve
ham som en virkelighed i sit liv. Det sidste er en
meget personlig oplevelse, det vi kalder for en
subjektiv frelses forståelse. Hvordan hænger
det sammen med vores objektive forståelse af
dåben, hvor Gud, igen uden om al forstand og
følelse, gør os til sine:

Jørgen Johansen
sognepræst

Kan man få besøg af præsten?
En af de opgaver, jeg holder af som præst, er at komme
ud og besøge folk. Jeg har ikke nogen bestemt struktur
eller gruppe af mennesker jeg plejer at besøge. Det er
meget forskelligt og tilfældigt, hvem jeg
lige bliver mindet om at skulle besøge.
Men ønsker du et besøg af præsten, har du
noget du tumler med eller har du bare lyst til
at vi skal drikke en kop kaffe sammen, så ring
eller skriv, så finder vi et tidspunkt, der passer.

–
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Organistens spalter

Uberørt af byens travlhed
– en salme der gør glad
1.  Uberørt af byens travlhed og trafikkens tunge brus,
som en helle midt i larmen står det underligste hus.
Stilhed, der er livets egen, overdøver dagens krav,
her hvor Helligånden holder åbent hus for høj og lav.
Her har dagen evighed,
her har kærlighed sit sted,
hvor Guds Søn er sammen med os
under Helligåndens fred,
og da føler vi en stund,
at vi står på hellig grund,
og at livets mening lyder fra vor skabers egen mund.
2.  Støjniveauet stiger om os, alle jager efter vind,
så Guds Helligånd må hviske for at nå et splittet sind;
men da hænder søndag morgen det forunderlige, at
Kristus hilser os i døren: ”Dine synder er forladt!”.
Her har dagen evighed,
her har kærlighed sit sted,
hvor Guds Søn er sammen med os
under Helligåndens fred,
og da føler vi en stund,
at vi står på hellig grund,
og at livets mening lyder fra vor skabers egen mund.
3. S lægters fodtrin lyder mod os op igennem glemte år,
danse-lette eller tunge, som de følte deres kår,
når de andagtsfulde kom med deres små til livets Gud,
når de knugede af sorgen bar de kære døde ud.
Her har dagen evighed,
her har kærlighed sit sted,
hvor Guds Søn er sammen med os
under Helligåndens fred,
og da føler vi en stund,
at vi står på hellig grund,
og at livets mening lyder fra vor skabers egen mund.
4. S tilhed, der er livets egen, falder på os ord for ord,
når vi knæler ung og gammel med Guds Søn omkring hans bord.
Selviskhed er næsten komisk, her hvor sidste mand er først,
og et fattigt barn, der leger for Guds ansigt, kaldes størst.
Her har dagen evighed,
her har kærlighed sit sted,
hvor Guds Søn er sammen med os
under Helligåndens fred,
og da føler vi en stund,
at vi står på hellig grund,
og at livets mening lyder fra vor skabers egen mund.
Lars Busk Sørensen, 1990 · Klaus Brinch, 1990

–
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Bertel Haarder skrev i maj måned 2021 på Salmedatabasen om sin begejstring for
salmen ”Uberørt af byens travlhed”. I sit indlæg kommer han blandt andet ind på,
hvor afgørende en melodi er for en salmes levedygtighed. Og hvor har han ret! En
salmetekst kan være nok så dyb og god, men hvis ikke teksten understøttes af en
sangbar melodi, overlever den ikke. Men hvorfor er det sådan, det er? En melodi
bærer ordene frem, så de opleves stærkere og mere vedkommende, end de måske
ellers ville gøre, men en melodi gør mere end det. Den kan fange og fastholde din
opmærksomhed, den kan vække følelser, den kan fylde din krop med glæde. Det er
præcist det, Klaus Brinchs melodi til ”Uberørt af byens travlhed” gør. Den gør glad
i krop og sind.

”En salmemelodi, der svinger
– i modsætning til mange andre!”

Her kan
I læse Bertel
Haarders indlæg
i sin fulde
længde

Her kan I læse Bertel Haarders indlæg i sin
fulde længde:
Jeg ved, at nogle er trætte af den, men jeg
elsker den: ”Uberørt af byens travlhed”, nr. 331
i salmebogen.

Brinchs melodi er ligesom versemålet lang
og kompliceret. Alligevel er den let at lære,
fordi den er i harmoni, både med sig selv og
med teksten. – Klaus Brinch er desværre lige
afgået ved døden.

Lars Busk Sørensens tekst fra 1990 beskriver
nutidsmenneskets møde med kirken, hvor
”Kristus hilser os i døren: Dine synder er forladt!”, hvor ”Selviskhed er næsten komisk, her
hvor sidste mand er først / og et fattigt barn,
der leger for Guds ansigt, kaldes størst.”

Phillip Faber siger det præcist i sin nye bog
”Den danske sang”: ”En god melodi til en sang
er let at lære, hvilket ikke mindst er essentielt
i fællessang. Vi kender vist alle til at sidde i
en kirke og skulle synge en ny salme, der er
kringlet, og selv om vi prøver at synge med,
når vi aldrig at lære den, inden den er forbi. Og
så glemmer vi alt om den. En god sangmelodi
går ind i øregangen så at
sige. Men den er heller
ikke så glat, at vi bliver
trætte af den. Der er elementer, som er interessante nok til, at vi gider
lære den at kende, og
den sætter sig fast. Den
slidstærke fællessangsmelodi er med andre ord
nem at lære og svær at
glemme, den er sangbar
og økonomiserer med
virkemidlerne. Og så er
den gået i forbindelse
med teksten.”

Men især elsker jeg melodien, der på trods
af de lange versemål
glider lige ind i sindet.
Klaus Brinchs melodi
svinger, ganske enkelt.
Og børnene elsker den.
Det blev jeg klar over
en sommerdag, hvor
jeg gik i haven og hørte
nabopigen skråle den
himmelhøjt ud ad et
vindue! Det var vidunderligt livsbekræftende
og mindede mig om,
at det er salmerne og
især deres melodier,
der bærer kristendommen videre til næste generation.
Et andet ”hit” blandt skolebørnene er ”Hil
dig frelser og forsoner”, der på samme måde
svinger på den gode måde. Ved de store
”Salmesus”-arrangementer i kirkerne har jeg
hørt børnene skråle den af fulde hals. De forstår ikke meget af den stærke tekst, men det
gør ikke noget. Hvis blot den lejrer sig i sindet,
så vil de senere også få glæde af teksten.
Vi, der skriver sange og salmer, kan lige så
godt erkende, at vore teksters levedygtighed er totalt afhængige af melodien. Klaus
–

Som talt ud af mit hjerte. Ak, alle de nye salmetekster, der må friste den triste skæbne at være
forbundet med en ikke-sangbar melodi. Som
kirkeminister fik jeg desværre ikke fuldendt
mit projekt ”Bedre salmemelodier”. Jeg ville
udlove en pris til dem, der kunne komme op
med sangbare melodier til erstatning for dem,
der ikke lever op til Phillip Fabers kriterier.
Ideen er helt rigtig – og til fri afbenyttelse.
Bertel Haarder
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Lørdagsdåb

Rundt om kirken

Kort fortalt, så bliver man, ved dåben, døbt ind i Guds familie, menigheden. Derfor er det fortsat
normalen, at man bliver døbt ved en gudstjeneste, hvor resten af menigheden har mulighed for at
være med. Da der er blevet efterspurgt dåb om lørdagen, er vi i menighedsrådene imidlertid blevet
enige om, at give mulighed for lørdagsdåb kl. 10.30 på følgende datoer i de pågældende kirker:

Konfirmation 2022

Lørdag den 26. marts 2022 i Hejnsvig Kirke
Lørdag den 27. august i Vesterhede Kirke
Lørdag den 26. november i Hejnsvig Kirke

Hejnsvig kirke
Søndag den 24. april kl. 10.30
Bastian Nilsson, Daugårdvej 72 Vesterhede7250 Hejnsvig
Christian Møller Strandhave, Søndergade 12, 7250 Hejnsvig
Daniel Lund, Kirkevej 42, 7250 Hejnsvig
Jens Kragh, Gilbjergvej 51, Gilbjerg, 7250 Hejnsvig
Karoline Noren Højgaard, Rosengårdsvej 4, 7250 Hejnsvig
Katie Petra Knudsen, Højene 8, 7250 Hejnsvig
Loui Schmidt Clemmensen
Magnus Mønster Junker, Askjærvej 26, Fugdal, 7250 Hejnsvig
Marcus Alminde Bjerg, Præstevænget 10, 7250 Hejnsvig
Mathias Plauborg Pedersen, Trøllundvej 11, Trøllund, 7250 Hejnsvig
Mathias Styrk Christensen, Søgårdparken 12, 7250 Hejnsvig
Nicolai Mølgaard Stubkær, Kirkevej 16, 7250 Hejnsvig
Noa Skovlykke Bygvraa, Højene 17, 7250 Hejnsvig
Oskar Jeppesen Rechnagel, Klodhøjvej 31, 7250 Hejnsvig
Silas Søgaard Hjorth, Refshøjvej 79, Klink, 7250 Hejnsvig
Valdemar Schwartz Villadsen, Klodhøjvej 3, 7250 Hejnsvig
Vega Stilling Syhler
Victoria Kissow Nielsen

Telegrammer
Telegrammer og breve kan afleveres i sognehuset, Torvegade 2,
Hejnsvig, ca. en time før samt under konfirmationsgudstjenesten.

Folk og kirke, kirke og folk
Ordet folkekirke består af to simple ord: Folk
og kirke. Hvad er forholdet mellem kirken og
folk, når det er flest? Hvordan bruger folk kirken og lever kirken op til folks forventninger?
Det har jeg sat mig for at spørge forskellige
folk om her i sognet. Denne gang har jeg besøgt og interviewet Karin og Kim Larsen, dem
fra ”Rigtige mænd”, på Billundvej i Hejnsvig.
De er virkelig nogle hyggelige mennesker.

Karin og Kim, fortæl lidt om en
oplevelse, I har haft i kirken?
Karin: Jeg synes det er hyggeligt at komme
til dine julegudstjenester. Der er sådan en hel
speciel stemning til jul. Kirkerummet kan noget
specielt. Der skal noget tradition til, man skal
kunne mærke det er jul.
Kim: Nu kommer vi der jo ikke så meget, men
salmerne er jeg ikke så vild med. Kunne man
ikke få nogen trommer, guitarer og keyboard
ind? Synge nogle tekster, man kunne forstå? Det
ville jeg bedre kunne forholde mig til.

Vesterhede Kirke
Søndag den 1. maj kl. 10.30
Daniel Hansen, Bredgade 39,7250 Hejnsvig
Patrick á Argjagarði, Langgade 54, Donslund, 7250 Hejnsvig

Telegrammer
Telegrammer og breve i Vesterhede kan afleveres
i kirkens våbenhus før og under konfirmationen.

Indskrivning af nye konfirmander 2022/2023
Der er indskrivning af konfirmander den 4. september ved høstgudstjenesten
i Hejnsvig kl. 10.30. Bagefter er der orientering og indskrivning i sognehuset i
forbindelse med et mindre traktement, som menighedsrådet er vært for.
Der kommer yderligere information direkte ud til konfirmanderne
umiddelbart efter sommerferien.

–
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Karin: Jeg er nok mere traditionsbundet og der
skal der være plads til de gamle salmer. Det hører
sig bare til. Måske kunne man lave en mellemvej,
som f.eks. at sætte nogle friskere melodier på
nogle af teksterne?
Kim: Jeg synes bare at de der salmer er lidt for
langt væk fra hvor jeg er? Det er ikke til at forklare, men det er som de kommer fra en anden
verden. De er for guddommelige. Jeg kunne godt
tænke mig noget med noget mere rytme i. Kunne
man ikke få nogle af de unge mennesker i byen
til at komme og spille??
Så synes jeg det er fedt at du står og giver hånd,
når folk kommer til kirke. Det får det hele ned på
jorden, allerede fra starten af, som at præsten
ikke er hævet over alle andre. Men alligevel kan
jeg godt lide, at du skiller dig lidt ud (præstekjolen), så man ved, hvem der er præst.

–

Karin: Jeg kan også bedre lide, at du står nede
på gulvet når du taler, og ikke oppe i tønden
(prædikestolen). Når du står der, føles det lidt
som at du taler ned til folk. Kim: Ja, det er meget
bedre, at du bevæger dig rundt, så vi føler at du
er i kontakt med os. Jeg tænker bare, at du skal
holde fast ved den der nytænkning og kæmpe
lidt for det.

Hvad skal der til, for at det er
en god prædiken for jer?
Karin: Jeg synes aldrig du har været kedelig at
høre på når vi er der. Du har snakket om noget, man nemt kunne forholde sig til. Jeg kan
godt lide, at du kommer med nogle konkrete
eksempler. Det gør jo, at man ikke sidder og
falder i søvn.
Jeg bliver egentlig bare i godt humør, når jeg
har været i kirke. Så er der den der ro, som du
ikke finder andre steder, du skal ikke tænke på
noget som helst andet, bare lytte til det præsten
har at sige.

Hvorfor går rigtige mænd ikke i kirke?
Kim: Jeg tror ikke det er fordi man egentlig ikke
vil. Der er bare 117 andre ting, og så kommer
man ikke lige afsted. Alle foreninger står jo med
det problem, at det er svært at få folk til at komme. Jeg tror jo, at med alderen kommer man til
at tænke lidt mere over det med Gud, livet og
døden og alt det der. Det er måske bare et valg?

Hvad siger du til det, præst?
Jeg siger tak for et par gode timer i jeres
fællesskab, for jeres åbenhjertighed og gode
råd. Tak for kaffe. Vi snakkede om rigtig mange
ting, og jeg har jo slet ikke fået det hele med
her, men jeg er blevet voldsomt meget klogere på nogle af de ting, der får sådan nogle
som jer til at lægge vejen rundt om kirken en
søndag formiddag i ny og næ. Rigtige mænd
går nemlig i kirke :-)
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9 Gudstjeneste med rundstykker

Arrangementer i Sognehuset
Spændende aften med fokus på Händels Messias
Det sidste af forårets fire arrangementer i Sognehuset foregår

torsdag den 31. marts kl. 19.00
hvor tidligere organist i Sdr. Omme kirke Niels Martin
Lasthein kommer og fortæller om Händels Messias. Niels
Martin Lasthein er gift med tidligere præst ved Sdr. Omme
kirke, Elna Lasthein, og da Elna gik på pension for nogle år
siden, flyttede parret til Hammel, og Niels Martin Lasthein
er nu organist ved Langå og Torup kirker. Der venter os en
spændende aften.

Händel skrev Messias på tre uger i efteråret 1741. Første gang værket opførtes, var
i Dublin 13. april 1742. Det er ikke skrevet til at opføres i en kirke, som Bachs store
værker, faktisk blev det opført første gang i et musikteater. Det er et fantastisk værk,
og mange korsangere blev korsangere for livet ved at have sunget med på dette
kristne storværk, ligesom mange fik dyb forståelse af, hvad kristendom egentlig er
gennem Messias. Der fortælles om værket, og væsentlige korsatser og arier vil blive
fortolket og selvfølgelig spillet højt. En fortælling om et værk, en hjørnesten i den
europæiske kultur, som grundlæggende er kristen. En fortælling alle kan være med
i, og musikken taler sit stærke sprog til os alle.
Niels Martin Lasthein

Kom og vær med til en festlig gudstjeneste.
Menighedsrådet giver rundstykker i Sognehuset
på Torvegade efter Gudstjenesten på flg. datoer:

Søndag den 8. maj og 12. juni
Morgenstund har guld i mund,
og guld betyder glæde,
og glædelig er hver en dag,
som leves til Guds velbehag,
om end vi måtte græde.

Vandring og varme hveder
Torsdag den 12. maj kl. 19.00
Torsdag aften før Store Bededag er der tradition for at spise varme hveder. Skikken med varme
hveder stammer fra dengang, da store bededag var en arbejdsfri bods- og bededag. Alle holdt
fri – også bageren, så der var ikke brød til folket på store bededag. I stedet bagte han hvedeknopperne dagen før, så folk kunne købe dem og varme dem på dagen. Men hvis den oprindelige
tradition skal følges, spises hvederne først på selve store bededag, dvs. om fredagen.
Torsdag aften kl. 19.00 starter vi, fra sognehuset, med en lille aftenvandring, hvis vejret tillader
det. Det vil blive en lille mini-pilgrimsvandring, hvor vi hører nogle ord, synger en salme, taler
med hinanden, mens vi går og hvor der er tid til at nyde naturen. Efter gåturen er der kaffe og
varme hveder i sognehuset. Kan man ikke holde til at gå med, er man meget velkommen til at
komme til kaffe og varme hveder kl. 20.00. Hvis vejret er dårligt, synger vi i stedet for at gå en tur.
Kontakt Lis Møbert på tlf. 20 28 61 47.

Det sker i Sognehuset:
Onsdagscafé i Sognehuset
Hver anden onsdag er der formiddagskaffe i Sognehuset med
snak og sang for alle, der har lyst til at være med. Og det er der
heldigvis en pæn flok, der har. Vi håber, det kan blive til gavn
og glæde for endnu flere, så vel mødt hver anden onsdag til
en hyggelig formiddag.
Har du ikke mulighed for selv at komme til Sognehuset, kan
du kontakte Lis, tlf. 20 28 61 47.

Onsdage i ulige uger kl. 10.00

–
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· Torsdag 31. marts kl. 19.00: Foredrag om Händels Messias
v/N.M. Lasthein (se omtale)
· Onsdag 27. april kl. 10.00: Onsdagscafé
· Søndag 8. maj: Rundstykker efter gudstjenesten kl. 09.00
· Onsdag 11. maj kl. 10.00: Onsdagscafé
· Torsdag 12. maj kl. 19.00: Vandring og varme hveder
· Onsdag 25. maj kl. 10.00: Onsdagscafé
· Onsdag 8. juni kl. 10.00: Onsdagscafé
· Søndag 12. juni: Rundstykker efter gudstjenesten kl. 09.00
· Onsdag 22. juni kl. 10.00: Onsdagscafé
I juli måned holder vi sommerferie.

–
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Indsamlingsliste
Spejderne i Hejnsvig og Sognets Menighedspleje
På Mariæ bebudelsesdag, søndag d. 3. april

Billedet i sognehuset
Mange har spurgt hvor det store flotte billede, der hang i våbenhuset før kirkerenoveringen, er blevet af. Her kan vi fortælle, at det har fået en rigtig fin plads
i sognehuset og er med til at fortælle, at sognehuset ikke bare er et hvilket som
helst hus, men et hus der er knyttet til kirken. Billedet forestiller et kors med Jesu
fødsel og påsken på hver af korsets arme, og derudover er der også symboler
for dåb og nadver og Jesu korsfæstelse.

Vi har ved indsamlingen offergang i kirken til
fordel for det lokale kirkelige arbejde.
KFUM-spejderne kender vi jo alle sammen; de
gør et fantastisk arbejde blandt vore børn og
unge i byen. Så vær lidt rundhåndet den dag,
det vil vores by få glæde af.

I efteråret havde vi, i onsdags caféen, besøg af Inger Lise Madsen fra Grindsted,
som har lavet billedet. Det var rigtig spændende at høre om billedets historie.
Hun fortalte, at den tidligere præst Ove Noe Nielsen havde kontaktet hende,
om hun ville lave et billede til det nyrestaurerede våbenhus, da der manglede
noget på væggene. Det gik hun efter nogen overvejelse med til. Det tog Inger
Lise 3 måneder at lave billedet. Så ved begyndelsen af det nye kirkeår 1999 blev
det nye billede præsenteret.

Men da missionshuset er lukket, har vi valgt
at samle ind til Sognets Menighedspleje i
stedet for. Julehjælp til trængte familier, er en
af de ting vi har i tankerne. Det er ikke sjovt for
forældre ikke at have råd til en ordentlig jul.

KFUM's soldatermission

Menighedsfakultetet
i Århus

Fra 1. s. e. påske d. 24. april
t.o.m 2. pinsedag d. 6. juni
Et hjem for soldater og
veteraner i Danmark

Fra Trinitatis søndag d. 12.
juni og august måned ud,
11. s. e. trin d. 28. august

KFUM’s Soldaterhjem er et civilt fristed for soldaterne. På soldaterslang
kaldes det “Kuffen” og fungerer som
soldaternes andet hjem. Her slapper
de af, spiser god mad, ser TV sammen
eller spiller spil.

Menighedsfakultetet vil uddanne en
kommende generation af teologer
med tillid til Bibelen, fortrolighed
med det åndelige liv, erfaring med
at forkynde evangeliet og med ønske
om at lede menigheden Guds vej.

Vi siger en stor tak til Inger Lise, fordi hun ville komme til Hejnsvig og bruge en
formiddag på at fortælle om billedets tilblivelse, om tankerne bag og det store
arbejde med at lave billedet. Det var en rigtig interessant formiddag.

På KFUM’s Soldaterhjem gør vi os
umage for at skabe hjemlige rammer.
Det betyder en god atmosfære, fælles
aktiviteter og plads til at være sig selv.

Tværkulturelt center

Inger Lise Madsen
Grindsted

I påsken, fra Palmesøndag d. 10. april
til og med 2. påskedag d. 18. april
Tværkulturelt Center er et netværk og ressourcecenter, der bygger bro mellem folkekirken
og nydanskere - både dem, der kommer fra
en kristen kirke ude i verden, og dem, der
har en anden eller ingen religion. Centret har
eksisteret siden 1994 og er bredt folkekirkeligt
forankret.
Centret er et samarbejde mellem 180 sogne,
migrantmenigheder, foreninger og lokale

–

mødesteder for flygtninge og indvandrere.
Tværkulturelt Center afholder konferencer
og inspirationsdage, tilbyder foredrag og
kirkekoncerter ved kristne nydanskere, udgiver avisen Nyt på tværs, formidler bibler på
forskellige sprog, tilbyder venskabsfamilier
og partnerskaber med nydanske menigheder
og arrangerer internationale gudstjenester og
middage på tværs m.m.
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Kirken inviterer til
BABYSALMESANG

juniorklubben

Starter torsdag d. 25. aug. kl. 10

Hver 2. torsdag kl. 18.30-20.30

Babysalmesang i folkekirken er opstået ud fra
en viden om, at sang og musik stimulerer barnets musikalske og sansemotoriske udvikling.
En baby forstår ikke salmerne, men babyen
kan sanse stemningen og atmosfæren, og
tekst og melodi kan lagre sig i barnets underbevidsthed.

Kirkens juniorklub mødes hver 2. torsdag i lige
uger i Sognehuset, Torvegade 2.

Babysalmesang i Hejnsvig og Vorbasse Kirker
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. Efter vi har sunget
og leget, slutter vi med kaffe/te og hyggesnak.
Babysalmesang er for alle, der har lyst, og det
kræver ikke et stort kendskab til kirken og salmerne, og du behøver ikke være et musikalsk
geni for at deltage. Alle kan være med!
Hejnsvig og Vorbasse Kirker samarbejder om
dette arrangement. Derfor er alle forældre med
babyer velkomne til at deltage i babysalmesang i både Hejnsvig Kirke og Vorbasse Kirke.
Forløbet strækker sig over 6 torsdage.

Nyt hold starter i Hejnsvig Kirke
torsdag d. 25. august 2022 kl. 10.00

Hejnsvig kirkekor
Hver torsdag kl. 16.20-17.20
Kirkekoret øver i Sognehuset, Torvegade 2,
hver torsdag fra kl. 16.20-17.20 og er for alle
sangglade piger og drenge fra 3. kl. og opefter.
Man er velkommen til helt uforpligtende at
dukke op og være med til korprøve nogle
gange for at se, om det er noget, man har lyst
til at være en del af, og det må gerne være før,
man starter i 3. klasse, så man kan se, hvordan
det er at være korsanger i kirkekoret. Hvis man
gerne vil være fast med i koret, skal man til en
simpel og helt ufarlig sangtest.
Koret synger selvfølgelig salmer, men vi synger også alle mulige andre gode sange. Vi
synger ca. hver anden søndag i Hejnsvig eller
Vesterhede kirker, men er også en gang imellem ude og optræde andre steder til forskellige
arrangementer. Organist Ragna 24 26 46 25.

Juniorklubben er for alle, der går i 4.-7. klasse.
Så kom og vær med og se, om det er noget for
dig! Vi har det supersjovt med mange forskellige ting. Kun fantasien sætter grænser – der vil
være festaftner, filmhygge, besøgsaftner, sjove
lege og løb, drenge-/pigeaftner 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. I kan
også finde programmet på www.hejnsvigbynet.dk, under kirke/juniorklubben.

Plejehjemsgudstjenester
Tirsdag én gang om måneden
Én gang om måneden er der gudstjeneste på plejehjemmet i Hejnsvig. Det er helt
igennem 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.

Derefter fortsætter vi med 6 gange i Vorbasse
Kirke. For mere information kontakt kirke- og
kulturmedarbejder Lis Møberg, 20 28 61 47
eller mail lismoeberg@gmail.com

Tirsdag den 26. april
Tirsdag den 31. maj
Tirsdag den 28. juni

–
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I juli er der
ingen plejehjemsgudstjeneste

Vesterhede

Hejnsvig

Arrangementer i Hejnsvig og Vesterhede
Vesterhede

Indre Mission

Kirkens Korshær

Formand: Sigrid Johansen, tlf. 28 78 11 66,
Mail. sigridjohansen7@gmail.com

Kontakt: Margit Hansen, tlf. 61 73 45 17

BORGERFORENING

Mandag den 30. maj kl. 14.00 – Udflugt
I år går turen til Kirstinelyst (ved Randbøl hede).
Vi kører fra plejecentret kl. 14.00 i handicapbus
og private biler.
Naturvejleder Per Høgsgaard vil fortælle om
stedet. Vi har kaffe, kage og sangbøger med.
Pris pr. deltager 50 kr.

Onsdag den 27. april kl. 14.30
hos Lis Lindbæk

Vedrørende hjemmesiden.
Kontakt: Karen Kragh,
webmaster@vesterhedeby.dk

Onsdag den 18. maj kl.14.30
hos Ruth Mærsk

Formand i borgerforeningen.
Kontakt: Claus Markvardsen, tlf. 22 34 45 20
borgerforening@vesterhedeby.dk

Bæverne er 0. og 1. klasse (fra 5 år)
Kontakt: René Eriksen, tlf. 28 14 55 55
Onsdage 16.00 -17.30.
Holder fri første onsdag i måneden.
Ulve er 2. og 3. klasse
Kontakt: Connie Nielsen, tlf. 29 90 58 85
Onsdag 16.00-17.30
Holder fri første onsdag i måneden.

Hejnsvig
Bibelkredse
Bibelkredsene er en vigtig del af livet omkring
kirken. Det er lidt forskelligt, hvornår bibelkredsene mødes, men i reglen mindst én gang om
måneden.
Der er 4 bibelgrupper i sognet:
1. Susanne og Claus Søgaard, tlf. 75 33 55 24
2. Lis og Finn Møberg, tlf. 20 28 61 47
3. Doris og Carsten Fredgård Larsen,
tlf. 75 33 57 43
4. Sigrid og Jørgen Johansen, tlf. 28 78 11 66
Ønsker du at være med i én af bibelkredsene,
men er lidt i tvivl om hvilken, er du velkommen
til at kontakte sognepræsten på tlf. 61 33 50 03

Hejnsvig Borgerforening
Kontakt: Lotte Habekost Kræmer,
Tlf. 30 22 64 84
Sankt Hans:
Traditionen tro afholdes der Sankt Hans ved
søen, torsdag den 23. juni. I år vil der være
forskellige aktiviteter for både børn og voksne
og det bliver muligt at købe aftensmad. Der
vil også være en lille kort børnegudstjeneste,
hvorefter der er båltale og Sankthansbålet
tændes. Kom og vær med til en festlig aften
og styrk fællesskabet i byen.

–

Juniorer er 4.-5. klasse
Kontakt: Amdi Leding, tlf. 51 89 19 63
Tirsdage 18.30-20.00
Holder fri første tirsdag i måneden.
Spejdere er 6.-8. klasse
Kontakt: Amdi Leding, tlf. 51 89 19 63
Tirsdage 18.30-20.00
Holder fri første tirsdag i måneden.
Seniorer er 9. klasse og op
Kontakt: Amdi Leding, tlf. 51 89 19 63
Tirsdage 18.30-20.00
Holder fri første tirsdag i måneden.
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

Tirsdag den 14. juni kl. 17.30
Grillfest /sommerfest for beboere og pårørende. Der er god mad, hyggemusik og fællessang,
ved Bent Lauridsens onsdagsklub.

Onsdag den 15. juni kl. 14.30
hos Grethe Jensen
Juli ferie

Mandag den 11. juli kl. 14.30
Vi får besøg af Else Jensen, Grindsted.
Else har skrevet en bog med titlen
"Familien på heden" En bog som handler om
hendes familie, som hun vil fortælle om.

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

Soldatermissionen

Petersmindecentret

Kontakt: Ernst Thomsen, tlf. 21 77 78 17

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

Syng dig glad
Fællessang på Hejnsvig Plejecentret kl.14.30
Kontakt: Aase Hansen, tlf. 25768056 eller
lillevej10@gmail.com.

Plejecentrets vennekreds

Mandag den 25. april 2022
Syng dig glad med Jytte og Poul Iver Thomsen

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

Mandag den 16. maj 2022
Syng dig glad med Nete og Laurits Heick.

Mandag den 4. april kl. 14.30
Lene og Helge Stolberg Madsen, Egtved
camping. De underholder med bl.a.
"Bamse" sange.

Der er ferie i juni, juli og august.

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
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Gudstjenester
APRIL
3. Mariæ bebudelse

Hejnsvig

10. Palmesøndag
14. Skærtorsdag

Vesterhede

Vorbasse/Skjoldbjerg

10.30 JHR
(offergang)

09.00 Skjoldbjerg JHR

10.30 JHR
(offergang)

19.00 JHR

15. Langfredag

10.30 JHR

17. Påskedag

10.30 JHR

18. 2. Påskedag

10.30 JHR

24. 1. s. e. påske

10.30 JHR
konfirmation

09.00 JHR
09.00 JHR

maj
1. 2. s. e. påske
8. 3. s. e. påske

10.30 JHR
konfirmation
09.00 SØK
Rundstykker

10.30 Vorbasse SØK

13. Bededag
15. 4. s. e. påske

10.30
10.30

22. 5. s. e. påske
26. Kristi Himmelfart

10.30
10.30

09.00 Vorbasse JJ

29. 6. s. e. påske

19.00

10.30 Skjoldbjerg JJ

juni
5. Pinse

10.30

6. 2. pinsedag

10.30

12. Trinitatis

09.00 SØK
Rundstykker i Sognehuset

19. 1. s. e. trinitatis

10.30

26. 2. s. e. trinitatis

10.30

10.30 Skjoldbjerg SØK

juli
3. 3. s. e. trinitatis
10. 4. s. e. trinitatis

09.00 SØK
10.30 SØK

17. 5. s. e. trinitatis
24. 6. s. e. trinitatis

09.00 Skjoldbjerg SØK
10.30 SØK

09.00 SØK

31. 7. s. e. trinitatis

10.30 Vorbasse SØK
09.00 Vorbasse SØK
10.30 Skjoldbjerg SØK

10.30 JJ

09.00 Vorbasse JJ

august
7. 8. s. e. trinitatis

09.00 JJ

10.30 Skjoldbjerg SØK

JJ = Jørgen Johansen · JHR = Jette Holm Rosendahl (vikar) · SØK = Susanne Østbjerg Kargo
SOGNEPRÆST

INDSAMLING

Jørgen Johansen, Kirkevej 2, 7250 Hejnsvig,
Tlf. 61 33 50 03, e-mail. joj@km.dk
Indtil maj har Jørgen studieorlov og i den periode
passes embedet af: Jette Holm Rosendal
e-mail: jela@km.dk

Se omtale andet sted i bladet.

Ferie og fridage:
Mandag er fridag.
Friweekend: 6. - 8. maj og 10. - 12. juni 2022
Ferie: 2. - 25. juli 2022
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) og Lis Møberg.
BEMÆRK. Stof til næste kirkeblad afleveres senest
mandag den 9. maj 2022 til sognepræsten.

