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Præstens spalte 

At kunne sige "ja",  
er ikke altid helt let...
Som I nok ved, har jeg haft det privilegium at holde 
studieorlov februar, marts og april i 2022. Det har været 
en fantastisk anledning til at dykke ned i et emne og 
dygtiggøre sig ud i teologien. Jeg har primært studeret 
en schweizisk teolog, der hedder Karl Barth og hans ideer 
om, hvordan Gud åbenbarer sig til os mennesker. Det har 
jeg lavet en arbejdsrapport om, der hedder ”ej Barth for 
sjov”. Der ligger også en lille video ude på min Facebook 
profil, hvor jeg i korte træk forklarer, hvad det handler om.  

Så har studieorloven også været en anledning til at træk-
ke stikket lidt og se på mit virke som præst her i sognet 
gennem de sidste 10 år, sådan lidt på afstand.

Teologiske grunde
Jeg har i den sammenhæng brugt noget af tiden til at re-
vurderer de teologiske grunde, til hvordan jeg forholder 
mig til gengiftning af fraskilte, ikke mindst på baggrund 
af de mennesker, jeg har mødt i min hverdag. For ligesom 
at sætte tingene i perspektiv, så er det nok ikke mere 
end 5-7 par, jeg har sagt nej til gennem de sidste10 år. 
Alligevel har jeg syntes at det har været tid til at gå det 
efter i sømmene for at se, om jeg ubegrundet har sagt nej 
til for mange gennem årene. Du må gerne skrive tilbage, 
hvis du synes det er tilfældet. Udgangspunktet er i al fald 
at kunne sige ja til så mange som muligt.

Vielse af fraskilte
Indledningsvis er det måske nok vigtigt at få sagt, at en 
præst altid har lov til at sige ja eller nej til at vie fraskilte. 
Det er sådan lovgivningen er. Det, der er vigtigt for mig, 
er i hvert enkelt tilfælde at kunne træffe en afgørelse 
ud fra det, der står i bibelen. Samtidigt er mit klare mål, 
at kunne sige ja til så mange som overhovedet muligt. 
Forklaringen lyder sådan her:

Som udgangspunkt, så forpligter de ord man lover 
hinanden i kirken ”… indtil døden jer skiller” til præcis 
det: ”Hvad Gud har sammenføjet, må mennesker ikke 
adskille” (Matt.19:9). Det er det grundlæggende ved en 
kirkelig vielse. Den formulering slipper man for ved en 
borgerlig vielse og derfor tænker jeg, at sagen stiller sig 
anderledes her.
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Uanset, så kan der imidlertid opstå tilfælde, 
hvor en skilsmisse kan blive nødvendig og 
hvor gengiftning er tilladt, hvis man som jeg 
går skriften efter i sømmene. De overvejelser 
har ført til, at jeg godt kan se mig selv i at ville 
vie fraskilte i følgende tilfælde:

•    Der, hvor man står tilbage som den vragede 
part i et ægteskab, hvor der f.eks. har været tale 
om utroskab eller den anden har fundet sig en 
ny partner og giftet sig igen. 

•   Der, hvor der er fælles børn eller børns tarv er 
afhængig af ægteskabet. 

•    Der, hvor der er tale om forhold af særligt gra-
verende karakter i et ægteskab og hvor både 
forlig og behandling ikke længere kan anses 
for at være en mulig løsning.

•    Man kan også vælge at blive viet på rådhuset 
først og efterfølgende velsignet i kirken, hvor 
man i respekt for det, der gik i stykker, undlader 
ægteskabsløftet ”indtil døden jer skiller”. 

•    Endelig er det sådan, at ingen skal gå forgæves 
med en vielse i Hejnsvig og Vesterhede kirker. Er 
der ingen af de øvrige forslag der duer, kan vi 
altid finde en anden præst, der ser lidt anderle-
des på tingene og gerne vil vie jer. Jeg vil rigtig 
gerne hjælpe jer med det praktiske omkring 
det, sådan at I får det bryllup I gerne vi have.

Jeg kan godt forstå, hvis du ikke kan forstå 
hvorfor jeg har brug for at kunne sige nej, der 
hvor jeg ikke kan. Men jeg føler, at jeg er nødt 
til at følge min overbevisning og samtidig være 
åben og ærlig omkring det.

Andagt

Jeg ved ikke om du kender det her med lem-
mingeeffekten? Der, hvor man bare ukritisk 
kommer til at gøre eller mene det de andre gør. 
Det er lidt det Jesus snakker om her.

– Det er ikke altid flertallet der har ret; 

– Det er ikke altid det logiske, der er løsningen; 

–  Det er ikke altid den lette løsning,  
der er den bedste. 

Men det er tit det vi gør. Som lemminger flyder 
vi bare med strømmen af nyhedsinformationer. 
Helt uden at opdage det, ender vi et sted med 
vore liv, hvor vi ikke ville være endt, hvis vi bare 
havde taget stilling i tide.

Det er derfor jeg har en frø til at sidde på mit 
kontor. Den skal minde mig om, at hvis jeg 
ikke passer på, så kan det også ske for mig. 
En frø kan man nemlig sætte i noget lunkent 
vand og langsom skrue op for det, uden den 
opdager det og så dør den.

Der er et andet billede, jeg tit tænker på i den 
sammenhæng. Det er historien om en fuld kap-
tajn, der sejler sit skib ind i en 4 sporet bro over 
floden Derwent River i Tasmanien, der hvor 
kronprinsesse Mary kommer fra. Til at starte 
med opdager bilisterne det ikke og kører deres 
biler ud over afgrunden, ud i floden. Der er et 
billede af to biler, der hænger med forhjulene 
ud over kanten. Men de har nået at stoppe 
bilen og begynder at advare de andre bilister.

Det er det Jesus prøver at gøre her. Få os til at 
stoppe op. Tænke os om. Er vi på vej derhen 
med vore liv, hvor vi gerne vil være? Og hvis 
ikke, hvilke muligheder har vi så? For mig, er 
det blevet et klart valg om, at jeg gerne vil 
følges med Jesus. Den vej er noget mere trang, 
bugter sig og slår nogle underlige sving en 
gang imellem, har nogle stigninger som man 
tror er uoverstigelige. Men det er en vej, der 
gør noget ved mig som mennesker; giver mig 
nogle kvaliteter jeg ikke kunne have fået på 
anden måde. Jeg tænkte om det ikke lige var 
en tanke værd??

Jørgens kontorfrø

Gå ind ad den snævre port;  
for vid er den port, og bred  

er den vej, der fører til  
fortabelsen, og der er mange, 

der går ind ad den. 

(Matt. 7:13)
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Du spør mig om  håbet
 
1.      Du spør mig om håbet – hvad er det 

en længsel en stemning en storm? 
en lysstribe ud over havet 
en skygge der søger sin form? 
men bedst som du tænker der ingenting er 
så findes det 
håbet 
så findes det dér.

2.     Det sættes på altre i kirker 
og står med sin sitrende glød 
på bordet og her hvor vi samles 
og deler det daglige brød 
og bedst som du tænker der ingenting er 
så lyser det 
håbet 
så lyser det dér.

3.    Det skinner i mørket, vil gribes 
og blive til hjælp der når frem 
til steder hvor mennesker håber 
at nogen vil håbe for dem 
og bedst som du tænker der ingenting er 
så vokser det 
håbet 
så vokser det dér.

4.     Så mættes de sultne, så rejses 
der huse, så bygges der bro, 
så grønnes de stenede marker 
og skove begynder at gro 
og bedst som du tænker der ingenting er 
så lever det 
håbet 
så lever det dér.

5.   Du spør mig om håbet – hvad ved jeg? 
fra Gud er det kommet engang 
en længsel i solmørke hjerter 
mod handling og tale og sang 
og bedst som du tænker der ingenting er 
så synger det 
håbet 
så synger det her.

 Tekst: Lisbeth Smedegaard Andersen 
Melodi: Mads Granum

Organistens spalte
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10. januar 2022 var deadline for indsendel-
se af bidrag til den sangkonkurrence, som 
Folkekirkens Nødhjælp havde udskrevet 
i forbindelse med hjælpeorganisationens 
100-års jubilæum i 2022. Sangen skulle 
handle om håb. Der indkom i alt 188 sange til 
konkurrencen i mange forskellige genrer fra 
salmer til pop og rock, og sangskriverne og 
komponisterne var en blanding af unge og 
ældre fra hele landet. Det, som juryen lagde 
vægt på i voteringen, var, at det skulle være 
en slidstærk tekst og melodi med potentiale 
til at blive sunget i mange forskellige sammen-
hænge og i mange årtier. 

At Lisbeth Smedegaard Andersen valgte 
at sige ja til Mads Granum, da han spurgte 
hende, om hun ville skrive en tekst om håb 
til Folkekirkens Nødhjælps 100-års jubilæum, 
skyldes med hendes egne ord, at: ”Man kan 
føle sig så magtesløs og alene med sin elendig-
hed, at også håbet forsvinder. Men i det øjeblik 
andre - så som Folkekirkens Nødhjælp - i en kon-
kret handling viser, at der er et håb, så vækkes 
det igen, og så får man nye kræfter.”

At der er brug for en stærk tekst om håb 
netop nu, kan der vist ikke herske tvivl om. 
Vi er næsten lige ved at være sluppet af med 
plageånden Covid-19, som har hjemsøgt os 
i et par år, men i kølvandet på den ruller så 
krigen i Ukraine ind over os og fylder os med 
utryghed og modløshed. Hvis ikke vi midt i 
modløsheden kan håbe og tro på, at vi kan 
være med til at gøre noget, og at verden 
kan falde på plads igen, så tager afmagten 
magten fra os. 

Kirkekoret har allerede sunget salmen adskilli-
ge gange, og det kommer vi til at gøre mange 
gange endnu, for når man synger ”Du spør 
mig om håbet”, så er det, som om man løftes 
ud af håbløsheden og fyldes af håb og hand-
lekraft. I vers 3 skriver Lisbeth Smedegaard: 
”det (håbet) skinner i mørket, vil gribes og blive 
til hjælp der når frem til steder hvor mennesker 
håber at nogen vil håbe for dem” og i vers 4: ”så 
mættes de sultne, så rejses der huse, så bygges 
der bro, så grønnes de stenede marker og skove 
begynder at gro”. Man skulle tro, at Lisbeth 
Smedegaard først havde skrevet sin tekst, 
efter at krigen i Ukraine brød ud. Det er i hvert 
fald svært ikke at tænke på krigen og forhol-

dene i Ukraine, når man læser linjerne her, og 
samtidig så passer ordene jo på alle mulige 
andre steder og omstændigheder i verden, 
hvor mennesker i nød har brug for hjælp og 
andres håb på deres vegne. Det er også det, 
der er med til at gøre teksten så stærk. 

I salmen optræder der eksplicit et ”du” og 
et ”jeg”, der kommunikerer om temaet håb. 
Salmen skydes i gang med du’ets spørgsmål 
til jeg’et om, hvad håbet er: Er det en længsel? 
En stemning? En storm? En lysstribe ud over 
havet? Og til sidst spørges der - måske lidt 
mismodigt: En skygge der søger sin form? Og 
resten af salmen er formet som jeg’ets svar på 
du’ets spørgsmål. 
Du’et får helt konkrete bud på, hvad håb er, 
og eksempler på handlinger, der kan give 
håb. I omkvædet gentager jeg’et, at ”bedst 
som du tænker der ingenting er”, så ”findes 
det håbet” (vers 1), så ”lyser det håbet (vers 
2), så ”vokser det håbet” (vers 3), så ”lever det 
håbet” (vers 4), så ”synger det håbet” (vers 5), 
og hvor omkvædet i de første fire vers slutter 
med ….så findes det dér….så lyser det dér….
så vokser det dér….så lever det dér, så rundes 
salmen af med….så synger det her. Rammen 
sluttes i sidste vers, hvor du’et gentager sit 
spørgsmål om håbet, og jeg’et svarer, at håbet 
er kommet fra Gud som en længsel i solmørke 
hjerter mod handling og tale og sang. Det er 
os, ganske almindelige mennesker, i vores 
ganske almindelige dagligdag, salmens ”jeg” 
taler til, det er her, at håbet findes, lyser, vokser, 
lever og synger. 

Lisbeth Smedegaard Andersen har skrevet et 
mesterværk af en salmetekst. Hun er en orde-
kvilibrist. Ikke i den forstand at hun slynger om 
sig med vanskelige og store ord. Tværtimod. 
Hun skriver enkelt, letforståeligt og jordnært, 
direkte til vore solmørke hjerter, med stærke 
billeder. Hvad angår Mads Granums melodi, så 
skal jeg her bare helt kort sige, at den ligesom 
Lisbeth Smedegaard Andersens tekst er et 
mesterværk, som i høj grad er med til at gøre 
salmen til en vinder.

Juryen, der kårede ”Du spør mig om håbet” 
som vindersang i Folkekirkens Nødhjælps 
sangkonkurrence skriver som afslutning i 
deres motivation følgende: ”Visse sange ram-
mer noget, der ligger så dybt i os, at tonerne 
umærkeligt omsættes til følelser. Sådan er det 
med ”Du spør mig om håbet”, der en mandag 
formiddag efterlod en enig jury med en klump 
i halsen – men håbefulde!”. Det er lige præcist 
sådan, jeg også har det med den salme. 

På hjemmesiden her kan man læse hele ju-
ryens motivation for kåringen af salmen som 
vindersang, og man kan høre sangen sunget 
af Anette Heick på www.noedhjaelp.dk/
vaer-med/100aar/jubilaeumssang

Vindersangen blev ”Du spør mig om 
håbet”, skrevet af Lisbeth Smedegaard 
Andersen og med melodi af Mads Granum. 
Sangen er en blanding af en højskolesang 
og en salme. ”Du spør mig om håbet” 
blev første gang sunget i en propfyldt 
Københavns Domkirke ved jubilæums-
gudstjenesten den 6. marts 2022.
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Rundt om kirken

Årets konfirmander 2022

Årets konfirmandsalme  v  Hejnsvig og Vesterhede 2022

Mel.: Se, hvilket menneske

1.      Konfirmationen   
vi fejrer i dag. 
Spændte vi venter  
på klokkernes slag. 
Dåben bekræfter vi 
sammen i dag. 
Gud han er med os, 
for han er en knag. 
(Daniel L, Noa, Magnus, Karoline)

2.   Alle er samlet 
i kirken i dag. 
Himlen er blå, 
der er blomster og flag. 
Fuglene nynner  
en smuk melodi. 
Gid vores dag bliver 
fuld af værdi. 
(Marcus, Oskar, Loui, Valdemar)

3.   Se, dagen kommer,  
så flotte vi er. 
Vi vil bekræfte 
vor tro her i dag. 
Vi glæder os til  
at holde en fest. 
Sådan er Gud, Herren, 
sådan er vi. 
(Victoria, Daniel H, Silas, Nicolai)

4.   Det er april, 
      og vi sender et smil. 
      Vi konfirmeres,  

og det er i år. 
      Endelig dagen er  

kommet, hurra! 
      Jesus velsigner os, 
      Herre han er. 
       (Christian, Katie, Mathias C, Mathias P)

5.    Dagen er kommet.
      Ja, det er jo sandt.
     Ét år har vi gået
     til konfirmand.
     Vi har os glædet 
     til dagen i dag.
     Gud, vores skaber,
     er altid med os. 
     (Jens, Bastian, Vega, Patrick)



INDSKRIVNING AF NYE KONFIRMANDER 2022/2023

Indskrivning af konfirmander foregår i forbindelse med gudstjenesten i Hejnsvig 
søndag den 4. september kl. 10.30 og efterfølgende vil der være en kort forvent-
ningsafstemning og orientering om selve forløbet og konfirmationen. 
I bedes møde op med mindst en repræsentant for hver familie + selvfølgelig 
konfirmanden selv. Der vil være et mindre traktement, så vi kan holde den værste 
slut fra døren.

Konfirmationsdatoerne er sat til søndag d. 30. april i Hejnsvig og søndag d. 7. 
maj i Vesterhede. Der kommer en særskilt indbydelse med lidt mere information 
umiddelbart efter sommerferien er slut. Jeg glæder mig rigtig meget til både at 
møde jer og være sammen med jer. Det plejer at være et rigtig godt forløb.
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Konfirmandernes bøn 

Far – dig i skyerne. Du er min Gud på jorden.
Dit navn er lavet af respekt

Du har lavet verden fin og fornem, pas på jorden.
Vi takker dig for at være her i dag. 

Tak at vi kan samles med smukke mennesker i gode omgivelser.
Luk alle ind, der tror på dig, og alle der ikke gør.

Jeg ved, du altid har min ryg, når jeg er i problemer.
Giv mig mine gamle venner, der stak mig i ryggen, og tilgiv dem, som jeg tilgav dem.

Vi beder dig stoppe krig og ufred, og lad mennesker vi savner i vore liv vende tilbage igen.
Pas på min familie.

Lad mig prøve det gode og fjern mig fra det onde.
Frihed og fred gør mig glad, vær med ledere og dem, der bestemmer.

Vi beder dig, beskyt vore kære og tag hånd om de døde.
Du er vor Gud.

Amen

Lørdagsdåb
 
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:

Vesterhede Kirke: Lørdag den 27. august  ·  Hejnsvig Kirke: Lørdag den 26. november

Kommende konfirmationsdatoer
 
Konfirmationsdatoerne fastlægges af praktiske årsager kun 2 år frem af gangen. Indskrivningen 
til konfirmation foregår som regel på en søndag i forbindelse med årets høstgudstjeneste i  
september. I vil få et brev med hjem umiddelbart efter skolestart i august. Under normale om-
stændigheder vil konfirmationen blive delt i to hold med lige mange i hver, hvis der er mere end 
20 konfirmander til en konfirmation.

2023  v  Hejnsvig: Søndag den 30. april  ·  Vesterhede: Søndag den 7. maj
2024  v  Hejnsvig: Søndag den 28. april  ·  Vesterhede: Søndag den 5. maj
2025  v  Hejnsvig: Søndag den 27. april  ·  Vesterhede: Søndag den 4. maj



–  8  –

Ordet folkekirke består af to simple ord: 
Folk og kirke. Hvordan skal forholdet være 
mellem kirke og folk? Hvad skal fylde mest, 
det kirkelige eller det folkelige? Jeg har sat mig 
for at spørge forskellige folk i sognet om det. 
Denne gang har jeg spurgt et par søde unge 
mennesker midt i trediverne, Anita og Bjørn på 
Bredgade i Hejnsvig. Dem havde jeg den glæde 
at få lov til at vie d. 26. juni 2021.

Hvad synes I skal fylde mest i kirken? 
Det folkelige eller det kirkelige?

Det kan man ikke rigtig skille ad, skriver de: 
”Man kan ikke have det ene uden det andet. Uden 
kirken føler folk sig alene og usikre, og vil forsøge 
at finde noget andet at tro på. 
Modsat, uden folk er der ingen at fylde kirken 
med. Så det skal være en god balance. Nogle 
gange skal man mixe det lidt og andre gange 
holde det helt adskilt.”

Har I et godt råd til præsten?

”Vi har kun oplevet byens præst, da vi blev gift, 
så jeg vil hellere udtale mig generelt:

1.     Hold din prædiken nærværende og relevant. 
Mange mennesker i dag læser ikke bibelen, så 
ikke for mange henvisninger til steder i biblen, 
så taber du hurtigt folk. Det er bedre, hvis du 
tegner paralleller til nutidige situationer, så vi 
får en bedre forståelse af biblen og får hjælp til 
de udfordringer vi står i med vore liv. 

2.    Vær åben overfor mennesker, der har en an-
derledes opfattelse af Gud og Jesus. Findes 
Gud, er det ikke kun i kirken. Han er over alt 
og man kan tilbede ham på den måde man 
selv vil. Kirken er Guds hus. Der samles vi for 
i fællesskab at prise ham. Men en del af ham 
bor i alle vore hjerter, om vi vil det eller ej, så 
er han altid med os.

3.    Kirker har ry for at være kolde, stive og 
kedelige. Måske man kunne finde på sjove 
aktiviteter, der kan samle menigheden om-
kring kirken, uden at det bliver en klovneskole.  
F.eks. kunne der måske være noget børnekirke 
under prædikener med noget højtlæsning 
af børnebiblen, krybbespil til jul, fremstille 
kreative ting og den vej igennem lære de små 
om det sjove og hyggelige. Man kunne lave 
fælles frokost for byen én søndag hver måned, 
afholde konkurrence om smukkeste have osv.

4.    Jeg tror der er mange, der ikke ved hvad man 
kan bruge en præst til. I gamle dage var det 
sådan, at man kunne tale med præsten om 
personlige ting og få råd og vejledning, med 
fuld tavshedspligt. Om det stadig er sådan, 
det ved jeg ikke, men for mange kunne der 
måske være mere tryghed i at tale med præ-
sten end med en psykolog. Måske man kunne 
gøre lidt reklame for, hvad præster i dag kan 
tilbyde, ud over det vi i dag bruger dem til.”

Hold da op! I har virkelig tænkt over tingene 
og har mange rigtig gode ideer. Jeg synes 
virkelig I har fat i noget, når I siger, at Gud 
ikke kun er i kirken, men kirken er der for at vi 
i fællesskab kan prise ham. Jeg ved ikke helt, 
om man kan sige, at han bor i os alle, hvad 
enten vi vil det eller ej. Uden tvivl, så er det det 
han gerne vil - og så er jeg nødt til at citere et 
sted fra bibelen: ”Alle dem, der tog imod ham, 
gave han ret til at blive Guds børn” (Joh.1:12). 
Det læser jeg, som det er frivilligt. Men ellers 
har I ret. Tak for jeres råd med at tegne tråde 
til situationer fra hverdagen. 

Faktisk har jeg et panel af ganske almindelige 
mennesker, der netop skal hjælpe mig med 
det. Præstens Prædike Panel hedder det. Der 
kan man komme med ideer og eksempler til 
næste søndagsprædiken. Måske det var no-
get? Det er stadigvæk sådan, at man kan bruge 
præsten til den personlige samtale under 
tavshedspligt. Det kan være mere trygt. Og så 
er en præst ikke en behandler, men bare en der 
ved noget om det med Gud ind i 
den situation man nu måtte 
stå i som menneske. 
Og præsten i Hejnsvig 
er aldrig længere væk 
end en opringning eller 
en mail.

Folk og kirke, kirke og folk v/Jørgen Johansen

–  8  –

Tlf. 6133 5003  eller mail: JOJ@KM.DK
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Tak til Jette for 3 gode måneder i Hejnsvig og Vesterhede

Søndag d. 1. maj havde Jette sin foreløbig 
sidste gudstjeneste som præst i Hejnsvig og 
Vesterhede kirker, og det var en fest, for der 
var konfirmation i Vesterhede kirke. Den efter-
følgende søndag var Jette og Ole inviteret til 
rundstykker i sognehuset efter gudstjenesten, 
så vi kunne få sagt tak til Jette for 3 gode må-
neder med hende ved roret.
 
Det blev en rigtig hyggelig søndag formiddag, 
hvor en god flok glade kirkegængere samledes 
om rundstykker, kaffe, kage og sang, og hvor 
der var mulighed for at sige tak til Jette for 
hendes indsats gennem nogle travle måneder 
i sognet.  Så stor tak, Jette, fordi du var frisk på 
at springe ind og være præst i vores sogn i 3 
måneder med alt, hvad det indebar, og tak, 
fordi du uden problemer overtog konfirmand-
undervisningen og gav konfirmanderne gode 
oplevelser og en god konfirmation.

Vi ønsker dig og dine alt det bedste fremover 
og glæder os over at have fået dig til vort sogn. Jette Holm Rosendal og Ole Holm

MINIKONFIRMANDER

Snart starter der et nyt hold for minikonfirmander. Det er for alle piger og drenge i 
Hejnsvig, der går i 4. klasse. Minikonfirmandundervisningen er én af mange måder 
at fortælle sit barn om den tro og den kirke, de fleste af dem er døbt ind i. 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 er blevet døbt og hvorfor man får 
brød og vin i kirken.

Orglet skal prøves og tårnet skal bestiges, så vi kan komme til at se og høre klokkerne. Vi 
vil lege og spise sammen, være kreative, synge og høre historier fra bibelen. Glæd jer til at 
være minikonfirmand! Vi skal være sammen 5 onsdag eftermiddage fra kl. 14.35-16.30.  

Invitation til minikonfirmand vil blive delt  
ud i 4. klasse på skolen af kirke- og  
kulturmedarbejder Lis Møberg. 

Det er gratis at deltage i minikonfirmand
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Arrangementer i Sognehuset
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Høsttraditioner og sange
Tirsdag den 23. august kl. 19.00
Vi fester stadig, når høsten er i hus, men hvad ligger der bag denne 
tradition? Mange historier og sange knytter sig til høsttiden og høstfe-
sterne, og med udgangspunkt i Jeppe Aakjærs Rugens Sange følger vi 
denne aften kornet, høsten og festen. 

Christian Foged kommer til Sognehuset i Hejnsvig tirsdag den 23. 
august kl. 19.00 og fortæller om høsttraditioner og høstsange, og vi skal 
også synge høstsange sammen. Christian Foged er folkemindesamler, 
foredragsholder gennem 35 år, sanger og spillemand og har siden mid-
ten af 70’erne beskæftiget sig med dansk folkesang, spillemandsmusik 
og gårdsangsviser. Gratis entré. Kaffe og kage koster en 20’er.

Sangaften v/Karen og Leon Kragh
Tirsdag den 27. september kl. 19.00
Karen og Leon Kragh står for en sang- og musikaften i Sognehuset, hvor de både vil spille og 
synge for os og sammen med os. Leon spiller akustisk guitar og synger. Karen spiller harmonika. 
Karen og Leon har spillet sammen de seneste 20-25 år.

Karen beskriver her, hvad musikken har betydet og betyder for dem: ”Musikken har givet os mange 
fornøjelige timer. De første år var det kun som hjemlig hygge, men efterhånden blev vi spurgt, om vi 
havde lyst til lige at spille lidt her og der. Og det gør vi så stadig, - og vi gør det gerne! 
Det med musikalsk udfoldelse er fantastisk. Uanset hvordan humøret er, når man starter, så er det 
altid højere, når man slutter. Og vil man lige spille en time, så forsvinder der ofte 2 eller 3. Vi spiller det 
musik, vi selv godt kan lide - og det spænder ret bredt: gamle revyviser, højskolesange, country, pop, 
60’er- og 70’er hits m.m. Derudover har Leon selv skrevet nogle sange, der også blandes i.” 
Der kan købes kaffe og kage til en 20’er.

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
17. august, 31. august, 14. september, 28. september, 
12. oktober, 26. oktober, 9. november, 23. november. 
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Fremtid og håb – i Tanzania 
Torsdag den 10. november kl. 19.00
Lea Møberg og Ditte Thuehøj vil fortælle og vise billeder fra deres 
ophold i Tanzania. I 5 måneder boede og arbejdede de på børne-
hjemmet ”Bethania” i byen Sumbawanga i det vestlige Tanzania. 
Her var de med til give omsorg, håb og glæde til de børne der 
havde levet på gaden. Der kan købes kaffe og kage til en 20’er. 

Ronnie Olesen kommer til Hejnsvig
Søndag den 11. december kl. 19.00
Den lokale Ronnie Flyvbjerg Olesen kommer til Hejnsvig og afholder en festlig og fornøjelig 
sang- og musikaften, hvor både klaveret, kirkeorglet og sangstemmerne skal i brug. Første halv-
del foregår i Hejnsvig kirke, anden halvdel i Sognehuset, og i pausen mellem de to halvlege kan 
man købe kaffe og kage til en 20’er. Med sig har Ronnie sangerinden Sanne Mikkelsen fra Årre, 
som til daglig optræder sammen med Birthe Kjær. Repertoiret vil være blandet julemusik med 
alt fra julekalendersange til jule-pop og salmer. Tilskuerne kan se frem til en musikalsk aften med 
masser af flotte toner og sange fra Ronnie og Sanne. Entré: 75,- kr. pr. person. 

9 Gudstjeneste med rundstykker

Det sker i Sognehuset:
·    Tirsdag 23. august kl. 19.00: Høsttraditioner og  

høstsange v/Christian Foged fra Århus (se omtale)

·    Tirsdag 27. september kl. 19.00: Højskolesangaften  
v/Karen og Leon Kragh fra Vesterhede (se omtale)

·    Torsdag 10. november kl. 19.00: Lea og Ditte fortæller om deres  
ophold i Tanzania 

·    Søndag 11. december kl. 19.00: Ronnie Olesen og Sanne Mikkelsen 
underholder i Hejnsvig kirke og i Sognehuset (se omtale)

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

       Søndag d. 7. august 
Søndag d. 18. september 
Søndag d. 16. oktober 
Søndag d. 13. november



Kirken inviterer til
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BABYSALMESANG

Starter torsdag d. 25. aug. kl. 10
Babysalmesang i folkekirken er opstået ud fra 
en viden om, at sang og musik stimulerer bar-
nets 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 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 fælles-
skab 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 sal-
merne, 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 babysalme-
sang 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

Derefter fortsætter vi med 6 gange i Vorbasse 
Kirke – fra torsdag den 6 oktober. For mere 
information kontakt kirke- og kulturmedar-
bejder Lis Møberg, tlf. 20 28 61 47 eller mail 
lismoeberg@gmail.com

 

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 syn-
ger også alle mulige andre gode sange. Vi 
synger ca. hver anden søndag i Hejnsvig eller 
Vesterhede kirker, men er også en gang imel-
lem ude og optræde andre steder til forskellige 
arrangementer. Organist Ragna 24 26 46 25.

JUNIORKLUBBEN 

Hver 2. torsdag kl. 18.30 -20.30  
Kirkens juniorklub mødes hver 2. torsdag i lige 
uger i Sognehuset, Torvegade 2.

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 forskelli-
ge 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.  

–  13  –
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Plejehjems- 
gudstjeneste
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 velkom-
men 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 sjæl-
dent færdig før kl. 16.00 – altid med nadver.

Tirsdag den 30. august
Tirsdag den  27. september
Tirsdag den 18. oktober
Tirsdag den 29. november
Fredag den 23. december

Indsamlingsliste

Mission Afrika 
Fra den  4. september–30. oktober (12. – 20. søndag efter trinitatis) samler vi ind til Mission 
Afrika og Åbne døre og der er offergang til fordel for de to organisationer ved høstgudstje-
nesterne søndag den 4. september i Hejnsvig og søndag den 11. september i Vesterhede.

Mission AFRIKA arbejder i verdens mest oversete lande. 
Mission Afrika samarbejder med partnere i Afrika og 
Danmark om flere end 70 kirkelige og sociale projekter.

Åbne Døre 
Åbne Døre eksisterer og arbejder med ét for-
mål: at styrke kirken til at kunne være kirke i 
de mest fjendtlige områder. Vi leverer bibler, 
træner kirkeledere, tilbyder bibelbaserede 
læse- og skrivekurser og støtter kristne, der 
lider for deres tro.

Globalt set består Open Doors af mere end 
25 såkaldte udviklingsbaser, der sammen ind-
samler gaver til vores feltarbejde i mere end 
60 lande. Vores feltbaser består af lokale kirker, 
partnere og kristne, som har hørt og handler 
på nødråbet fra de forfulgte kristne.

Blå Kors 
I november måned samler vi ind til 
Blå Kors i Danmark. Blå Kors er en 
kristen social hjælpeorganisation, 
som hjælper udsatte mennesker, 
hjemløse, misbrugere og deres børn. 
Arbejdet spænder vidt fra væreste-
der og botilbud til lejrture for udsatte 
børn. Man driver en række institutio-
ner, projekter og genbrugsbutikker, 
som er fundamentet i vores arbejde 
med udsatte mennesker. 

Allehelgen
Søndag den 6. november
Allehelgen er den gudstjeneste om 
året, hvor vi mindes alle de, der er 
døde i sognet i årets løb. Navnene 
læses op og vi er stille lidt. Mindes. 
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 og gå ud på kirkegården bag-
efter 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.



Arrangementer i Hejnsvig og Vesterhede
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Vesterhede 

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

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

Hejnsvig 

BIBELKREDSE
Bibelkredsene er en vigtig del af livet omkring 
kirken. Det er lidt forskelligt, hvornår bibelkred-
sene 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

INDRE MISSION
Danmarks største kirkelige  
missionsbevægelse.

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.

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

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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Vesterhede Hejnsvig

KIRKENS KORSHÆR
Kontakt: Margit Hansen, tlf. 61 73 45 17 
 
Onsdag den 17. august kl. 14.30
hos Else Thorstensen

Onsdag den 14. september kl.14.30
hos Alma Brun

Onsdag den 12. oktober kl. 14.30
hos Margit Hansen
 
Onsdag den 23. november kl. 14.30
hos Oline Stål 

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

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 

Mandag den 8. august kl. 14.30
Vi besøger Conny i haven, hvor vi byder på 
hjemmebagt kage og kaffe. 
Vi har sangbogen med, så programmet er: 
kaffebord, fællessang og hygge.

Tirsdag den 13. september kl. 17.30
Høsten er i hus, og det skal vi fejre. Køkkenet 
serverer en god middag, Søndergård, Hans og 
Dorthe leverer hygge musikken. 
Efter middagen vil vi sammen synge glade 
sommersange. Pris 150 kr. + drikkevarer. Alle 
er velkommen.
Husk tilmelding senest den 6.sept

Søndag den 9. oktober kl. 14.30 
Musikcafeen: Vi holder fast i traditionen, og 
serverer små lækre hjemmebagte kager til 
søndags- eftermiddagskaffen. 
Karina Holgersen, Grindsted, kommer og 
spiller hyggemusik og sange som vi kan synge 
med på. Kom og nyd en gratis eftermiddag 
sammen med os. Alle er velkommen.

Mandag den 14. november kl. 14.30
Peder Johnsen, Grindsted. 
Emne: Hvem er jeg? Et liv med misbrug.

SOLDATERMISSIONEN
Kontakt: Ernst Thomsen, tlf. 21 77 78 17  

Søndag den 25. september
Hejnsvig – Vorbasse soldatervenner og Høre- 
foreningen har udflugt til Lyng Kirke ved 
Fredericia, hvor vi deltager i gudstjenesten og 
sognepræst Susanne Knudstorp fortæller om 
kirken. Frokost i kirken, og derefter vil en guide 
fortælle om Fredericia. Program kommer senere.

Onsdag den 28. september kl. 13.30
I Hejnsvig Sognehus: Soldatervenner- 
møde med Generalforsamling.
Aftenens taler er flyverpræst Heinrich 
Wichmann Pedersen fra Nørup.

SYNG DIG GLAD
Fællessang på Hejnsvig Plejecentret kl.14.30
Kontakt: Aase Hansen, tlf. 25768056 eller 
lillevej10@gmail.com.

I august holder vi ferie.

Mandag den 19. september 2022
Syng dig glad med Ragna og kirkekoret

Mandag den 17. oktober 2022 
Syng dig glad med Else Jørgensen

Mandag den 21. november 2022 
Syng dig glad med Karen Marie Dyhr

Mandag den 12. december 2022 
Juleafslutning med vennekredsen

 



GUDSTJENESTER

INDSAMLING 

Se omtale andet sted i bladet. 

SOGNEPRÆST 

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

Ferie og fridage:
Mandag er fridag.
Ferie:  12. - 19. september 2022 

24. - 31. oktober 2022 
Friweekend: 11. - 13. november 2022
Fridage: tirsdag d. 1. november og
onsdag den 16. november 2022
 
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 26. september 2022 til sognepræsten. 

AUGUST HEJNSVIG VESTERHEDE VORBASSE/SKJOLDBJERG

7. 8. s. e. trinitatis 9.00 JJ  
Rundstykker

10.30 Skjoldbjerg JJ

14. 9. s.e. trinitatis 10.30

21. 10. s.e. trinitatis 10.30

28. 11. s.e. trinitatis 10.30

SEPTEMBER

4. 12. s.e. trinitatis 10.30 HØST  
m. offergang

19.00

11. 13. s.e. trinitatis 10.30 HØST  
m. offergang

18. 14. s.e. trinitatis 9.00 SØK  
Rundstykker

10.30 Vorbasse SØK

25. 15. s.e. trinitatis 10.30

OKTOBER

  2. 16. s.e. trinitatis 10.30 19.00

9. 17. s.e. trinitatis 10.30

16. 18. s.e. trinitatis 9.00 JJ 
Rundstykker

10.30 Vorbasse JJ

23. 19. s.e. trinitatis 10.30 JJ 9.00 Skjoldbjerg JJ

30. 20. s.e. trinitatis 9.00 SØK 10.30 Vorbasse SØK

NOVEMBER

  6. Allehelgen 10.30 14.00

13. 22. s.e. trinitatis 9.00 SØK 
Rundstykker

10.30 Vorbasse SØK

20. Sidste søndag 
i kirkeåret

10.30

27. 1. søndag i advent 10.30 19.00

DECEMBER

  4. 2. søndag i advent 10.30

 JJ = Jørgen Johansen  ·  SØK = Susanne Østbjerg Kargo


