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Præstens spalte 

Nu både vognen og stolen ...
Vil du tænke dig, den 1. januar 2020 kan jeg sætte mig i 
direktørstolen i Sparekassen Kronjyllands lokaler i Hejnsvig? 
Godt nok har jeg direktionsvognen, men den her havde 
jeg ikke lige set komme, da jeg søgte stillingen som sog-
nepræst her i sognet. Men bankdirektør? Ja, det bliver jeg 
jo nu nok aldrig.

Forklaringen er at menighedsrådene i Vesterhede og 
Hejnsvig nu har købt bygningerne, hvor Sparekassen 
Kronjylland før holdt til. Og der, hvor bankdirektøren før 
havde sit kontor, får jeg nu kontor, så snart bygningerne er 
klar og indrettet til det. Det er vist det tætteste jeg kommer 
på at blive bankdirektør.

Det bliver spændende at se, hvilke muligheder der ligger 
i de nye bygninger. 

Jeg er måske bare lige lidt ærgerlig over, at de fysiske 
rammer for samarbejdet mellem kirke og missionshus nu 
adskilles. Fysisk vil vi også blive udfordret på afstanden 
mellem kirke og sognehus. Men, selvfølgelig, hvor der er 
vilje, er der vej – så mon ikke det løser sig?

I praksis betyder det, at jeg normalt er at træffe på 
kontoret i det nye sognehus på tirsdage fra 10.00-12.00 og 
ellers efter aftale – lige efter konfirmandundervisningen. 

Selvfølgelig kan der komme en begravelse eller noget 
andet i vejen, så derfor bliver reglen som når jeg sidder i 
tårnet på Vesterhede kirke:

Når skiltet er ude, så er præsten inde – og når skiltet er 
inde, så er præsten ude.

Det betyder så også, at dagen, hvor jeg normalt sidder i 
tårnet på Vesterhede kirke, flyttes fra tirsdag til onsdag. Men 
igen, så er det nemmest bare at holde øje med skiltet. Man 
kan som altid fange mig på telefon 61335003, enten ved at 
ringe eller sende en sms eller en mail joj@km.dk.    

Jørgen Johansen, sognepræst

”Direktionsvognen” – en ældre Mercedes fra 1963.
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Med familiens tilladelse vil jeg gerne dele histo-
rien om Erik Strand-Jensen, specielt samtalen 
vi havde på plejehjemmet dagen før han døde, 
sådan som jeg gengav den ved hans bisættelse 
ud fra Hejnsvig kirke, fredag d. 11. oktober. At få 
lov til at være med i et menneskes sidste forbe-
redelser til sin rejse har virkelig gjort indtryk og 
sat sine spor. Dem vil jeg gerne dele med jer her.

Jeg var lige kommet hjem fra en studietur til 
Rom med provstiet lige lidt over middag om fre-
dagen. Vi havde rejst lige siden kl. 03.00 samme 
morgen, og jeg nåede lige hjem til at være med 
i børneklubben TURBOSNEGL, så batteriet var 
noget lavt.  

Jeg havde nok mest lyst til lige at slå benene 
op og restituere lidt efter de mange timer i bus 
og fly. Men så lå der en lille seddel med en besked 
fra Kroager plejehjem om at Erik gerne ville have 
mit besøg.

Havde det ikke været for vores datter, Isabelle, 
havde jeg nok udskudt besøget. Jeg var træt. 
Men hun insisterede: ”Jeg tror, at du skal tage 
derud!” Og godt jeg gjorde det.

Jeg har tidligere besøgt ægteparret i deres 
hjem og har tit mødt Erik nede i Brugsen, hvor vi 
ofte fik et ordentligt hold snak. Erik var det man 
kalder for et ordentligt mandfolk. Men som han 
lå der i sengen, var han godt nok svundet ind. 
Men lige den dag var han frisk i tanken og skarp 
i replikken som sædvanlig. 

Han gik lige til biddet, da jeg kom: ”Jeg har 
tænkt meget over, hvordan jeg har været gennem 
mit liv,” sagde han. Det lå ham meget på sinde; 
det havde gjort ham bange, sagde han: ”Kan du 
bede en bøn for mig? ”Kan jeg få tilgivelse for det? 
Kan vi ikke bede Fadervor?” spurgte han

Selvfølgelig kan vi det, sagde jeg til Erik: ”Men 
jeg synes selv at du skal bede til Gud om hans tilgi-
velse.” Så delte jeg et vers fra bibelen med ham:

”Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og 
retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser 
os for al uretfærdighed” (1.Joh.1:9)

”Først så beder jeg en lille bøn,” sagde jeg til 
Erik: ”- og så kan du bede Gud om hans tilgivelse, 
Og så beder vi fadervor sammen til sidst.” Og sådan 
blev det. Ud af hans eget hjerte og med sine egne 
ord bad han til Gud og oplevede Guds tilgivelse.

På det grundlag kunne jeg tilsige ham alle 
hans synders nådige forladelse i Faderens og 
Sønnens og Helligåndens navn. Det betyder 
bare at udtrykke Guds tilgivelse, sådan som vi 
kan læse det i bibelen. 

”Og når så nogen kommer og vil kræve dig til 
regnskab for noget af det, du har gjort eller sagt 
eller tænkt i dit liv, så skal du bare sige, at der er 
der betalt for, det har Jesus taget sig af,” sagde 
jeg til ham.

Så kom den sætning, hvor virkeligheden gik 
op for mig i det vi lige havde talt og bedt om; 
effekten af Guds tilgivelse. Som vi var færdige 
med at bede, lagde Erik sin hånd over på min 
og sagde: ”Tak skal du have, præst! Nu behøves 
du ikke at følge mig mere på rejsen!” – som at nu 
kan du godt stige af toget, nu klarer jeg mig selv.

Det var virkelig en underlig fornemmelse; 
som at blive bedt om at stå af toget lige før en-
destationen. Mit job var forbi; der var ikke mere 
for mig at gøre. Nu måtte Erik klare sig på den 
bøn vi havde bedt og de ord vi lige havde delt.

Klokken 3.00 samme nat døde han, helt klart 
med fred i sit sind, fortæller familien mig.

Den slags oplevelser gør mig nysgerrig 
meningen med livet, hvilket jo ofte kommer til 
udtryk som her, i døden. Hvordan kan man, som 
Erik, på et kort øjeblik gå fra at være bange for 
at dø, til at være vis på Guds tilgivelse, have fred 
i sit sind, ikke være bange for at dø?

Gør det ikke dig nysgerrig? Hvordan kan det 
lade sig gøre at have sådan en fred i sit sind? Og 
igen blev det helt tydeligt for mig med historien 
om Erik; tilgivelsen bliver først virkelig i det øje-
blik vi har brug for den.

Jørgen Johansen, sognepræst

Med fred i sindet ...
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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. 

Organistens spalter

Kom og syng julen ind i Hejnsvig kirke
”Vi synger julen ind” 4. søndag i advent, den 
22. december 2019 kl. 19.00 i Hejnsvig kirke. 
Kirkekoret medvirker som sædvanlig, og måske 
kommer der en overraskelse i år i form af et 
lille krybbespil v/ Juniorklub og børneklub. Så 

kom endelig alle mand og kvinder, som I plejer, 
og vær med til at synge julen ind i Hejnsvig. 
Efterfølgende inviterer præstefamilien på æb-
leskiver m.v. i præstegården.
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Se min engel

1) Se min engel, 
hvide engel 
lander blidt på din bløde jord 
Åbner en sprække 
i himmelens dække 
Kommer fra lyset 
og sår et ord.

2) Se min bue, 
gyldne bue 
danner bro til en himmeljord 
Når Herren kommer 
bli’r vinter til sommer 
Pagten beseglet 
af nye ord.

Klokkespilsprogram
December (1. – 15. december):
Kl. 09.00 Blomstre som en rosengård
Kl. 17.00 Tak og ære være Gud
December (16. – 23. december):
Kl. 09.00 Hjerte, løft din glædes vinger
Kl. 17.00 Gør døren høj, gør porten vid
December (24. – 31. december):
Kl. 09.00 Det kimer nu til julefest
Kl. 17.00 Et barn er født
Januar:
Kl. 09.00 Dejlig er den himmel blå
Kl. 17.00 De hellig tre konger så hjertensglad
Februar:
Kl. 09.00 Her vil ties, her vil bies
Kl. 17.00 Spurven sidder stum bag kvist

♦

3) Se min glæde, 
grønne glæde 
vander gavmildt din tørre jord 
Håbene skinner 
og lyset forbinder 
himlen og jorden 
i fremtidsord.
 
Tekst og melodi: Arne Andreassen, 2011

Salmen er skrevet til 2. søndag i advent og er op-
rindelig udgivet i bogen ”Lysets utålmodighed 
- salmer til de gammeltestamentlige læsninger 
af tolv salmedigtere fra vor tid”. Den er også at 
finde i salmebogstillægget ”100 salmer”. 

Arne Andreassen er født i 1958 og er pianist, 
sanger, salmedigter og tillige en dygtig fortæller, 
der tager rundt i landet og står for sangeftermid-
dage og – aftner. Han har skrevet både teksten 

og melodien til ”Se min engel”, og salmen er som 
næsten alt andet, Arne Andreassen har lavet, 
enkel og simpel, på den gode måde. Melodien 
er dejligt harmonisk og iørefaldende, og den 
er både populær såvel hos børn og unge men-
nesker som hos voksne. Vi brugte den alle fire 
adventssøndage i vore kirker sidste år, og det 
kan vi måske finde på at gøre igen. 
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Orientering

Juleaften i Hejnsvig præstegård
Vi har i år besluttet at holde jul den 24. december … 
i præstegården. Akkurat som sidste år. Mangler du et 
sted at holde jul, sidder du selv eller er du ene med 
børnene, så har vi rum og hjerte nok til at kunne rumme 
et par ekstra.

Vores jul starter selvfølgelig i kirken, så der mødes vi. 
Ca. kl. 18.00 går vi ombord i julemaden og har det rigtigt 
hyggeligt med det, deler lidt juletraditioner undervejs. 

Når vi så har fyldt maverne og opvaskemaskinen, 
læser vi et stykke, hører en julehistorie og synger en 
stak salmer. Vi sætter pris på at Jesus er vores midtpunkt 
i julen.

Det er du velkommen til at komme og tage del i. 
Det koster ikke noget og der vil også være en lille gave. 
Vi skulle jo helst ikke have nogen, der går tomhændet 
hjem.

Tja, så er der en kop kaffe og så sidder vi og glæder 
os over, at det blev jul endnu engang. 

Send os en mail på JOJ@KM.Dk eller en sms på 61335003, 
senest den 20. dec. – så kunne det jo være at vi kunne 
hjælpe hinanden til at gøre julen både gladere og mere 

Sigrid og  Jørgen (præstepar)
Mobil. 61 33 50 03
E-mail.joj@km.dk
Kirkevej 2, 7250 Hejnsvig  
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Høstgudstjenester
Charlotte, Adrian og Finn havde skaffet halm-
baller, majs osv. til den skønne og farverige ud-
smykning til høstgudstjenesten i Hejnsvig kirke 
d. 11. september, hvor der også var konfirmand-
indskrivning. Hanne havde pyntet Vesterhede 
kirke fantastisk kreativt og i smukke høstfarver 
til høstgudstjenesten d. 15. september.

7
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Rundt om kirken

Nyt Sognehus
I sommerens varme har menighedsrå-
dene i Hejnsvig og Vesterhede forhandlet 
med Sparekassen Kronjylland om køb og 
indretning af sparekassens bygninger 
Torvegade 2 i Hejnsvig til nyt sognehus.

Vi har fået en særdeles fordelagtig 
aftale om at overtage bygningerne med 
inventar. Der kan i huset indrettes en stor 
fællessal med plads til 100 personer, der 
er et stort mødelokale, køkkenfaciliteter, 
toiletter samt handicaptoilet og et stort 
kontor til præsten. Ligeledes er der et 
kontor til personale og menighedsråd. 

Her vil der være mulighed for at afhol-
de konfirmandundervisning, foredrags-
virksomhed, koret kan øve under gode 
forhold, og menighedsrådsmøder kan 

afholdes samt mange andre aktiviteter.
Vi får hermed de lokaliteter, vi har 

manglet for et mere aktivt menighedsliv 
udenfor kirken. Naturligvis skal nogle 
ting ændres før lokalerne er klare – f.eks. 
skal der etableres en sikkerhedsudgang 
og opsættes skillevægge. Facaden skal 
ændres, så bygningen ikke længere ligner 
en sparekasse. 

Vi regner med, at vi kan præsentere 
bygningerne i forbindelse med Hejnsvig 
kirkes 100-års jubilæum d. 24. november.

Med venlig hilsen
J. Neergaard Olsen, 

menighedsrådsformand.

Tårnur
I anledning af at kirkeskibet i Hejnsvig kirke fyl-
der hundrede år, har vi af Ole Kirk's Fond, Billund, 
fået en fornem gave, idet fonden har besluttet 
at forære kirken et tårnur.

Der bliver opsat en meget flot urskive på 
140 x 140 cm. på tårnets vestside i ca. 5 meters 
højde. Urskiven bliver forsynet med guldbelagte 
romertal og vil fremtræde i gammel stil.

Når der i moderne tid opsættes et tårnur, 
er det naturligvis ikke med et gammeldags 
tik-takværk.

Viserne drives af et radiostyret urværk, der 
kan programmeres til at slå timeslag, når vi 
ønsker det. 

I menighedsrådet glæder vi os meget til, at 
høre klokken slå tolv første gang.

Vi regner med, at uret er i drift til påske 2020. 

Med venlig hilsen
J. Neergaard Olsen, 

menighedsrådsformand.

♦
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Kirkekoncert i Hejnsvig kirke
Tirsdag d. 4. februar 2020 kl. 20.00 får 
Hejnsvig kirke besøg af Århus Domkirkes 
kantori.
Det er et usædvanlig dygtigt kor, der består 
af 16 professionelle sangere under ledelse af 
Carsten Seyer- Hansen.

Deres repertoire er meget alsidigt, klas-
sisk og kirkemusik, og de vil underholde i 
ca. 1 time.
Det er Distriktsforeningen for Grene provsti, 
der er indbyder, og koncerten er gratis.

Alle er hjertelig velkommen.

GRANBOGSTAVER 
En god gammel tradition – kom og vær med!

Nu nærmer julen sig og de mange forbere-
delser dertil. Traditionen tro skal der bindes 
granbogstaver, som én af forberedelserne i 
kirken, så den gode gamle skik kan holdes i 
hævd, med at pynte korbuen i kirken til jul.

Vi håber rigtig mange har lyst til at være 
med – det er ikke vanskeligt at binde bog-
staverne, så du kan sagtens være med og 
derudover er der også opgaver med at klippe 
grannet, rydde op, snakke osv., så der er brug 
for dig og dine hænder, hvis denne gode 
tradition skal holdes i hævd!! Jo flere vi er, jo 
festligere er det!

Selv om man er med til at binde bogsta-
verne, er der ingen der ved, hvad der skal stå. 
Men man har jo lov til at gætte og ellers bliver 
det afsløret juleaften i kirken!!

Arrangementet starter kl. 16.00 med en 
kop kaffe og kirkekoret, der vil synge nogle 
sange for os, hvorefter vi går i gang med ar-
bejdet. Vi slutter ”arbejdsdagen” af med lidt 
mad at gå hjem på.

Vel mødt til granbogstavbinding!     

 Lis

Torsdag d. 12. december kl. 16.00  
i Sognehuset, Torvegade 2.
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Orientering

Indsamlingsliste

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

I adventstiden samler vi ind til Kristelig Handicapforening.

Kristelig Handicapforening ønsker at virke i krydsfeltet mellem tro 
og udviklingshandicap med det formål at støtte den enkeltes tro på Bibelens Gud og fællesskabet 
omkring Ham. Foreningens aktiviteter tager udgangspunkt i det kristne budskab og menneske-
syn: At vi alle er elskede af en kærlig Gud og har uendelig værdi.

Kristelig Handicapforening driver bl.a. en række hjem rundt om i landet og afholder en lejre og 
gør et kæmpe arbejde, så lad os støtte dem rundhåndet alle fire søndage i advent.

Café Jydepotten
Fra juleaften til og med 3. juledag samler vi ind til Cafe Jydepotten i Grindsted. Café Jydepotten 
er en del af KFUM´s sociale arbejde for de svageste i vort samfund. Vores grundholdning er - med 
udgangspunkt i det kristne menneskesyn - at hvert enkelt menneske er skabt i Guds billede og elsket 
af ham. Ethvert menneske er derfor ubetinget værdifuldt. Det har ret til et værdigt liv og krav på en 
menneskeværdig behandling.

Nytårsdag frem til og med Helligtrekonger samler vi ind til 

Det danske Bibelselskab.
Det er her vi får vores bibler fra, altid oversat fra originalsproget, græsk og hebraisk, til et moderne 
og meningsfyldt dansk. De laver bibellæseplaner og online redskaber, så det er lettere for dig at 
finde rundt i din bibel og finde svar på livets store spørgsmål.

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 
fra Helligtrekonger til og med fastelavn.
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler ønsker at inspirere til at børn i Danmark skal høre om Gud: 
”Det største til de mindste” er foreningens slogan, evangeliet i børnehøjde. Vi har megen glæde af 
DFS i Hejnsvig, både i juniorklubben og i TURBOSNEGL, i forhold til materialer, konsulentbistand 
og undervisning.

Lukning af kapel ved Vesterhede kirke
Vi har i Vesterhede menighedsråd ansøgt om, og fået tilladelse til at ned-
lægge kapellet. Grunden er at der ikke er køl i kapellet, og derfor kun kan 
bruges få gange om året.

Det vil blive lavet om til værksted m.m. til graveren.
Vesterhede Menighedsråd

♦
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Missionshuset er klar med det fjerde ALPHA kursus
ALPHA har været en noget større succes end vi 
havde regnet med. På det første hold var der 20 
tilmeldte, det næste 10 og det sidste, der slutter 
her d. 8. dec., var vi 14 tilmeldte. Det næste hold 
starter søndag d. 19. januar kl. 18.30.

Som underviser har jeg spurgt et par stykker 
om, hvorfor de meldte sig til kurset, deres for-
ventninger og om det de fik ud af det svarede 
det til forventningerne? Her er et par af svarene:

”En søndag formiddag blev jeg udfordret af 
2 af mine børnebørn (5 og 6 år): ”Hvem er GUD 

egentlig, morfar?” Jeg vidste ganske enkelt ikke, 
hvad jeg skulle sige. Jeg følte ikke, at jeg kunne 
svare ordentligt på deres spørgsmål, så jeg tav. 
Nu har jeg været med på ALPHA to gange og 
det har virkelig hjulpet mig til at sætte ord på.”

”Jeg har før været på Alpha kursus, men hvert 
eneste Alpha kursus er forskelligt, så selv om 
man før har været på kursus, så kan man sagtens 
lære meget nyt næste gang, man deltager, for 
man  lærer jo af hinanden”

Sådan forløber aftenen:
Mødetid: kl. 18.30. Vi spiser sammen. Så er der et oplæg på ca. 40 minutter om aftenens emne 
og der er tid til spørgsmål undervejs. Resten af aftenen går med inspirerende samtaler og dis-
kussioner hen over bordet om aftenens emne. ALPHA kræver ingen særlige forudsætninger, 
andet end at du bare er nysgerrig på hvad den kristne tro indeholder.

Bedeugen - 2020 (5.-12. jan.). 

Hvert år samles kristne over hele verden til bøn 
i en bedeuge, der er arrangeret af Evangelisk 
Alliance. Også i Danmark giver hundredvis af 
lokale møder i denne uge udtryk for den basale 
kristne enhed og ønsket om at bede for vores 
land og vores verden.

I disse møder samles mennesker fra alle 
kirkesamfund til gensidig inspiration og opmun-
tring. I Hejnsvig er det et samarbejde mellem 
missionshuset og kirken.

Udover programmet i missionshuset (Se 
program for missionshuset) er der en skrifte-
målsgudstjeneste i Hejnsvig kirke, torsdag d. 
9. jan. kl. 19.30. 

Faktisk er det ikke en skriftemålsgudstjene-
ste, idet der som sådan ikke er noget skriftemål 
i den. Ønsker du et personligt skriftemål, er du 
velkommen til at kontakte præsten forud for 
gudstjenesten. 

Men det er en gudstjeneste, hvor man kan 
får tilsagt sine synders nådige forladelse, altså 
hvor præsten lægger sin hånd på hovedet af én 
og siger det som bibelen siger, nemlig at når vi 

”bekender vore synder for Gud, så er han trofast 
og retfærdig, så han tilgiver os og renser os for 
al uretfærdighed” (1.Joh.1:9). 

Det kan faktisk godt være en ret stor oplevel-
se at høre de ord sagt over én. Under nadveren 
er det også muligt at modtage forbøn, for på den 
måde at få hjælp til at komme videre med sit liv.

Søndag d. 12. januar kl. 19.30 slutter vi 
bedeugen med en festlig SYNG DEN IGEN 
GUDSTJENESTE i Vesterhede kirke. En syng den 
igen gudstjeneste er en gudstjeneste, hvor de 
fleste salmer er byttet ud med nogle af de gamle 
vækkelsessange, som f.eks. ”Han skal åbne per-
leporten”. Ret festligt og stemningsfyldt. Som 
ved en normal højmesse fejrer vi også nadver.

Lukning af kapel ved Vesterhede kirke
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Kirken inviterer til
S Æ R L I G E  G U D S TJ E N E S T E R ,  F O R E D R AG  O G  A R R A N G E M E N T E R

♦

BABYSALMESANG
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 

kræver ikke et stort kendskab til kirken og salmer, 
og du behøver ikke være et musikalsk geni for at 
deltage. Alle kan være med!! 

Efter vi har sunget og leget, slutter vi med 
kaffe/te og hyggesnak.

Vi samarbejder med Vorbasse kirke om dette 

arrangement, hvilket betyder, at der først er 8 
gange i Hejnsvig kirke, og efterfølgende er der 
6 gange i Vorbasse kirke. Alle forældre med ba-
byer er velkomne til at deltage i babysalmesang 
i begge kirker, uanset hvilken kirke man hører til. 

Fra torsdag d. 16. januar – 12. marts er der 
babysalmesang i Hejnsvig kirke kl. 10.00.
Nyt hold starter i Vorbasse kirke torsdag d. 19. 
marts 2019 kl. 10.00
Forløbet strækker sig over 6 torsdage.
Kontakt for mere information. Kirke- og kultur-
medarbejder Lis Møberg, 20 28 61 47 eller mail. 
lismoeberg@gmail.com

FASTELAVN D. 23. FEBRUAR
Det bliver ikke helt som det plejer at være – i al 
fald ikke i Vesterhede. Tidspunktet er der ikke 
ændret ved, men i år rykker vi gudstjenesten i 
Vesterhede over i mikrohallen kl. 10.30 i samar-
bejde med borgerforeningen. 

Det bliver en gudstjeneste, der et helt nede i 
børnehøjde, specielt for de 4-8-årige på omkring 
40-45 minutter. Jeg tænker, at vi lægger et par 
børnesange ind og gør gudstjenesten mere 
visuel i sin udtryksform. Så kom og vær med, og 
lad os se om vi ikke kan binde fastelavnsfejringen 
bedre sammen.

Det samme gør vi i Hejnsvig kl. 14.00. Her er 
det bare i kirken først og tøndeslagning i forsam-
lingshuset bagefter sammen med spejderne og 
borgerforeningen. I Hejnsvig vil vi også prøve at 
fejre nadver sammen, men i børnehøjde og med 
saft i stedet for vin til børnene.
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♦

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.
Mandag d. 23. december 
Tirsdag d. 14. januar 
Tirsdag d. 4. februar 

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!!

Lis Møberg, 20 28 61 47, for nyt program eller 
hent det i kirkens våbenhus.

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. 11. januar kl. 10.00
Lørdag d. 8. februar 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 oplever 
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 

SMÅBØRNS JULEGUDSTJENESTE D. 24/12 
for hele familien

Igen i år indbyder vi til en julegudstjeneste d. 
24. dec. kl. 10.30 i Hejnsvig kirke. Helt klart 
skal vi synge nogle af de kendte julesalmer, høre 
juleevangeliet læst op og fortalt for de 4-8-årige. 

Og så ved man jo aldrig helt hvad præsten kan 
finde på. Alle andre er selvfølgelig også velkom-
men til at være med og gudstjenesten varer lige 
omkring en halv times tid.

♦
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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 Torvegade 9 
i Hejnsvig kl. 19.30.
Kaffe kan købes for 10 kr. (medbring selv kop)
Kontingent for hele vinteren er 350 kr.
Enkelte aftener 50 kr.

Program for Hejnsvig Aftenhøjskole 2019 - 20. 
 
2.december Ronnie Flyvbjerg Olesen. Kendt fra 
Mariehaven. Sang og julehygge 
13. januar  Lis Moth Nielsen Esbjerg.: Mit liv som 
Hollandsk konsulinde. 
27. januar Lone Clausen: På enkeltbillet fra 
København til Rejsby. Humoristisk foredrag 
krydret med sange og anekdoter. 
24. Februar Jørgen Bruun Holsted: Vandring på 
pilgrimsruterne til Rom. 
9. marts Kommer senere. 

Flere oplysningerne om foredragene i dagspres-
sen og hejnsvigbynet.dk

BIBELKREDSE
Bibelkredsene er en vigtig del af livet omkring 
kirken og missionshuset. Det er lidt forskelligt 
hvornår bibelkredsene mødes, men i reglen 
mindst én gang om måneden.

Der er to bibelkredse ud fra missionshuset. 
• Gilbjerg kredsen består mest af ældre, aktive 

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

• Der er en 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 op-

landet, 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 

DECEMBER:
Onsdag d. 4.  Bibelkredsene mødes i hjemmene
Onsdag d. 11. Aftenmøde ved DFS børnekon-
sulent Hanne Pedersen, Videbæk
Onsdag d. 18. Vi pynter juletræet og synger 
julen ind.
Søndag d. 29. Julefest for hele familien ved 
Daniel Præstholm, Grindsted
JANUAR:
Mandag d. 6. Alliance Bedeugen starter i mis-
sionshuset
Tirsdag d. 7. Alliance Bedeuge fortsat i mis-
sionshuset
Onsdag d. 8. Alliance Bedeuge i bibelkredsene 
i hjemmene
Torsdag d. 9. Skriftemålgudstjeneste i Hejnsvig 
Kirke + samvær i missionshuset efterpå.
Onsdag d. 15.  Mulighed for at mødes til bibel-
studie i bibelkredsene
Onsdag d. 22. Tema studieaften 
FEBRUAR:
Onsdag d. 5.    Bibelkredsene mødes i hjemmene
Onsdag d. 12.  Vinterferie
Onsdag d. 19.  Generalforsamling for IM - 
Hejnsvig
Onsdag d. 26.  Lovsangsaften 

Alle møder starter kl. 19.30.

arrangementer i  VESTERHEDE & HEJNSVIGarrangementer i  VESTERHEDE & HEJNSVIG
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arrangementer i  VESTERHEDE & HEJNSVIG

SPEJDERNE
Bæverne er 0. og 1. klasse (fra 5 år)
Kontakt. René Eriksen, tlf. 28 14 55 55
Onsdage 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 i ulige uger 18 – 20.30

Spejdere er 6. – 8. klasse
Kontakt. Amdi Leding, tlf. 51 89 19 63
Tirsdage i ulige uger 18 – 20.30

Seniorer er 9. klasse og op
Kontakt. Amdi Leding, tlf. 51 89 19 63
Tirsdage 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

Gruppeleder
Jette Lund Kruse, tlf. 28 78 42 12
Mail. jokruse@post.tele.dk

Grupperådsformand
Kamilla Plauborg Pedersen, tlf. 40 94 82 74
Mail. kamilla@plauborg.dk

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

December: intet møde
Tirsdag d. 21. januar kl. 9.30
hos Grethe Jensen
Tirsdag d. 18. februar kl. 9.30
hos Ruth Mærsk

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

December: intet møde
Onsdag d. 8. januar kl. 14.30
hos Ruth Mærsk
Onsdag d. 5. februar kl. 14.30
hos Else Jørgensen

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 d.16. december kl. 14.30 
Sammen med" Syng dig glad" vil vi synge jule- 
salmer/-sange, spille pakkespil, hygge, 
og mon ikke Åse læser en julehistorie.
Tag gerne en pakke med til 20 kr.

Mandag d.13. januar kl. 14.30
Rachel Palmer: Kommer fra USA. Tidligere ud-
vekslingsstudent i Danmark, 
bor nu med sin familie på Kirkevej i Hejnsvig.

Mandag d.10. februar kl. 14.30
Majbrit Rasmussen fortæller om sit liv.

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

SYNG DIG GLAD
Fællessang på Hejnsvig Plejecentret
Kontakt. Asta Heick, tlf. 75 33 52 96
Mandag d. 16. december
Julehygge sammen med vennekredsen
Mandag d. 20. januar
Mandag d. 17. februar 
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GUDSTJENESTER

SØK=Susanne Østbjerg Kargo   JJ= Jørgen Johansen

DECEMBER HEJNSVIG VESTERHEDE VORBASSE/SKJOLDBJERG

  1. 1. søndag i advent 10.30

  8. 2. søndag i advent 10.30

15. 3. søndag i advent 10.30 9.00 Vorbasse JJ

22. 4. søndag i advent 19.00 Syng julen ind 10.30

24. Juleaften 10.30 Børnegudstje. 15.30

14.30 
16.30

25. Juledag 10.30

26. 2. juledag   9.00 SØK 10.30 Skjoldbjerg SØK

29. Julesøndag 10.30 9.00 Vorbasse JJ

31. Nytårsaftensdag 15.00 (Fra kl. 14.30, kaffe 
og champagne)

23.20

JANUAR

 1. Nytårsdag 16.00 

 5. Helligtrekongers søndag   9.00 SØK 10.30 Skjoldbjerg SØK

 9. torsdag. 
Skriftemålsgudstjen.

19.30

12. 1. søn. e. Htk. 10.30 19.00 Syng den 
igen gudstjeneste.

19. 2. søn. e. Htk. 10.30 9.00 Vorbasse JJ

26. 3. søn. e. Htk. 10.30 Konfirmandgudstj.

FEBRUAR

2. Sidste søn. e. Htk 10.30

 9. Søn. Septuagesima 10.30  9.00 Vorbasse JJ

16. Søn. seksagesima 9.00 SØK 10.30 Skjoldbjerg SØK

23. Fastelavns søndag 14.00 Fastelavn 10.30 Fastelavn i 
Mikrohallen

MARTS

1. 1. søn. i fasten 10.30  19.00

Menighedsrådene har valgt at drosle ned på 
09.00 gudstjenesterne, da søgningen over tid 
har vist at være vigende. Derfor vil der fortrinsvis 
kun være 09.00 gudstjenester, når der er afløs-
ning på eller, hvis der bliver for langt mellem en 
gudstjeneste i et af sognene. Det vil også kunne 
ske, at vi laver en aftengudstjeneste i stedet for 
en 09.00 gudstjeneste.
    
INDSAMLING 
Kristelig Handicapforening
Café Jydepotten
Det danske Bibelselskab
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
Se omtale andet sted i bladet.

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

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

Mandag er fridag. 
Ferie og fridage:
I disse perioder passes embedet af sognepræ-
sten i Vorbasse, Susanne Østbjerg Kargo.
Friweekend: 4.-6. januar
Vinterferie: 10.-18. februar
Se desuden www.hejnsvigbynet.dk hvor også 
kirkebladet findes, og Facebook Hejnsvig og 
Vesterhede kirker.

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. 10. januar til sognepræsten. 


