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Præstens spalte

"Næsten som at være der selv..."
Coronavirus. Lige pludselig blev det en anden verden vi
kom til at leve i. Sammen – hver for sig. Konfirmationerne
er foreløbigt udskudt til d. 23. august i Hejnsvig og d. 30.
august i Vesterhede. Men selv det er vi nødt til at tage med
forbehold, medens Danmark langsom og kontrolleret vender tilbage til en normal hverdag.
I skrivende stund har vi kun haft en kirkelig handling,
en begravelse i Hejnsvig kirke. Flere vielser og barnedåb
er blevet udskudt. Jeg synes nu, at vi fik en meningsfyldt
begravelse for den nærmeste familie til trods for, at vi dog
sad noget spredt i kirkeskibet.
Gudstjenester og al øvrig kirkelig aktivitet, børneklubben, menighedsrådsmøder og hvad ved jeg, blev lagt ned.
Selv kirkegården stod tom hen de første 14 dage.
Og så skulle man tro, at der blev stille omkring præsten
og kirken. Men nej. Aldrig har der været holdt så mange
møder på nettet. Vi præster har været online med provsten ugentligt. Selv i bibelkredsen har vi mødtes ”ansigt til
ansigt”, holdt bedemøde i ”missionshuset”. Mange lagde
små videoklip ud med minigudstjenester, andagter om
meget andet. Men så igen, kunne vi jo kun være sammen
hver sig. Hvordan kunne vi komme så tæt på virkeligheden
som muligt?
Så vi gik en anden vej her i sognet og fik lagt samtlige
gudstjenester ud på nettet frem til og med påskedag, kun
begrænset fysisk af ikke at kunne være sammen: Hele salmer, hele prædikener, hele gudstjenester. Selv nadveren fik
vi lov til at fejre digitalt, som det hedder, skærtorsdag. Det
skulle ligesom være vores bidrag til et fællesskab i krise.
Behovet har tydeligvis været der. Der har været mellem
200-300 visninger på hver gudstjeneste. Selv konfirmandundervisningen, der jo også blev afbrudt af Corona-krisen,
fortsatte og afsluttede vi på Facebook. Jeg tror aldrig, at jeg
har haft så mange konfirmander: 169 visninger blev det til
her. Det er da ret fint, når der nu kun er 23 konfirmander.
Alt i alt har det været en helt ny og udfordrende måde
at være præst på. Enkelte ældre har faktisk koblet sig op på
Facebook for at kunne følge gudstjenesterne. Husbesøg
blev klaret gennem telefonen og måske lige et ekstra besøg
nede i Brugsen.
Men, nøj! Hvor jeg glæder mig til at være i kirken igen
på helt normal vis, se folk i øjnene, mærke jeres håndtryk,
opleve fællesskabet. Det bliver spændende, om vi kan starte
langsomt og kontrolleret op…
Jørgen Johansen
sognepræst

Andagt
Bibelen, en ven og lidt om troværdighed

Jeg har mødt mange interessante mennesker op
gennem tiden. I 1995 mødte jeg Jan på Børkop
Højskole. Her underviste jeg i små 10 år som
timelærer og mødte ganske mange mennesker
derigennem. Mange forsvinder sådan lidt ud i
tidens tåger. Men så sker det, at lige pludselig
dukker de op igen, ud af det blå. Sådan krydsede
Jan min vej igen efter 25 år – og vi blev venner
igen. Og, ja, du gættede rigtigt, på Facebook .
Jan P. Jensen er siden blevet Cand.mag. i
historie og i mellemtiden er jeg blevet sognepræst. Vi deler fortsat en fælles interesse,
bibelens troværdighed, jeg ud fra et teologisk
synspunkt, Jan ud fra et historisk synspunkt. Jeg
blev så nysgerrig på, hvor han så vigtigheden
af det historiske argument lå som personlig
kristen og som historiker og bad ham skrive et
par linjer om det.

Med Det Nye Testamente er det markant
anderledes.
Vi regner med, at Matthæusevangeliet
blev nedskrevet 9-10 år efter at begivenhederne fandt sted, cirka år 42 efter Kristus og
Johannesevangeliet blev nedskrevet i cirka
år 70 efter Kristus1 .

"I Oldtidens Grækenland fortalte man digte
og landets historie og disse mundtlige beretninger blev fortalt fra far til søn og mor
til datter i hundredvis af år, før man til sidst
skrev dem ned.

Også her er Det Nye Testamente anderledes.
Da Jesus var opstået fra de døde mødte Han
kvinderne ude ved graven påskemorgen; der
står: ”Og se, Jesus kom dem i møde og hilste
dem med et ”God morgen!” Og de gik hen
og omfavnede hans fødder og tilbad ham
(Matt.28:9).

Når Det Nye Testamentes beretninger er
nedskrevet så kort tid efter, at disse begivenheder er sket, så kan vi regne med at Bibelens
beretninger er troværdige.
I Oldtidens Grækenland havde man masser
af guder, eller rettere afguder, som man troede på, en af dem var Athene, som mange
sømænd troede på, og vi har mange beretninger om folk som havde set Athene.

1
Selve dateringen af evangelierne er der meget forskellige meninger om. Jeg mener at de skal dateres lidt senere, altså Matthæus
omkring år 54 og Johannes omkring år 90. Det ændrer dog ikke ved, at Jan´s argument holder.
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Andagt

Bibelen, en ven og lidt om troværdighed
(fortsat)

Hvis sømændene havde set Athene, så de kun
en ånd, mens Jesus helt og fuldt som Gud og
menneske er opstået igen. En ånd har ikke
en rigtig krop.
Tit må vi historikere arbejde med beretninger, som ikke kommer direkte fra dem som
faktisk oplevede det. Tit er der beretninger,
hvor folk ikke selv var der, men har hørt beretningen fra andre.
Også her er Det Nye Testamente anderledes.
Matthæusevangeliet er skrevet af Matthæus,
som var tolder og dengang hed Levi, han blev
kaldet af Jesus til at være discipel og fulgte
ham og han så med egne øjne hvem Jesus er.
Johannesevangeliet er skrevet af disciplen
Johannes. Johannes blev kaldet af Jesus og
fulgte ham og han så med egne øjne hvem
Jesus er.
De 2 Peters breve er skrevet af Simon Peter,
som blev kaldet af Jesus til at være discipel,
han fulgte ham og han så med egne øjne
hvem Jesus er".
Jeg synes jo bare, at det Jan skriver som historiker, ligger til ægtheden af Jesu opstandelse fra
de døde. Opstandelsen er det vigtigste, hvis du
spørger mig.
Den opstandne Jesus er den virkelige Jesus.
Paulus taler om, at det er i opstandelsen, at Gud
stadfæster Jesus "som Gud søn" (Rom.1:4). Det er
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her det bliver bevist, at han virkelig er Gud søn.
Selvfølgelig er der ingen opstandelse uden
langfredags lidelse og død, altså korsfæstelsen. Men det er i opstandelsen døden viser sig
overvundet. Det er her synden mister sin kraft
og djævelen må se sig slået. Hans plan slog fejl:
"Derfor blev Guds søn åbenbaret: for at tilintetgøre Djævelens gerninger" (1.Joh.3:8).
I en undervisningsvideo til konfirmanderne
under Corona krisen havde jeg bedt konfirmanderne svare på, hvad de synes var det vigtigste i
påskens budskab. Og her kom der rigtig mange
fine svar tilbage.
En af dem svarede: "Påskemorgen, det er det
vigtigste - fordi påskemorgen er dagen hvor
Jesus genopstod. Hvis det aldrig var sket, så
havde han ikke været her i dag". Det kan hun så
godt få ret i.
Lige præcist den formulering, er nøglen til
forståelsen af bibelens troværdighed. Ligesom
det er muligt - i dag - at møde den opstandne,
lyslevende Jesus Kristus, tale med ham i egen
høje personlighed. Uden ham giver bibelen absolut ingen mening. Med ham er den en verden
til forskel.
Det møde kan nok være forskelligt fra
person til person, men effekten er stort set den
samme, oplevelsen af bibelen som Guds ord,
som en beskrivelse af den verden, han inviterer
os til at blive en del af og leve igennem tro og
dåb.				
JJ

Organistens spalter
Midt i en Coronatid
”Vi har nogle musikalske rødder, og i stormvejr
er det godt at mærke, at rødderne holder. Det er
ikke sidste uges hits, folk ønsker, vi skal synge.
Det er gamle sange. Folk har ikke brug for noget
flygtigt, men noget sikkert og trygt. Jeg ved, at
rigtig mange børn ser med om morgenen, og
det overrasker mig, for vi sigter som sådan ikke
mod børnene. Men jeg synes, det er meget opløftende, at de gerne vil synge Ingemann, Aakjær
og andre af de gamle digtere. Det giver et håb
og gør mig godt nok glad.”
Så vidt Phillip Faber, og mon ikke de fleste
af os fuldt ud kan tilslutte os det. Det tror jeg.
Den salme, jeg har udvalgt til kirkebladet denne
gang, lever i den grad op til de kriterier, Phillip
Faber opridser ovenfor. Den er ikke flygtig, men
sikker og tryg, og den er et festfyrværkeri af lys og
håb. Det er nemlig et af gode gamle Grundtvigs
mange mesterværker ”I al sin glans nu stråler
solen”. I min verden er det pinsesalmen over
alle pinsesalmer og helt uundværlig ved pinsegudstjenesten. Der findes ikke noget stærkere
og klarere budskab end det, vi får serveret her,
det er livsglad og sprudlende poesi, og Rungs
melodi er fremragende.
Jeg håber inderligt, at I – hvis det vurderes
sundhedsmæssigt forsvarligt – igen har taget
plads på kirkebænkene pinsedag, og at jeg
igen har indtaget orgelbænkene i Hejnsvig og
Vesterhede kirker, så vi i fællesskab og uden
afstand kan istemme Grundtvigs pragtfulde
pinsesalme ”I al sin glans nu stråler solen”. Det
vil jeg glæde mig rigtig meget til.
Ragna

Det er en meget uvirkelig virkelighed, vi navigerer rundt i for tiden. Med Coronakrisen er
vores måde at være sammen på pludselig blevet
radikalt forandret, og vi skal vænne os til at være
sammen på afstand. Eksperter står i kø for at bidrage til informationsstrømmen med oplysning,
forklaring, dokumentation, rådgivning osv. På de
sociale platforme kører meningsudvekslingerne
for fuld kraft om alt med relation til Coronaen og
den kontrollerede genåbning af vort land. Der
bliver holdt det ene pressemøde efter det andet
med informationer og anvisninger. Medierne
svømmer over af nyheder, relateret til COVID-19.
For os ganske almindelige mennesker kan det
være nærmest uoverskueligt at skulle forholde
sig til, hvad der er op og ned, og hvordan det
hele dog skal gå. Netop i den situation opstår
der behov for noget, der kan give lys og håb til
os mennesker.
Et af de mennesker, der springer i øjnene i
den forbindelse, er Phillip Faber, chefdirigent
for Danmarks Radios pigekor. Siden Danmark
i midten af marts lukkede ned på grund af
Coronakrisen, har Phillip Faber hver morgen sat
sig ved klaveret og sunget for i ”Morgensang”,
som sendes på DR1 og P2. Det har været en
kæmpesucces, ligesom det også har været
tilfældet med ”Fællessang – hver for sig”, som
er blevet sendt nogle fredage og i forbindelse
med Dronning Margrethes 80-års fødselsdag.
Sangen giver det, som vi måske savner allermest
under Coronakrisen, nemlig en følelse af at være
del af et fællesskab. Phillip Faber siger selv i et
interview på DR’s hjemmeside den 16. april 2020:

♦

Klokkespilsprogram
Juni
Kl. 08.00
Kl. 18.00
Kl. 21.00
Juli
Kl. 08.00
Kl. 18.00
Kl. 21.00
August
Kl. 08.00
Kl. 18.00
Kl. 21.00

I al sin glans nu stråler solen
Du som går ud fra den levende Gud
Godmorgen, lille land
Gud ske tak og lov
Jeg elsker de grønne lunde
En yndig og frydefuld sommertid
Lysets engel går med glans
Hvor smiler fager den danske kyst
Jylland mellem tvende have
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1. I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nåde-stolen,
nu kom vor pinselilje-tid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst.

5. Opvågner, alle dybe toner,
til pris for menneskets forsoner!
Forsamles, alle tungemål,
i takkesangens offerskål!
Istemmer over Herrens bord
nu menighedens fulde kor!

2. I sommernattens korte svale
slår højt fredskovens nattergale,
så alt, hvad Herren kalder sit,
må slumre sødt og vågne blidt,
må drømme sødt om Paradis
og vågne til vor Herres pris.

6. I Jesu navn da tungen gløder
hos hedninger så vel som jøder;
i Jesus-navnets offerskål
hensmelter alle modersmål;
i Jesu navn udbryder da
det evige halleluja.

3. Det ånder himmelsk over støvet,
det vifter hjemligt gennem løvet,
det lufter lifligt under sky
fra Paradis, opladt på ny,
og yndig risler ved vor fod
i engen bæk af livets flod.

7. Vor Gud og Fader uden lige!
Da blomstrer rosen i dit rige,
som sole vi går op og ned
i din Enbårnes herlighed;
thi du for hjertet, vi gav dig,
gav os med ham dit Himmerig.

4. Det volder alt den Ånd, som daler,
det virker alt den Ånd, som taler,
ej af sig selv, men os til trøst
af kærlighed med sandheds røst,
i Ordets navn, som her blev kød
og fór til Himmels hvid og rød.

N.F.S. Grundtvig, 1843 1853
Melodi: Henrik Rung
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Julekoncert 2020
med Lise Petersen og Alletiders Historie
i Hejnsvig Kirke

Torsdag d. 10. december 2020 kl. 16.30 åbner
vi dørene for en anderledes julekoncert, end vi
har været vant til gennem de seneste mange år.
Det bliver i år en julekoncert for hele familien.
Alletiders Historie-koncerten er en musikalsk
genfortælling af juleevangeliet, som på en finurlig og fantasifuld måde levendegør historien om
den allerførste jul. Vi følger Maria og Josef på
deres rejse mod Betlehem og besøger hyrderne
på marken, men vi møder også det trætte æsel
som bar Maria, den glade ko i stalden og vismændenes vadende kameler. Alletiders Historie er for
alle børn og voksne som kan lide jul, musik og
en god historie!

Lise Petersen og hendes band har skrevet
den medrivende musik, som blander alt lige fra
pop og jazz til afro- og klezmermusik og Svend
Erik Petersen er forfatter til fortællingen og
sangteksterne.
Medvirkende er Lise Petersen som sanger,
hendes far Svend Erik som fortæller og et
4-mands-band.
Nærmere info om billetter følger senere, men
skynd jer at sætte kryds i kalenderen, så eftermiddagen er reserveret til alletiders oplevelse!
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Konfirmation 2020
Hejnsvig kirke, søndag d. 23. august kl. 10.30
Aksel Tage Hansen
Alexander Mølgård Axelsen
Dicte Camille Aagaard Bruus
Bastian Köhn Thomsen
Emma Søgaard Godtfredsen
Esben Jensen
Frederik Johannes Daugaard Schmidt
Hanne Marie Steffens Holm Jeppesen
Ida Gulbrandt Brødsgaard
Ida Juhl Kristensem
Josefine Mølgaard Stubkær
Lucas Aagaard Olesen
Magnus Emil Hansen
Malene Højrup Rungborg Mikkelsen
Natalie Egeberg Sällberg
Simon Cassøe Thomsen
Tobias Lund,
Victoria Brund Bested
Valdemar Winniel Nahnsen

Bredgade 39, Hejnsvig
Stenhøjvej 16, Vesterhede
Askjærvej 33, Askjær, Hejnsvig
Askjærvej 6, Fugdal
Gilbjergvej 16, Hejnsvig
Langgade 39, Donslund
Søgårdparken 10, Hejnsvig
Boldingvej 10, Hejnsvig
Løvlundvej 17, Hejnsvig
Smedevej 21, Hejnsvig
Kirkevej 16, Hejnsvig
Søgårdvej 53, Hejnsvig
Ribe Landevej 84, Hejnsvig
Klodhøjvej 12, Hejnsvig
Kirkevej 5, Hejnsvig
Langgade 8, Donslund
Risbølvej 3, Risbøl
Søllingdalvej 12, Hejnsvig
Søgårdvej 67, Hejnsvig

Konfirmation i Vesterhede søndag d. 30. august kl. 10.30
Camilla Gaarde Markvardsen
Johan Plauborg Pedersen
Louise Hogrefe Fredmar
Rikke Jensen

Skrænten 10, Vesterhede
Trøllundvej 11, Hejnsvig
Søgårdvej 65 Hejnsvig
Skrænten 1, Vesterhede

Telegrammer
Telegrammer og breve kan afleveres i sognehuset, umiddelbart før samt under konfirmationsgudstjenesten

♦

soGnehuset
8

De fleste ved nok, at kirken, ved årsskiftet,
har købt Sparekassen Kronjyllands lokaler på
Torvegade. Sparekassen ønskede at lukke afde-
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lingen i Hejnsvig og det gav kirken mulighed
for at købe nogle gode, store, lyse og centralt
beliggende lokaler, til kirkelige aktiviteter, lige
midt i Hejnsvig.
Menighedsrådet havde håbet på at kunne
skrive lidt mere om renovering og tilretninger af
lokalerne og om tanker og ideer til kommende
aktiviteter i sognehuset. Men ligesom hele vores samfund blev lukket ned i marts, blev også
kirken og menighedsrådet ramt af nedlukning,
så derfor er der ikke så meget nyt at berette.
Fremover vil vi her på kirkebladets midtersider skrive om Sognehuset og hvad der rører sig
og hvilke arrangementer der vil blive afholdt.

Orientering

Hejnsvig kirkekor
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 engang imellem ude og optræde andre steder til forskellige
arrangementer.

Kirkekoret holdt flyttedag til kirkens nye
Sognehus i starten af januar, så den første korprøve i det nye år havde vi i Sognehuset.
Koret øver hver torsdag kl. 16.20 – 17.20 i
Sognehuset, Torvegade 2.
Kirkekoret er for alle sangglade piger og
drenge fra 3. kl. og opefter. Man er velkommen
til helt uforpligtende at dukke op og være med til
korprøve nogle gange for at se, om det er noget,
man har lyst til at være en del af. Hvis man gerne

Organist Ragna tlf. 24 26 46 25

♦

Juniorklubben

Kirkens juniorklub mødes hver 2. torsdag kl.
18.30 – 20.30 i lige uger.
Lige som kirkekoret har juniorklubben også
holdt flyttedag her fra årsskiftet. Fremover vil

Juniorklubben holde til i Sognehuset, Torvegade 2.
Juniorklubben er for alle der går i 4.– 7. klasse.
Så kom og prøv at være 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-/pige-aftner og meget mere. Vi
vil hver gang høre om Bibelen, om Gud og Jesus
– og synge så taget letter!!
Kontakt. Lis Møberg, 20 28 61 47, for nyt
program eller hent det i kirkens våbenhus. I kan
også finde programmet på www.hejnsvigbynet.
dk, under kirke/juniorklubben.
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Orientering
Menighedsrådsvalg 2020
I efteråret 2020 skal der afholdes valg
til menighedsrådene i hele Danmark. I
Hejnsvig skal der vælges 6 medlemmer
og i Vesterhede skal der vælges 5.
I hvert sogn skal afholdes et orienteringsmøde (forventes afholdt i juni),
hvor der orienteres om menighedsrådets
arbejde og reglerne omkring valget.
Selve valghandlingen er lidt anderledes end tidligere, hvor der nu skal
afholdes en valgaften, inspireret af det
vi kender fra generalforsamlinger i andre
sammenhænge- og ikke alene et opstillingsmøde. Valgaftenen forventes afviklet
i september.
Vi følger løbende myndighedernes
vejledninger og offentliggør i datoerne

i kirkerne, Midtjysk Ugeblad og lokale
digitale medier i god tid før mødernes
afholdelse.
Brug tiden indtil valgaftenen til at overveje at blive medlem af menighedsrådet.
Menighedsrådet er den lokale ledelse af
kirken, og har ansvar for at skabe rammerne for en levende og relevant kirke i vores
sogne. Som medlem af menighedsrådet
har du indflydelse på, hvordan det kommer til at ske i praksis netop her hos os.
Har du spørgsmål i forbindelse med
valget, kan du kontakte formanden for
valgbestyrelsen:
Hejnsvig: Thomas Olesen, tlf. 20455641
Vesterhede: Eva Jensen, tlf. 21775937

Orienteringsmøde
Kunne du tænke dig at have indflydelse
på hvad der foregår i og ud fra kirken? I
sognehuset?
Et menighedsråd er bredt sammensat,
nogle har forstand på økonomi, nogle
ved noget om personale, andre noget om
bygninger, men fælles for os alle, er at vi er
interesseret i det kirkelige og hvordan det
skal komme til udtryk i vores sogn. Her er
et menighedsråd ganske indflydelsesrigt.
Kunne du tænke dig at stille op eller er du
bare nysgerrig på, hvad det indebærer,

så vil det være godt for dig at deltage i
orienteringsmødet i henholdsvis sognehuset og mikrohallen (her mangler jeg
lige tidspunkter).
Oprindeligt var orienteringsmødet sat til
den 12. maj, men grundet Coronakrisen,
er orienteringsmødet foreløbigt flyttet til
den 9. juni.
Følg med og hold dig orienteret
gennem Hejnsvig bynet, Hejnsvig og
Vesterhede kirkers Facebookside og
Billund Ugeavis.

♦

Sankt Hans-aften ved søen d. 23. juni. kl. 17.00
- men ikke helt som det plejer.
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Sct. Hans ved søen i Hejnsvig bliver ikke helt
som det plejer. Sammen med bl.a. kirken, har
borgerforeningen sat sig for at gentænke hele
konceptet og gøre det mere familievenligt. Der
bliver båltale, der bliver en kort gudstjeneste,
der bliver grill, tid til at synge midsommervisen
– men der bliver byttet lidt rundt på rækkefølgen og tingene bliver gjort lidt anderledes end
de plejer.
Følg med på opslagene i Brugsen og på
Facebook
Obs. hold øje med om arrangementet bliver

Hejnsvig Vesterhede
... et godt sted at gå i kirke

gennemført eller evt. aflyst, grundet Corona
situationen?!

Turen til Oberammergau 7. - 14. august 2020 er aflyst
Tilmeldte har fået direkte besked.

♦

Indsamlingen ved offergang til Spejderne og Missionshuset
der blev aflyst d. 22. og 29. marts, flyttes til høstgudstjenesten i Hejnsvig
d. 6. september kl. 10.30 og høstgudstjenesten i Vesterhede d. 13.
september.
Offergang betyder, at der er en indsamling i kirken under gudstjenesten,
så det er noget særligt. Under salmen
efter prædikenen går man op forbi
alteret og aflevere en gave til de to
organisationer, spejderne og missionshuset, som så deler pengegaven
bagefter. Det er sådan lidt en speciel
oplevelse at gå op forbi alteret, lægge
nogle penge i en skål, som om, at
man gav dem til Gud. Prøv det!
et imødekommende, humørfyldt, kærligt, lærende,
åbenhjerteligt, forstående, meningsfyldt og missionerende fællesskab med rødder i den kristne tro
på et folkekirkeligt grundlag”
Vi arbejder rigtig meget med at forny både
rammer, bygninger og indhold i disse år, så tak
for en god gave.”

Hejnsvig Missionshus gennemgår i disse år en
proces, hvor man åbner sig mere og mere op,
forandrer sig, forsøger at nå ud i byen bl.a. med
tilbud om ALPHA, børneklubben TURBOSNEGL,
Middag med Mening og flere tiltag er på vej.
Prøv lige at høre her.
Med passion for livets mening ønsker vi at skabe

♦

NYT ALPHA KURSUS

starter d. 13. september i missionshuset
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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 A G 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 underbevidsthed.
Babysalmesang i Hejnsvig Kirke 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.
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 babyer
er velkomne til at deltage i babysalmesang i
begge kirker, uanset hvilken kirke man hører til.
Vi håber at kunne starte et nyt hold i Hejnsvig
kirke torsdag d. 3. september 2020 kl. 10.00
- vi følger selvfølgelig anbefalingerne og
reglerne fra ministeriet og sundhedsmyndighederne, vedr. Corona situationen, så hold øje med
hvad der sker til den tid eller kontakt Lis Møberg.
Forløbet strækker sig over 6 torsdage.
For mere information kontakt Kirke- og kulturmedarbejder Lis Møberg, 20 28 61 47 eller mail
lismoeberg@gmail.com

FYRAFTENSBØN
Vi genoptager fyraftensbøn.
Flere har spurgt om vi ikke kunne starte op med
noget fyraftensbøn igen. Grunden til, at vi lukkede det ned, var, at der var for få deltagere – men
på opfordring, så er vi klar igen. Det er nu også
en fantastisk oplevelse at være med til – sådan
nærmest fredfyldt, ikke særligt kompliceret, men
bare fornemmelsen af at være inde foran Guds
ansigt med det, der nu ligger en på hjerte.
Vi samles oppe i koret foran knæfaldet på
et par stole og starter altid med en salme. Så er
det muligt at komme med nogle emner, der skal
bedes for. Det kan være personlige ting, ting,
der vedrører sognet, kirken eller missionshuset
– det er der sådan set ikke grænser for. Dem
deler vi ind i nogle småbidder og beder for hver
enkelt del.
Nu starter vi så op igen, men sådan at det
kun bliver en gang om måneden og så på skift
i de to kirker.
Tirsdag d. 25. august kl. 17.00 i Vesterhede
kirke.
Vi glæder os til at komme i gang.

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER
Én gang om måneden er der gudstjeneste på
plejehjemmet her i Hejnsvig. Det er helt igennem en fantastisk oplevelse, når salmesangen
løfter sig af røster, der har sunget salmerne 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.
Betinget af Corona situationen er der planlagt
gudstjeneste på plejehjemmet:
Juli holder vi sommerferie
Tirsdag d. 25. august kl. 15.00
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SALMELEG - FOR BØRN FRA 1 – 5 ÅR
De 1- 5-årige og deres familie, der
var inviteret til sang, rytme og leg
i kirken, blev jo lidt snydt her i
foråret, da vi ikke kunne gennemføre salmeleg i Hejnsvig kirke, som
planlagt pga. kirkelukning. Men vi
håber at kunne komme i gang med
salmeleg her til efteråret igen.
Nye datoer for salmeleg i september, oktober og november vil
komme i næste kirkeblad.
Til salmeleg skal vi 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

♦
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arrangementer i VESTERHEDE & HEJNSVIG
VESTERHEDE
BORGERFORENINGEN
Vedrørende hjemmesiden. Kontakt Karen Kragh,
tlf. 22 72 38 55
Formand i borgerforeningen. Kontakt Claus
Markvardsen, tlf. 22 34 45 20
www.vesterhedeby.dk
borgerforening@vesterhedeby.dk

HEJNSVIG
AFTENHØJSKOLE
På Petersmindecenteret i Hejnsvig
Kontakt. Poul Ivar Thomsen, tlf. 75 39 60 36
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.

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
JUNI
Onsdag d. 3. Bibelkredsene mødes i hjemmene
Onsdag d. 10.
Informationsmøde angående nye tiltag i IM Hejnsvig
Fredag d. 19. Kl. 18.00 Sommerafslutning med
fællesspisning og pakkeleg
JULI
Sommerferie
AUGUST
Onsdag d. 12. Bibelkredsene mødes
Onsdag d. 19.
Opstart med sangaften ved Ragna Hennelund,
og kirkekoret medvirker
Fredag d. 28. Kl. 18.00
Pilgrimsvandring med hele familien
Starter med fællesspisning
Alle møder starter kl. 19.30, hvis ikke andet er
anført.

Flere oplysninger om foredragene i dagspressen
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.
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Ud fra Vesterhede kirke er der én bibelkreds.
• Denne bibelkreds består mest af folk fra oplandet, 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 Vesterhede
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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

arrangementer i VESTERHEDE & HEJNSVIG
KIRKENS KORSHÆR
Kontakt. Elly Bolding, tlf. 30 25 50 67
Tirsdag d. 16. juni kl. 9.30
hos Else Thorstensen
Juli sommerferie
Tirsdag d. 18. august kl. 9.30
hos Elly Bolding

MISSION AFRIKA KVINDEKREDS
Kontakt. Ruth Mærsk, tlf. 24 59 19 83
Onsdag d. 3. juni kl. 14.30
hos Ruth Mærsk
Juli sommerferie
Onsdag d. 5. august 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
Tirsdag d. 16. juni kl. 17.30 grillfest
På grund af ombygning på plejecentret er grillfesten flyttet til Petersminde centret.
Det bliver en aften med god mad, dejlig musik,
og hyggeligt samvær.
Husk at invitere jeres pårørende.
Prisen er 150 kr.+ drikkevarer.
Tilmelding til plejecentret på tlf. 25 55 76 64
senest d. 9 juni.
Kom og slut op om denne aften.
Mandag d. 6. juli kl. 14.30
Vi kører /går ned på Kirkevej, hvor Conny igen
har inviteret på kaffe og hygge i haven.
Vi vil også synge nogle sommersange, og håbe
på sommervejr.
Kom og vær med.
Kaffen er gratis.
Mandag d. 10. august kl. 14.30
Vi får besøg af Lea Hansen, Vorbasse, som vil
fortælle om arbejdet i Røde kors.

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

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

HEJNSVIG

1. 2. pinsedag
7.

VESTERHEDE

VORBASSE/ SKJOLBJERG

10.30
10.30

14.

10.30

21.

10.30

23. Sct. Hans v. Søen

Se inde i bladet 17.00

9.00 (JJ) Vorbasse

JULI
5.

9.00 (SØK)

12.
19.

10.30 (SØK) Vorbasse
10.30 (SØK)

9.00 (SØK)

26.

9.00 (SØK) Skjoldbjerg
10.30 (SØK) Skjoldbjerg

10.30

9.00 (JJ) Vorbasse

AUGUST
2.

9.00

9.

10.30

16.
23.

10.30 (JJ) Vorbasse
9.00 (JJ) Skjoldbjerg
9.00 (SØK)

10.30 (SØK) Vorbasse

10.30 Konfirmation

30.

10.30 Konfirmation

Menighedsrådene har valgt at drosle ned på 09.00-gudstjenesterne, da søgningen over tid har
vist sig at være vigende. Derfor vil der fortrinsvis være 09.00 gudstjenester, når der er afløsning
på, eller hvis der bliver for langt mellem en gudstjeneste i ét af sognene. Det vil også kunne ske,
at vi laver en aftengudstjeneste i stedet for en 09.00 gudstjeneste.
SØK=Susanne Østbjerg Kargo
JJ= Jørgen Johansen
		

INDSAMLING
KFUM-spejderne og Missionshuset i Hejnsvig
Se omtale andet sted i bladet.
SOGNEPRÆST
Jørgen Johansen, Kirkevej 2, 7250 Hejnsvig,
Tlf. 61 33 50 03, e-mail. joj@km.dk
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Mandag er fridag.
Ferie og fridage:
Ferie 29/6 - 20/7
Studieuge 10/8 - 16/8
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.
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KIRKEBIL
Kan bestilles til alle kirkelige arrangementer og
til gudstjenester hos Billund Taxa, tlf. 75 35 35 06.
Man bliver afhentet på bopælen.
KIRKEBIL ER GRATIS.
KIRKEBLAD
Kirkebladet udgives af menighedsrådene.
Redaktionsudvalg. Sognepræst Jørgen
Johansen (ansvarshavende), Dorthea Frisk, Kaj
Vingborg og Lis Møberg.
Korrekturlæsere. Lisbeth I. Kristensen og Ragna
Hennelund.
BEMÆRK. Stof til næste kirkeblad afleveres senest fredag d. 19. juni til sognepræsten.

