
1

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

 
 
 
 
 
 

M A R T S  ·  A P R I L  ·  M A J  2 0 2 0

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

K I R K E B L A D E T

• Konfirmation 2020 

• Påsken og Tour de Langfredag

• Danmarks befrielse markeres d. 4. maj

• Folkemøde i Ribe



2

Hejnsvig Vesterhede
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NAVNE OG ADRESSER 

Sognepræst
Jørgen Johansen
Hejnsvig Præstegård
Kirkevej 2
7250 Hejnsvig
Mobil: 61 33 50 03            
E-mail: joj@km.dk
Fridag mandag
Træffetid i Hejnsvig: I Sognehuset, 
hver tirsdag fra 10.00 - 12.00 og ellers 
efter aftale.
Efter reglen: ”Når skiltet er ude, er 
præsten inde”. Det gælder også i 
præstegården.
Jeg er nemmest at fange på 
tlf. 61 33 50 03. 
Læg en besked, så ringer jeg tilbage

Organist
Ragna Hennelund
Tlf.: 24 26 46 25
Fridag mandag

Hejnsvig Kirke:
Oplysninger om Kirken: 

Søg på www.hejnsvigbynet.dk-
Graverkontor/Kirkegård:
Kirkevej 1
7250 Hejnsvig
Tlf.: 75 33 52 02
hejnsvigkirkegaard@live.com

Graver og Kirketjener:
Charlotte Stensgaard

Kirkeværge
Kaj Vingborg
Tlf.: 75 33 56 87

Menighedsrådsformand
Jørn N. Olsen
Tlf.: 75 39 61 35

Vesterhede Kirke:
Oplysninger om Kirken: 
Søg på www.hejnsvigbynet.dk

Træffetid i Vesterhede: I våbenhuset, 
hver onsdag. Efter reglen: ”Når skiltet 
er ude, er præsten inde”. 

Graverkontor/Kirkegård
Daugårdvej 21, Vesterhede
7250 Hejnsvig
Tlf.: nr. 21 54 29 22
E-mail: vhkirke@gmail.com

Graver og Kirketjener:
Hanne Madsen
Tlf.: 21 54 29 22 
Fridag mandag

Kirkeværge: 
Jesper Jespersen

Menighedsrådsformand:
Jesper S. Bygvraa
Tlf.: 21 72 14 53

Layout: Graphic Care
Tryk: Øko-Tryk

Omdelt af KFUM spejderne i Hejnsvig

Forsidefoto:  Pilgrimsvandring med  
konfirmander

Præstens spalte 

For første gang i min tid som præst har jeg et kort øjeblik op-
levet at miste fokus - som ikke at vide, hvilken retning vi var 
på vej i som kirke, og hvad min opgave var som præst. Det er 
ikke nogen særlig rar fornemmelse.

Det er som at spille på en fodboldbane uden mål. Det er 
fint nok med god boldbesiddelse og alt det der, men hvis der 
ikke er noget mål, hvordan skal man så opnå nogen resultater, 
score mål?

Uden syner, uden visioner, forvildes folk, står der i ordspro-
genes bog.  Hvis der ikke er nogen vision, går et folk fortabt; 
da mister man retning, farer vild og ens arbejde føles spildt, for 
hvordan ved du så, om du når i mål med det, du har sat dig for?

Overordnet er det vigtigt for mig at kunne være præst for 
hele sognet, møde folk i deres forskelligheder og grupperinger 
med evangeliet, forkynde ´Kristus som hele verdens frelser´, 
som det hedder i folkekirkens visionsformulering.

Men det er jo lige så bredt formuleret, som at man selv-
følgelig skal spille fodbold på en fodboldbane, hvis man vil 
være fodboldspiller. Jeg synes jo godt, at vi må være lidt mere 
konkrete – ikke mindst nu, hvor vi står med et flot nyt sognehus 
og alle de muligheder, der nu ligger i det.

Hvad er det for en spiller, vi har fået med ind på banen? Om 
end det ikke er en ny forgrening af kirken, så har den i al fald 
ikke været så tydelig før nu. Som jeg hører det, så retter sog-
nehuset sig mere mod de brede folkekirkelige med kulturelle 
arrangementer, foredrag og den slags. Og hvis vi så lige skal 
blive i fodboldsproget, så er det vel ikke forkert at sige, at vi 
har fået styrket den brede midtbane?

Sognehuset kan i al fald noget andet og noget bredere end 
det, man tidligere kunne i samarbejdet med missionshuset, 
for ikke at sige missionshuset i sig selv. Og nu hvor vi er ved 
det, så er det er jo lige pludselig kommet i en position, hvor 
de må genfinde sig selv og redefinere deres rolle i forhold 
til kirken. Hvad skal et missionshus kunne, som et sognehus 
måske ikke kan? 

”Et missionerende fællesskab med rødder i den kristne tro på 
et folkekirkeligt grundlag”, sådan har man formuleret en del af 
husets nye vision og har allerede skabt sig en masse nye tiltag, 
så som Mad med Mening, ALPHA og passion for livets mening. 
Det lyder mere som en angriber? 

Og så tænker jeg jo på, hvad mon der sker, når man bringer 
de to til sammen? En god midtbane og et stærkt angreb, det 
lyder som en spændende kombination. Gad vide hvem, der 
står på mål? Måske er det den position, der er ledig?

På en eller anden måde er jeg jo præst for hele holdet, hele 
sognet – og det vil jeg være, så godt som jeg formår det, til alles 
fordel. Ind i den rolle, bringer jeg naturligvis mig selv og mine 
egne holdninger til livet, troen og kirken, sådan må det jo være. 
For mig er troen på Jesus det vigtigste, det som former min 
tanke og bestemmer min handling. En aktiv målmand, der ikke 
er bange for at gå med op for at styrke angrebet. Midtbanen 
skal jeg nok lige vænne mig lidt til.

Min styrke ligger nok mest i den personlige relation med 
mennesker inde foran målet, om end det bliver med en om-
vendt score, nemlig at hjælpe mennesker med at komme i mål 
med deres liv. For mig handler det ikke om at vinde kampen, 
åndeligt set er den jo allerede vundet, nej, for mig handler 
det om at vinde mennesker. Så lad det være en udfordring. 
Kommer du med en god bold, lader jeg den nok passere.

Jørgen Johansen, sognepræst
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Alt står i Guds faderhånd ...
Jeg vil gerne dele nogle ord med jer, som jeg 
ofte finder mening i, når jeg har brug for at holde 
fokus, når jeg står i pressede situationer, er ved at 
slide mig selv halvt ihjel, og ikke ved om noget 
overhovedet vil lykkes. 

Så er der ofte et par specielle passager, bå- 
de fra det gamle- og det nye testamente, der 
begynder at trænge sig på og kræver min 
opmærksomhed. De er hentet lidt forskellige 
steder fra, men handler om det samme, nemlig 
at holde fokus, sorterer fra og vælge rigtigt.

Jeg har sat dem op, så du kan bruge dem 
lidt meditativt, som en bøn og, ja, finde fokus.

• Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder byg-
mestrene forgæves. 

• Hvis ikke Herren våger over byen, våger 
vægteren forgæves.

(SLAP NU AF)
Det er forgæves, at I fra tidlig morgen til sent 
om aftenen slider for det daglige brød; for den, 
Herren elsker, får det, mens han sover. 

Sl. 127;1,2

Et menneske kan ikke tage noget som helst 
uden at have fået det givet fra himlen.

Joh.3.25-36

Lad nu være med at sige. »I dag eller i morgen vil 
vi rejse til den og den by og blive der et år og 
drive handel og tjene penge« – I som ikke aner, 
hvordan jeres liv er i morgen; I er jo kun en tåge, 
som ses en kort tid og så svinder bort.

I skulle hellere sige. »Hvis Herren vil, så skal 
vi leve og kan gøre det eller det.« Nu praler I og 
bruger store ord; men al den slags pral er af det 
onde. Den, der altså ved, hvad der er det rette, men 
ikke gør det, er en synder. 

Jak. 4,13-17

Det bringer mit hjerte til ro, sænker stressni-
veauet og giver klarhed i tanken, hvad er det vi 
skal her? Og så finder jeg som regel fred i, at det 
har Gud styr på.

Alt står i Guds faderhånd,
hvad han vil, det gør hans Ånd;

af Guds nåde, til Guds ære
evig glade vi skal være
i vor Herres Jesu navn.
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Organistens spalter

Klokkespilsprogram
Marts
Kl. 09.00 Morgenstund har guld i mund (6 va-
riationer)
Kl. 17.00 Sig månen langsomt hæver
April
Kl. 08.00 Hil dig, frelser og forsoner
Kl. 18.00 Påskeblomst, hvad vil du her
Maj
Kl. 08.00 Nu titte til hinanden
Kl. 18.00 Det dufter lysegrønt af græs
Kl. 21.00 Kom maj, du søde milde

♦

Strøtanker fra orgelbænken
Med årsskiftet 2019/2020 fik vi i Hejnsvig sogn 
et nyt Sognehus, en skelsættende begivenhed, 
som – set fra orgelbænken - er værd at fejre. Med 
det nye Sognehus får vi nemlig alletiders chance 
for at samle alle de arrangementer, vi allerede 
har, i nye og virkelig gode rammer, og samtidig 
får vi nu rigtig gode muligheder for at starte 
nye tiltag til gavn og glæde for alle i Hejnsvig 
og Vesterhede. 

Kirkekoret holdt flyttedag i starten af januar, 
da vi havde den første korprøve i det nye år. Kaj 
og John fra Menighedsrådet havde dagen før 
velvilligt bugseret klaveret fra konfirmandstuen 
op på en trailer og kørt det om i Sognehuset, så 
det var klar til korets indflytning. Det var lidt af en 
opgave, men den blev udført til alles tilfredshed.

Lis, Joan og jeg brugte et par timer en for-
middag på at tømme det skab, koret har haft 
til rådighed i konfirmandstuen, plus de kasser 
og vindueskarme, vi i øvrigt har været nødt til 
at tage i anvendelse for at have plads til korets 
sangbøger og øvrige materialer. Da alt var trans-
porteret om i Sognehuset, holdt vi vort første 
lille interne personalemøde i de nye lokaliteter 
med kaffe og rundstykker, og det var en god 
oplevelse. 

Derefter begyndte vi så småt at indtage loka-
liteterne.  Vi fik sat nogle af kormaterialerne på 
plads, andre har vi indtil videre opmagasineret 
i et af mødelokalerne, indtil der er helt overblik 
over, hvordan hylder, skabe osv. bedst kan for-
deles og udnyttes. Der er masser af plads, det er 
skønt! Fx er der nu plads til, at korets forskellige 
sangbøger kan stå umiddelbart tilgængelige på 
hver deres hylde, kormapper ligeså, og det gør 
det meget nemmere for alle parter at holde lidt 
orden på tingene. Der er plads til at have diverse 
kopier og andet liggende i hver deres stak, så 
man ikke skal bruge en masse tid på at lede i 
én kæmpestor uoverskuelig stak. Det er skønt! 

Den første korprøve i Sognehuset var en 

succes. Korsangerne ser mange spændende 
muligheder i huset. Fx at der er tilpas kort over 
til Dagli’Brugsen, hvis man skulle få en ubændig 
trang til lidt sødt, at byens pizzeria ligger lige 
over for Sognehuset, at man kan lege gemmeleg 
i huset, at man kan lave korarrangement med 
overnatning m.v.  I skrivende stund har vi kun 
haft den ene korprøve i det nye Sognehus, og jeg 
er helt med på, at det selvfølgelig ikke er noget 
overbevisende statistisk materiale at vurdere ud 
fra, men det er min sikre overbevisning, at det 
også i længden bliver rigtig godt for koret at 
have fået ”egne” lokaler.  Med al den plads får vi 
også mulighed for at have en (forholdsvis) fast 
opstilling og skal fx ikke bruge tid og kræfter på 
at flytte møbler frem og tilbage før og efter hver 
korprøve, hvilket er en kæmpe fordel og er med 
til at give ro og stabilitet, i hvert fald hvad angår 
de fysiske rammer. Der kan så af og til være andre 
udfordringer, hvad angår ro , som I jo også af 
og til oplever i kirken, men det betragter jeg nu 
som overvejende positivt, fordi det viser, at det 
er kvikke børn med gang i, der synger i koret. 

Vi har lige nu en stor flok glade korsangere, og 
der kommer hele tiden nye til. Her ved den første 
korprøve i 2020 kom der 2 nye korsangere, der 
gerne ville have lov at være med nogle gange, 
fordi de måske godt kunne tænke sig at være 
fast med i koret. Korsangerne er godt fordelt 
aldersmæssigt, og de elsker at synge og at have 
det sjovt. Det er et privilegium at få lov at arbejde 
sammen med dem.

Mit nytårsønske for Hejnsvig og Vesterhede 
skal være, at vi ved forenede kræfter får taget 
Sognehuset i brug, og at alle vil bakke op om pro-
jektet og komme og deltage i de arrangementer, 
der bliver afviklet, så vort nye Sognehus kan blive 
et fælles samlingspunkt om mange spændende, 
rige og gode oplevelser for alle i sognet.

Organist Ragna

2015 2016 2017 2018 2019

FØDSLER 11 14 19 10 Ikke synlig i kirkebogen

DRENGE 7 6 8  Ikke synlig i kirkebogen

PIGER 4 8 11 3 Ikke synlig i kirkebogen

DÅB 19 8 18 16 9

KONFIRMANDER 19 19 24 20 19

DRENGE 5 13 17 10 11

PIGER 14 6 7 10 8

DØDSFALD 18 15 21 29 Ikke synlig i kirkebogen

BEGRAVELSER 13 8 12 19 19

BISÆTTELSER 5 7 9 10 8

VIELSER/ VELSIGNELSE 8 6 6 4 4
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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 finur-
lig 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 vismæn-
denes 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 eftermid-
dagen er reserveret til alletiders oplevelse!

Julekoncert 2020 
med Lise Petersen og Alletiders Historie 
i Hejnsvig Kirke

2015 2016 2017 2018 2019

FØDSLER 11 14 19 10 Ikke synlig i kirkebogen

DRENGE 7 6 8  Ikke synlig i kirkebogen

PIGER 4 8 11 3 Ikke synlig i kirkebogen

DÅB 19 8 18 16 9

KONFIRMANDER 19 19 24 20 19

DRENGE 5 13 17 10 11

PIGER 14 6 7 10 8

DØDSFALD 18 15 21 29 Ikke synlig i kirkebogen

BEGRAVELSER 13 8 12 19 19

BISÆTTELSER 5 7 9 10 8

VIELSER/ VELSIGNELSE 8 6 6 4 4

KIRKEGÆNGERE  VESTERHEDE 

2015 2016 2017 2018 2019

Antal kirkegængere 896 1298 622 828 480

Antal gudstjenester 29 37 27 28 27

Gennemsnit 30,8 35 23 29,5 17,7

KIRKEGÆNGERE HEJNSVIG 

 2015 2016 2017 2018 2019

Antal kirkegængere 1348 913 1110 1082 1120

Antal gudstjenester 37 25 37 29,2 36

Gennemsnit 35,4 36,5 30 29 31,1

 

Kirken i tørre tal
Desværre har jeg ikke kunnet trække antallet af 
fødsler ud af kirkebogen, ligeledes heller ikke 
antallet af dødsfald, men dåbstallet er faldet 
drastisk. Konfirmationstallet ligner det fra sidste 
år; det samme gør antallet af begravelser og 
bisættelse samt vielser. I Hejnsvig er antallet af 
altergæster vokset med 2 pr. højmesse, hvorimod 

antallet af altergæster i Vesterhede er faldet dra-
stisk, fra 828 til 522, svarende til 14,5 altergæster 
pr. højmesse. Det er jo lidt betænkeligt.

Vi har allerede taget konsekvensen af det 
lave deltagerantal ved ni gudstjenesterne og 
har droslet kraftigt ned på dem.
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Konfirmation 2020
Hejnsvig kirke, søndag d. 26. april kl. 10.30

Aksel Tage Hansen Bredgade 39, Hejnsvig
Dicte Camille Aagaard Bruus Askjærvej 33, Askjær,   
 Hejnsvig
Bastian Köhn Thomsen Askjærvej 6, Fugdal
Emma Søgaard Godtfredsen, Gilbjergvej 16, Hejnsvig
Esben Jensen Langgade 39, Donslund
Frederik Johannes Daugaard Schmidt Søgårdparken 10, Hejnsvig
Hanne Marie Steffens Holm Jeppesen Boldingvej 10, Hejnsvig
Ida Gulbrandt Brødsgaard Løvlundvej 17, Hejnsvig
Ida Juhl Kristensem Smedevej 21, Hejnsvig
Josefine Mølgaard Stubkær, Kirkevej 16, Hejnsvig
Lucas Aagaard Olesen Søgårdvej 53, Hejnsvig
Louise Hogrefe Fredmar Søgårdvej 65 Hejnsvig
Magnus Emil Hansen Ribe Landevej 84, Hejnsvig
Malene Højrup Rungborg Mikkelsen Klodhøjvej 12, Hejnsvig
Natalie Egeberg Sällberg Kirkevej 5, Hejnsvig
Simon Cassøe Thomsen, Langgade 8, Donslund
Tobias Lund, Risbølvej 3, Risbøl
Victoria Brund Bested Søllingdalvej 12, Hejnsvig
Valdemar Winniel Nahnsen, Søgårdvej 67, Hejnsvig

Konfirmation i Vesterhede søndag d. 3. maj kl. 10.30
Alexander Mølgård Axelsen Stenhøjvej 16, Vesterhede
Camilla Gaarde Markvardsen Skrænten 10, Vesterhede
Johan Plauborg Pedersen Trøllundvej 11, Hejnsvig
Rikke Jensen Skrænten 1, Vesterhede

Konfirmandernes Fadervor 2020
Hvert år gennemgår jeg naturligvis Fadervor 
med konfirmanderne, hvad de forskellige bøn-
ner betyder. Så beder jeg dem om at omskrive 
bønnen med deres egne ord, sådan som de 
opfatter betydningen – og det kommer der altid 

noget meget spændende ud af. Og den i år er 
ingen undtagelse; den har nogle helt specielle 
vendinger, som forklarer og lægger dybde til 
det Fadervor, som vi så godt kender. Så tak til 
konfirmanderne for det!

Himmelske far, du som er over os og er større end os, må magten 
altid blive i dit navn, sådan at vi altid kan komme tæt på dig. 
Ansvaret er i dine hænder og må det blive som du bestemmer 
det. Giv os de penge, den mad og de venner som vi trænger til. 

Tilgiv os, som du vil, at vi skal tilgive hinanden og lad os ikke blive 
lokket af noget dumt, ja, red os fra alt der er ondt. 

Vi siger. Alt mit er dit, ansvaret og kærligheden, for altid. 

Telegrammer
Telegrammer og breve kan afleveres
i Hejnsvig sognehus, Torvegade 2, umiddelbart før samt under konfirmationsgudstjenesten.

6

♦
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Konfirmationsdatoer
2021
• Vesterhede kirke, St. Bededag, fredag d. 30. april kl. 10.30
• Hejnsvig kirke, søndag d. 2. maj. kl. 10.30
   I tilfælde af at der er mere en 20 konfirmander, bliver der to hold med lige mange i hver,
   første hold kl. 09.00 og sidste hold kl. 11.00

2022
• Hejnsvig kirke, søndag d. 24. april. kl. 10.30
    I tilfælde af at der er mere en 20 konfirmander, bliver der to hold med lige mange i hver, 
    første fold kl. 09.00 og sidste hold kl. 11.00
• Vesterhede kirke, søndag d. 1. maj. kl. 10.30

Årets konfirmand weekend

Lørdag d. 25. januar blev årets konfirmand week-
end skudt i gang. I år blev weekenden afholdt her 
i byen, med overnatning i sognehuset.

Lørdagen startede med rundstykker i sogne-
huset, efterfulgt af lidt undervisning, hvorefter 
skoene blev snøret, så vi kunne komme på 
Pilgrimsvandring. En tur på ca. 7 km fra Hejnsvig 
til Vesterhede. Selvom det var en regnfuld januar 
dag og vejene var pløret og det gav våde fødder, 
så var humøret højt og der var ingen sure miner.

Da vi vendte hjem fra Vesterhede, ventede 
der boller og varm kakao i sognehuset – meget 
tiltrængt og velfortjent!

Så var der hygge, spil og afslapning på pro-
grammet. Efter aftensmaden var der ”sans og 
samling” med underholdning, sang og andagt. 
Aftenen sluttede med filmen: ”Løven, heksen 
og garderobeskabet” af C.S. Levis. Og så blev 
der sagt godnat.

Søndag formiddag fulgtes vi til gudstjeneste 
i Hejnsvig kirke kl. 10.30.

Tak til konfirmanderne for en god weekend!

Lis
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Orientering

Hvad samler vi ind til i kirken?
Indsamlingsliste

Fra 1.søn. i fasten til og med 2. påskedag (1.marts – 15. april) samler vi ind til 

KFUM-spejderne og missionshuset i sognet 

Hver søndag har du mulighed for at lægge 
penge til et godt formål i kirkebøssen på vej ud. 
Men hvad er det så du giver til? I menigheds-
rådene har man lavet en liste over de frivillige 

organisationer, vi samler ind til her i Hejnsvig 
og Vesterhede kirker. Hvad vi lige samler ind til, 
kan du altid se på skærmen med meddelelser 
til sidst i gudstjenesten. Tak for en god gave!

Ved gudstjenesterne d. 22. maj og d. 29. maj, 
til midfaste og på Mariæ bebudelsesdag, er der 
offergang til fordel for KFUM-spejderne og mis-
sionshuset i sognet. Offergang betyder, at der er 
en indsamling i kirken under gudstjenesten, så 
det er noget særligt. Under salmen efter prædi-

kenen går man op forbi alteret og afleverer en 
gave til de to organisationer, spejderne og mis-
sionshuset, 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!

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 
et imødekommende, humørfyldt, kærligt, lærende, 
åbenhjerteligt, forstående, meningsfyldt og mis-
sionerende 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.”

8

Gamle gravsten på Vesterhede Kirkegård
Menighedsrådet har af sikkerhedsmæssige årsager besluttet, at de gamle gravsten, som står 
nederst på kirkegården (over mod Mikrohallen) skal fjernes og destrueres.

Pårørende, som ønsker at bevare deres gravsten, skal selv afhente stenen. Henvendelse 
herom skal ske til graveren (tlf. 21 54 29 22) senest den 1. juni 2020. Herefter fjernes de 
tilbageværende sten.

På KFUM´s Soldaterhjem er vi nærværende og 
har øje for den enkelte soldat. Det er et basalt 
menneskeligt behov at blive set, og vi forsøger 
efter bedste evne at efterleve vores værdig-
rundlag, hvor vi ser alle mennesker som lige 
værdifulde.

Udover soldaterhjemmene i Danmark er der 
lige nu et soldaterhjem, der følger soldaterne i 
Irak og i Estland sammen med de dansk soldater 
der. Jeg har selv benyttet mig meget af solda-

terhjemmene i min tid i flyvevåbnet og det har 
haft en ikke ringe indflydelse på min tro og mit 
kristenliv.

På det lavpraktiske niveau serverer vi mad, 
viser film, tilbyder spil og giver soldaterne med-
indflydelse på, hvad der kan foregå af aktiviteter. 
Dagligt er der en kort andagt, hvor vi giver små 
glimt af den kristne tro videre på en aktuel og 
nærværende måde.

I perioden fra d. 19. april til og med d. 1. juni, 1.søn, e. påske – 2. pinsedag, samler vi ind til

KFUM´s soldatermission
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Danmarks befrielse markeres igen
i Vorbasse Sognehus mandag, d. 4. maj kl. 19.00                                                                                                                                             

Hejnsvig – Vorbasse soldater venner og Høre-
foreningen har gennem årene haft forskellige 
indfaldsvinkler, for at belyse besættelsestiden 
1940-1945, og det er både fra lokalområdet 
og den store verden. I år får vi et foredrag af 
Erik Lysbjerg, som er guide ved Koldinghus og 
Staldgården, samt en efterspurgt foredrags-
holder.
• Lysbjerg vil i sit foredrag komme ind på optak-

ten til besættelsestiden.                 
• 29. august 1943, herunder bruddet med be-

sættelsesmagten.                
• Jøderne på Staldgården den 3. oktober 

1943.                         
• Modstandskampen, befrielsen og retsopgøret 

mm.

Hans foredrag vil blive underbygget med 
Power Point præsentation, og med relevante 
billeder og kortmateriale.

Det er en aften hvor alle uanset alder er hjer-
telig velkommen, og hvor man får opfrisket sin 
danmarkshistorie fra besættelsestiden.

Der er fri entre og gratis kaffebord, ligesom 
der er teleslynge og skrivetolkning oplyser 
soldater venner kredsen og Høreforeningen, 
som står for arrangementet der starter kl. 19.00 
i Vorbasse Sognehus med lys i vinduerne. 

Erik Lysbjerg, Koldinghus er både guide og 
foredragsholder.

Tag med til folkemøde i Ribe Kristi Himmelfartsdag, Tors. den 21. maj
(fælles afgang med bus fra Vorbasse kl. 12:00 og forventet hjemkomst kl. 22:00)

PRIS inkl. forplejning kr. 200

Menighedsrådene i Hejnsvig-Vesterhede og 
Vorbasse -Skjoldbjerg vil gerne invitere me-
nighederne med til åbningen af folkemødet 
torsdag den 21. maj.

Derfor har vi sammensat udpluk fra 
torsdagens program, som vi vil tage ned og 
opleve sammen.

Der vil være fælles afgang med bus fra 
Vorbasse Sognehus kl. 12 og vi vil være 
hjemme igen kl. 22.

Vi vil starte med at overvære åbningen 
og åbningsgudstjenesten i fællesskab, og 
derefter gå i mindre grupper til de forskel-
lige arrangementer rundt omkring i byen. 

Undervejs mødes vi til fælles aftensmad.
Udførligt program ligger i kirkerne eller 

kan fås ved at henvende sig til sognepræsten 
på JOJ@KM.DK

Prisen for hele dagen incl. bus, kaffe og 
aftensmad er 200, -, som opkræves på dagen 
eller evt. indbetales til Vorbasse menigheds-
råd på MobilPay: 75631

Tilmelding senest 1. april til Birgit 
Thomsen, Skjoldbjerg på 22812541 eller 
etbt@svenet.dk.

Gerne med besked, hvis der allerede 
nu er arrangementer, I ved, at I ønsker at 
deltage i.
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Sognehuset
                 Mission AFRIKA 
(1. sep. – 27. oktober + offergang til ydre mission d. 27. oktober)

Hejnsvig kirkekor
Kirkekoret holdt flyttedag til kirkens nye Sog-
nehus 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 
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 imel-
lem ude og optræde andre steder til forskellige 
arrangementer. 

Torsdag den 23. april og torsdag den 28. maj 
fra 16.20 – 17.20 er der ÅBEN KORPRØVE, så i det 
tidsrum kan man bare komme ind i Sognehuset 
og dels lytte til kirkekoret, der øver, dels synge 
med på nogle gode sange. Velkommen!

Organist Ragna tlf. 24 26 46 25

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. Vi startede 2020 med at afholde 
Sleepover-party i Sognehuset fra fredag d.10. – 
lørdag d. 11. januar.

Forinden var der også her blevet flyttet 
diverse ting som bordfodbold, bordtennisbord 
osv. i sognehuset, så der var klar til hygge. Og 
det blev en rigtig god og hyggelig aften/nat, 
med mad, leg, spil og film.

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.

Juniorklubben
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OPLEV PÅSKEN PÅ EN NY OG I AL FALD ANDERLEDES MÅDE 
Jesu død og opstandelse er det helt centrale 
budskab i den kristne tro. Faktisk står og falder 
bibelens troværdighed med, om det virkeligt 
fandt sted. Hvis der ikke findes nogen opstan-
delse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået, 
men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken 
tom, og jeres tro er også tom (læs 1.Kor. 15, 12-
28) Giv dig selv chancen for at opleve, måske 
gennemleve, påskens budskab ved at deltage 
i påskens gudstjenester, lige fra palmesøndag 
til 2. påskedag.

Specielt begivenhederne fra Skærtorsdag til 
Påskemorgen er vigtige at få fat i, leve sig ind i 
og gøre til sine egne.

Skærtorsdag, den aften hvor Jesus blev for-
rådt, indstiftede nadveren, blev taget til fange og 
stillet for det store råd, er meget stemningsfyldt, 
nærmest som sådan en ”afskedsgudstjeneste”. 
Den fejrer vi med en nadvergudstjeneste i 
Hejnsvig kirke. Bagefter er der mulighed for at 

se filmen The Passion of The Christ af Mel Gibson. 
En film, der i dan grad fører os ind i Jesu lidelse 
og død – og hvor det hver gang går op for mig, 
at han døde for mig.

Udover gudstjenesten i Hejnsvig kirke, lang-
fredag kl. 10.30, er der mulighed for at deltage i 
Tour de Langfredag, hvor vi bevæger os mellem 
flere af omegnens kirker, genhører Jesu lidel-
seshistorie – en tur på 30 kilometer med 4 – 5 
stop. Tanken er at tage turen på cykel, få tid til 
at reflektere over det man lige har hørt. Det er 
også helt fint at tage turen i bil.

Touren starter og slutter i Grindsted, og der 
plejer at være mellem 80 og 100 deltagere. Når 
det hele er færdig, er der mulighed for at købe 
sig en pizza, dele tanker med hinanden ude fra 
landevejen og lovsynge ham, som dog alligevel 
overvandt døden.

Der er ingen tilmelding, så kom bare.

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

♦
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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

En PRIS HERREN aften er lidt mere end en 
”almindelig”  lovsangsaften. Den har sin rod i 
det man kendte som den Åndelige Fornyelse, 
det som i dag svarer til den karismatiske del 
af folkekirken, Dansk Oase, som de fleste nok 
kender. Det er den del af kirken jeg er rundet 
af og gennem Quo Vadis arbejdet i Kolding 
lærte jeg at gå i kirke og komme i missionshu-
set, ting, der stadig er meget vigtige for mig.

På en PRIS HERREN aften er det særligt 
vidnesbyrdet, Helligåndens kraft, lovsangen 
og Ordet der er i fokus. Det er en aften, hvor 
vi er åbne for det, som bibelen kalder for 
nådegave, forbøn og at Gud har et ord til os.

Noget anderledes end en almindelig lov-
sangsaften altså.

Lørdag d. 2 maj får vi bl.a. besøg af Brian 
Jeppesen som jeg kender fra Quo Vadis tiden. 
Brian mødte Jesus, kom ud af sit misbrug – 
men alligevel slog livet sine knuder for ham. 
Kom og hør hvordan Gud er Gud, selv i de 
mest mislykkede situationer. Se hans historie 
på https.//www.facebook.com/tvmidtvest/
videos/

Bagefter er der naturligvis ´cirkel-kaffe´ i 
missionshuset med plads til flere vidnesbyrd 
og mere lovsang.

Du skal nok være forberedt på, at vi nok 
ikke hænger så meget i en klokkestreng den 
aften.

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 babyer 
er velkomne til at deltage i babysalmesang i 
begge kirker, uanset hvilken kirke man hører til. 

Frem til og med d. 12. marts er der baby-
salmesang 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.
For mere information kontakt Kirke- og kul-

turmedarbejder Lis Møberg, 20 28 61 47 eller 
mail lismoeberg@gmail.com

BABYSALMESANG
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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

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 – så-
dan 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 24. marts i Hejnsvig kirke kl. 17.00
Tirsdag 21. april i Vesterhede kl. 17.00
Tirsdag 19. maj i Hejnsvig kirke kl. 17.00
Vi glæder os til at komme i gang.

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 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.

Tirsdag d. 24. marts
Tirsdag d. 21. april
Tirsdag d. 19. maj 

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. 14. marts 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@

SALMELEG - FOR BØRN FRA 1 – 5 ÅR
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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 2020 
Mandag d. 9. marts    
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.

Ud fra Vesterhede kirke er der én bibelkreds.
• Denne bibelkreds består mest af folk fra oplan-

det, men også af nye kristne. Kontakt Doris og 
Carsten Fredsgaard Larsen, tlf. 75 33 57 43.

Ønsker du at være med i én af kredsene, men 
er lidt i tvivl om hvilken, er du velkommen til at 
kontakte sognepræsten på tlf. 61 33 50 03.

HEJNSVIG BORGERFORENING

Kontakt. Svend Åge Andersen, tlf. 20 84 56 11 

INDRE MISSION

Formand. Sigrid Johansen, tlf. 28 78 11 66, Mail. 
sigridjohansen7@gmail.com 
MARTS
Søndag d. 1. Alpha - Kursus   kl. 18. 30 - 21.30 
(alle søndage i marts)
Onsdag d. 4. Bibelkredsene mødes i hjemmene
Torsdag d. 12. Kvindedag i Vorbasse Kirkecenter 
kl. 14.00 og 15.30 med Cecilie Thams Nord 
Hansen, Fredericia
Onsdag d. 18. Missionsuge hedder nu mis-
sionsaften (mulighed for opsøgende arbejde)
Onsdag d. 25. Bønnevandring i byen
APRIL
Onsdag d. 1. Bibelkredsene mødes i hjemmene
Onsdag d. 8. Påskeugen - ingen møder, men i 
stedet andre arrangementer, som Torsdag d. 9.     
Filmaften The Passion of Christ 
Fredag d. 10. Tour de Langfredag
Onsdag d. 15. Mødeaften med Mogens 
Bertelsen
Hvordan du frigør mindst 4 – 6 timer om ugen 
til dig selv, din passion for livet og din familie på 
30 dage eller mindre
Ons. d. 22. Lovsangsaften
MAJ
Onsdag d. 6. Bibelkredsene mødes i hjemmene
Onsdag d. 13. Kredsmøde i Kronen, Grindsted 
Taler. Henrik Vejlgaard, Varde
Onsdag d. 20.  Tema Studie Aften med Jørgen 
m. fl. Emne. Hvad har Alpha - Kursus lært mig?

Alle møder starter kl. 19.30.

KIRKENS KORSHÆR

Kontakt. Elly Bolding, tlf. 30 25 50 67
Tirsdag d. 17. marts kl. 9.30
hos Else Jørgensen
Tirsdag d. 21. april kl. 9.30
hos Lis Lindbæk
Tirsdag d. 19. maj kl. 9.30
hos Sonja Jensen

MISSION AFRIKA KVINDEKREDS

Kontakt. Ruth Mærsk, tlf. 24 59 19 83
Onsdag d. 4. marts kl. 14.30
hos Mona Kruse
Onsdag d. 1. april kl. 14.30
hos Elly Bolding
Onsdag d. 6. maj kl. 14.30
hos Ida Pedersen
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BIBELKREDSE 

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

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. 9 marts kl. 14.30 
Generalforsamling og bankospil
tag gerne en pakke med til 20 kr.

Mandag d. 6 april kl. 14.30  
Susanne Mathiesen, Grindsted.
Fortæller om arbejdet med børn og unge i 
Billund kommune.

Mandag d. 25. maj kl. 14.00 UDFLUGT
Vi kører fra plejecentret i private biler til 
Gyttegård, hvor vi drikker kaffe og ser på det 
flotte område. Holger Grumme vil fortælle om 
Gyttegård-plantage og Gyttegårds historie un-
der familien Petersens ejerskab. Pris 75 kr.

SOLDATERMISSIONEN

Kontakt. Ernst Thomsen, tlf. 21 77 78 17 

Danmarks befrielse markeres i
Vorbasse Sognehus, mandag d. 4. maj kl. 19.00.
Se omtale andet sted i bladet.

SYNG DIG GLAD

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

Mandag d.16. marts. Gertrud Madsen
Mandag d. 20. april. Hanne Kristensen
Mandag d.18. maj. Maria Monrad

Alle dage foregår det på Hejnsvig Plejecenter og 
begynder kl. 14.30.
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Hejnsvig Vesterhede
... et godt sted at gå i kirke

GUDSTJENESTER
MARTS HEJNSVIG VESTERHEDE VORBASSE SKJOLDBJERG

1. 1.s.i. fasten 10.30 19.00 

8. 2.s.i. fasten 10.30

15. 3.s.i. fasten 9.00 SØK 10.30 Skjoldbjerg SØK

22. Midfaste 10.30 (offergang)

29. Mariæ 
bebudelsesdag

10.30 (offergang)   9.00 Skjoldbjerg JJ

APRIL

5. Palmesøndag 10.30

9. Skærtorsdag 19.00  
Passion of the Christ 
Film i præstegården 
efter gudstj.

10. Langfredag 10.30 13.00 Tour de Langfredag 
(start Grindsted kirke)

12. Påskedag 9.00 10.30

13. 2. påskedag 10.30

19. 1.s.e. påske 10.30 9.00 Vorbasse JJ

26. 2.s.e. påske 10.30 Konfirmation

MAJ

2. PRIS HERREN 19.00

3. 3.s.e. påske 10.30 Konfirmation

8. Bededag 10.30

10. 4.s.e. påske 10.30

17. 3.s.e. påske 9.00 SØK 10.30 Skjoldbjerg SØK

21. Kristi 
Himmelfartsdag

Der er ingen gudstjenester i sognet denne dag. I stedet mulighed for at 
deltage i folkemødets åbningsgudstjeneste i Ribe. Se andet sted i bladet.

24.  6.s.e. påske 10.30 9.00 Vorbasse JJ

31. Pinsedag 10.30

JUNI

1. 2. Pinsedag 10.30

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.

SØK=Susanne Østbjerg Kargo
JJ= Jørgen Johansen
   
INDSAMLING 
KFUM-spejderne og Missionshuset i Hejnsvig
KFUM´s soldatermission
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.
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 senest 
fredag d. 3. april til sognepræsten. 


