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Fridag mandag
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tlf. 61 33 50 03.
Læg en besked, så ringer jeg tilbage
Organist
Ragna Hennelund
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Præstens spalte
Nye ideer og initiativer
Som sognepræst sætter jeg umådelig meget pris på det frivillige kirkelige foreningsliv i dets forskellighed her i sognet,
det nye sognehus, spejderne, missionshuset.
Det er i sin mangfoldighed med til at give både bredde
og dybde i de kirkelige tilbud her i sognet, sådan at der er
noget for enhver smag og jeg stiller gerne op, der, hvor der
er brug for det.
Hele projektet omkring sognehuset på Torvegade er jo
desværre blevet forsinket og lige nu begrænset af Coronakrisen. Det har desværre ikke rigtig været muligt at komme
i gang, andet end med lidt udvalgsmøder, kirkekor og
juniorklub mv.
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Men tag ikke fejl: Vi er i arbejdstøjet.
Indretningen er heller ikke helt på plads endnu, men der
arbejdes på højtryk for at få det sidste på plads.
I og med der er tale om et fælleshus for både Vesterhede
og Hejnsvig sogne, er der nu nedsat et aktivitetsudvalg,
det gamle koncertudvalg, der skal koordinere aktiviteterne
mellem sognehus, kirke og byens foreninger, som det nu
passer sig ind i et sognehus. Aktivitets- og koncertudvalg
hedder det.
Vi er som sagt trukket i arbejdstøjet og har fået forstærkning ´udefra´ af en gammel kending i menighedsrådet,
Dina Møberg, så vi kommer vist ikke til at mangle ideer eller
initiativer. Velkommen til, Dina.
Udvalget er bredt sammensat af repræsentanter fra
de to menighedsråd og tænker meget ud af boksen i en
både kirkelig og kulturel vifte af arrangementer, lige fra
jagthornsgudstjeneste, til rundstykker i forbindelse med 9
gudstjenesterne, fællesspisning, foredrag, livshistorier, en
syng-dansk-aften, kirkebiograf osv.
Stedet rummer jo et væld af muligheder, så snart det
står færdigt og indrettet, hvor næsten kun fantasien sætter
grænser og du er meget velkommen til at byde ind med
ideer og initiativer, ja, endda som frivillig i sognehuset.
Kontakt venligst Lis Møberg.
Jeg kunne f.eks. godt forestille mig en årlig kirke-, kulturog foreningsfestival på pladsen ude foran sognehuset, med
boder, aktiviteter, underholdning, helstegt pattegris osv.
Hvad har du af ideer?
Vi har i al fald et ønske om, at huset må blive et aktiv for
hele sognet, et sted, hvor kirke og kultur spiller sammen og
får hinanden til at blomstre.
Jørgen Johansen
sognepræst

Andagt
Toppen af kransekagen
Nu er vi sådan godt og vel gennem alle de skæve helligdage: Påske, Pinse,
St. Bededag, Kristi himmelfartsdag. Så kom jeg til at tænke lidt over, hvilken
af de, der betød mest for mig, velvidende at man kan jo ikke kan undvære
den ene frem for den anden.
Men jeg kom alligevel tilbage til Kristi Himmelfart hele tiden, nærmest
som den oversete helligdag.
Kristi himmelfart er for mig blevet en af de vigtige helligdage. Nærmest
som toppen af en kransekage, afslutningen, prikken over i´et, den dag, hvor
ringen sluttes og missionen fuldendes:
Skærtorsdag aften, ved Jesus, hvad der var på vej til at ske: ”Faderen har
lagt alt i hans hænder” sådan siger han:
”Jeg er udgået fra Gud og nu skal jeg tilbage til Gud” (Joh.13:3).
Det er for mig den fineste og korteste beskrivelse af formålet med at Gud
sendte os Jesus. Man kan selvfølgelig godt sige, at opstandelsen er vigtigst.
Det er jo der, hvor Jesus bliver stadfæstet som Guds søn (Rom.1:4). Og sådan
kunne man fortsætte.
Men her, Kristi himmelfart, sætter Jesus sig ”ved Guds højre hånd, og ikke
bare genindtager sin plads i himlen, men går i forbøn for os” (Rom.8:34). Nu er
ringen sluttet
Der er på en eller anden måde noget fuldendt over Kristi Himmelfart, noget afsluttet; men som vielsen ved et bryllup, er der noget forventningsfuldt
over det. Noget nyt begynder herfra, et liv sammen, nærmest som en rejse,
et nyt liv, en opgave, et kald:
”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem
i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt
det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende”
(Matt. 28:18-20).
Jørgen Johansen
sognepræst

♦
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Organistens spalter

En god gammel høstsalme
Høstsalmen ”Du gav mig, o Herre, en lod af din
jord” er en af Aastrups allerbedste salmer, som
stadig står distancen. Selv om den tager udgangspunkt i landmandskulturen, så er den tidløs
og meget anvendelig både til høstgudstjenester
og til begravelser og synges i det hele taget ofte,
hvor folk mødes og synger sammen. Den handler
om livet som gave og som opgave.
Aastrup har sådan set ikke selv skrevet salmen,
men oversat den fra svensk. Den originale tekst
er skrevet af den svenske provst Carl Reinold
Sundell i 1934 og indgik i et projekt, der havde
til formål at skrive kaldssalmer til de forskellige
erhvervsgrupper. ”Du gav mig, o Herre” havde
således oprindeligt overskriften ”för jordbrukara”

1) Du gav mig, o Herre, en lod af din jord,
som jeg nu min egen må kalde.
Du gav mig et dagværk og brød til mit bord.
Her lever jeg trygt på dit mægtige ord,
der taler til mig som til alle.
Her bygtes mit bo,
her nyder jeg ro
og kan dig med glæde påkalde.
2) Af henfarne slægter jeg arved den vang,
hvis muld jeg for udsæd nu pløjer.
Her rydded de marken for stene engang
og dyrked den siden med suk eller sang.
Nu, Herre, for dig jeg mig bøjer:
den mark, som blev min,
var altid dog din.
Min tanke til dig jeg ophøjer.

og var tænkt til landbrugserhvervet. Projektet
blev imidlertid ikke realiseret i fuldt omfang, men
salmen kom med i den svenske salmebog. Under
den tyske besættelse opholdt K. L. Aastrup sig i
Sverige som præst for danske flygtninge. Når han
ikke kunne sove om natten, brugte han tiden til at
oversætte salmer fra den svenske salmebog. Det
blev til ca. 200 oversættelser i alt, og én af disse er
netop ”Du gav mig, o Herre” fra 1945. Salmen er
en kaldssalme, der rummer tak bagud til tidligere
slægter og opad til Gud, der har givet os en lod,
en plads i verden.
I Danmark blev salmen optaget i salmebogen
i 1953. Melodien er skrevet af Knud Jeppesen i
1951.

3) Så lær mig at leve, o Gud, som jeg kan,
frimodigt som fuglen i skove,
og takke for regnen, som vander mit land,
for solskin og varme i sommerens brand,
for avl i min lade dig love.
Hvad magted jeg vel,
om du ej gav held?
Det vokser jo, medens vi sove.
4) Så lær mig da, Herre, at dig til behag
jeg bruger det pund, mig blev givet,
at fylde med hæderligt virke min dag,
at hjælpe og værne om den, som er svag,
at elske, thi deri er livet.
Og giv mig til sidst
et navn, Herre Krist,
som er i din livsbog indskrevet!
Tekst: C.R. Sundell, 1934/K.L. Aastrup, 1945
Melodi: Knud Jeppesen, 1951
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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. Svend Erik Petersen er også manden der
har skrevet teksten til den, efterhånden ret så
kendte, nye julesang, der blev kåret af DR´s seere
og lyttere til årets julesang i 2015: ”Hvad er det
der gør jul til noget særligt”
Medvirkende er Lise Petersen som sanger,
hendes far Svend Erik som fortæller og et
4-mands-band.
Der tages ikke entré til koncerten i kirken, men
hvis man vil deltage i spisning i sognehuset efter
koncerten, koster det et mindre beløb pr. person.
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Klokkespilsprogram:
September:
Kl. 08.00 Du gav mig, o Herre, en lod af din jord
Kl. 18.00 Marken er mejet
Kl. 21.00 Septembers himmel er så blå

Oktober:
Kl. 09.00 Nu falmer skoven trindt om land
Kl. 17.00 Det lysner over agres felt
November:
Kl. 09.00 Lysets engel går med glans
Kl. 17.00
hviler
mark
... et Nu
godt
sted
atog
gåenge
i kirke

Hejnsvig Vesterhede

Rundt om kirken
Indskrivning af konfirmander
Normalt ville indskrivningen af de nye konfirmander (2020/21) foregå i forbindelse med en
høstgudstjeneste, for at gøre det så festligt som
muligt - men det vil helt springe rammerne for
hvad vi kan og må i denne Corona tid.
I stedet bliver der indskrivning af de nye
konfirmander, tirsdag d. 2. september kl. 19.30 i
Sognehuset, Torvegade 2.
Her vil jeg gerne se konfirmanderne og mindst
én forældre, sådan at alle ved, hvad og hvordan
tingene kommer til at foregå. Jeg vil bl.a. ridse undervisningsforløbet op, kravene til konfirmation

og fortælle lidt om selve konfirmationsgudstjenesten. Mødet varer en lille times tid, hvor der
undervejs vil blive serveret kaffe og kage..
I begyndelsen af skoleåret i august vil de
kommende konfirmander få en tilmeldingsformular med hjem. Den bedes I udfylde, få lavet
en KOPI af dåbsattesten og bring venligst begge
dele med til indskrivningen d. 6. september. Jeg
glæder mig meget til at møde jer og håber på et
spændende forløb for de unge mennesker frem
til deres konfirmation.

♦

Minikonfirmander
så vi kan se klokkerne. Vi vil lege og spise boller,
være kreative, synge og høre historie fra bibelen.
Glæd jer til at være minikonfirmand!!

Snart starter der igen et hold for minikonfirmander. Det er for alle piger og drenge i Hejnsvig der
går i 4. klasse. Minikonfirmandundervisningen er
én af mange måder at fortælle sit barn om den
tro og den kirke, de fleste af dem er døbt ind i.
Der skal ske mange forskellige ting til minikonfirmand. Vi skal på opdagelse i kirken - ude,
inde, oppe og nede. Vi skal høre om, hvorfor vi
er blevet døbt og hvorfor man får brød og vin i
kirken. Orglet skal prøves og tårnet skal bestiges,
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Vi starter onsdag d. 21. oktober. Vi skal være
sammen 7 onsdag eftermiddage, fra kl. 14.35 –
16.30. Det er gratis at deltage i minikonfirmand.
Vi slutter minikonfirmandforløbet af med en
gratis julekoncert for hele familien, (forældre,
søskende og bedsteforældre) i Hejnsvig Kirke,
torsdag d. 10. december kl. 16.30, hvor der efter
koncerten serveres risengrød i Sognehuset.
Invitationerne til minikonfirmand bliver delt ud
på skolen af kirke- og kulturmedarbejder, Lis
Møberg, som kommer på besøg.

Nyt tårnur
Så fik Hejnsvig kirke et tårnur. Det
skete onsdag d. 24. juni – en varm
sommerdag.
Det var en jubilæumsgave som menighedsrådet havde søgt Ole Kirks
Fond om midler til i anledning af kirketårnets 100-års jubilæum i 2019.
Uret måler halvanden gange halvanden meter og vejr 54 kg. Det er
lavet af firmaet Thubalka i Vejle.



"Skænket af Hejnsvig Menighedsråd i
forbindelse med 100 års jubilæet år 2019
Skænket af Ole Kirks Fond"
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Indsamling

Indsamling ved offergang til Spejderne og Missionshuset
Der vil være offergang til høstgudstjenesten i
Hejnsvig d. 6. september kl. 10.30 og høstgudstjenesten i Vesterhede d. 13. september
kl. 10.30.
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!
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 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.”

♦
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Indsamling fra 13. september – 25. oktober
+ offergang til Missionsdag d. 29. november

MISSION AFRIKA arbejder i verdens mest oversete lande. Mange katastrofer
og humanitære kriser går under mediernes og politikernes radar. Ikke fordi
de ikke er alvorlige og vigtige, men fordi der mangler politisk vilje og støtte.
Sådan skriver den norske ngo, Flygtninghjelpen, i en ny rapport, der blev
offentliggjort den 5. juni.
I rapporten præsenterer organisationen en liste over de 10 mest oversete
humanitære kriser i 2018. Cameroun, Centralafrika og Mali – lande hvor
Mission Afrika arbejder – er alle på listen.
– At humanitære kriser forsømmes, kan skyldes manglende geopolitisk
interesse. Eller at de mennesker der er ramt, er for langt væk eller svære at
identificere sig med. Forsømmelse kan også skyldes, at der er konkurrerende
politiske prioriteter, og at der mangler vilje til at gå på kompromis. Det skaber
langvarige kriser, hvor den økonomiske støtte falder, skriver ”Flygtninghjelpen”
i rapporten.

Åbne Døre eksisterer og arbejder med ét formål: at styrke kirken til at kunne
være kirke i de mest fjendtlige områder. Vi leverer bibler, træner kirkeledere,
tilbyder bibelbaserede læse- og skrivekurser og støtter kristne, der lider for
deres tro.
Globalt set består Open Doors af mere end 25 såkaldte udviklings baser,
der sammen indsamler gaver til vores feltarbejde i mere end 60 lande. Vores
feltbaser består af lokale kirker, partnere og kristne, som har hørt og handler
på nødråbet fra de forfulgte kristne.
I Danmark gør vi samtidig en indsats for at skabe opmærksomhed om og
udbrede kendskabet til den globale forfølgelse og mobilisere kristne til at
bede, støtte og involvere sig.
Åbne Døre er kendte for deres verdensrangliste over forfulgte kristne i
verden – en kristen organisation, der tør hvor andre tier.
De er kendt for bibel smugling og rejser ind i de mest lukkede lande for
at opmuntre og styrke de kristne der, gøre opmærksom på kristendomsforfølgelse, sørger for at de ikke bliver glemt. I dag har Åbne Døre kontorer i 24
lande og projekter i mere end 50 lande. Arbejdet finansieres udelukkende
ved frivillige gaver fra kirker, foreninger og enkeltpersoner.

Blå Kors (1. november til 29. november)
Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation, som hjælper udsatte mennesker, hjemløse, misbrugere og deres børn. Arbejdet spænder vidt fra
væresteder og botilbud til lejrture for udsatte børn. Man driver en række
institutioner, projekter og genbrugsbutikker, som er fundamentet i vores
arbejde med udsatte mennesker. Dem samler vi ind til i perioden fra d. 1.
november til d. 29. november.
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Sognehuset

soGnehuset
Hvad skal vi bruge vort nye Sognehus til?
Det er et godt spørgsmål…. som vi rigtig gerne
vil stille til alle jer, der sidder med kirkebladet i
hånden lige nu!
Det nye Sognehus giver os nemlig fantastiske
muligheder for at afholde arrangementer af
vidt forskellig karakter og med vidt forskellige
deltagerantal; der er så dejligt meget plads, at
det også kan lade sig gøre at samle et pænt stort
antal deltagere til et arrangement.
Rammerne er således på plads. Det, vi derfor
skal i gang med nu, er at få gode ideer til, hvilke
aktiviteter vi skal have gang i, og der vil helt sikkert også blive brug for at finde frivillige, der kan
og vil hjælpe til med diverse praktiske forhold i
forbindelse med de aktiviteter, der skal være i
Sognehuset.
Så her kommer en opfordring til jer, sognebørn i Hejnsvig og Vesterhede, om at lægge
hovederne i blød og komme med alle de ideer,
I ligger inde med. Hvad kunne I tænke jer af
aktiviteter i Sognehuset? Og kunne I evt. tænke
jer at give en hånd med, når der kunne være
brug for det i forbindelse med et arrangement?
I kan ringe, sende en mail eller skrive en sms til
Lis, som vil samle og viderebringe jeres ideer til
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koncert- og aktivitetsudvalget. I kan selvfølgelig
også bare fange Lis eller en af os andre, når vi
møder hinanden, og fortælle om jeres ideer. Det
er lige så godt.
I udvalget har vi nedenstående ideer til mulige
aktiviteter i Sognehuset, som vi også meget
gerne vil høre jeres mening om:
• Rundstykker efter 9-gudstjenester i Sognehuset
på nogle ganske almindelige søndage
• En formiddag hver anden uge med uformelt
fællesskab, fx gåtur, kaffe og brød, fortælle om
traditioner, udveksle livshistorier, fortælle om
interesser, evt. besøg af folk udefra (fx advokat,
præst, bedemand mv.) osv. Her kunne være
brug for en frivillig til at hjælpe med kaffe og
brød.
• Spis-sammen-arrangementer, evt. separat for
mænd og kvinder 1 gang om måneden.
• Syng Dansk-aftener
• Drop-in og få en kop kaffe efter fyraften, fx kl.
17 ved frivillige fra sognet.
• Kirkebio/filmaften med kaffe og snak om filmen

Vi håber sådan, at I vil være med til at skabe
aktivitet og liv i Sognehuset til gavn og glæde
for os alle. Så kom endelig med alle jeres gode
ideer til, hvad vi i fællesskab kan fylde ind i vort
Sognehus, og sig endelig til, hvis I kunne have
overskud og interesse i at være med som frivillige
i Sognehuset. Der er brug for jeres hjælp! Lis er
klar med notesblokken! 

Koncert- og aktivitetsudvalget
Koncert- og aktivitetsudvalget har allerede et
par arrangementer på plads, som I hermed er
inviteret til:
• Torsdag den 10. september kl. 19.00 er der
Åbent Hus i Sognehuset med besøg af klaverstemmer Ole Peter N. Jørgensen fra Vejle.
Alle er velkomne til at komme og se huset
denne aften, men derudover vil der også være
indvielse af Sognehusets nye fantastiske instrument, nemlig et Hornung og Møller–flygel,

som vi har købt af klaverstemmer Ole Peter N.
Jørgensen fra Vejle. Flyglet står nærmest som
nyt og har været gennem en totalrenovering, så
det er virkelig flot og har en dejligt blød klang.
Ud over at være klaverstemmer er Ole Peter
en dygtig pianist og en lun fortæller, og han vil
denne aften præsentere flyglet for os, spille
smuk musik på det og fortælle lidt om sig selv
og sin lange karriere med stemmegaflen i hånden. Glæd jer til at høre Ole Peter fortælle, han
får latteren frem, når han fortæller sine historier
fra det virkelige liv.
Der vil selvfølgelig også være fællessang
og kaffe.
• Tirsdag den 27. oktober kl. 19.00 i Sognehuset: Frands og Karin Pedersen kommer og
fortæller om deres tid som præstepar i Hejnsvig
fra 1999 til 2012 og om livet derefter som præstepar i en frikirke i Silkeborg.
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Missionsdag

”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens
og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer” (Mt.28:18.19)

missions-basar en gang om året, hvor man
samlede ind til ydremission.
Det er så de senere år blevet til det som
vi i dag kender som Missionsdag med offergang i kirken, frokost i missionshuset og
en præsentation af de to organisationer, vi
herfra har valgt at støtte; Mission Afrika og
Åbne Døre.
Det er virkelig en dag, der giver udsyn og
fornemmelse af samhørighed med resten af
den kristne verden – så alene derfor er det
værd at komme.
Maden og kaffen koster kr. 50,- kr. pr.
voksen og kr. 25,- kr. for børn under 12. år.

Missionsbefalingen er så grundlæggende en
del af kirkens og det kristnes DNA at den er
skrevet ind i folkekirkens formålsparagraf:
At forkynde Kristus som hele verdens
frelser.
Igen i år, har vi bedt Mission Afrika og Åbne
Døre om at føre os up-to-date på det der
foregår i den store verden, set med kristne
øjne.
Missionsdagen udspringer af et samarbejde med kvindekredsen for Mission Afrika
og sognepræsten. Oprindeligt havde man en

♦

Gudstjeneste med rundstykker bagefter
9-gudstjeneste med rundstykker
bagefter
12
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Orientering

Hejnsvig kirkekor
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.
Organist Ragna 24 26 46 25

Kirkekoret øver i Sognehuset, Torvegade 2, hver
torsdag fra kl. 16.20 – 17.20 og er for alle sangglade piger og drenge fra 3. kl. og opefter.
Man er velkommen til helt uforpligtende at
dukke op og være med til korprøve nogle gange
for at se, om det er noget, man har lyst til at være
del af, og det må gerne være før, man starter i
3. klasse, så man kan se, hvordan det er at være
korsanger i kirkekoret. Hvis man gerne vil være

♦

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.

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

Menighedsrådsvalg 2020
19.30 i Sognehuset, Torvegade 2 og Vesterhede
ligeledes tirsdag d. 15. september kl. 19.30 i
Mikrohallen. Valgforsamlingen er et nyt obligatorisk møde. På dette møde opstilles kandidater. Kandidaterne præsenterer sig, der er
mulighed for debat, og der gennemføres en
skriftlig afstemning om de opstillede kandidater.
Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er
valgt til menighedsrådet.
Loven gør det muligt, at der efterfølgende
kan udløses et afstemningsvalg, ved at der senest
4 uger efter indleveres en liste med kandidater
og stillere.
Vi håber I vil møde op og tage del i debatten
og afgive jeres stemme til valgforsamlingen d.
15. september.

Den 1. januar 2020 er en ny valgform til menighedsråd trådt i kraft. Den nye valgform indebærer, at alle medlemmer af et menighedsråd vælges på en valgforsamling. Denne valgforsamling
finder sted samme dag i alle landets sogne.
Det siddende menighedsråd skal fremover
indkalde til et offentligt orienteringsmøde,
forud for et menighedsrådsvalg. Dette orienteringsmøde har i år fundet sted d. 18. august i
Hejnsvig Sognehus, og d. 11. august i Vesterhede
mikrohal. Efter orienteringsmødet har man
mulighed for at overveje, om man har lyst til at
stille op til menighedsrådet for den kommende
valgperiode.
Herefter afholdes der valgforsamling for
Hejnsvig sogn, tirsdag d. 15. september kl.

♦

Nyt ALPHA starter d. 13. september i missionshuset
Jeg ved ikke hvad det er med det her ALPHA,
men det kan altså noget som jeg ikke helt havde
regnet med. Nu er det 5. gang missionshuset
udbyder det inden for bare 2½ år, altså en gang
hvert halve år. Fællesskabet, åbenhjertigheden,
seriøsiteten i snakken rundt om bordet, synes at
være en del af svaret.
ALPHA er bare et grundlæggende kursus i kristendom, hvor man kan få sin tro støvet lidt af,
finde noget at bruge den til i sin hverdag. Flere
siger, at de får meget mere ud af at gå i kirke efter
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kurset. 50 mennesker har der været igennem,
hvoraf de 25 har været første gangs brugere.
Jeg tror faktisk, at det er meget længe siden
at moster Anna fra Matador eller Hans Kirk fra
Fiskerne har forladt Indre Mission her i byen.
Der er ingen krav eller forudsætninger til at deltage i et ALPHA kursus, andet end det at være
nysgerrig på hvad den kristne tro indeholder og
hvordan den kan udfolde sig i dit liv.

Bustur til grænselandet søndag den 25. oktober
med Soldatervenner kredsen og Høreforeningen

Soldatervenner kredsen og Høreforeningen har en bustur til grænselandet, hvor tidligere
højskolelærer Niels Ole Frederiksen, Middelfart er vores guide. Han har bl.a. været tilknyttet
folkehøjskolen i Jaruplund, og har et godt kendskab til grænselandet. Vi skal til gudstjeneste
i den danske Kirke, Dedsbøl, besøge Ladelund Kz-lejr, spise frokost i Aventoft sognegård,
hvor vi også får en orientering om Sydslesvig. Program følger senere.

♦
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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

ALLEHELGEN SØNDAG D. 1. NOVEMBER

Allehelgen er den gudstjeneste om året, hvor vi
mindes alle de, der er døde i sognet i årets løb.
Det er et godt sted at bearbejde sorgen og
vænne sig til tabet. Hver enkelt vil blive nævnt
med navns nævnelse og der er tid nok til lige at
dvæle ved mindet. Mange vælger at gå fælles i
kirke som familie sådan en dag, gå ud på kirkegården bagefter og tænde lys, lægge blomster
eller hvad man nu vil.
I Hejnsvig er der gudstjeneste kl. 10.30 og i
Vesterhede er det kl. 14.00. Efter gudstjenesten
er der en kop kaffe og en bid brød i missionshuset eller præstegården, lidt afhængigt af antal.
Her har vi så et lille oplæg om den sorgproces
man naturligt går ind i, når man har mistet.
Begge dele er åbent for alle. Det koster ingenting at deltage, men tilmelding er nødvendig af
hensyn til planlægningen. Sidste tilmelding er
søndag d. 25. oktober på JOJ@KM.DK

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. Denne sæson har vi dog
kun 6 gange i Hejnsvig, pga. Corona situationen
Alle forældre med babyer er velkomne til at
deltage i babysalmesang i begge kirker, uanset
hvilken kirke man hører til.
Vi starter nyt hold i Hejnsvig kirke:
torsdag d. 3. september 2020 kl. 10.00
Forløbet strækker sig over 6 torsdage.
Derefter fortsætter vi i Vorbasse Kirke
torsdag d. 22. oktober 2020 kl. 10.00
For mere information kontakt Kirke- og kulturmedarbejder Lis Møberg, 20 28 61 47 eller
mail lismoeberg@gmail.com

FYRAFTENSBØN

BABYSALMESANG
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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!!

Hejnsvig Vesterhede
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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. 29. september kl. 17.00 i Hejnsvig
kirke
Tirsdag d. 27. oktober kl. 17.00 i Vesterhede kirke
Tirsdag d. 24. november kl. 17.00 i Hejnsvig 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 og ombygning
er der planlagt gudstjeneste på plejehjemmet
Tirsdag d. 22. september kl. 15.00
Tirsdag d. 27. oktober kl. 15.00
Tirsdag d. 24. november kl. 15.00

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. Corona kirkelukning. Men nu er vi klar med en ny sæson!!
Lørdag d. 26. september kl. 10.00
Lørdag d. 24. oktober kl. 10.00
Lørdag d. 21. november kl. 10.00

♦

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 varer 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

Hejnsvig Vesterhede
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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.
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 oplandet, men også af nye kristne. Kontakt Doris og
Carsten Fredsgaard Larsen, tlf. 75 33 57 43.
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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.
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HEJNSVIG BORGERFORENING
Kontakt: Lotte Habekost Kræmer, tlf. 30 22 64 84

INDRE MISSION
Formand. Sigrid Johansen, tlf. 28 78 11 66, Mail.
sigridjohansen7@gmail.com
SEPTEMBER:
Onsdag d. 2. Bibelkredsene mødes i hjemmene
Onsdag d. 9. Lovsangsaften og vidnesbyrd
Søndag d. 13. Opstart af Alpha kursus med
fællesspisning kl. 18.30
Fredag d. 18. Høstfest for hele familien med
fællesspisning kl. 18.00. Taler: Missionær Bjarne
Hvidberg, Tistrup.
Tirsdag d. 22. Kredsmøde i Bække ved Forstander Robert Bladt, Børkop
Onsdag d. 30. Soldatervennermøde med generalforsamling
OKTOBER:
Onsdag d. 7. Bibelkredsene mødes i hjemmene
Onsdag d. 14. Efterårsferie
Onsdag d. 21. Bønnevandring
Onsdag d. 28. Mad med mening kl. 18.00
Derpå møde med Brian Olesen, Christiansfeld
NOVEMBER:
Onsdag d. 4. Bibelkredsene mødes i hjemmene
Onsdag d. 11. Mad med mening kl. 18.00
Derpå møde vedr. Passion for Livets Mening
Onsdag d. 18. Kredsmøde i Hejnsvig kl. 19.30
ved vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen,
Fredericia.
Fredag d. 27. Adventshygge for hele familien
med kreative juleworkshops
Starter med fællesspisning kl. 18.00
Alle møder starter kl. 19.30, hvor der ikke er
nævnt andet.

♦

arrangementer i VESTERHEDE & HEJNSVIG
PETERSMINDECENTRET
AFTENHØJSKOLE
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
Trop 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 – 20.30

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
Høstfesten i september er aflyst pga. ombygning
og Corona.
Søndag d. 11. oktober kl.14.30
Musikcafeen: Vi skal hygge os med små hjemmebagte kager til søndags-eftermiddagskaffen,
som vi nyder, medens vi lytter til god musik, får
en hyggelig snak, og synger nogle sange.
Kaffen er gratis. Alle er velkommen.

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

Mandag d. 9. november kl. 14.30
Vi får besøg af Lea Hansen, Vorbasse.
Lea vil fortælle om arbejdet i Røde Kors.

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

Onsdag d. 30. september kl. 19.30 i Hejnsvig
missionshus
Efterårsmøde og generalforsamling i VorbasseHejnsvig Soldatervennekreds.
Aftenens taler er Finn B Jørgensen, formand for
KAU (kredsarbejdsudvalget)

Sangaften i Hejnsvig kirke
onsdag d. 28. oktober kl. 18.30

Bustur til grænselandet søndag den 25.
oktober.
Soldatervenner kredsen og Høreforeningen
har en bustur til grænselandet, hvor tidligere
højskolelærer Niels Ole Frederiksen, Middelfart
er vores guide. Han har bl.a. været tilknyttet folkehøjskolen i Jaruplund, og har et godt kendskab
til grænselandet. Vi skal til gudstjeneste i den
danske Kirke, Dedsbøl, besøge Ladelund Kzlejr, spise frokost i Aventoft sognegård, hvor vi
også får en orientering om Sydslesvig. Program
følger senere.

KIRKENS KORSHÆR
Kontakt. Elly Bolding, tlf. 30 25 50 67
Tirsdag d. 15.september kl. 9.30
hos Grethe Jensen
Tirsdag d. 20. oktober kl. 9.30
hos Lis Lindbæk
Tirsdag d. 17. november kl. 9.30
hos Else Jørgensen

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

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

SYNG DIG GLAD
Fællessang på Hejnsvig Plejecentret
Kontakt. Asta Heick, tlf. 75 33 52 96
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GUDSTJENESTER
SEPTEMBER
6. 13.s.e. trin

HEJNSVIG

VESTERHEDE

10.30 Høstgudstjeneste
(offergang)

19.00

13. 14. s. e. trin.

VORBASSE og SKJOLDBJERG

10.30 Høstgudstjeneste
(offergang)

20. 15.s.e. trin

9.00 SØK

27. 16. s. e. trin

9.00 Rundstykker i Sognehuset efter gudstj.

10.30 SØK Vorbasse
10.30

OKTOBER
4 17.s.e. trin
11. 18. s. e. trin

10.30

18. 19.s.e. trin
25. 20. s. e. trin

19.00

9.00 SØK Rundstykker i
Sognehuset efter
gudstj.

10.30 SØK Vorbasse

10.30 JJ

9.00 JJ Skjoldbjerg

10.30

NOVEMBER
1. Allehelgen

10.30

8. 22 s. e. trin
15. 23 s. e. trin

22. Sidste søn.
i kirkeåret
29. 1. søndag
i advent

14.00
10.30 JJ

9.00 SØK Rundstykker i
Sognehuset efter
gudstj.

09.00 JJ Vorbasse
10.30 SØK Skjoldbjerg

10.30 SØK

9.00 SØK Vorbasse

10.30 Missions-søndag m. frokost i missionshuset
- Åbne Døre i kirken
- Mission Afrika i missionshus
(offergang)

DECEMBER
6. 2. søndag i

9.00

10.30

SØK=Susanne Østbjerg Kargo JJ= Jørgen Johansen
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Ved en del af 9 gudstjenesterne i Hejnsvig vil
Menighedsrådet gerne byde på rundstykker i
sognehuset på Torvegade (se gudstjenestelisten).
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.
		

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

INDSAMLING
KFUM-spejderne og Missionshuset i Hejnsvig
Missions Afrika og Åbne Døre
Blå Kors
Se omtale andet sted i bladet.

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.

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. 2. oktober til sognepræsten.

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.

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

Mandag er fridag.
Ferie og fridage:
Ferie: 14. september - 21. september
6. oktober – 12. oktober
Fri weekends: 14. – 15. november + 21. – 22.
november
Fridage: 16. – 20. november

