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Præstens spalte 

At komme rundt til folk
Jeg nyder rigtig meget at komme rundt til folk, snakke 
kirke og tro, men også alt muligt andet. Der behøves 
ikke at være nogen særlig anledning – andet end en kop 
kaffe. Tit sker der det, at når præsten nu alligevel er der, 
så stikker samtalen lidt dybere med noget som presser 
sig lidt på. Så giver du en kop kaffe, kigger jeg gerne 
ud. Der behøver, som sagt, ikke at være nogen særlig 
anledning, men er der det alligevel, skal du vide, at jeg 
som præst har tavshedspligt.

Et af de signaler jeg har opfanget hen over efteråret, er 
behovet for lidt flere gudstjenester, så det har jeg kigget 
lidt på. Det er blevet til lidt flere 9 gudstjenester i Hejnsvig 
og lidt flere aftengudstjenester i Vesterhede. Er det ikke 
nok, må vi se på det igen, men grundlæggende hænger 
antallet af gudstjenester sammen med søgningen.

Åbent hjem juleaften

Igen i år har vi valgt at åbne vores hjem juleaften for 
dem, der måtte sidde alene, eller måske ikke lige har 
råd til at give børnene den juleaften de fortjener, eller af 
andre årsager bare ønsker nogen at være sammen med. 
Det bliver en jul, som vi plejer at holde den og det koster 
ikke noget at komme her og der bliver en lille beskeden 
gave til hver, så ingen går tomhændet hjem.

Julen hos os starter i kirken, hvor vi ønsker hinanden 
tillykke med Jesu fødsel. Så går vi i præstegården, hvor 
moder har været i køkkenet – og her går vi ikke sultne 
fra bordet. Efter julemaden læser vi et af julens mange 
tekster, deler noget liv og juletraditioner med hinanden, 
beder en bøn, inden vi tager en tur omkring juletræet, 
synger et par af julens dejlige salmer.

Har du lyst til at være med, vil vi gerne have din tilmelding 
senest d. 20. december.

Nytåret hører også til i kirken

Der ligger i al fald noget smukt i at starte og slutte med 
Gud ved et årsskifte, se tilbage på året der gik og samtidig 
i forventning se frem imod det nye, som at krydse græn-
sen til fremtiden. Jeg ved ikke nogen, der bedre kender til 
skiftende tider med både lykke og ulykke end Gud selv. 
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Hejnsvig Kirke by night

Kan man få besøg  
af præsten?
En af de opgaver, jeg holder af som 
præst, er at komme ud og besøge folk. 
Jeg har ikke nogen bestemt struktur 
eller gruppe af mennesker jeg plejer 
at besøge. Det er meget forskelligt og 
tilfældigt, hvem jeg lige bliver mindet 
om at skulle besøge. Men ønsker du 
et besøg af præsten, har du noget du 
tumler med eller har du bare lyst til at 
vi skal drikke en kop kaffe sammen, 
så ring eller skriv, så finder vi et tids-
punkt, der passer. 

Det har jeg lyst til at invitere dig med til. Jeg 
kan specielt godt lide midnatsgudstjenesten, 
der med sin eftertænksomhed kan gøre det 
stille i vore sind i stærk kontrast til et lyshav 
af fyrværkeri, bulder og brag udenfor. Har 
du ikke mulighed, eller ikke er tryg ved mid-
natsgudstjenesten i Vesterhede kirke, er der 
en nytårsgudstjeneste i Hejnsvig kirke om 
eftermiddagen kl. 14.30 med efterfølgende 
champagne.

Andagt
Man skulle tro, at Jesus aldrig  
har været i køkkenet?!?

På sin vandring kom Jesus engang på besøg 
hos to søstre, Martha og Maria. Martha sprin-
ger straks op og begynder at varte deres gæst 
op mens Maria bare sætter sig ned ved Jesu 
fødder for at lytte til hans ord.

Det er Martha lidt utilfreds med. Maria burde 
hjælpe, mente hun - det er jo også hendes 
gæst. Tingene kommer jo ligesom ikke på 
bordet af sig selv. Jeg kan godt genkende de 
ord lidt :-) Da jeg så spurgte konfirmanderne, 
hvem de synes der handlede rigtigst, svarede 
de uden at tøve, Martha.

Men Jesus siger: ”Kære Martha, du bekymre dig 
om alt muligt. Men der er kun en ting, der er 
nødvendig. Maria har valgt det rigtige, og det 
må du ikke tage fra hende” (Luk.10:42).

Jeg måtte jo give konfirmanderne ret: Man 
skulle jo tro, at Jesus aldrig havde været i køk-
kenet?? Det er tusinde ting, der skal gøres og 
selvfølgelig skal vi sørge for vore gæster, alt 
andet ville være uhøfligt. 

 

Men det er noget der er  
vigtigere. Det er det Jesus  
siger til os, nemlig at være  
sammen med sine gæster,  

sætte sig ned, spørger  
ind til. Ikke mindst når det er  

Jesus vi har besøg af. 

Og det er det Maria vælger, som at det skal vi 
også gøre, ikke mindst her op til jul, hilse på 
fødselaren. 

Hjemme hos os har vi gjort os for vane efter 
julemaden og opvasken, at inden vi danser om 
juletræet og pakker gaver op, så lige at læse 
juleevangeliet, sætte os ned, få ro på tanken, 
lytte til ordene endnu engang. Det gør det lidt 
nemmere at gå ombord i et par af julesalmerne 
inden vi kaster os over gaverne.
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Det var så forunderlig klart i nat
 
1.        Det var så forunderlig klart i nat 

skønt skyer drev over derude, 
hvor vinteren ruged i sorte træer 
med vingerne tæt ved min rude. 
Men alle morgenstjernerne sang, 
da grenenes skygger blev blege, 
og dagen begyndte og folk stod op, 
mens småbørn løb ud for at lege.

2.      Det var som et glimt af den store nat, 
hvor Gud kaldte alting til live. 
Hans skabende ord over havets dyb 
bestemte, hvad alt skulle blive. 
Og alle morgenstjernerne sang, 
da vandenes brusen forstummed,  
og jordkloden frugtbar i duft af regn  
steg rødmende frem gennem rummet.

3.    Det var som den dag, da Guds engel kom  
med ordet fra Gud til det lave.  
Han gik til Maria i Nazaret  
med liljer fra Himmerigs have.  
Og alle morgenstjernerne sang  
ved svaret fra Guds tjenerinde,  
og ordet blev foster i kød og blod  
og fødtes, da tiden var inde.

4.     Han kom i den mørkeste vinternat  
med varsel om lysere tider,  
han bringer hver tvivlende vintersjæl  
et håb om et forår omsider,  
hvor morgenstjernernes påskesang  
kal løsne de frostbundne marker,  
og hjertet skal slå i mit bryst af fryd  
som småbitte fødder, der sparker.

5.     Han lever i os med sit ord, sin ånd,  
til nætterne alle er omme,  
og slægter og folkeslag knæler ned  
med bøn om barmhjertige domme,  
så alle morgenstjernernes sang  
forenet med menneskers stemme  
skal bære os ind i Guds hjerterum,  
hvor vi med hans søn hører hjemme.

 Tekst: Lisbeth Smedegaard Andersen, 2000 
Melodi: Axel Madsen

Organistens spalte
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Kirsten Nielsen, der bl.a. er professor emeritus, 
dr.theol. og medredaktør af salmebogstillæg-
get ”100 salmer”, skriver på salmedatabasen 
således om salmen: ”Lisbeth Smedegaard 
Andersens salme er placeret som den første af 
årstidssalmerne i salmebogstillægget "100 sal-
mer". Den begynder med et vinterbillede, men 
digteren vil mere end skildre en vinternat med 
stjerner. Det er en salme om Guds skabelse dels i 
tidernes morgen (jf. fx genbrugen af ordene om 
morgenstjernernes sang, der er hentet fra Guds 
store tale til Job om, hvor han mon var, da Gud 
skabte det hele, Job 38,7), dels sidenhen. 

Skabelsen fortsætter 
i strofe 3, der handler 
om bebudelsen og 
skabelsen af fosteret i 
Marias liv. I strofe 4 er 
det Jesu fødsel med 
den fine skildring af 
glæden over Jesus, 
der får hjertet til at slå 
"som småbitte fødder, 
der sparker". I salmens 
sidste strofe er skabel-
sen den nyskabelse, 
som skal ske til sidst, 
når vi skal bæres ind i 
"Guds hjerterum"” 

Morten Skovsted, sognepræst i Hjortshøj-
Egå kirker ved Århus, skriver bl.a. følgende 
om salmen i forbindelse med udgivelsen af 
salmebogstillægget ”100 salmer”:  "Denne 
vinter- og adventssalme er oprindeligt udgivet 
i ‘Tredjedagens lyse rum’ (2001), og Lisbeth 
Smedegaard Andersen skriver selv om salmen: 
”Da salmen blev skrevet, var der ikke mange 
årstidssalmer i salmebogen, og ganske særligt 
syntes jeg, at der manglede nogle vintersal-
mer. Vinteren er som bekendt lang i Danmark. 
Samtidig ville jeg gerne skrive en lidt fortæl-
lende salme, der kunne spænde fra skabelse til 
fuldendelse og derved også være en salme om 
Guds historie med mennesker helt fra den første 
skabelse, hvor morgenstjernerne sang, hen over 
det nye, der skete først med bebudelsen og Jesu 
fødsel og derefter med påsken. Ideen med at 
lægge det lille ”omkvæd” fra Jobs bog ind midt 

i verset fik jeg fra Grundtvig, der havde brugt 
det i en påskeprædiken, og jeg synes, det skaber 
fremdrift i salmen”.

Citatet fra Jobs bog (Job 38,7) er en del af den 
tale, Gud holder for Job, hvor Gud beskriver 
skaberværkets storhed og skønhed og polemisk 
spørger: ”Hvor var du, da jeg skabte alt dette?”. 
Morgenstjernerne nævnes i Guds tale som jublen-
de vidner til skabelsen, og den rolle får de også 
i salmen: de lovsynger, at Gud altid er så meget 
større end os, og at han igen og igen, i vinteren 
og i skabelsens historie formår at drage lys og 
nye undere frem fra mørket og sågar fra intet. 

Det lille citat om morgenstjernerne bliver indled-
ning til en slags omkvæd, der ikke er enslydende 
gennem de forskellige vers, men alligevel har 
karakter af et gentaget omkvæd, understøttet af 
et skift fra dur til mol. Salmen som helhed danner 
en ring fra den mørke nat, som netop er overstået, 
over skabelse, bebudelse, julenat, påske og pinse, 
til det, at Han også nu lever i os med ord og med 
ånd lige indtil tidernes ende. Dermed er det i 
sandhed lykkedes Lisbeth Smedegaard Andersen 
at skabe den spændvidde, hun tilstræbte.

Lisbeth Smedegaard Andersen 
er en af de mest betydelige, 
nyere salmedigtere, der med 
et stærkt sanseligt og smukt 
billedsprog gør verden større 
med iagttagelser, indsigter, 
spørgen og undren, mens 
hun øser af en fortrolig om-
gang med det bibelske stof 
samt metaforer og symboler 
fra kunsthistorien. Der er i 
Smedegaard Andersens sal-
mer en særligt funderende og 
mystisk grundstemning.”

Axel Madsen har kompone-
ret melodien, som Morten 
Skovsted skriver således om 

på salmedatabasen: "Lisbeth Smedegaard 
Andersen skriver om melodien, at ”da jeg sendte 
teksten til Axel Madsen, der havde lovet at skrive 
melodi, spurgte jeg, om han ikke kunne fremhæ-
ve Job-citatet, og det har han gjort ved at lade 
melodien skifte fra mol til dur. Melodien passer 
meget fint til teksten, og det er, så vidt jeg ved, 
den sidste melodi, Axel Madsen skrev”. 

–  5  –

Årstidssalmen ”Det var så forunderlig 
klart i nat” er at finde i salmebogstil-
lægget ”100 salmer”. Teksten er skre-
vet af Lisbeth Smedegaard Andersen, 
og melodien af Axel Madsen. Som det 
ses allerede i første vers, er salmen 
en vintersalme, men den kan også 
synges ved mange andre lejligheder 
som for eksempel ved begyndelsen 
af kirkeåret og kalenderåret. 

Lisbeth Smedegaard Andersen
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Rundt om kirken

Lørdagsdåb
 
Kort fortalt, så bliver man, ved dåben, døbt ind i Guds familie, menigheden. Derfor er det fortsat 
normalen, at man bliver døbt ved en gudstjeneste, hvor resten af menigheden har mulighed 
for at være med. Da der er blevet efterspurgt dåb om lørdagen, er vi i menighedsrådene  
imidlertid blevet enige om, at give mulighed for lørdagsdåb kl. 10.30 på følgende datoer 
 i de pågældende kirker:

VESTERHEDE: 
Lørdag den 28. januar  ·  Lørdag den 26. august

HEJNSVIG: 
Lørdag den 22. april  ·  Lørdag den 25. november

Plejehjemsgudstjeneste
 
Én gang om måneden er der gudstjeneste på plejehjemmet 
i Hejnsvig. Det er helt igennem en fantastisk oplevelse, når 
salmesangen løfter sig af røster, der har sunget dem i en 
menneskealder. Man bliver ligesom draget ind i de liv og den 
historie, der har været med til at bygge det Danmark vi kender. 
Du er mere end 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.

Fredag 23. december 
(julegudstjeneste)

Tirsdag 24. januar
Tirsdag 21. februar
Tirsdag 28. marts

GÆT & VIND!

BØRNEKONKURRENCE
Er du barn, indtil 10 år, og frisk på en  
lille konkurrence, så er det bare med  
at komme i gang!

Sådan deltager du i konkurrencen:

Find de små adventskranse rundt i kirkebladet og send en mail til præsten på  
joj@km.dk senest den 22. december kl. 12.00

•  Emne i mailen: ”julekonkurrence”
•  Hvor mange adventskranse har du fundet
•  Dit navn

Vi kvitterer med en lille julegave til familiegudstjenesten den 24. december.
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Rejsebrev fra Lea – Fremtid og Håb i Tanzania
Den 6. januar 2022 satte min veninde Ditte og 
jeg kursen mod Afrika. Vi skulle være volontører 
på et børnehjem i byen Sumbawanga i den syd-
vestlige del af Tanzania. Et område med rigtig 
mange fattige mennesker og dermed også en 
by med rigtig mange gadebørn. Vi boede og 
arbejdede på børnehjemmet Bethania. Her 
hjalp vi til i marken og i køkkenet, vi legede og 
snakkede med børnene, satte forskellige akti-
viteter i gang såsom glidebane, fodboldkamp, 
filmaften og sukkerrørs konkurrence. Vi bagte 
ugentligt snobrød sammen med børnene og 
var ofte kreative med perler, modellervoks, ma-
lebøger og strikkepinde. Derudover malede og 
renoverede vi også spisesalen på børnehjem-
met, hvilket var et stort hit. Vi hængte nemlig 
en masse billeder op af børnene, som jo ellers 
aldrig har haft eller set et billede af dem selv før. 

Udover vores arbejde på Bethania, så brugte 
vi også 2-3 dage ugentligt på børnehjemmet 
DIC (Drop In Centeret). DIC fungerer dels som 
et børnehjem og dels som et sted, hvor de børn 
som bor på gaden lige nu eller som bor i meget 
fattige familier, hvor der ikke er råd til mad og 
tøj eller penge til at kunne sende børnene i 
skole, kan komme og få mad og undervisning. 
Ditte og jeg brugte mange timer på at lege, 
tegne og bygge med LEGO-klodser med disse 
børn. Vi lærte dem blandt andet at lege ”banke, 
banke bøf”, som endte med at blive en utrolig 
populær leg for både store og små. 

Derudover underviste vi også de kære børn, 
som endnu ikke går i skole. Jeg underviste de 
yngste fra 4-10 år i matematik og swahili og 
Ditte underviste de 11-15-årige i matematik og 
engelsk. Det var fantastisk at mærke den glæde 
de alle havde for at lære og for at gå i skole 
Børnehjemmene, Bethania og DIC, bliver begge 
drevet af den danske organisation Fremtid og 
Håb. Tilsammen brødføder de to børnehjem 
mellem 50-70 børn og unge dagligt i alderen 
4-21 år. Mange af de børn, som bor på børne-
hjemmene har nogle utrolig hårde historier 
med i bagagen. Nogle har mistet deres forældre 
til sygdom, andre er vokset op i så ekstrem 
fattigdom, at de er blevet tvunget til et liv på 
gaden med alkohol, stoffer og sult i en alt for 
ung alder. 

Andre er blevet misbrugt i deres eget hjem eller 
blevet efterladt på gaden, da de var spæde. 
Men til trods for at disse skønne børn har en 
alt for barsk fortid, så har de en livsglæde og 
en glød i øjnene uden lige. Jeg har aldrig mødt 
nogle børn, der er så glade og taknemlige, trods 
de intet andet ejer end deres tøj og skolebøger. 
De har mod på livet og brænder for at gå i 
skole og lære. De er imødekommende, åbne og 
hjertevarme, og så brænder de for at høre om 
Jesus. Det er så fantastisk at vide, at alle disse 
børn, som har haft en mørk fortid, nu har fået 
en ny fremtid og et nyt håb. 

Da jeg tilbage i januar rejste til Tanzania, var 
det med et håb om at gøre en forskel for disse 
børn. Men jeg må ærligt indrømme, at børnene 
har gjort en mindst lige så stor forskel for mig, 
som jeg har for dem. De har beriget mig med 
uendelig mange gode oplevelser og vist mig 
hvad taknemmelighed virkelig er. Da jeg 5 må-
neder senere rejste hjem, var det med en helt 
ny familie i bagagen. Ikke en familie af kød og 
blod, men en familie som er knyttet af kærlig-
hed og taknemmelighed for og til hinanden! 
Asante sana - Mange tak.

Lea Møberg
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Arrangementer i Sognehuset
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Højskolesangaften v/Ragna 
Tirsdag den 28. februar kl. 19.00
Vi har igen højskolesangaften i Sognehuset, hvor vi synger fra den 
nye højskolesangbog. Kaffe og kage 20 kr.  Vel mødt!

Koncert ved Ronnie Olesen
Søndag den 11. december kl. 19.00
Ronnie Olesen og Sanne Mikkelsen underholder  
i Hejnsvig kirke og i Sognehuset (læs mere i omtale 
på side 12).

Foredrag v/Bjarne Hvidberg
Tirsdag den 24. januar kl. 19.00
Jeg er ikke pensionist, men er begyndt at notere ting ned fra livet, som jeg vil 
huske, og når lejligheden bydes gerne vil dele, til refleksion og overvejelser. 
Der blev truffet vigtige livsvalg, der kom til at præge hele livet. For min del, 
blev det ikke til et liv med køer, jord og store traktorer, men et arbejdsliv i 
tjeneste i det kirkelige landskab.
At tage og give ansvar i stort og småt, giver gode oplevelser, og uden humor 
var det ikke til at holde ud, hverken for mig eller mine tilhører. 
Kaffe og kage 20 kr. Vel mødt! 

Onsdagscafé i Sognehuset 
Fællesskab får mennesker til at blomstre
Hver anden onsdag er der formiddagskaffe i Sognehuset for 
alle, der har lyst til at være med. Det er en formiddag hvor vi 
drikker kaffe/te sammen, synger nogle sange og så plejer der 
at være godt gang i snakketøjet. Vi håber, det kan blive til gavn 
og glæde for endnu flere, så vel mødt hver anden onsdag til 
en hyggelig formiddag. 

Onsdage i ulige uger kl. 10.00 på flg. datoer:

7. december, 21. december, 4. januar, 18. januar, 
1. februar, 15. februar, 1. marts, 15. marts, 29. marts

Har du ikke mulighed for selv at komme til Sognehuset,  
kan du kontakte Lis, tlf. 20 28 61 47.

Bjarne Hvidberg,  
missionær og  

seniorkoordinator.
Ansat i missions- 

arbejdet siden  
1. januar 1976
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Granbogstavsbinding
Torsdag den 15. december kl. 16.00 i Sognehuset
Når vi nærmer os december måned, er der mange juleforbere-
delser og traditioner. En af forberedelserne i kirken, som også er 
en gammel tradition, er, at der skal bindes granbogstaver, der 
kan pynte korbuen i kirken til jul.

Derfor inviteres du til en hyggelig eftermiddag 
 i sognehuset, hvor der er:

• Kaffe og æbleskiver, medens kirkekoret synger for os
• Binding af granbogstaver
• Suppe til afslutning

Det er ikke vanskeligt at binde bogstaverne, så du kan sagtens 
være med. Derudover er der også opgaver som at klippe grannet, 
rydde op efter kaffen, snakke, varme suppe osv., så der er brug 
for dig og dine hænder, hvis denne gode tradition skal holdes i 
hævd! Jo flere vi er, jo festligere er det!    
   

Hilsen Lis

Foredrag v/provst Peter Fredensborg

Det sker i Sognehuset:
·    Tirsdag 29. november kl. 19.00: Lea fortæller om Tanzania

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

·    Torsdag 15. december kl. 16.00: Granbogstavsbinding (se omtale)

·    Tirsdag 24. januar kl. 19.00: Foredrag v/Bjarne Hvidberg

·    Tirsdag 28. februar kl. 19.00: Højskolesangaften v/Ragna

·    Torsdag 30. marts kl. 19.00: Foredrag v/ provst Peter Fredensborg

Torsdag den 30. marts kl. 19.00 
Mød den nye provst for Grene Provsti, Peter Fredensborg fra 
Billund, som kommer til Sognehuset for bl.a. at fortælle om sit 
syn på folkekirkens rolle i dagens Danmark, og hvilken betydning 
den kan have lokalt her hos os.
Kaffe og kage 20 kr.  Vel mødt!

En god  
gammel  

tradition  
– kom og vær 

 med!
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Indsamlingsliste

Kristelig Handicapforening 
27. november –18. december (Adventstiden) 

Kristelig Handicapforening har til formål at forkynde det kristne budskab blandt handicappede 
og deres pårørende. Varetage deres interesser og oprette bofællesskaber, hvor troen er en del 
af hverdagen.

Café Jydepotten i Grindsted
24. december –26. december (Juleaften til og med 2. juledag) 

Café Jydepotten er et sted med socialt samvær, hvor der er nogen at tale med. Det er et spisested, 
hvor du også kan spille spil, læse avisen eller blot drikke en kop kaffe. Du kan få et pusterum og 
sidde og være dig selv. Du kan også vælge at blive frivillig medarbejder. Alle er velkommen på 
Café Jydepotten.

Søndagsskolerne (DFS)
29. januar –19. februar (Sidste søndag i Helligtrekonger til og med fastelavn)

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler ønsker at inspirere til, at børn i Danmark skal høre om 
Gud. Vi ønsker at inspirere og udruste dem der vil ”give det største til de mindste”. Derfor – når 
emnet er ”Børne og Gud” eller ”Kirke for børn” så er DFS organisationen, der kan hjælpe!

Spejderne i Hejnsvig og menighedsplejen
26. februar –26. marts (1. søndag i fasten til og med Mariæ Bebudelses dag)

I denne periode samler vi ind til det lokale kirkelige arbejde, spejderne i Hejnsvig 
og menighedsplejen. Den sidste del går hovedsageligt til julehjælp til kriseramte 
familier, hvor midlerne er små. Vi slutter indsamlingen af med en offergang på Mariæ 
bebudelsesdag, søndag d. 26. marts. 

Det Danske Bibelselskab
31. december –22. januar (Nytår frem til og med Helligtrekonger)

Det Danske Bibelselskab er en dansk kirkelig institution, der blev stiftet 22. maj 1814 og blev stad-
fæstet ved kongelig resolution 23. juni samme år. Dens formål er ifølge selskabets love at udgive 
og udbrede Bibelen. Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2. er protektor for Bibelselskabet.
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Folk og kirke, kirke og folk
Ordet folkekirke består af to simple ord: Folk og 
kirke. Hvordan skal forholdet være mellem folk 
og kirke? Hvad skal fylde mest, det kirkelige 
eller det folkelige? Jeg har sat mig for at spørge 
forskellige folk i sognet, svarer kirken og præ-
sten til deres forventninger. Denne gang faldt 
valget på et par herlige og modne mennesker 
på Rungborgvej i Hejnsvig, Susanne og Søren 
Høst. Vi faldt rigtig godt i snak i forbindelse 
med deres bryllupstale og vielse tidligere på 
året, så jeg fik lyst til at spørge lidt mere ind.

Susanne skriver: ”Jeg kommer kun i kirken til 
dåb, konfirmation, bryllup, begravelse og til jul. 
Og jeg har ikke planer om at komme mere end 
det. Jeg nyder dog at bo tæt på kirken og følge 
den daglige gang. En by uden kirke vil være 
forkert for mig.”

”Jeg synes I er gode til at kombinere det kirkelige 
og det folkelige. Men mener heller ikke kirken 
skal give for meget afkald på det kirkelige, blot 
for at få flere folk i kirken. Jeg synes ikke kirken 
skal risikere at blive et “forsamlingshus” eller tage 
aktiviteter ind, som ikke har et kristent indhold.

Det er fint med sang, julekomsammen osv. men 
hold fokus på det kirkelige. Nogen tror måske 
kirken vil blive mere besøgt, ved at der ikke prædi-
kes og bedes ret meget, men for mig er det netop 
det kirken kan. Og for mig skal kirken forblive “ 
formel” med præstekjole, orgel, klokkespil (som 
jeg nyder meget!).”

Har I et godt råd til præsten...

”Jeg er ikke den store uddeler af gode råd, for jeg 
tror alle mennesker gør som de bedst kan og vil. 
Måske er mit råd ikke til præsten, men til dem der 
desværre lidt for gerne deler ud af deres negative 
meninger om andre mennesker. Her er mit ønske 
nok, at vi alle kunne blive bedre til at acceptere 
hinanden som vi er og ikke være forudindtagede 
og fordømmende. Lad være med at gå med det 
du har HØRT fra andre. Stop med at fortælle det 
videre og mød andre med åbent sind, gør dine 
egne erfaringer. Og Jørgen, det er dejligt at du 
kommer rundt og snakker om løst og fast og vi 
ser dig i Brugsen og til arrangementer i byen.”

En oplevelse i kirken
”Jeg kommer der som sagt ikke ofte, men har 
dog fået mine 3 børn døbt og konfirmeret der. 
Og er for nyligt blevet viet i Hejnsvig kirke. Jeg 
er glad for at møde smilende præster, at give 
hånd til præsten, at vi kan grine og græde i 
kirken. Jeg har ikke noget jeg ønsker ændret.” 
 
 
Stop sladderen
Tak for det, Susanne. Du har virkelig øje for 
vigtigheden af kirkens rolle i et lille lokalsam-
fund som vores. Det er virkelig vigtigt, hvordan 
vi taler til og om hinanden og specielt endda 
dem vi måske ikke er helt enige med. 

Så er du ret skarp på, hvad du mener kirken kan 
og skal byde ind med, holde fast i de traditi-
onelle former, prædikenen og bønnen. Det er 
jeg meget enig med dig i, særligt prædikenen 
og bønnen. Jeg tænker lidt kirken og guds-
tjenesten er vores lokale ”værdifabrik”, hvor 
grundholdninger dannes, næstekærligheden 
og forholdet til Gud kan styrkes i en verden 
under konstant forandring. 

Tak for din anerkendelse af at vi formår at holde 
balancen mellem det folkelige og kirkelige. 
Det er vi meget glade for. Det eneste jeg lige 
kunne blive lidt nysgerrig på, er hvad der 
kunne lokke dig mere i kirke, sådan at vi kunne 
få endnu mere gang i den her værdibaserede 
dialog, som en gudstjeneste jo ligger op til? 
Jeg tænker jo bare, at flere ser mere.

Folk og kirke, kirke og folk v/Jørgen Johansen
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Tlf. 6133 5003  eller mail: JOJ@KM.DK

Præstens vittigheder

Hvad kalder man en boomerang, 
som ikke vender tilbage?

 – en pind

Grundet en forveksling af to navne, 
havde avisen bragt en nekrolog 
over præsten. Han læste den selv 
og ringede straks til sin gode ven: 
”Dav, det er Hans. Har du set i avisen, 
at jeg er død?” – ”Jah… men sig mig: 
Hvor ringer du fra?”



Kirken inviterer til
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OPEN DOORS – HØR OM 
FORFULGTE KRISTNE

Søndag d. 27. november  
kl. 10.30 og 19.00
Hejnsvig Sogn får besøg af gæster fra Open 
Doors (Åbne Døre) til højmessen i Hejnsvig 
Kirke kl. 10.30 og aftengudstjenesten i 
Vesterhede Kirke kl. 19.00. Open Doors er 
en missionsorganisation, som støtter for-
fulgte kristne i lande, hvor der foregår en 
systematisk forfølgelse af kristne minoriteter. 
Kristenforfølgelser har mange ansigter og sker 
i form af både kulturelt pres, social isolation, 
vold og i værste fald drab.

Open Doors samler støtte til de forfulgte og 
holder øje med, hvordan forfølgelsessituati-
onen udvikler sig rundt omkring i verden. ”Vi 
deler gribende personhistorier fra kristne, som 
lever under markant andre vilkår end vi kender 
til. Formålet er at bygge bro mellem den for-
fulgte kirke og kirkerne i Danmark. Det gør vi 
bl.a. ved at samle økonomisk såvel som åndelig 
støtte og forbøn til kristne, som lever under 
stort pres”, siger kirkemanager i Open Doors, 
Martin Højgaard Jensen.

Til gudstjenesterne vil gæster fra Open Doors 
medvirke med forkyndelse og en kort præ-
sentation af arbejdet i nogle af de lande, hvor 
troen koster mest. 

HEJNSVIG KIRKEKOR 

Hver torsdag kl. 16.20 -17.20  
Kirkekoret øver i Sognehuset, Torvegade 2, 
hver torsdag fra kl. 16.20-17.20 og er for alle 
sangglade piger og drenge fra 3. kl. og opefter. 

Man er velkommen til helt uforpligtende at 
dukke op og være med til korprøve nogle 
gange for at se, om det er noget, man har lyst 
til at være en del af, og det må gerne være før, 
man starter i 3. klasse, så man kan se, hvordan 
det er at være korsanger i kirkekoret. Hvis man 
gerne vil være fast med i koret, skal man til en 
simpel og helt ufarlig sangtest.
Koret synger selvfølgelig salmer, men vi syn-
ger også alle mulige andre gode sange. Vi 
synger ca. hver anden søndag i Hejnsvig eller 
Vesterhede kirker, men er også en gang imel-
lem ude og optræde andre steder til forskellige 
arrangementer. Organist Ragna tlf. 24 26 46 25.

JUNIORKLUBBEN 

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

Juniorklubben er for alle, der går i 4.-7. klasse. 
Så kom og vær med og se, om det er noget for 
dig! Vi har det supersjovt med mange forskelli-
ge ting. Kun fantasien sætter grænser – der vil 
være festaftner, filmhygge, besøgsaftner, sjove 
lege og løb, drenge-/pigeaftner og meget 
mere. Vi vil hver gang høre om Bibelen, om Gud 
og Jesus - og synge så taget letter!

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

RONNIE OLESEN  
KOMMER TIL HEJNSVIG 

Søndag d. 11. dec. kl. 19.00 
Oplev Ronnie Flyvbjerg Olesen, når der 
afholdes en festlig og fornøjelig sang- og 
musikaften i Hejnsvig, hvor både klaveret, kir-
keorglet og sangstemmerne skal i brug. Første 
halvdel foregår i Hejnsvig kirke, anden halvdel 
i Sognehuset, og i pausen mellem de to halv-
lege serveres der kaffe og kage. Med sig har 
Ronnie sangerinden Sanne Mikkelsen fra Årre, 
som til daglig optræder sammen med Birthe 
Kjær. Repertoiret vil være blandet julemusik 
med alt fra julekalendersange til jule-pop og 
salmer. Tilskuerne kan se frem til en musikalsk 
aften med masser af flotte toner og sange fra 
Ronnie og Sanne.
Entré (inkl. kaffe og kage i Sognehuset) pr. 
person 100 kr. 

O
pen D

oors
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KOM OG SYNG JULEN IND

Søndag d. 18. december  
kl. 19.00 i Hejnsvig Kirke
Som det er blevet en tradition, så vil vi også i 
år, den sidste søndag før juleaften, synge julen 
ind i Hejnsvig Kirke. Det bliver søndag den 18. 
december kl. 19.00. Hejnsvig Kirkekor med-
virker som altid med en blanding af klassiske 
salmer, rytmiske julesange og Christmas Carols, 
og Jørgen holder en kort andagt. Vi skal selvføl-
gelig også i fællesskab synge nogle af alle de 
mange dejlige julesalmer, vi har i vores salme-
bog. Umiddelbart efter arrangementet i kirken 
er alle indbudt til æbleskiver i Præstegården. 
Vel mødt til en hyggelig aften.
  

BABYSALMESANG

Starter torsdag d. 5. januar  
2023 kl. 10.00
Babysalmesang i folkekirken er opstået ud fra 
en viden om, at sang og musik stimulerer bar-
nets musikalske og sansemotoriske udvikling. 
En baby forstår ikke salmerne, men babyen 
kan sanse stemningen og atmosfæren, og 
tekst og melodi kan lagre sig i barnets under-
bevidsthed.

Babysalmesang i Hejnsvig og Vorbasse Kirker 
er en mulighed for at få en god oplevelse med 
sit barn, i det fantastiske rum, som kirken er. 
Samtidig giver det også mulighed for fælles-
skab med andre, i den tid man er hjemme på 
barsel. Babysalmesang er en formiddag i kirken 
med sang, musik og sanseoplevelser for alle 
nyfødte i alderen 0 - 1 år sammen med mor 
og/eller far. 
Det varer 35-40 minutter. Efter vi har sunget 
og leget, slutter vi med kaffe/te og hyggesnak.

Babysalmesang er for alle, der har lyst, og det 
kræver ikke et stort kendskab til kirken og sal-
merne, og du behøver ikke være et musikalsk 
geni for at deltage. Alle kan være med!

Hejnsvig og Vorbasse Kirker samarbejder om 
dette arrangement. Derfor er alle forældre med 
babyer velkomne til at deltage i babysalme-
sang i både Hejnsvig Kirke og Vorbasse Kirke.  
Forløbet strækker sig over 6 torsdage.

Nyt hold starter i Hejnsvig Kirke  
torsdag den 5. januar 2023 kl. 10

Derefter fortsætter vi med 6 gange i Vorbasse 
Kirke – fra torsdag den 23. februar. For mere 
information kontakt kirke- og kulturmedarbej-
der Lis Møberg, tlf. 20 28 61 47 eller på mail til  
lismoeberg@gmail.com

EN KONCERTGUDSTJENESTE
MED HANS JØRN ØSTERBY

Søndag d. 26. marts i  
Vesterhede Kirke
En koncert der bærer præg af vestjysk lune 
og stor eftertænksomhed.

Hans Jørn Østerby har optrådt som sanger 
og musiker i mere end 30 år. Han er født på 
Fyn, men er opvokset i det jyske. Og det jyske 
sind kan han ikke løbe fra. Østerbys koncerter 
er nemlig præget af den vestjyske lune, stor 
eftertænksomhed og en god del underspillet 
humor.

Han har udgivet en stribe CD’er – faktisk 15 af 
slagsen. Hans Jørn Østerby skriver alt materiale 
selv. Sangene er personlige, vedkommende 
og fortællende. Han er ikke bange for at sætte 
ord på sindets dybe afkroge, og hans udgangs-
punkt er det skrøbelige menneskeliv med dets 
sejre og nederlag. Han lægger aldrig skjul på, 
at han ser Gud som et godt fundament for 
menneskelivet.

Den jyske troubadour har spillet og optrådt 
over det meste af landet såvel som i radio og på 
TV. Fra tid til anden har der været mulighed for 
afstikkere til udlandet. Således har han optrådt 
i danske kirker i Belgien og i Sverige. Han har 
lavet koncerter for unge i Norge og i Tyskland. 
Han har sunget for volontører i Israel, for NATO-
soldater i Bosnien og på skoler og i kirker i 
det afrikanske land, Liberia. Desuden har han 
været på turné på Færøerne, og to gange har 
han optrådt i USA, hvor han har lavet en stribe 
børneforestillinger og skolekoncerter.

Vi glæder os til at få besøg af ham til en kon-
certgudstjeneste, søndag d. 26. marts kl. 19.00. 
Hans Jørn spiller i 2 x 30 min og der er nadver 
mellem de to afdelinger. Aftenens prædiken 
kommer udelukkende til at bestå af det Hans 
Jørn fortæller imellem sangene. Der er gratis 
entré og alle er velkomne.
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Fri 
entré



Arrangementer i Hejnsvig og Vesterhede
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Vesterhede 

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

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

Hejnsvig 

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

Der er 4 bibelgrupper i sognet:
1. Susanne og Claus Søgaard, tlf. 75 33 55 24
2. Lis og Finn Møberg, tlf. 20 28 61 47
3.  Doris og Carsten Fredgård Larsen,  

tlf. 75 33 57 43
4. Sigrid og Jørgen Johansen, tlf. 28 78 11 66

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

HEJNSVIG BORGERFORENING
Kontakt: Lotte Habekost Kræmer,  
Tlf. 30 22 64 84

Bæverne er 0. og 1. klasse (fra 5 år)
Kontakt: René Eriksen, tlf. 28 14 55 55
Onsdage 16.00 -17.30.
Holder fri første onsdag i måneden.

Ulve er 2. og 3. klasse
Kontakt: Connie Nielsen, tlf. 29 90 58 85
Onsdag 16.00-17.30
Holder fri første onsdag i måneden.

Juniorer er 4.-5. klasse 
Kontakt: Amdi Leding, tlf. 51 89 19 63
Tirsdage 18.30-20.00
Holder fri første tirsdag i måneden.

Spejdere er 6.-8. klasse
Kontakt: Amdi Leding, tlf. 51 89 19 63
Tirsdage 18.30-20.00
Holder fri første tirsdag i måneden.

Seniorer er 9. klasse og op
Kontakt: Amdi Leding, tlf. 51 89 19 63
Tirsdage 18.30-20.00
Holder fri første tirsdag i måneden.

Derudover har vi en gruppe vi kalder ”18+”, 
som er for alle over 18 år, der har lyst til 
at lege igen. 
Vi mødes 1. torsdag i hver måned 
kl. 19.00-21.00. Kontaktperson 
Jette Kruse tlf. 28 78 42 12

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

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

KIRKENS KORSHÆR
Kontakt: Margit Hansen, tlf. 61 73 45 17 
 
Onsdag den 7. december kl. 14.30
hos Kaja Jensen

Onsdag den 18. januar kl.14.30
hos Else Jørgensen

Onsdag den 15. februar kl. 14.30
hos Ruth Mærsk
 
Onsdag den 15. marts kl. 14.30
hos Grethe Jensen 

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

PETERSMINDECENTRET
Kontakt:
© Centerråd – Lissy Donslund,  
tlf. 30 13 42 13
(P) Pensionistforening  
Tove Nielsen tlf. 36 93 43 29

PLEJECENTRETS VENNEKREDS
På Hejnsvig Plejecenter
Kontakt: Margit Hansen, tlf. 61 73 45 17 

Mandag den 12. december kl. 14.30
Juleafslutning:  "Sammen med Syng dig glad"
Vi synger advent/jule salmer og sange, spille 
pakkespil, og hører en julehistorie.
Tag gerne en pakke med til 20 kr.

Mandag den 9. januar kl. 14.30
Karin Torp, Middelfart
Foredrag med emnet:
"Skru op for livsglæden og smilet"
Ja, lad os gøre det, så kom og vær med.

Mandag den 6. februar kl. 14.30 
Politiker Henrik Dam, Grindsted.

Mandag den 13. marts kl. 14.30
Generalforsamling.
Efter generalforsamling spiller vi pakkespil,
og synger et par sange.
Der er gratis kaffe.

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

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

Mandag den 12. december 2022
Julehygge sammen med vennekredsen, sang, 
pakkespil, historie.

Mandag den 16. januar 2023 
Med Ditte Kragh

Mandag den 20. februar 2023 
Med Anette Mikkelsen (blomster)

Mandag den 27. marts 2023 
Med Dorthe og Karl Emil Habekost

 



GUDSTJENESTER

INDSAMLING 

Se omtale andet sted i bladet. 

SOGNEPRÆST 

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

Ferie og fridage:
Mandag er fridag.
I disse perioder passes embedet af sognepræ-
sten i Vorbasse, Susanne Østbjerg Kargo.
Friweekend: 14. - 15. januar
Studieuge: 16. - 22.  januar
Friweekend: 25. - 26. februar
Ferie: 27. februar - 6.  marts
 
Se desuden www.hejnsvigbynet.dk hvor også 
kirkebladet findes, og Facebook Hejnsvig og 
Vesterhede kirker.

KIRKEBIL 

Kan bestilles, til alle kirkelige arrangementer og 
til gudstjenester, hos Billund Taxa, tlf. 75 35 35 06. 
Man bliver afhentet på bopælen. 
Kirkebil er gratis.

KIRKEBLAD 

Kirkebladet udgives af menighedsrådene. 
Redaktionsudvalg. Sognepræst Jørgen Johansen 
(ansvarshavende) og Lis Møberg. 

BEMÆRK. Stof til næste kirkeblad afleveres senest  
torsdag den 26. januar 2023 til sognepræsten. 

NOVEMBER HEJNSVIG VESTERHEDE VORBASSE/SKJOLDBJERG

27. 1. søndag i advent 10.30  
Missionssøndag

19.00  
Missionssøndag

DECEMBER

4. 2. søndag i advent 10.30

11. 3. søndag i advent 10.30 9.00 Skjoldbjerg JJ

18. 4. søndag i advent 19.00 
Syng julen ind

10.30

24. Juleaften 11.00 Børnegudstjeneste JJ 
14.30 
16.30

15.30

25. Juledag 10.30

26. 2. Juledag 10.30 SØK 9.00 Skjoldbjerg SØK

31. Nytårsaftensdag 14.30 23.20

JANUAR 2023

  1. Nytårsdag Ingen Ingen

8. 1. s.e.  Helligtre-
konger (htk)

10.30

15. 2. s.e. htk 9.00 SØK

22. 3. s.e. htk 10.30 SØK

29. Sidste s.e. htk 10.30 10.30 Vorbasse SØK

FEBRUAR

  5. Søn. septuagesima 10.30

12. Søn. seksagesima 19.00 10.30 Vorbasse JJ

19. Fastelavnssøndag 14.00 10.30

26. 1. søn. i fasten 9.00 SØK

MARTS

  5. 2. søn. i fasten 10.30 SØK

12. 3. søn. i fasten 10.30

19. Midfaste søndag 9.00 10.30

26. Mariæ bebudelse 10.30 
Offergang

19.00 
Offergang
Koncertgudstj. med
Hans Jørn Østerby

 JJ = Jørgen Johansen  ·  SØK = Susanne Østbjerg Kargo


