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Nyt fra præsten
Den nye skolereform og konfirmationen
Som de fleste nok er bekendt med projekter med
træder den nye skolereform i kraft undtagelse af fid.11.8., når det nye skoleår starter. re timer, som
Skolereformen har også konse- hver præst indikvenser for, hvordan konfirmand- viduelt må disundervisningen vil blive fremover. ponere over i
forbindelse med forberedelse til
Den. 28. nov. 2013 udsendte kirke- konfirmationen. Disse fire timer vil
ministeriet ganske vist en vejled- også ligge inden for skoletiden.
ning, hvor det slås fast, at der ikke
er ændret noget i forholdet mellem Konfirmand-ikoner
folkeskolen og konfirmandforbe- I det forrige kirkeblad kunne I se
redelsen. Til trods for indførelsen af fotos af konfirmanderne, hvor de
en længere skoledag kan konfir- var travlt optaget af at lave konfirmandtimerne som hidtil lægges mand-koner. Under kyndig vejledinden for den almindelige skoletid ning af Kåre Deichmann fik de som
mellem kl. 8 og 16. Placeringen af opgave at lave hver deres lille
timerne sker i forhandling mellem kunstværk: En moderne ikon over
kommunalbestyrelsen og præster- det ”konfirmations-ord”, som de
ne i kommunen.
hver især havde valgt.
Det var en fornøjelse både for Kåre
Da de fleste børn i Højen i 7. klasse og mig at se med hvilken ildhu og
går i Midtbyskolen, deltog jeg i for- interesse, de tog fat på opgaven.
året sammen med de øvrige præ- Resultatet blev nogle meget smukster, der har konfirmander i Midt- ke og tankevækkende ikoner, som
byskolen, i en sådan forhandling indtil den 11. maj – konfirmationsmed to repræsentanter fra Midtby- søndagen – smykkede vores kirke.
skolen: skoleleder Anne Gulbech Den 11. maj fik konfirmanderne lov
Schmidt og afdelingsleder Jens til at tage dem med hjem til evig arv
Ove Dalby. Vi havde et konstruktivt og eje som et smukt minde fra demøde og indgik følgende aftale: I res konfirmationstid.
uge 33-49 har vi morgentimer. Resten af undervisningen vil blive af- De venligste hilsner
viklet med temadage og andre Inger Marie Raunkiær-Jensen
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Konfirmation 2014
Den 11. maj blev årets konfirmander konfirmeret ved to festlige konfirmationsgudstjenester. Også i år var kirken fyldt til bristepunktet af feststemte og glade mennesker.

Martin Steen Knudsen, Alberte Mikkelsen, Safinah Nalwanga, Anders
Krusborg, Kathrine Buhl Henriksen Knudsen, Marcus Paulsen Dixen,
Magnus Paulsen Dixen, Henriette Dahl Kristensen, Ida Ryberg Nikolajsen, Anne Guldager Boldt, Helena Højland Abildtrup, Freja Lundberg,
Kent Rosendal Petersen, Katrine Mariane Skorkjær Buch, Hasse Ahlmann
Møller, Regitze Bech Kjerkegaard, Thorvald Alrø Martiny, Sanne Gytz Olesen, Sofie Hørlykke Dahlberg, Ludvig Rohde Porsbjerg, Mille Hovmark
Skriver, Jesper Madsen, Karoline Balle Mikkelsen.
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Konfirmand-ikoner
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Præstevikar
Martin Bonde Eriksen har barselsorlov fra ca. medium maj 2014- januar 2015. I hans barselsorlov vikarierer Anna Marie Erbs.

Sideløbende med arbejdet som
præst har hun videreuddannet sig.
Hun har taget en diplomuddannelse i pædagogisk psykologi og
siden en psykoterapeutuddannelse. Og de seneste 7 år har hun arbejdet som behandlingsleder og
senere som centerleder på Rehabiliteringscentret for Torturofre Jylland.
Men nu har hun fået lyst til at vende tilbage til Folkekirken og genoptage arbejdet som præst. Og vi
vil også her i Højen byde dig hjertelig velkommen, Anna Marie!

Hun blev teologisk kandidat fra
Københavns Universitet i 1982 og
har virket som præst i Tårnby Kirke
i København, i Grundfør-HaldumVitten Pastorat og i Møllevang Kirke i Århus.

De venligste hilsner
Inger Marie Raunkiær-Jensen

Nyt fra menighedsrådet
og kirkegården. I øjeblikket er det
som tidligere omtalt prædikestolen, som er under restaurering. Arbejdet går planmæssigt og på nuværende tidspunkt er lydhimlen
færdig og genmonteret i kirken.
Prædikestolen forventes tilbage i
kirken midt på sommeren.

Siden sidst
Meget af tiden i
menighedsrådet
går med budget
og
regnskab.
Derudover skal
vi også planlægge vedligeholdelse af bygninger
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Herudover arrangeres foredragsaftener, studiekredse, kirkekoncerter og som noget nyt holdes
filmaften. Vi har vist filmen ”Jagten”
med Mads Mikkelsen, som var en
fantastisk god og spændende film.
Der var enighed om at holde en
filmaften igen til vinter, men hvis
nogen har andre gode ideer til arrangementer, foredragsholdere eller solister til koncerter, er I meget
velkomne med forslag.

med juniorkonfirmander og ved
korarrangementer. Henvendelse
kan ske til undertegnede på
tlf. nr. 75863598 eller
per mail: 7923@sogn.dk
Ny indsamlingsliste
Menighedsrådet har vedtaget en
ny indsamlingsliste. Fra 1.-3. s. i advent samler vi ind til Danmissions
Luciaindsamling (udsatte og fattige børn i u-lande), i julen til Børnesagens Fællesråd (udsatte og fattige børn i Danmark), fra Hellig tre
kongers søndag – Fastelavnssøndag til Det danske Bibelselskab, i
fastetiden til Folkekirkens Nødhjælp, i påsketiden til KFUM & K i
Danmark, fra Pinsedag – 10. s. e.
trin. til Danmission, fra 11. s. e. trin.
– Høstgudstjenesten til Kirkens
Korshær i Vejle og fra ca. 15. s. e. trin.
– Sidste søndag i kirkeåret til Menighedsplejen (f.eks. julekurve).
Jeg vil hermed gerne benytte lejligheden til på menighedsrådets
vegne at ønske alle en fortsat god
sommer.

Som det måske er nogle bekendt,
har vores graver Ingrid været delvis sygemeldt i en periode, men er
nu tilbage igen. Hvis nogen mener,
at der i denne periode har været
forsømmelser på kirkegården, vil
jeg gerne, at der rettes direkte henvendelse til menighedsrådets formand.
Frivillige søges
I menighedsrådet har vi endvidere
et ønske, om der evt. skulle være
nogle frivillige, der kunne tænke
sig at give en hjælpende hånd til
nogle praktiske gøremål, når der
f.eks. er arrangementer i sognehuset. Vores organist, Hanne, ønsker,
at der er nogen, der vil hjælpe lidt

Formand
Marcus Kring
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Det sker...
Konfirmander og juniorkonfirmander
Konfirmander
Konfirmanderne går til konfirmandforberedelse fra medium august – 3.
s. e. påske (næste år d. 26. april). I uge
33-49 har vi morgentimer. Resten af
konfirmandforberedelsen afvikles
som temadage.

Kor ved kirken
Voksenkoret
starter onsdag d. 3. sept.
kl. 19.15-20.45 i Sognehuset.
Spirekoret
starter torsdag d. 4. sept.
kl. 14.30-15.15 i Multihuset.

Juniorkonfirmander
Hvert år bliver alle børn, som går i 3.
klasse, inviteret til at være juniorkonfirmander. Alle børn kan deltage,
også selv om de ikke er døbte. Forløbet strækker sig over 6 gange fra ca.
medium august til ultimo september.
I år starter vi onsdag d. 20. august og
slutter den 24. september, hver gang
fra kl. 14.15 – 16.15.

Børnekoret
starter torsdag d. 4. sept.
kl. 15.15-16.00 i Multihuset.

Særlige arrangementer og gudstjenester
Fælles sommermøde for Højen, Jerlev og Ødsted i Højen Præstegård
søndag d. 31. august v/ Marianne Frank Larsen, sognepræst ved Vor
Frue Kirke i Århus
Sommermødet starter med en
gudstjeneste i Højen Kirke kl. 14.00
med Marianne Frank Larsen som
prædikant. Hun har i 22 år været
sognepræst i Herslev og Taulov
sogne ved Fredericia. Siden marts
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har hun været sognepræst i Vor
Frue Kirke i Århus.

gende historie om at miste de
mennesker, man ikke kan undvære.
Samtidig fortæller den troværdigt
om ordenes magt til at redde det
tabte fra glemslen og om den uventede ømhed mellem mennesker, der
gør, at livet alligevel bliver værd at
leve. Himmerige og helvede er noget så usædvanligt som en opbyggelig bog om død, sorg og tab.

Efter gudstjenesten er der kaffe,
hygge og foredrag i præstegårdshaven. Marianne Frank Larsen vil
genfortælle romanen ”Himmerige
og Helvede” af den islandske forfatter Jon Kalman Stefansson. Romanen, der udkom på dansk i 2010,
er en medrivende og dybt bevæ-

Sogneudflugt søndag d. 7. september 2014
Den årlige udflugt går i år til Chri- Afgang: Fra Hvidkilde kl. 9.00.
stiansfeld med rundvisning i Tyr- Hjemkomst: Sidst på eftermiddastrup Kirke, (den nyrestaurerede gen.
Genforeningskirke), og til Brødre- Pris: Kr. 200,- for bus og guide, midmenighedens kirkesal og kirke- dag og kaffe. Ingen entreer.
gård.
Tilmelding: Senest søndag d. 24.
august til:
Efter middagen på Fjelstrup Kro går Karen Jørgensen
75 86 33 84
turen videre til området vest for Dorte Bernt
40 19 36 63
Haderslev med Christiansdal og eller turlederen
Hindemade, hvor kaffen nydes i det Johs Rahbek
75 86 32 74
meget smukt beliggende hotel
Damende.
Alle er velkomne!
Høstgudstjeneste søndag d. 21. sept. kl. 14.00
Kirkens kor medvirker. Desuden res ind i kirken under den første
medvirker juniorkonfirmanderne. salme. Efter gudstjenesten er der
Børnene er velkomne til at tage kirkekaffe i sognehuset.
frugt og grøntsager med, som bæ-
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Cafe-aftener med Kierkegaard- Kierkegaard i kortform
tirsdag d. 23. sept. og tirsdag d. 18. nov. kl. 19 - 21
Sted: Første aften mødes vi i Højen
Sognehus. Denne aften beslutter
vi så næste mødested.

interesse for vigtige eksistentielle
emner.
Bogen er opdelt i fem temaer:
”Samtiden”, ”Troen”, ”Kærligheden”,
”Selvet” og ”Ytringen”. Hvert afsnit
indledes med nogle korte tekster af
den verdensberømte danske filosof og teolog Søren Kierkegaard,
hvis fødsel vi sidste år d. 5. maj kunne fejre 200-årsdagen for. Hvert tema afsluttes med en refleksion, der
trækker Kierkegaard ud af sin samtid og ind i vores. Dermed skulle
blikket gerne flyttes fra Kierkegaard til med Kierkegaard at se på os
selv og vore egne udfordringer.

Pris: 20 kr. per gang for kaffe, kage
og frugt.
Materiale: Bogen ”Min kære læser
– Kierkegaard i kortform” af Joakim
Garff & Poul Götke, udgivet af Aros.
Den koster ca. 80 kr.
Tilmelding: Senest d. 15. sept. til
Inger Marie Raunkiær-Jensen,
imrj@km.dk, tlf. 75863128.
Cafeaftenerne er et fælles-arrangement for Højen, Jerlev og Ødsted
sogne, hvor begge sognepræster
vil være med. Det kræver ingen forudsætninger at være med udover

Vel mødt!
Inger Marie Raunkiær-Jensen

Efterårsmøde onsdag d. 1. okt kl. 19.30 i Jerlev Forsamlingshus
med Jens Nauntofte
”Den sjove, den onde
og den grusomme”
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Så er det storytime. Og den er både
sjov og grusom!

Jens Nauntofte går på scenen med
sin stand-up om et dramatisk liv, et
debatskabende foredrag, hvor han
fortæller om sine møder med nogle af de fascinerende store politikere i vor samtid.

Hvis nogen kan fortælle hvordan
Libyens oberst Gaddafi plagede sine landsmænd til døde, så er det
Jens Nauntofte. Han trykkede hånd
med Gaddafi flere gange og fik en
fabelagtig historie fra hans egen
mund om hans håb om at lave en
verdensrevolution. Gaddafi ønskede at blive den arabiske verdens
fører og sammenlignede i interviewet sig selv med både Napoleon
og Mao-Tse-tung.

Jens Nauntofte har mødt Shahen af
Iran, Iraks Saddam Hussein og Israels Menahem Begin. Det er blevet
til sælsomme historier fra korsveje
i vores spændende samtid. En storyteller – som selv lever intenst på
livets kant.

Koncert torsdag d. 30. okt. kl. 19.00 i Jerlev Kirke
med Ester Brohus og band
Entre: 50 kr. Billetter sælges fra 1.
okt. i Højen Brugs, Ødsted Brugs og
Din Købmand i Jerlev.
Ester Brohus har sunget og spillet
for publikummer i hele Danmark,
lige fra små lokale scener til de helt
store festivaller, og hver gang leverer hun en koncert, som publikum
er begejstret for!
En koncert med Ester Brohus byder
på ballader, som hun selv har skrevet, gospel-klassikere og ikke
mindst blues, fremført overbevisende og med en indlevelse sjældent set.
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Kirkekoncerterne er ingen undtagelse. Repertoiret er det samme,
men det er efterhånden blevet en
tradition, at koncerten rundes af
med fællessang til Grundtvig-salmen "Jeg ved et lille Himmerig".

des umiddelbare og jyske lune lokker altid et smil frem ved publikum.
En aften med Ester Brohus er en aften, hvor man bliver tryllebundet af
hendes sang og charme kombineret med hendes historier og anekdoter, hvor hun sammen med publikum rammer den stemning, der gør
denne aften til noget helt særligt!

Mellem numrene fortæller Ester
Brohus historier og anekdoter fra
hendes liv med musikken, og hen-

Alle helgens dag – søndag d. 2. nov. kl. 19.00 i Højen Kirke
Ved denne gudstjeneste mindes vi år Alle Helgen. Pernille Böser vil
dem, der er døde og begravede el- spille på tværfløjte.
ler bisatte i Højen sogn siden sidste
Salmesangens søndag - søndag d. 9. nov. kl. 10.30 i Jerlev Kirke
Også i år vil vi i hele Haderslev Stift mange facetter, f.eks. når livet er
holde en "Salmesangens søndag", svært, godt, glædeligt eller uoverhvor salmesangen får fokus. I Hø- skueligt. Organist Hanne Agerbo
jen vil vi sammen med Jerlev sætte Baungård vil fortælle om salmersærlig fokus på salmesangen bl.a. nes melodier og sognepræst Inger
ved at inddrage vore kor og ved at Marie Raunkiær-Jensen om teolosynge både nye og gamle salmer, gien bag salmerne.
der giver ord og toner til livet i dets
1. søndag i advent – Familiegudstjeneste kl. 10.30 i Højen Kirke.
Konfirmanderne og Kirkens Børne- og ungdomskor medvirker.
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Kirkehøjskolens efterårsprogram 2014
Tema: Fortælling
Torsdag d. 11. september
Kl. 10.00:

”Om den magiske mundtlige fortælling”
v/ skuespiller og historiefortæller Vigga Bro, Hellerup

Kl. 13.00:

”Fortællingernes mangfoldighed”
v/ skuespiller og historiefortæller Vigga Bro, Hellerup

Torsdag d. 9. oktober
Kl. 10.00:

”Menneskesynet i ny nordisk litteratur”
v/ sognepræst Marianne Frank Larsen, Vor Frue Kirke, Aarhus

Kl. 13.00:

”Bibelske kvindeskikkelser i lyst og nød”
v/ sognepræst Lisbeth Filtenborg, Gauerslund

Torsdag d. 13. november
Kl. 10.00:

Bibelhistorie for nu-danskere”
v/ sognepræst Flemming Kloster Poulsen, Randers

Kl. 13.00:

”Fremførelsen af Kaj Munks skuespil ”Ordet”
v/ tidligere efterskoleforstander Jørgen Nørgaard

Sted:

Mølhom Sognehus. Der vil ligge foldere med nærmere
beskrivelse og pris i kirkens våbenhus.
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Adresser
Sognepræst i Højen: Inger Marie Raunkiær-Jensen, Gl. Højenvej 136,
7100 Vejle. Telefon 75 86 31 28, email: imrj@km.dk. Fridag: fredag.
Anna Marie Erbs, vikarierende sognepræst i Ødsted-Jerlev, passer oftest
embedet, når jeg har fri. Hendes adr. er: Hvilestedvej 39, 6000 Kolding,
tlf.: 21 42 93 51, email: amer@km.dk.
Fridag: mandag.

Ungdomspræst Rikke Holm
Haraldsgade 10, 7100 Vejle.
Tlf. 61 20 18 48, email: riho@km.dk
www.ungpraest.dk

Menighedsrådsformand:
Marcus Kring
tlf. 75 86 35 98
email: 7923@sogn.dk

Kirkesangere
Pernille Böser, tlf. 22 14 04 40
Frida Jensen, tlf. 75 86 33 21
Hans Jørgen Bjerre, tlf. 20 61 20 43

Kirkeværge:
Ingrid Møller-Nielsen
tlf. 75 86 33 76
email: 7923@sogn.dk

Graver:
Ingrid Hvidberg,
tlf. 20 85 47 56,
email: graver@hoejenkirke.dk

Organist og korleder:
Hanne Agerbo Baungaard
tlf. 75 82 55 10
email:
hanneabaungaard@gmail.com

KFUM-spejderne i Højen:
Interesserede kan henvende sig til
Birte Nielsen, tlf. 75 96 32 09
eller 21 25 08 05

Hjemmeside-adresse: www.hoejenkirke.dk
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Gudstjenesteliste
3. aug.
10. aug.
17. aug.
24. aug.
31. aug.
7. sept.
14. sept.
21. sept.
28. sept.
5. okt.
12. okt.
19. okt.
26. okt.
2. nov.
9. nov.
16. nov.
23. nov.
30. nov.

7. s. e. trin.
8. s. e. trin.
9. s. e. trin.
10. s. e. trin.
11. s. e. trin.
12. s. e. trin.
13. s. e. trin.
14. s. e. trin.
15. s. e. trin.
16. s. e. trin
17. s. e. trin.
18. s. e. trin.
19. s. e. trin.
Alle helgens dag
21. s. e. trin.
22. s. e. trin.
Sidste s. i kirkeåret
1. s. i advent

Højen
9.00
Se J & Ø
9.00 (AM)
10.30
14.00 *
Sogneudflugt
10.30 BJ
14.00 Høst K*
Se J & Ø
10.30
10.30
9.00 (AM)
10.30
19.00*
Se J
10.30
10.30 (AM)
10.30* K

Jerlev
Se H & Ø
10.30 (IM)
10.30
Se H & Ø
Se H
Se Ø
9.00
Sogneudflugt
10.30 Høst
9.00 (IM)
9.00
Se H & J
10.30
17.00
10.30 (IM) K*
9.00
Se H & Ø
14.00

Ødsted
10.30 (IM)
9.00 (IM)
Se J & H
9.00
Se H
10.30
10.30
Sogneudflugt
14.00 Høst
Se J og H
10.30
10.30
9.00
19.00
9.00 (IM)
10.30
9.00
10.30

H: Højen. J: Jerlev. Ø: Ødsted. K: Kor medvirker. *: Særlige gudstjenester: Se under ”Særlige gudstjenester og arrangementer” side 8
AM: Anna Marie Erbs; IM: Inger Marie Raunkiær-Jensen; BJ: Bodil Jølver;
Der kan forekomme ændringer i gudstjenestelisten så tjek kirkens hjemmeside: www.hoejenkirke.dk
Indsamlinger: Fra 7. s. e. trin. – 10. s. e. trin er der indsamling til Danmission, fra 11. s. e. trin – 15.
s. e. trin til Kirkens Korshær i Vejle, fra 16. s. e. trin – Sidste søndag i kirkeåret til Menighedsplejen og
fra 1.-3. s. i advent til Danmissions Luciaindsamling (udsatte og fattige børn i u-lande).
Hvidkilde: Der holdes gudstjeneste på Hvidkilde tirsdag d. 12. aug. og tirsdag d. 7. okt., begge dage
kl. 14.30. Alle er velkomne.
Kirkebil til alle gudstjenester og menighedsrådets arrangementer. Når der ikke er gudstjeneste i Højen, er man velkommen til at benytte kirkebilen til Jerlev eller Ødsted. Ring til
Vejle Taxa, tlf. 70 20 12 22, ved gudstjenester senest kl. 20 dagen før; ved arrangementer i god tid
samme dag.
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