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Nyt fra Præsten
Den oversete verden
I maj så jeg en smuk og tankevækkende uds lling i Århus Kunsthal af Lasse Krogh Møller. Uds llingen hed ”Ephemera mundi – den
oversete verden”.

at ’musealisere’
det diminu ve
og det oversete
er et tema eller en metode,
der er gennemgående for mine værker”.

Når man taler om samlere, tænker
man t på folk, der samler på værdifulde ng, der med den akkumulerer endnu mere værdi. I den
helt anden grø ﬁndes så dem, der
samler l hobe, fordi de ikke kan
skille sig af med ngene. Kunstneren Lasse Krog Møller, født i 1972,
hører l en tredje kategori af samlere.

Uds llingen var delt op i fem rum,
som havde hver sin farve. Der var
rummet for ”ingen ng”, hvor der
for eksempel var samlingen af
224 stykker himmel (2003/2018),
som var en collage af 224 ganske
små farvede rektangler, der var
fotograﬁske udsnit af lidt himmel.
Neden under hvert billede stod der
skrevet, hvorfra fotoet var taget.
Hans praksis handler om at samle Det var nat i New York, ser man, let
oversete og værdiløse ng, ikke for diset blå himmel i Kalundborg, og
at få en stor samling, men derimod ﬁndes der virkelig et sted, der hedfor, gennem en æste sk organise- der Pilatus, ja, det gør der, det er et
ring af de uanseelige fund, at få bjerg i Schweiz, og derfra får vi en
dem l at fortælle noget om os selv.
Man kunne også sige, at det handler om at bringe de oversete ng
i tale på en æste sk, overraskende
og omsorgsfuld måde, der rummer lige dele antropologisk undersøgelse, poe sk fornemmelse og
humoris sk overskud. Selv har han i
et interview sagt, at ”interessen for
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ter. Der var f.eks. denne besked
l en Helle fra Natasha med ﬂere:
”Hej Helle. Vi vil gerne bruge dem
der handsker i morgen, når det er,
vi skal ned i billedkunst og male.
Kommer de selv der ned el. skal vi
selv hente dem?”
Der var mange ﬂere pudsige fund og
iag agelser. Uds llingen ﬁk mig l
at tænke på, at Jesus havde et særligt øje for de oversete mennesker,
for dem, der ved første øjekast ikke
synede af noget. Dem havde Jesus
ikke kun øje for, men også et særligt
godt øje l. Tag f.eks. tolderen Zakæus, den lille mand, der bare ville

næsten mørkeblå bid lu rum. Der
var også en bid blå himmel fra Vejle. Uanset hvor vi bor, er det den
samme himmel, der hvælver sig
over os.
I et andet rum, det mørkerøde
rum, var der samlinger af objekter.
Der var f.eks. ”Samlingens afd. f.
fundne cigaretskod”, tre tavler med
440 cigaretskod. Cigaretskod er
egentlig aﬀald, men her kom man
l at tænke på dem som noget særligt. For hvert eneste skod var sat
på tavle med nål, alle forsynet med
bi esmå maskinskrevne angivelser
af art: Prince, King´s, ukendt mærke
osv., fundsted og dato. Man kom
uvilkårligt l at tænke på ”mennesket bag cigaretskoddet”.
Særligt rørende var ”Samlingens
afdeling for fundne sedler, meddelelser, breve og andre dokumen-
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se Jesus, da han drog ind i Jerusalem før påskefesten. Han kravlede
derfor op i et træ for bedre at kunne
se Jesus. Zakæus var ringeagtet og
ugleset, men Jesus så på ham med
nye øjne. Han standsede op lige
foran træet og råbte ”Hej Zakæus,
kom ned fra det træ. Giver du en
bid mad i a en?” Folk var målløse.
Vidste Jesus da ikke, hvilken slags
mand Zakæus var? Jo det gjorde
han, men han vidste mere end det.
Han vidste, at også Zakæus var et
Guds barn, som havde de samme
længsler i sig som alle andre mennesker. Længsler e er at blive set
og elsket, ikke fordi man er den,
man er, men på trods…

Kristendommens befriende budskab l os alle er, at vi ikke behøver
anstrenge os for at gøre os synlige, som det ellers lyder fra ern
og nær, at vi skal, hvis vi vil frem i
denne verden. Vor Herre ser os alligevel. Og jeg tror fak sk, at verden
bliver større og rigere for os, hvis
vi giver os selv lov og d l at undres – også over alt det, vi så nemt i
vores travlhed eller selvoptagethed
kommer l at overse. Som Piet Hein
siger: ”Den, Guds klarsyn falder på,
ser det store i det små.”
Rig g god sommer!
Mange hilsner
Inger Marie Raunkiær-Jensen

Konﬁrma on
Den 22. april blev årets konﬁrmander konﬁrmeret. Også i år var
kirken fyldt l bristepunktet af feststemte og glade mennesker. Konﬁrmanderne har lavet mange ng i
løbet af den d, de har gået l forberedelse. Bl.a. sa e de en lørdag
af l at arbejde med at lave collager.

af deres konﬁrma onsord. Der blev
arbejdet koncentreret og intenst
med opgaven. Ikonerne blev slutteligt monteret i en ramme. Resultatet blev nogle meget smukke og
tankevækkende ikoner, som ind l
den 22. april – konﬁrma ons-søndagen – smykkede vores kirke. Den
22. april ﬁk konﬁrmanderne lov l at
Konﬁrmand-ikoner
tage dem med hjem l evig arv og
Ikon betyder som bekendt billede. eje som et smukt minde fra deres
Konﬁrmandernes opgave var som konﬁrma ons d. Herunder viser
foregående år at lave illustra oner konﬁrmanderne deres resultater.
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Caroline Friborg Christensen

Silas Bredahl Petersen

Jeppe Gade Lynderup

Ma hias Re enwander Blixt Smed

Signe Skovgaard Bernt

Silas Ærenlund Nicolajsen
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Kris an Buhl Henriksen

Rebekka Højland Abildtrup

Emil Christensen

Jonathan Ole Moustgaard

Laura Nørgaard Priess

Sigrid Vinther Kruse

Zezilie Eunike Knudsen
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Nyt fra menighedsrådet
l ﬂere opgaver,
betyder det, at
der ikke bliver så
mange mer l
medhjælp.
Det
får så desværre den betydning, at
vi ikke længere kan have Kim Andersen ansat som gravermedhjælper i sommerhalvåret. En stor tak
l Kim for de næsten 12 år, han var
ansat ved Højen Kirke.

Det er med glæde, at vi nu kan
præsentere vores nye graver Lars
Grauslund, som er blevet fast ansat
fra d. 1. april. Han er nok allerede
kendt af mange, da han har været
del ds ansat meget af det sidste år.
Vi ser i menighedsrådet frem l et
godt samarbejde med Lars.
Menighedsrådet har i løbet af vinteren diskuteret, om den frem dige
betjening/pasning af kirkegården
skulle ændres. Det er beslu et, at
vi vil leje l mere af arbejdet bl.a.
hækkeklipning. Hækkene er avnbøg, som er meget smukke, men
desværre også vokser meget kra ig
og derfor kræver to gange klipning
hvert år. Vi håber, at udliciteringen
af hækkeklipningen vil gøre, at graveren får bedre d l de øvrige opgaver på kirkegården. Når vi lejer

Som medhjælp har menighedsrådet
beslu et at ansæ e Niels Erik Christensen to dage om ugen, Niels Erik
er ansat l at passe præstegården
samt aﬂøse i kirken/kirkegården.
Hjerteligt velkommen l Niels Erik,
som også er del dsansat ved Barrit
Kirke.
Marcus Kring, formand

Tak og farvel l Ingrid Hvidberg og velkommen l Lars Grauslund
Et trist farvel l Ingrid Hvidberg
Den 16. april 2017 meldte Ingrid
Hvidberg sig syg. ”Jeg har vist fået
en ﬁbersprængning”, sagde hun.
Det vidste sig dog at være meget
mere alvorligt. Som den gik, blev

det klart, at Ingrid ikke ville kunne
vende lbage l arbejdet som graver på Højen Kirkegård.
Jeg ved, at besøgende på kirkegården al d sa e stor pris på at
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tale med dig. Dit al d gode humør en stor tak l dig for de 15 år, du
kunne bringe smilet frem hos de var ansat ved Højen Kirke.
ﬂeste.
Menighedsrådet vil hermed re e Marcus Kring, formand
Også fra os medarbejdere skal der handling, men at du også levede
lyde en stor tak for den d, vi har med i det, der skete.
arbejdet sammen, Ingrid.
Tak for et godt og givende samarbejJeg, Inger Marie, vil personligt takke de gennem alle årene. Og tak fordi
dig for det engagement og den lev- du al d havde kaﬀe på kanden. Vi
ende interesse, du har al d har ud- håber det bedste for dig.
vist for det kirkelige liv. Jeg har sat
stor pris på, at du ikke blot sørgede På medarbejdernes vegne
for, at alt var i orden, når vi skulle Inger Marie Raunkiær-Jensen,
have en gudstjeneste eller kirkelig sognepræst
Et pænt farvel
Som det nok e erhånden er gået op
for læsere og kirkegængere har jeg
været sygemeldt gennem lang d
nu. Som rygterne nok vil vide, har
jeg fået knoglemarvskræ . Det er
en af de sjældnere former for kræ ,
men desværre også en af dem, man
ikke – i øjeblikket – kan udrydde.
Det er desværre også skyld i, at jeg
har fået knogleskørhed i svær grad.
Og det er det, der gør, at jeg ikke
længere kan være graver.
Jeg har ha 15 fantas ske år på
Højen Kirkegård hvor jeg har mødt
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mange forskellige mennesker og Jeg vil – i hjertet – al d være graver
skæbner. Jeg håber, at jeg i de år har og savner den hverdag jeg havde
gjort bare en lille forskel for nogen. der, men nu må der nye kræ er l.
Så tak for fantas ske år i sognets
Nu er det desværre deﬁni vt slut. midte. I gjorde det l et dejligt job.
Kroppen svigter – men humøret
holdes højt, alt mens jeg har min Ingrid
ugentlige gang på sygehuset.

Velkommen l Lars Grauslund
Fra menighedsrådets og fra medarbejderne side vil vi byde Lars
velkommen. Lars vil i det følgende
præsentere sig selv:
Graver Nyt
Søndag d. 1. april blev dagen, hvor
jeg blev fastansat som graver og kirketjener ved Højen Kirke.
Jeg er rig g glad for ansæ elsesforholdet og vil sige menighedsrådet tak for lliden l, at jeg kan fylde
pladsen ud og e erleve de tradioner og gøremål, som hører sig l
ved Højen Kirke .Jeg vil også gerne Den nye graver lader oldebørn hjælpe med den
sige en stor tak l kirkegængere sidste blomsterpynt ved Gerda Krings begravelse
og kirkegårdsbesøgende, som har præstegården og aﬂøse mig ved de
taget så godt og posi vt imod mig. kirkelige handlinger. Rig g hjertelig
velkommen l ham.
I vil sikkert også møde min nye
medhjælper, Niels Erik, som er Med min ansæ else vil der følge en
del dsansat. Niels Erik er ansat l del udvikling og nytænkning - særprimært at passe arealerne ved ligt på kirkegården. Jeg samarbej9

der tæt med menighedsrådet om
de større projekter, og derudover
er jeg selv ansvarlig for ltag i lidt
mindre skala. Vi skal bl.a. have omlagt et område på kirkegården mod
syd og vest, hvorved vi får større
græsarealer. Vi arbejder på en udlicitering af hækkeklipning, udlicitering af vinduespudsning, ændring
af området med haveredskaber l
kirkegårdsbesøgende, opretning
af ﬂisebelægning på hoveds en
op mod kirkedøren, udtynding af
kirkegårdens læbælte mod nord og
vest - og en masse andre små projekter, som vil være mere eller mindre synlige for Jer.

Kom endelig og spørg, hvis I er interesseret i eller blot lidt nysgerrig på, hvad vi arbejder med på
kirkegården.
OBS: Hvis du er anført som debitor
på et gravsted, må du meget gerne
kigge forbi graverkontoret, så jeg
kan få opdateret dine kontaktoplysninger i kirkegårdens IT-system.
Jeg tænker her særligt på telefonnummer/mobiltelefonnummer og
mailadresse.
Venlig hilsen
Lars Grauslund

Det sker...
Kor ved kirken
Voksenkoret starter: onsdag d. 5. sept. kl. 19.15-20.45 i Sognehuset.
Børnekoret starter: rsdag d. 4. sept. kl. 14.30 eller lige e er skole d i
Mul huset.
Ungdomskoret starter: rsdag d. 4. sept. kl. 17.40 i Mul huset.
Interesserede kan henvende sig l organist Hanne Agerbo Baungaard.
Konﬁrmander og juniorkonﬁrmander
Konﬁrmander
Konﬁrmanderne går l konﬁrmandforberedelse fra e erårsferien og ind l
konﬁrma onen (næste år d. 12. maj).
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Juniorkonﬁrmander
Hvert år bliver alle børn, som går i 3. klasse, inviteret l at være juniorkonﬁrmander. Alle børn kan deltage, også selv om de ikke er døbte. Forløbet
strækker sig over 7 gange, i uge 33 – 39. Første gang er onsdag d. 15. august lige e er skole d. Børnene får en indbydelse uddelt i skolen.

Særlige gudstjenester
Fælles sommermøde søndag d. 26. august kl. 13.30 i Ødsted Kirke og
Sognehus. Gudstjeneste og foredrag med sognepræst i Haderslev Domsogn, Soﬁe Bonde Eriksen. At tale om det usynlige
Vores tro er noget dybt personligt og noget
vi sjældent snakker om over kaﬀen. “Hvordan
tror du Gud er?” er et spørgsmål, man for det
meste kun har glæden af at høre, når man
har mindre børn. Og så mærker man pludselig, når man står og siger “Øh...”, at det ikke
er noget, vi er vante l at tale om. Én ng er
at tale teologisk om Gud – noget andet er at
udtrykke, hvad “jeg” tror på og vove sig bort
fra faglighedens eller kirke-termernes trygge
grund. Her kan præster også komme l kort.
Men det er rig g godt at blive spurgt om og
at overveje, hvad man tror om Gud, for hvad vi tror om Gud, siger ganske
meget om, hvad vi bærer med os fra barndommen og fra de mennesker,
der har været og er de aller vig gste i vores liv på godt og ondt. Og at gøre
sig den overvejelse kan bane vej for, at man hører evangeliet på ny!
Soﬁe Bonde Eriksens foredrag vil handle om barndommens fores llinger
om Gud, og hvordan de fores llinger udvikler sig i løbet af livet. Det bliver
et tankevækkende og spændende foredrag krydret med musik og salmer
undervejs. Soﬁe Bonde Eriksen er gi med sognepræsten i Ødsted og Jerlev, Mar n Bonde Eriksen.
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Sommermødet begynder med gudstjeneste i Ødsted Kirke kl. 13.30. E erfølgende er der foredrag ved Ødsted Sognehus, hvis vejret er l det på
amﬁscenen, men ved regn eller kra ig blæst går vi inden døre. Der serveres kaﬀe og kage, og det hele er ganske gra s.
Vel mødt l årets sommermøde for Ødsted, Jerlev og Højen sogne!
Høstgudstjeneste søndag d. 23. sept. kl. 14.00 i Højen Kirke
Kirkens Børne- og ungdomskor medvirker. Desuden medvirker juniorkonﬁrmanderne. Børnene er velkomne l at tage frugter og grøntsager med,
som bæres ind i kirken under den første salme. E er gudstjenesten er der
kirkekaﬀe i sognehuset.
Alle helgens dag – søndag d. 4. nov. kl. 17.00 i Højen Kirke
Ved denne gudstjeneste mindes vi dem, der er døde og begravede eller
bisa e i Højen sogn siden sidste år Alle Helgen. Pernille Böser vil spille på
tværﬂøjte.
Musikgudstjeneste med Ecclesia Duo - søndag d. 18. nov. kl. 10.30 i
Højen Kirke
Gudstjenesten er fælles for Højen og Jerlev, og kor vil også medvirke.
1. søndag i advent d. 2. dec. – Familiegudstjeneste kl. 10.30 i Højen Kirke
Konﬁrmanderne og Kirkens Børne- og ungdomskor medvirker.

Arrangementer
Sommerudﬂugt l Aabenrå og deromkring onsdag d. 5. september
Onsdag d. 5. september a older Højen Menighedsråd og Højen E erløn- og Pensionis orening sin årlige udﬂugt, denne gang l Åbenrå
og omegn. Turen går l Løjtland bl.a. med besøg i Løjt Kirke med dens
berømte altertavle og med rundtur på halvøen, og med middag og kaﬀe
på Rødekro Kro. Endvidere med valgfri mulighed for at se enten Chr. Pan12

bos nyåbnede maleriuds lling (entre kr. 50,-) eller at køre med bussen l
Postmestergårdens smukke, fredede have i Aabenrå (Gra s adgang).
Afgang: Fra Hvidkilde kl. 9.30.
Hjemkomst: Ca. kl. 17.
Pris: 225 kr. for bus/guide og middag med kaﬀe.
Tilmelding: Senest onsdag d. 22. august l Karen Jørgensen (2046 1084)
eller Henning Maj (2826 1024).
Turleder: Johs Rahbek (4057 6369).
Alle er velkomne!
E erårsmøde rsdag d. 2. okt. kl. 19.30 i Jerlev Kulturhus
(Forsamlingshus).
Gamle og nye veje – et foredrag om
at være pilgrim ved Elizabeth KnoxSeith, pilgrimspræst.
”Jeg er Vejen, Sandheden og Livet –
ingen kommer l Faderen uden ved
mig”, siger Jesus l sine disciple lige
e er Judas er gået ud i na en, skærtorsdag. Det er samme a en, som
han deler den sidste nadver med
dem, og vasker deres fødder.
De ord, Jesus sagde l sine disciple for 2000 år siden, inspirerer os
også i dag. De mange, som fulgte
Jesus dengang, kaldte sig selv for dem, der følger ”Vejen”. De så sig selv
som pilgrimme, altså som nogen, der drager ud i verden for at vandre på
fremmed mark, optaget af at følge i Jesu fodspor, og tjene Gud.
At være pilgrim i dag er præget af modernitetens verdensforståelse. Vi
er pilgrimme under noget mere luksuriøse forhold end disciplene var det
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på Jesu d - og vi er heller ikke pilgrimme på samme måde som i middelalderen, hvor pilgrimsfromheden ﬁk stor udbredelse. F.eks. sæ er vi
ikke vore liv på spil, og der er som regel gode overnatningsmuligheder
undervejs.
I foredraget vil vi se på forskellen mellem at være pilgrim før og nu, og
hvad det er, som driver modernitetens pilgrimme l at vandre. En af de
kendteste pilgrimssange er ”Må din vej gå dig i møde”. Hvordan opdager
vi de veje, der kommer l os?
Mød op l en spændende a en. Kaﬀen koster 40 kr.
Filma ener i Højen Sognehus
Tema: Det skrøbelige menneskeliv
Tirsdag d. 25. sept. og rsdag d. 13. nov. kl. 19- 22.00
Tirsdag d. 25. sept.: ”Nøgle Hus Spejl”
Dramaet ‘Nøgle Hus Spejl’ handler om den
76-årige Lily, der er ﬂy et på plejehjem sammen med sin syge mand, Max.
Hverdagen går med at passe ægtemanden,
og det eneste a ræk sker, når deres voksne
da er indimellem kommer på besøg. En dag
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ﬂy er en ældre svensk mand ind i lejligheden overfor.
Herren går under navnet Piloten, og hans livsglade væsen er en direkte
kontrast l den sengeliggende og mentalt fraværende Max. Lily bliver
ltrukket af sin spændende genbo, men snart bliver hun konfronteret
af familien og de øvrige plejehjemsbeboere, der ikke forstår den ældre
kvindes valg.
Ghita Nørby spiller hovedrollen som den viljestærke Lily i ﬁlmen, der giver
et virkelighedstro indblik i livet på et plejehjem, men sam dig er det en
fortælling om vanskelig kærlighed i lværelsens sidste år.
Instruktør: Michael Noer. Udgivelsesår: 2015.
Tirsdag d. 13. nov.: ”Mand falder”
Dokumentarﬁlmen ”Mand falder” handler om kunstmaleren Per Kirkeby,
som døde for nylig (d. 9. maj). Han blev 79 år gammel.
Instruktøren Anne Wivel følger Per Kirkeby tæt
i perioden, e er han faldt ned af en trappe, der
resulterede i en hjerneskade. Uheldet betød ikke
blot, at kunstneren mistede førligheden, men
også evnen l at kunne genkende farver og endda
sine egne kunstværker.
I samtale med familie, venner, kollegaer og kunstneren selv tegner Anne
Wivel et portræt af maleren Per Kirkeby, hans kamp for at vende lbage l
sit dligere liv og ikke mindst l kunsten. ”Mand falder” er et indgående
portræt af Per Kirkeby (f. 1938), der er en af Danmarks mest interna onalt
anerkendte kunstnere, som blev slået l Ridder af Dannebrog i 1997.
Instruktør: Anne Wivel. Udgivelsesår: 2015.
Kaﬀe/te, kage og vand koster 25 kr. Pengene går l kirkens Menighedspleje (Julehjælp).
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Li eratura ener i Højen Sognehus eller privat
mandag d. 10. sept. og mandag d. 22. okt. kl. 19-21
Mandag d. 10. sept. vil vi samtale om romanen ”Folkets Skønhed” af
Merethe Plys Helle
Kort beskrivelse af ”Folkets skønhed”: Marie vokser op på Langeland i
1930´erne i et hjem, hvor børnene er mange, pengene få og vold hverdag
- også før krigen kommer og gør et fa gt samfund endnu fa gere. Lyset
melder sig i form af O o, en elektrikerlærling med klare blå øjne. Sammen undslipper de Langelands fa gdom og rejser l hovedstaden for at
skabe sig en ny og bedre frem d. Men Langeland ﬂy er med på godt og
ondt. “Folkets Skønhed” er Merete Pryds Helles slægtskrønike baseret på
hendes egen familiehistorie.
Romanen blev vinder af De Gyldne Laurbær 2016 og nomineret l Weekendavisens li eraturpris, DR Romanprisen og Poli kens Li eraturpris
Mandag d. 22. okt. vil vi samtale om romanen ”Jeg nægter” af Per Petterson
Kort beskrivelse af ”Jeg nægter”: “Jeg nægter” er en roman af Per Petterson om brudte venskaber, kærlighed og lgivelse. Tommy og Jim var
engang pot og pande, men det stærke venskab døde ud, og nu har de
ikke set hinanden i 35 år. Helt lfældigt ændrer de e sig, da de pludselig
støder på hinanden midt på en bro. Nu skal det vise sig, om der er fundament l at lære hinanden at kende igen. Kan de? Vil de? I “Jeg nægter”
følger vi det døgn, hvor de to mænd møder deres for d.
Tilmelding: Senest mandag d. 3. september l Inger Marie RaunkiærJensen, email: imrj@km.dk; tlf. 7586 3128.
Sted: A ængig af, hvor mange vi bliver, mødes vi enten privat eller i Højen
Sognehus. Nærmere informa on ved lmelding.
Kaﬀe/te, kage og vand koster 25 kr.
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Studiekreds i Ødsted sognehus. Hvorfor tro?
Datoer: Torsdag d. 13. sept., torsdag d. 27. sept. rsdag d. 9. okt. og rsdag d. 30. okt. – alle a ener kl. 19.30.
Interesserede kan henvende sig l sognepræst Mar n Bonde Eriksen,
mber@km.dk, tlf. 7586 5041.
Koncerter
Koncert i Højen Kirke torsdag d. 11. okt.
kl. 19.30 med Chris Minh Doky m. pianist.
Nærværende fortolkninger af danske
og udenlandske sange, deriblandt nogle
danske salmer
Oplev den kendte danske bassist, Chris
Minh Doky, i en smuk duokoncert, som
kun kan opleves i de danske kirker. Den danske verdensstjerne er ikke
kun kendt for sin smukke tone og talent, men især for de historier han
fortæller igennem sit instrument. En in m og nærværende koncert med
kontrabassen som det melodibærende instrument.
Julekoncert med Zenobia og gæster rsdag d. 4.12. kl. 19.00 i Jerlev Kirke
Zenobia er veletablerede fortolkere af den danske sang-, salme- og visetradi on. De tre kvinder, alle oprindeligt fra
området nær Egtved i Jylland, har spillet hundredvis af koncerter siden 2007. Trioens koncerter er musikalske oplevelser, bundet sammen af fortællinger om sangene, reﬂeksioner
om at leve et liv i nu den med et soundtrack af gamle ord og toner, og om
balancen mellem fornyelse og bevarelse.
Trioen beostår af sangerinden Louise Støjberg, harmonikaspilleren Me e
Kathrine Jensen Stærk og pianist Charlo e Støjberg. Gæstemusikanter er
trompe st Torben Sminge og violinist Andreas Tophøj.
Entre: 70 kr. Arrangører: Ødsted-Jerlev Menighedsråd.
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Ny sorggruppe
Sorgen
Når et menneske dør fra os, er det helt naturligt, at vi bliver fulde af sorg
og l der plages af kao ske og nega ve tanker. Sorg er en helt naturlig
reak on på et tab. Psykolog Mai-Bri Guldin, der på Århus Universitet har
lavet forskningsarbejde i sorg, skriver i sin bog ”Sorg”, at Sorg og glæde er
tæt forbundne. De to følelser er hinandens forudsætninger og fuldender
hinanden. Det er jo netop sådan, at hver gang, der er et menneske, vi
føler kærlighed l, er der også risiko for at miste det menneske.
Sorg er en følelse, det kan føles rig g uoverkommelig og svær at dele med
sine omgivelser, og man kan komme l at føle sig alene med sine følelser
og tanker omkring tabet.
Sorggruppe i e eråret i Ødsted Sognehus
Fra e eråret bliver der mulighed for at være med i en sorggruppe for
voksne, som mødes i sognehuset ved Ødsted kirke. Kriteriet for at være
med i en sorggruppe er, at man bærer på en sorg, som det er svært at gå
med på egen hånd.
Vi vil mødes 8 gange begyndende i september måned af 2-2½ mer pr.
gang, alt e er det endelige antal medlemmer. Gruppen vil maksimalt
rumme 8 deltagere, da det er vig gt, at alle kan komme l orde og blive
ly et l. Det er uden betydning, om du er vant l at komme i kirken eller
ej, og der kræves ikke nogen forudsætninger for at være med i gruppen.
Det bliver en ”lukket” gruppe, hvilket betyder, at der ikke løbende optages
medlemmer. Dét har stor betydning for deltagerne, idet det er med l at
skabe en høj grad af tryghed og samhørighed i gruppen. Der er naturligvis
tavshedspligt for dem, der deltager.
Du vil via en samtale med sognepræst Mar n Bonde Eriksen eller sognepræst Inger Marie Raunkiær-Jensen kunne blive klogere på, om du måske
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kan have gavn af et sådant forløb. Det vil også sikre, at du, hvis du sidder
med en mere langvarig kronisk sorg, kan blive henvist l et mere relevant
lbud end en sorggruppe.
Gruppemøderne vil foregå i Ødsted Sognehus, hvor vi tænder lys, synger
fælles sange, taler i gruppen, med plads l grin og gråd, ly er l musik
og meget mere. Hver gang serveres der også kaﬀe og kage. Vi vil bruge
kirkerummet ind i mellem. Der vil gennem stø e og indbyrdes samtale
skabes mulighed for at ﬁnde livsmodet frem e er et tab. I sorggruppen
vil du opleve, at der er plads l din sorg, dine fortællinger, dine tårer, din
afmæg ghed, din vrede. Ligesom der er plads l dig de dage, hvor du har
mest har brug for at være tavs og l stede i gruppen.
Inge Lolk er sorggruppeleder
Jeg er uddannet socialrådgiver med 23 års erfaring på familieområdet
og har derfor erfaringer med familier i sorg. Derudover er jeg uddannet
cand. mag. i diakoni, hvor jeg særligt – i såvel projekt som kandidatspeciale – har beskæ iget mig med sorgforståelse, sorgbehandling og sorggrupper for børn, unge og voksne. Min interesse for den åndelige omsorg
i forhold l medmennesker i sorg er ikke mindst opstået af egne tab, og
har medvirket l, at jeg gerne vil bidrage med de e ltag i vores sogne,
og med min familieterapeu ske lgang har jeg blik for, at sorg kan være
særdeles vanskelig at bære, hvis man sidder og føler sig ensom i rela on
l sin familie eller sine kære.
Inge Lolk
Tlf.: 21 75 54 89
Mail: sangfugl@live.dk
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Kirkehøjskolens e erårsprogram 2018
Tema: Det uny ges nødvendighed
Torsdag den 20. september
Kl. 10.00: ”Ny en ved uny g viden” – om kunsten at styrke sine forbavselseskompetencer v/ Erik Lindsø, forfa er og kulturjournalist.
Kl. 13.00: ”Leve livet i ﬂere dimensioner” v/ Lene Højholt, dligere præst.
Torsdag den 25. oktober
Kl. 10.00: ”Det uny ges nødvendighed”
v/ Mikkel Wold, præst ved Marmorkirken i København.
Kl. 13.00: ”Al d Allerede Elsket – set fra sidelinjen”
v/ Helle Skaarup, leder af Refugiet, Løgumkloster. Lene Skaarup
var i 7 år gi med nu afdøde musiker, forfa er og foredragsholder Peter Bas an. Videnskabsforfa eren Tor Nørretranders
udgav kort e er Peter Bas ans død samtalebogen mellem ham
og Peter Bas an: “Al d allerede elsket”.
Torsdag d. 15. november
Kl. 10.00: ”Hvilens nødvendighed” v/ Kim Grysbæk, cand. mag. i diakoni.
Kl. 13.00: ”Det ny er ikke – bare syng!”
v/ Morten Skovsted, præst og Iben Krogsdal, salmedigter.
Sted: Mølholm Sognehus. Der vil ligge foldere med nærmere beskrivelse og
pris i kirkens våbenhus.
Tilmelding skal ske under Vejle Provs s hjemmeside under fanebladet
Kirkehøjskolen: h ps://www.vejleprovs .dk (kan dligst anvendes fra
1. august 2018) eller på telefon 2547 1000.
Betaling sker sam dig med lmelding.
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Adresser
Sognepræst i Højen: Inger Marie Raunkiær-Jensen, Gl. Højenvej 136,
7100 Vejle. Tlf. 7586 3128, e-mail: imrj@km.dk. Fridag: fredag.
Sognepræsten i Ødsted-Jerlev, Mar n Bonde Eriksen, passer o est embedet, når jeg har fri. Hans adr. og tlf.nr.: Ribevej 42, Ødsted, 7100 Vejle,
tlf.: 7586 5041 / 2142 9351, e-mail: mber@km.dk. Fridag: mandag.
Ungdomspræst Anders Michael Grønfeldt
Haraldsgade 10, 7100 Vejle. Tlf. 6120 1848,
e-mail: amgr@km.dk, www.ungpraest.dk
Korshærs- og diakonipræst Signe To
Vor Frelsers Kirke, Vejle. Tlf. 2940 3925, e-mail: sit@km.dk
Menighedsrådsformand:
Marcus Kring, tlf. 7586 3598, e-mail: 7923@sogn.dk
Kirkeværge:
Ingrid Møller-Nielsen, tlf. 7586 3376, e-mail: 7923@sogn.dk
Organist og korleder:
Hanne Agerbo Baungård, tlf. 2257 8305, e-mail: hanneabaungaard@gmail.com
Kirkesangere
Pernille Böser, tlf. 2214 0440, Frida Jensen, tlf. 7586 3321,
Hans Jørgen Bjerre, tlf. 7586 5043.
Graver
Lars Grauslund, tlf. 2085 4756, email: graver@hoejenkirke.dk
Præstesekretær
Sanne Sommer, tlf. 7555 1340, e-mail: sas@km.dk, træﬀes hverdage kl. 9-13.
KFUM-spejderne i Højen:
Interesserede kan henvende sig l Lærke Ditlevsen, tlf. 2752 2412,
e-mail: l.arkii@live.dk

Hjemmeside-adresse: www.hoejenkirke.dk
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Gudstjenesteliste
01. juli
08. juli
15. juli
22. juli
29. juli
05. aug.
12. aug.
19. aug.
26. aug.

5. s. e. trin.
6. s. e. trin.
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.

02. sept. 14. s. e. trin.
09. sept. 15. s. e. trin.
16. sept. 16. s. e. trin.
23. sept. 17. s. e. trin.
30. sept.
07. okt.
14. okt.
21. okt.
28. okt.
04. nov.
11. nov.
18. nov.

18. s. e. trin.
19. s. e. trin.
20. s. e. trin.
21. s. e. trin.
22. s. e. trin.
Alle helgens dag
24. s. e. trin.
25. s. e. trin.

25. nov. Sidste s. i kirkeåret
02. dec. 1. s. i advent

Højen
09.00 (MB)
10.30
09.00
10.30

Jerlev
09.00 (IM)
10.30 (IM)
09.00 (IM)
10.30

09.00 (MB)
10.30 (MB)

Ødsted
10.30
09.00 (IM)
10.30 (IM)
09.00
10.30

09.00
13.30 K (SBE)
Fælles sommermøde
09.00

10.30
10.30

10.30
09.00 (IM)
10.30
14.00
Høstgudstjeneste begge steder
14.00 K
Sogneudﬂugt begge steder
Høstgudstjeneste
10.30 K
09.00
10.30
10.30 (MB)
09.00
09.00 (MB)
10.30
09.00 (IM)
10.30 (IM)
10.30 K
09.00 (IM)
17.00
19.00
17.00
09.00
10.30 (IM)
10.30
10.30
Musikgudstjeneste med Ecclesio duo K
10.30
09.00
10.30 K
10.30
Familiegudstjen.
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K: Kor medvirker. Hvor intet andet er anført prædiker Inger Marie Raunkiær-Jensen (IM) i Højen Kirke og Mar n Bonde Eriksen (MB) i Jerlev og
Ødsted Kirker. SBE: Soﬁe Bonde Eriksen.
Der kan ske ændringer i kalenderen, så tjek de seneste oplysninger på kirkens hjemmeside: www.hoejenkirke.dk
Indsamlinger: Fra 5. s. e. trin. - 10. s. e. trin. er der indsamling l Danmission, fra 11. s. e. trin. - 17. s. e. trin. l Kirkens Korshær i Vejle, fra 18. s. e.
trin. - sidste søndag i kirkeåret l Menighedsplejen og fra 1. - 3. s. i advent
l Danmissions Luciaindsamling (udsa e og fa ge børn i u-lande).
Gudstjenester på Hvidkilde: Onsdag d. 25. juli, onsdag d. 26. sept., onsdag d. 24. okt. og onsdag d. 12. dec., alle dage kl. 14.00. Alle er velkomne.
Kirkebil l alle gudstjenester og menighedsrådets arrangementer. Når
der ikke er gudstjeneste i Højen, er man velkommen l at beny e kirkebilen l Jerlev eller Ødsted. Ring l Vejle Taxa, tlf. 70 20 12 22 og bes l
“Kirkebilen”. Det er ds nok at gøre det samme dag.

Ødsted Kirke

Jerlev Kirke
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