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PÅSKEPASSIONEN
Kom l Familie- og Musikgudstjeneste
med TRIOfabula Palmesøndag d. 25. marts kl. 15.00
og få påskens begivenheder fortalt i ord og musik

Nyt fra Præsten
ko n f i r m a n d e r
glade for at høre.
For den fortæller
dem, at det er
lladt at komme
i tvivl. Guds kærlighed l os a ænger ikke af, om vi
al d er i stand l at tro på ham. Vi
læser sammen fortællingen om Jesus, der går på vandet. Og om disciplen Peter, der prøver at gå ud l
ham, men falder i vandet, fordi han
Gud tror på dig
Jeg fortæller dem gerne en lille his- kommer i tvivl. ”Hvad sker der så?
torie fra ”det virkelige liv”. En ældre Lader Jesus ham drukne?”, spørger
dame fra Jerlev, som nu er død, jeg dem. ”Nej!”, svarer de prompte.
kom for mange år l mig og sagde, Jesus lader ikke Peter drukne og
at hun var ked af det. ”Hvorfor?” sejle sin egen sø, men holder fast
spurgte jeg. ”Jo”, fortalte hun, ”mit ved ham og siger: ”Peter, Peter,
barnebarn vil ikke konﬁrmeres, for hvorfor er det så svært for dig at
han er i tvivl om, om han tror nok bevare troen?” Det opbyggelige i
på Gud.” Så gik der en d. En dag denne fortælling er, at Gud holder
e er gudstjenesten tog hun mig l fast ved Peter, selv om Peter komside og fortalte glad: ”Nu vil han mer i tvivl.
gerne konﬁrmeres!” ”Hvad da?”
spurgte jeg. ”Jo, jeg fortalte ham, Jeg tror ikke på Gud, men jeg savat det, det kommer an på, ikke er, ner ham
om han kan tro på Gud, men at Gud Det er overskri en på en kronik
tror på ham.”
skrevet af en ung kvindelig studerende, Kathrine Lund Hansen, i
Gud holder fast ved dig
Kristeligt Dagblad d. 8. december
Denne opbyggelige historie er mine 2017. Overskri en er et citat fra

Skal man tro på Gud for at blive
konﬁrmeret?
Om ikke længe skal årets konﬁrmander konﬁrmeres. Et af de
spørgsmål, som konﬁrmanderne
næsten al d s ller mig, er, om man
skal tro på Gud for at blive konﬁrmeret. Hvad nu, hvis man kun
kan tro lidt? Eller hvad hvis man nogle gange slet ikke kan tro?
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første linie i Julian Barnes´ bog fra
2009: ”Ikke noget at være bange
for”. Det er en bog, hvor den oprindeligt gudløse Barnes reﬂekterer
over Guds mulige væren eller ikkeværen, da han rammer livets senere år. Kvinden fortæller, at hun
stødte på sætningen første gang en
sensommerdag for to år siden, da
hendes veninde citerede sin farmor
i en snak om deres forhold l Gud.

sine venner har hun fundet ud af,
at disse følelser af ensomhed med
livets byrder er særdeles mere
velkendt for hendes ”gudløse” venner end for de kristne venner. Selv
om hun ikke tror på Gud, er hun
begyndt at tage l gudstjeneste i
Grundtvigs Kirke i København. Når
hun gør det, ﬁnder hun ro, reﬂeksion og fællesskab i salmernes
ord og melodiske univers. Mest af
alt ﬁnder hun mening i præstens
Jeg har et forhold l Gud, selv om prædiken. Første søndag i advent
jeg ikke tror på ham
sagde præsten bl.a.: ”Lad os forKathrine siger: ”Jeg er 26 år, og jeg stå, at ubegrænsethed ikke slukker
har aldrig troet på Guds eksistens. vores længsel”.
Jeg tror heller ikke, at jeg kommer l det, men jeg har et forhold Gud gør forskellen
l Gud, og jeg mærker o e eﬀek- Jeg tror, at Katrine har ret i, at
ten af hans manglende virke i mit sætningen ”Jeg tror ikke på Gud,
liv. Jeg savner ham ligesom Julian men jeg savner ham” er utroligt
Barnes, og jeg tror ikke, vi er de nærværende for mange moderne
eneste to”. Kvinden fortæller, at mennesker, især for unge, der er
Barnes´ sætning sæ er ord på en særligt søgende e er at ﬁnde fodvelkendt følelse i hende: følelsen af, fæste i livet. Hun nævner i den
at hun grundlæggende er overladt forbindelse psykologen Svend
l sig selv. ”Ung og alene med at Brinkmann. Hans tale kan ifølge den
lø e livets byrder, glæder og store unge kvinde minde om præstens
spørgsmål.”
prædiken. Brinkmann peger på
frelsen for de gudløse. Han peger
Gennem sit studie i retorik har hun på menneskets længsel e er at
fået nye venner, venner som tror have værdi i sig selv og på ståsteder
på Gud. Og gennem samtaler med uden for individet selv. Men ifølge
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Brinkmann er det stadig i en ”menneskelig magt”, vi skal ﬁnde rodfæste. Mennesket er derfor stadig i
yderste forstand overladt l sig selv.

at hans dybe længsel e er at blive
elsket ikke blev s llet uanset, hvad
han gjorde. Gud kom l at gøre
forskellen for ham. Som 72-årig
valgte han at blive døbt. Gennem
kristentroen oplevede han, at han
ikke skulle gøre sig fortjent l Guds
kærlighed. Han var allerede elsket.
Al d allerede elsket.

Du er al d allerede elsket
I troen på, at Gud gennem Jesus
har vist os, at vi er ube nget elskede, kan vi ﬁnde en særlig form
for fred, tror jeg. En fred, som ikke
kan ﬁndes i andet uden for os selv
end i Gud. Det oplevede den nu
afdøde musiker Peter Bas an, som
jeg omtalte i det sidste kirkeblad.
Gennem det meste af sit liv søgte
han bekræ else gennem det, han
gjorde. Og han oplevede, at han
aldrig kunne gøre det godt nok, og

“Du er al d allerede elsket. Det
er, hvad dåben er et tegn på. Gud
holder fast ved dig med sin kærlighed, selv om du tvivler.“
Mange forårshilsner
Inger Marie Raunkiær-Jensen

Nyt fra menighedsrådet
Løst og fast
Som dligere omtalt er vores graver
Ingrid Hvidberg sygemeldt. Det er
desværre så alvorligt, at hun ikke
kan komme lbage l et l der
hårdt fysisk arbejde på kirkegården.
Menighedsrådet har derfor set det
nødvendigt at afskedige Ingrid. Vi
ønsker, at hun må komme godt over
sin sygdom og alt godt fremover. Og
vi vil sige Ingrid en stor tak for de
næsten 15 år, hun var ansat.

Frem l foreløbig 1. april 2018
er Lars Grauslund
ansat. Mange har
nok allerede mødt Lars, da han har
hjulpet på kirkegården siden sommeren.
Kirkegården
Langt om længe er det nu lykkedes
at få den endelige godkendelse
l at påbegynde omlægningen af
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kirkegården, så vi kan nedlægge
nogle af de tomme gravsteder.
Det bliver i første omgang den
sydlige del af kirkegården. En del af
hækkene vil blive ernet, og der vil
blive sået græs langs med diget og
ind på tomme gravsteder. Det bliver

spændende at se, hvordan det kommer l at tage sig ud. Personligt vil
jeg meget hellere have mere græs
end små sten. Plantning af stauder
er også en mulighed.
Marcus Kring, formand

Musikgudstjeneste med Fangekoret i Højen Kirke
Det var en stor fornøjelse at være
med l at byde Fangekoret velkommen l musikgudstjenesten søndag
d. 26. nov. 2017 i Højen Kirke.

ja, det var ikke l
at skelne, hvem
der var hvem. En
kvinde fortalte
mig, at hendes
Forberedelserne l denne musik- søn ikke havde
gudstjeneste var én af min første fået bevilget udopgaver som ny-ansat graver i vin- gang l koncerten, hvorfor han ikke
terhalvåret. Jeg havde kun spo- kunne synge med i Højen Kirke.
radisk hørt om Fangekoret, så jeg
var nysgerrig på, om de skulle have Tilbage var egentligt bare at nyde
hjælp l at sæ e lidt udstyr op eller lyden og tonerne fra Fangekorets
måske havde behov for en kabel- repertoire. Korets medlemmer
tromle?
bestod af nuværende og dligere
indsa e, som selv havde skrevet
Men jeg opdagede hur gt, at Fange- mange af de sange, som vi hørte.
koret er et kor, der ikke går ned på Der var forskellige genre bl.a. en
udstyr, ligesom de ikke havde brug rap, rock, en skøn julesang, og jeg
for andet end lidt forplejning, og synes, at koret gjorde det fremraden sørgede Henning Maj, medlem gende - både med musik og tekst.
af menighedsrådet, for. Jeg havde
derfor god d l at gå og små- Mange af de indsa e præsensnakke lidt med de indsa e, deres terede deres egne sange for os,
familier og andre kirkegængere - og og det var meget rørende at høre
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så hårene rejste sig - sikke en mandfolkepræsta on!

deres individuelle baggrunde for at
skrive sangene. Der var sange skrevet l ægtefæller, søskende, egne
børn, fængselsfunk onærer, andre
indsa e. Ligesom der var sange om
oplevelsen af at vende lbage l
samfundet, og om hvor svært de e
netop kunne være.

De e personlige præg på koncerten gjorde oplevelsen helt speciel og meget unik for mig - langt ud
over, hvad jeg havde forventet.

Tusind tak for Jeres besøg! Jeg
Jeg er dybt beæret over, at Fange- håber, vi får mulighed for at opleve
korets medlemmer havde mod på Jer l musikgudstjeneste i Højen
at stå frem og fortælle os om deres Kirke igen.
meget personlige og private oplevelser om det at være i fængsel og I ønskes det bedste…
særligt om de nega ve konsekvenser, der fulgte med, og som kunne Lars Grauslund, graver, Højen Kirke
forfølge dem resten af livet. Det var
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Nyt fra konﬁrmanderne
Glimt fra konﬁrmandernes tur l Møgelkær Fængsel og Kirkens Korshær
Konﬁrmanderne og jeg har sammen været på tur l Møgelkær
Fængsel og Kirkens Korshær i Vejle.
Kirkens Korshær har sit virke blandt
samfundets mest udsa e mennesker. Lederen af Kirkens Korshær
i Vejle, Jens Lundsgård, fortalte
konﬁrmanderne om nogle af de
mennesker, der kommer på Kirkens Korshærs varmestue i Vejle.
De ﬂeste er stofmisbrugere eller da de var unge, nogensinde drømt
alkoholikere, men ingen af dem har, om det liv, de nu har fået. Ingen af
dem har bevidst valgt at ville være
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misbrugere. Det er sket pga. ﬂere
ulykkelige omstændigheder. De
ﬂeste af dem går rundt med en tung
”livsrygsæk” fyldt med smertelige
oplevelser og erindringer. Derfor er
det fristende at dulme disse med
stoﬀer og alkohol.

Jens Lundsgaard advarede konﬁrmanderne imod at forsøge sig med
hash og andre euforiserende stoffer og gav dem en forståelse for de
mennesker, som det af den ene eller anden grund er gået skævt for,
og som ﬁnder en form for åndehul
i at komme på varmestuen og få et
billigt mål d mad og menneskelig
omsorg og varme.
Konﬁrmand Zezilie skriver om besøget på Møgelkær Fængsel
Tirsdag d. 2. november var vi på
Møgelkær Fængsel. Vi var på tur
med konﬁrmanderne fra Jerlev og
Ødsted og vores præster. Vi havde
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lejet en stor
bus, som vi
alle kunne
være i. Det
tog os ca. en
me at køre
l fængslet.
Da vi ankom, skulle vi ind i deres
kirke l en gudstjeneste og synge
nogle salmer. Dere er blev vi delt
op i hold (Højen gik rundt for sig
selv) og kom ud og skulle se nogle ng. Det startede med, at alle
konﬁrmander fra Højen skulle med
Mike og høre, hvorfor han sad i

åbent fængsel.
Det var meget
spændende.
Og e er det
skulle vi over på
fængslets museum og høre om Møgelkær Fængslets historie og om alt det, de indsa e har ha fundet på med den
som f.eks. at smugle ulovlige ng
ind i fængslet.
Konﬁrmanderne & Inger Marie
Raunkiær-Jensen

Konﬁrmander 2018
Højen Kirke d. 22. april
Anton Roding Grunnet Donkjær, Ellestræde 1.
Emil Christensen, Horstedvej 24.
Jeppe Gade Lynderup, Baunholtvej 15.
Jonathan Ole Moustgaard, Horstedvej 11.
Kris an Buhl Henriksen Knudsen, Gl. Højenvej 98.
Ma hias Re enwander Blixt Smed, Højen Tang 7.
Silas Bredahl Petersen, Koldingvej 479.
Silas Ærenlund Nicolajsen, Jenlevej 27A.
Caroline Friborg Christensen, Dalgasvej 5.
Laura Nørgaard Priess, Kaj Munks Vej 2.
Rebekka Højland Abildtrup, Tårnvej 105.
Signe Skovgaard Bernt, Højen Kirkevej 111.
Sigrid Vinther Kruse, Stubdrupvej 68.
Zezilie Eunike Knudsen, Jenlevej 17.
Simon Si shai Ebsen, Højen Kirkevej 4
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Nyt fra Ungdomspræsten
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Ny korshærs- og diakonipræst i Vejle
Signe To , 33 år, ltrådte 1. december en s lling som korshærs- og diakonipræst i Vejle Provs . E er tre
år som præst i forskellige sammenhænge er hun sikker: Det er blandt
gadens folk, hun vil være præst.
Der er ﬂere fælles træk mellem den
unge August i DR-dramaet “Herrens
veje” og 33-årige Signe To . Begge
er ret unge, de har begge prøvet at
være sognepræst på fuld d og har
begge det samme kald l gaden.
Signe To ler:
“Det er en noget karikeret frems lling, man får på tv, men jeg kan godt
kende det med at føle sig hjemme
som præst blandt gadens folk. Jeg
kan rig g godt lide højmessen og
alt i det almindelige sognepræsteliv, men det er på gaden, jeg mærker, hvorfor jeg er præst.”
Kursen har al d været sat den vej,
fortæller Signe To . “Netop derfor
ﬁk jeg s llingen som natkirkepræst
som mit første embede. Og lige
siden har jeg søgt vikariater for at
få forskellige erfaringer, mens jeg
ventede på det rig ge embede.

“Det kom i Vejle: ”Og jeg var
heldig at få
det,” siger en
glad Signe To .
Mellem embedet som natkirkepræst og det nye embede
som korshærs- og diakonipræst har
Signe To både været sognepræst
på fuld d og i delte s llinger, og
hun har både arbejdet som hospitalspræst og som ﬂygtninge-/indvandrerpræst. Altsammen på Fyn,
ind l hun dligere på året søgte og
ﬁk et embede på Als. Dér var hun
sognepræst med en kvote i Kirkens Korshær. Hun ﬁk da for alvor
øjnene op for Kirkens Korshær: at
det er en organisa on, som hun
gerne vil være i.
S llingen i Vejle betyder, at Signe
To skal være l stede i mange forskellige rela oner: “Diakoni-delen
handler bl.a. om at deltage i bestemte arrangementer som ‘Diakoniens dag’ og ‘Jul i fællesskab’, og at
komme ud og fortælle om kirkens
sociale arbejde. I korshæren bliver
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det foldet ud i praksis, og det er her,
jeg føler, jeg kan noget som præst.
Det er lige stedet for mig,” siger
hun.
Som korshærspræst træder Signe

To ind i et fagligt netværk med
sparring og supervision sammen
med de øvrige korshærspræster
i s et. Derudover får hun to kolleger i Vor Frelser Kirke i Vejle, hvor
hun får kontor.

Det sker...
Kor ved kirken
Børnekoret: rsdag kl. 14.15-15.00 i Mul huset.
Ungdomskoret: rsdag kl. 16.30-17.15 i Mul huset.
Voksenkoret: onsdag kl. 19.15-20.45 i Sognehuset.
Interesserede kan henvende sig l organist Hanne Agerbo Baungaard.
Konﬁrmander og børnekonﬁrmander
Konﬁrmander
Konﬁrmanderne går l konﬁrmandforberedelse fra e erårsferien og ind l
konﬁrma onen. Konﬁrma onen er hvert år 3. s. e. påske (i år d. 22. april).
Der foruden har de en forældrea en, en temadag, hvor de skal lave ikoner over deres konﬁrma onsord og en udﬂugt l Statsfængslet Møgelkær.
Dér får de lov l at se fængslets kirke og museum samt tale med en indsat. I år har konﬁrmanderne også ha besøg af en bedemand og to unge
”globale fortællere” fra henholdsvis Cambodia og Danmark samt besøgt
Kirkens Korshær i Vejle.
Børnekonﬁrmander
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 fra ca. medium august l ul mo september.
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Særlige arrangementer og gudstjenester
Forårsmøde i Jerlev Kulturhus (Forsamlingshus) torsdag
d. 22. marts kl. 19.30. Kys hinanden – et foredrag om
mennesket som et seksuelt, ero sk og religiøst væsen
ved præst og sexolog, Benedikte Vejlby Baggesgaard
Kys hinanden – for det vil ærgre fanden; sådan lyder refrænet i en gammel revyvise…
”Så giv hinanden hånd derpå” siger vi med folkekirkens
vielsesritual, mens de elskende står og længes e er ﬁlmreplikken: ”You may kiss the bride”. Det ero ske aspekt er
stærkt underspillet i den danske vielse. Vores ægteskab bygger på håndslag og a aler frem for sanselighed og ero k. Noget kunne tyde på, at det
syn på ægteskabet kaster lange skygger ind over det moderne ægteskab.
Det, der ikke bliver sagt højt ved ægteskabets begyndelse, kan senere
blive svært at tale om. Hvordan ﬁnder og genﬁnder vi hinanden i den ordløse samtale, ero k er.
Ero k og sex er ellers kommet på dagsordenen. Det er ikke længere tabu,
at ganske almindelige mennesker forlyster sig med hinanden. På tv dukker
den supersexede Joan Ør ng jævnligt op i den bedste sende d, og i de
sene a en mer får vi et blik ind i de mere særprægede kroge af seksualitetens verden.
Den mere almindelige ero k truer med at tage sig grå og hverdagsag g ud
i forhold l alt det spændende og anderledes, vi får indblik i. Men ero k
og sex er ikke forbeholdt de særlige lyster og perversionerne. De ﬂeste
mennesker kunne have et rigt og givende sexliv, og det stabile forhold har
andre og dybe kvaliteter, vi kunne få øjnene op for.
En sådan øjenåbner er foredraget: Kys Hinanden!
Kaﬀen koster 40,- kr. Foredraget er gra s.
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Palmesøndag d. 25. marts kl. 15.00: PÅSKEPASSIONEN.
Familie- og Musikgudstjeneste med TRIOfabula
Påskepassionen handler om Jesu korsfæstelse og
opstandelse - med nadveren som fortællingens
midtpunkt. Vi oplever Jesus ankomme l Jerusalem i påskedagene, romernes lfangetagelse
af ham, forhånelsen, hans lange vej l Golgata,
hvor han korsfæstes - og endelig opstandelsen.
Det er en historie om lidelse og sorg, men i høj
grad også om håb og kærlighed. Hændelserne skildres af menneskene
omkring Jesus - Maria; Jesu mor, Johannes; Jesu ven og folket i Jerusalem.
For publikum bliver Jesus Mennesket – Barnet. Vennen. Manden.
De ﬂeste mennesker kender denne fortælling om Jesus, men i TRIOfabulas hænder får historien en ekstra dimension. Den er nænsomt fortalt
med stor respekt for Biblen, men TRIOfabulas musikdrama ske sprog
giver sam dig fortællingen en abstrakt fanden-i-voldskhed. Der vil være
la er og tårer, gys og håb. Og det hele er fortalt, som om vi sidder og ser
en ernsynsudsendelse – en dokumentar fra Jerusalem.
Der er noget at glæde sig l!
TRIOfabula er et lille musikdrama sk ensemble, som har eksisteret siden
2000. Det består af ensembleleder Tine Skau, performer Guy Moscoso og
mezzosopran Kris ne Eiler Ernst.
TRIOfabulas instrumentarium fortæller en hvilken som helst historie – det
rummer alverdens klanglige muligheder: saxofoner, klarine er, vokal, tangenter, kontrabas, op l to meter høje blokﬂøjter, betanske syngeskåle,
klokker og div. strengeinstrumenter. Ensemblet er da også kendt for på et
meget højt plan at formidle et intenst dynamisk lydsprog.
Alle er velkomne: Børn, unge og voksne!
E er gudstjenesten sælger konﬁrmanderne kage for 10 kr. stykket.
De penge, der kommer ind ved salget, går l Folkekirkens Nødhjælp.
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Skærtorsdag d. 29. marts kl. 19.00. Højen Kirkes Voksenkor medvirker
Skærtorsdag er dagen, hvor Jesus spiser sammen med sine disciple for
sidste gang, og nadveren inds es.
Langfredag d. 30. marts kl. 10.30. Liturgisk gudstjeneste i Højen Kirke
Langfredag er dagen, hvor Jesus korsfæstes. Vi vil høre Jesus lidelseshistorie fortalt vekslende med, at vi synger passionsvers.
Påskedag d. 1. april kl. 10.30.
Pernille Böser medvirker på tværﬂøjte
Påskedag er kirkeårets store høj dsdag, hvor vi fejrer Jesu opstandelse.
Bededagsgudstjeneste torsdag d. 26. april kl. 19.00 i Højen Kirke.
Provst Leif Arﬀmann prædiker og fortæller, og Højen
Voksenkor synger
E er gudstjenesten serveres der varme hveder og
kaﬀe/te i Højen Sognehus. Leif Arﬀmann vil fortælle om
Kaj Munk, og Voksenkoret vil synge et par sange for os.
Li eratura ener i Højen Sognehus mandag d. 30. april
og mandag d. 7. maj, kl. 19.00-21
Som noget nyt inviteres I l to li eratura ener. Vi vil samtale om den
nye meget anmelderroste roman af Katrine Marie Guldager: ”En uskyldig
familie”.
Jeg, Inger Marie Raunkiær-Jensen, vil lede samtalen. Den eneste forudsætning for at deltage er, at I har læst ca. halvdelen af romanen l første
gang.
Om ”En uskyldig familie”: Det er først og fremmest historien om Frederik,
en lykkejæger og ﬁnansmand, der kommer fra det idylliske Sydfyn og føler
sig misforstået af sine forældre. Men kan man forlade det, man ikke kan
komme overens med?
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E er nogle år i London og New York vender Frederik hjem l sine rødder
og de værdier, der er særligt danske. Hans far er kun en skygge ved siden
af hans stærke, frigjorte mor, mens hans søster er blevet præst og mener,
at Frederik bør besinde sig på familien og på, at ingen penge i hele verden
kan købe ham den frihed, han drømmer om.
En uafrystelig fortælling om grundkernen i en dansk familie med stærke
kvinder, mindre stærke mænd, ansvar, lgivelse og kærlighed. En moderne Lykke-Per.
Tilmelding senest rsdag d. 24. april l Inger Marie Raunkiær-Jensen,
e-mail: imrj@km.dk, tlf. 75 86 31 28.
Kaﬀe, kage og sodavand koster 40 kr. Overskuddet går l Menighedsplejen/Julehjælp.
Den sidste a en bliver der serveret et glas vin!
Koncert med sang og klaver i Jerlev kirke d. 30.
maj kl. 19.00
Anne Marie Wæver, opvokset i Højen og dligere
kirkesanger i Højen Kirke, afslu er kirkesangeruddannelsen på Kirkemusikskolen i Løgumkloster i foråret 2018. I den forbindelse synger
hun en eksamenskoncert i Jerlev Kirke onsdag
den 30. maj kl. 19 akkompagneret af organist
Chris ne To Kristensen (Billund og Grene kirker) og pianist Charlo e Støjberg (Zenobia).
A enen vil byde på et varieret kirkemusikalsk program fra det klassiske
Bach l de nyere salmer fra bl.a. ”100 salmer”. Koncerten bliver krydret
med tostemmig sang, et instrumentalt nummer for orgel og selvfølgelig
fællessang.
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Frilu sgudstjeneste Anden pinsedag d. 21. maj kl. 11 formentlig i Skyttehushaven
Det er blevet en tradi on, at der a oldes en festlig fælles frilu sgudstjeneste Anden pinsedag. Alle er velkomne. Tag eventuelt madkurven
med.
NB: Hold jer orienteret via dagspressen om, hvorvidt gudstjenesten bliver
a oldt i Sky ehushaven eller andet steds.
Arrangører: Midtbykirkerne og andre kirker fra Vejle Provs .
Frilu sgudstjeneste søndag d. 10. juni kl. 11.00 på plænen foran ”Hvidkilde”, Skjoldborgvej
Organist Hanne Baungaard og trompe st Jakob Jensen vil spille l
salmerne. Højen Voksenkor vil også medvirke. E er gudstjenesten er
menighedsrådet vært for en kop ”kirkekaﬀe” i det grønne. I lfælde af
regnvejr rykker vi ind i teltet på byfest-pladsen.
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Adresser
Sognepræst i Højen: Inger Marie Raunkiær-Jensen, Gl. Højenvej 136,
7100 Vejle. Tlf. 75 86 31 28, 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.: 75 86 50 41 / 21 42 93 51, e-mail: mber@km.dk. Fridag: mandag.
Ungdomspræst Anders Michael Grønfeldt
Haraldsgade 10, 7100 Vejle. Tlf. 61 20 18 48;
www.ungpraest.dk
Korshærs- og diakonipræst Signe To
Vor Frelsers Kirke, Vejle. Tlf. 29 40 39 25, sit@km.dk
Menighedsrådsformand:
Marcus Kring, tlf. 75 86 35 98, e-mail: 7923@sogn.dk
Kirkeværge:
Ingrid Møller-Nielsen, tlf. 75 86 33 76, e-mail: 7923@sogn.dk
Organist og korleder:
Hanne Agerbo Baungård, tlf. 22 57 83 05,
e-mail: hanneabaungaard@gmail.com
Kirkesangere
Pernille Böser, tlf. 22 14 04 40, Frida Jensen, tlf. 75 86 33 21,
Hans Jørgen Bjerre, tlf. 75 86 50 43.
Graver
Lars Grauslund (Lars Grauslund er ansat som fungerende graver.
S llingen som graver er vakant, håbes besat per 1. april).
Tlf. 20 85 47 56, email: graver@hoejenkirke.dk
KFUM-spejderne i Højen:
Interesserede kan henvende sig l Lærke Ditlevsen, tlf. 27 52 24 12,
e-mail: l.arkii@live.dk

Hjemmeside-adresse: www.hoejenkirke.dk
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Gudstjenesteliste
04. mar.
11. mar.
18. mar.
25. mar.
29. mar.
30. mar.
01. april
02. april
08. april
15. april
22. april
26. april
27. april

Højen
10.30 K
09.00 (UO)

Jerlev
10.30

3. s. i fasten
Midfaste søndag
Mariæ bebudelsesdag
10.30 (IM)
Palmesøndag
15.00 K
Musik- og familiegudstjen.
Skærtorsdag
19.00 K
Langfredag
10.30
10.30
Liturgisk
Påskedag
10.30
09.00
2. påskedag
10.30
1. s. e. påske
10.30
09.00 (IM)
2. s. e. påske
09.00 (MB)
3. s. e. påske
10.00 K
10.30
Konﬁrma on
A enen før Bededag 19.00 K (LA)
Bededag

29. april 4. s. e. påske

10.30

06. maj
10. maj
13. maj
20. maj
21. maj
27. maj
03. juni
10. juni

10.30

5. s. e. påske
Kris himmelfarts dag
6. s. e. påske
Pinsedag
2. pinsedag
Trinita s søndag
1. s. e. trin.
2. s. e. trin.

17. juni 3. s. e. trin.
24. juni 4. s. e. trin.

10.00
Konﬁrma on
09.00
10.30 (BJ)

Ødsted
09.00
10.30
09.00 (IM)
10.30
Familiegudstjen.
15.00
10.30
09.00
10.30
09.00

09.30 & 11.15
Konﬁrma on
09.00 (IM)
10.30

10.30 (BJ)
09.00 (BJ)
10.30
09.00 (IM)
10.30 (AMG)
Fælles frilu sgudstjen. kl. 11.00 ved Sky ehuset
10.30
09.00 (IM)
10.30 (BJ)
09.00 (BJ)
11.00 K
09.30
10.30
Frilu sgudstjeneste i Højen og Jerlev
10.30
10.30
14.00
Frilu sgudstjen.
09.00 (MB)
10.30
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Hvor intet andet er anført prædiker Inger Marie Raunkiær-Jensen i Højen
Kirke og Mar n Bonde Eriksen i Ødsted og Jerlev Kirker.
MB: Mar n Bonde Eriksen. IM: Inger Marie Raunkiær-Jensen. UO: Ulrik
Overgaard. BJ: Bodil Jølver. LA: Leif Arﬀmann. AM: Anders Michael Raaby
Grønfeldt. K: Kor medvirker.
Indsamlinger: Fra 3. søndag i fasten - 6. søndag e er påske samles der
ind l Folkekirkens Nødhjælp; fra Pinsedag - 4. søndag e er trinita s l
Danmission.
Gudstjenester på Hvidkilde: rsdag d. 24. april og rsdag d. 22. maj,
begge dage kl. 14.00.
Der er gra s fælles kaﬀebord e er gudstjenesten. 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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