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Reforma onsjubilæets logo lavet af Maja Lisa Engelhardt

Nyt fra Præsten
hardt: ”Kristus står
frem som frelser,
og den, der lader
den enkelte vende
lbage l paradiset og lyset.”

Reforma onsjubilæet 2017
– Lu er Luther
Reforma onsjubilæets logo
Logoet er udarbejdet af billedkunstner Maja Lisa Engelhardt. Hun siger
om idéen bag logoet:
”Logoet skulle ikke være et portræt af Luther eller et billede af
hans teser. Derimod ville jeg lave
et symbol, som har at gøre med
det forhæng, som Kristus ved sin
korsfæstelse ﬂænger ind l det
allerhelligste, og dét, som han e er
opstandelsen river bort og træder
frem fra som den nye pagt – som et
lys, en ﬂamme eller en klinge.”
Netop det enkelte menneskes direkte adgang l Gud var en central
tanke for Luther, som gjorde op
med idéen om, at adgangen l Gud
gik igennem præster og pave. De e
er også centralt for Maja Lisa Engel-

”95 teser mod aﬂaden” – Guds
lgivelse
Mar n Luthers ”95 teser mod afladen”, som han e er sigende slog
op på døren l Slotskirken i Wittenberg d. 31. oktober 1517, var
afgørende for reforma onen i Europa. Teserne er blevet et symbol
på reforma onens begyndelse. Det
centrale budskab i teserne er netop
tanken om, at intet eller ingen står
imellem Gud og mennesket. Guds
nåde og lgivelse kan man hverken
købe sig l eller gøre sig fortjent l.
Den gives det angrende menneske
ganske ufortjent.
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Teserne er således et radikalt opgør
med den katolske kirkes ideer om,
at mennesker med pengegaver
og gode gerninger kan sikre sig et
evigt liv e er døden. ”Når pengene
i kisten klinger, straks sjælen ud af
skærsilden springer”, som det lød.
Ved at købe de såkaldte aﬂadsbreve forkyndte den katolske kirke
dengang, at man kunne sikre sig
et evigt liv. Aﬂad eksisterer stadig i
den katolske kirke, men spiller slet
ikke i dag den samme rolle, og man
kan ikke længere købe aﬂadsbreve.
Luthers teser rummede også en social kri k. Han opfordrede rige, der
hid l havde brugt store pengesummer på aﬂadsbreve, l at give pengene l de fa ge i stedet for.

fortalte han. Og o e
oplever han, at medarbejderne, og ham
selv med for den sags
skyld, føler sig meget
pressede. Eﬀek visering og new public management
er nogle af nøgleordene i denne
udvikling. ”Tid er penge”, som man
siger. Derfor registrerer og kontrollerer vi vores dsforbrug som aldrig
før – også når det gælder de mere
”bløde” områder som omsorg og
pleje. Derfor er d også blevet en
”luksusvare”. Tid og nærvær. Vi taler sågar om kvalitets d.
En vig g luthersk pointe ind i vores
d er, at din værdi som menneske
ikke består i, hvad du dur l og kan
præstere, men alene i det, som
du allerede er: Guds elskede barn.
Som Frederik sagde i tv-serien
”Arvingerne” i den tale, han havde
skrevet l ære for sin afdøde da er
Hannah: ”Jeg havde al d vidst, at
du ville blive l noget. Jeg tog fejl:
Du var allerede noget!”

Moderne aﬂadshandel – præstaonsangst
I dag har vi måske en moderne form
for aﬂadshandel. Mange lider af
præsta onsangst o e med stress og
depression som triste følgesvende.
Der s lles store krav l den enkelte
både i uddannelsessystemet og på
arbejdsmarkedet. En god ven, som
er mellemleder i en moderne virksomhed, fortalte for nylig, at han
o e er nødtvungen l at bede en
medarbejder om at være mere effek v. Sådan var det ikke dligere,

Læs mere på h p://luther2017.dk/
om-reforma onen/
Mange forårshilsner
Inger Marie Raunkiær-Jensen
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Nyt fra menighedsrådet
Nyt menighedsråd
Som mange nok er bekendt med, var der i e eråret valg
l menighedsrådet. 3 blev nyvalgt, og 3 valgte at fortsæ e, præsten er ”født” medlem af menighedsrådet.
På mødet d. 15 november har rådet kons tueret sig som
følger:
Formand og Kontaktperson: Marcus Kring
Næs ormand: Anny Brødsgaard
Sekretær: Dorte Bernth
Kasserer: Birte Nielsen Ditlevsen
Ak vitetsudvalg: Henning Maj, Helle Skodborg Nielsen, Dorte Bernth,
Anny Brødsgaard og Inger Marie Raunkiær-Jensen
Kirkeudvalg: Hele rådet
Kirkeværge: Ingrid Møller-Nielsen (valgt uden for menighedsrådet)
Bygningssagkyndig: Arne Iversen

Bagest fra venstre: Marcus Kring, Helle Skodborg Nielsen og Henning Maj. Forrest fra venstre: Inger Marie
Raunkiær-Jensen, Dorte Bernth, Anny Brødsgaard og Birte Nielsen Ditlevsen
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1. søndag i advent ltrådte det nye råd. Jeg ser frem
spændende samarbejde i de næste 4 år.

l et godt og

Kirkegården
Vi har i e eråret så småt påbegyndt ændringer af kirkegården. For at få
lidt pænere samling på de gamle gravsten, som stadigt kan ”læses”, er de
blevet ﬂy et op l diget mod vest. For at friholde kirkediget for redskaber
og trillebør, er de nu at ﬁnde ved gavlen af graverhuset/kapellet.
Arbejdet med at lpasse kirkegården vil fortsæ e l foråret. Det bliver
med små ng ad gangen, da der ikke er givet ekstra bevillinger l forandring, det skal tages ud af den daglig dri . Som dligere skrevet vil der
være en kopi af Kirkegårdsplanen i våbenhuset og i sognehuset for dem,
som vil være interesserede i at se planen i sin helhed.
Marcus Kring, formand

Noget om kirkeklokker
Kirkeklokke! Mellem ædle malme
mageløs er for mit hjerte du,
vågnet er ved dig en høj dssalme,
som genlyder dagligt i min barm.

Kirkeklokke! Ej l hovedstæder
støbtes du, men l den lille by,
hvor det høres trindt, når barnet græder
og inddysses blidt ved vuggesang.
blot på udtrykkene ”klokkerent” og
”klokkeklart”.

Sådan skrev Grundtvig i 1845 om
kirkeklokken. Og kirkeklokkens
malmfulde lyd kender vi alle, hvad
enten den blander sig med byens traﬁkstøj eller toner ud i landsognets s lhed morgen og a en
og ved gudstjeneste og kirkelige
høj der og begivenheder. Klokken
som tonegiver bærer noget afklaring og fuldkomment i sig. Tænk

Lidt klokkehistorie
Højen kirkes klokke er støbt eller omstøbt i 1821 af P. Meilstrup,
Randers. Men længe inden da
var der kirkeklokker i Danmark.
Den første danske kirkeklokke,
vi kender l, dateres l omkring
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Foto: Arne Maj

Højens kirkeklokke

De første kirker i Danmark var trækirker, og de var ikke stærke nok
l at bære den tunge klokke. Den
var derfor placeret i et trætårn ved
siden af kirken. Det ses stadigt ved
de gamle, norske trækirker. Da man
begyndte at bygge stenkirker i Danmark, de romanske middelalderkirker, blev bygningerne stærke nok
l at bære klokken i et tårn. Tårnet
med klokken bliver e erhånden en
vig g del af kirken. I mange kirker
ﬁndes der meget gamle klokker,
som o e, sammen med døbefon-

år 900 og blev fundet i vandet ud
for den dligere vikingeby Hedeby. Her byggede munken Ansgar
i 849 Danmarks første kirke. Kongen, Horik den 2., gav lladelse l
klokkeringning, selv om vikingerne
bestemt ikke brød sig om klokken,
når den med sin ringning kaldte l
gudstjeneste. Den oprindelige kirke
og Hedeby ﬁndes ikke mere, men
Hedebyklokken, som den også kaldes, er Nordens ældste bevarede
kirkeklokke.
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ten, er kirkens ældste inventar.
Danmarks, så vidt vides, ældste
kirkeklokke, som stadigt er i brug,
hænger i Smollerup Kirke ved Viborg. Den er fra 1100-tallet, altså
fra samme århundrede som Højen
Kirke.
Men kirkeklokken er et led i en langt
ældre klokke-tradi on. De ældste
bronze-klokker, man kender, er omkring 5000 år gamle og fundet i udgravninger i Sydøstasien og altså ca.
3000 år ældre end kristendommen.
Da var der stadigt bonde-stenalder i
Nordeuropa. Gennem årtusinderne
”vandrede” bronzeklokken fra især
Kina over Egypten l Europa, og
blev fra omkring 800 e er Kris fødsel udbredt i det kristne Europa. I
Danmark kendes der klokkestøbere
lbage fra 1200-tallet. Bronzeklokker består normalt af 78% kobber og 22% n. Kirkeklokken bærer
o e en inskrip on.

kunne man jo bruge klokkerne.
Således befalede kong Frederik den
1. i 1529, at den ene af klokkerne,
fra kirker med to klokker, skulle omstøbes l kugler og kanoner.
Hvad ringer klokkerne for?
Vi kender bedst de daglige morgenog a enringninger, samt ringning
forud for gudstjenesten. Disse ringninger er reguleret af love, som er
over 300 år gamle. Det er dels Danske Lov af 1683, ifølge hvilken degnene skulle ringe bede- og fredsklokken morgen og a en, samt
Kirkeritualet af 1685. Men derudover er der andre former for ringning ved høj der og festdage, o e
baseret på lokal sædvane.
Morgen- og a enringning
Hør! landsbyklokken lyder ned, bebuder a enfred, …lyder det i en
kendt sang.
Klokkens ringen erindrer os om
dens gang. Vi siger, kirkeklokken
ringer solen op og ned, men det
egentlige formål med morgen- og
a enringning er at opfordre l bøn.
Siden middelalderen har denne
ringning mindet os om at holde andagt før og e er det daglige arbejde. Der er ikke generelle bestem-

I dag ﬁndes der ca. 4000 kirkeklokker i Danmark, men kirkerne
har også i århundredernes løb mistet mange klokker. Nogle er slidt
op, revnet eller simpelthen støbt
om. Kirkeklokkerne repræsenterede især dligere en metalressource, og manglede der bronze,
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ledag, påskedag, pinsedag, kimes
der med kirkeklokken i mange
kirker. Det kan være både a enen
før helligdagen og i forbindelse
med ringningen l gudstjenesten
på helligdagen. Nogle steder kimes
der også a enen før Kris Himmelfartsdag og i forbindelse med gudsI katolsk d, før reforma onen i tjeneste-ringningen. I Højen Kirke
1536, kaldte morgenringningen kimes der en me julea en.
også byboer l morgenmesse,
mens a enringningen betød, at by- I glæde og sorg
ens porte skulle lukkes og husenes Kirkeklokken lyder ved både bryllup og begravelse a ængig af den
ildsteder ldækkes.
lokale tradi on. I Højen Kirke ringes
der før og e er begravelsen. Ved
Gudstjeneste
Før gudstjenesten lyder kirkeklok- bryllup kimes ca. 10 min. før d. I
ken ud over sognet og kalder l gammel d blev der også ringet ved
gudstjeneste. Det foregår ved, at dødsfald. Det kaldtes sjæleringning
der ringes med klokken tre gange. I i katolsk d.
Højen Kirke første gang en me før,
anden gang en halv me før og tred- Andre former for ringning
je gang lige inden gudstjenesten Nogle klokkeringninger, som beror
begynder. Desuden ringes der 3x3 på lokale tradi oner, er f.eks. ringbedeslag lige før gudstjenesten for ninger om a enen alle helgens dag,
at mane l andagt og s lhed og for a enen før 1. søndag i advent, juat minde om Treenigheden: Gud lenat, nytårsnat, helligtrekongers
Fader, Gud Søn og Gud Helligånd.
a en, skærtorsdag og langfredag.
melser om, hvornår ringningen
skal ske. Det kan variere e er lokal
sædvane og fastsæ es i det lokale
regula v for graver/kirketjener. I
Højen Kirke ringes kl. 07 og kl. 18
om sommeren og kl. 08 og kl. 16
om vinteren.

Ved de store kirkelige festdage, ju- Jørgen F. Hansen og Henning Maj
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Konﬁrmand fortæller
På tur l Møgelkær Fængsel
Vi har med konﬁrma onsforberedelsen været en tur l Møgelkær fængsel. Det var en rig g
spændende tur, og man lærte en
masse.
Da vi ankom,
skulle vi ind
l en gudstjeneste i deres kirke. Det
var en virkelig
ﬂot kirke og
sjovt at prøve
at holde gudstjeneste i en anden
kirke.

havde spist, skulle vi ovenpå,
hvor vi ﬁk lov l at snakke med
to indsa e og høre deres historie.
Det var virkelig spændende at høre
deres historier, da de ikke lignede
nogle forbrydere eller lignende. De
havde begge to gjort noget, som
de fortrød, men de havde lært af
Vi skulle også over på deres mu- deres fejl. De to indsa e var virseum, hvor der var en masse ng. kelig åbne om det, de havde gjort,
Man kunne se en masse ar kler, og man kunne s lle dem en masse
som havde været i avisen, og de spørgsmål, hvor de svarede på det
havde klippet dem ud. Nogen af hele.
ar klerne var om de indsa e, der
havde gjort noget dumt. Der var Alt i alt var det bare en virkelig
også nogle ar kler om andre, og spændende tur, og de, der skal
om stofmisbrug osv. Vi ﬁk set en konﬁrmeres l næste år, skal glæde
video af, hvordan det ser ud inde i sig meget, hvis de også skal l
Møgelkær Fængsel.
fængslet.
Dere er skulle vi spise. E er vi Hilsen Lærke
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Konﬁrmander 2017
Højen Kirke d. 7. maj
Alexander Paulsen Dixen, Aakjærvænget 3, 7100 Vejle
Lasse Vincent Skriver, Koldingvej 429, 7100 Vejle
Magnus Alrø Mar ny, Aakjærvænget 6, 7100 Vejle
Malthe Smedegaard, Øster Starupvej 15, 7100 Vejle
Nikolaj Juhler Petersen, Polarvej 4, 7100 Vejle
Rasmus Skodborg Nielsen, Koldingvej 430, 7100 Vejle
Victor Snabe Petersen, Højen Tang 16, 7100 Vejle
Camilla Rask Kristoﬀersen, Stubdrup Kirkevej 196, 7100 Vejle
Emilie Lindstrøm Lawcock, Violvej 2, 7100 Vejle
Kesia Schou Hansen, Skjoldborgvej 31, 7100 Vejle
Kris ne Guldborg Madsen, Højen Tang 12, 7100 Vejle
Lærke Kres ne Rohde Porsbjerg, Højen Kirkevej 6, 7100 Vejle
Mascha Simone Espersen, Jenlevej 39, 7100 Vejle
Rebekka Ahlmann Møller, Slørvingevej 1, 7100 Vejle
Sarah Sophie Sommer Jørgensen, Vårﬂuevej 39, 7100 Vejle
Sille Louise Bock Flindt, Kløvervej 31, 5. th., 6000 Kolding

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 juniorkonﬁrmander
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. 7. maj).
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Der foruden har de en forældreaften, 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 ”global Konﬁrmander på besøg i fængslets kirke
fortællere” (Chengly fra Cambodia og Katrine fra Danmark) samt besøgt Kirkens Korshær i Vejle.
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 fra ca. medium august l ul mo september.
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Særlige arrangementer og gudstjenester
Filmaften om Martin Luther i Højen Sognehus tirsdag
d. 7. marts kl. 19 – 22
Vi vil se Joseph Fiennes ﬁlm: LUTHER.
Filmen er gratis. Kaﬀe og kage koster 40 kr. Pengene går til
Menighedsplejen.
Studiekreds om Luther – Hva´ så Luther? tirsdag d. 21. marts
kl. 19.30-21.30 i Ødsted Sognehus ved Ødsted Kirke
Vi læser og taler om en kort artikel fra magasinet ”Hva´ så, Luther?”. Artiklen hedder ”Hvor er Gud, når vi lider?” og er skrevet af Hans Vium og
Inge Lindhardt Mikkelsen. Man får artiklen eller studiebogen udleveret.
Tilmelding: Senest d. 14.3. til Inger Marie Raunkiær-Jensen, tlf. 75 86
31 28; email: imrj@km.dk eller Martin Bonde Eriksen, tlf. 75 86 50 41;
email: mber@km.dk
Kirkehøjskolen torsdag d. 16. marts
Kl. 10: Per Ståhl-Nielsen, professor, Haslev: ”At skifte retning efter sygdom”
Kl. 13: Hans Holm, organist, Vrads : ”Lad os lege i livstræets krone, lad
os føle, at livet er stort!”
Sted: Mølholm Sognehus.
Tilmelding: Senest en uge før, hvis man ønsker frokost. Vil man være
sikker på, at der er plads, skal man tilmelde sig også til enkelte foredrag.
Tilmelding til: Knud Erik Knudsen. Tlf. 25719796 / E-mail: kkek@stofanet.dk
Pris: For et enkelt foredrag: 60 kr. For frokost med kaﬀe: 70 kr.
Gudstjeneste og koncert med Klezmerduo Palmesøndag d. 9. april
kl. 14.00 i Jerlev Kirke og efterfølgende i Jerlev Kulturhus
(Jerlev og Højen Børne- og ungdomskor medvirker også).
Klezmerduo spiller festmusik fra Østeuropa, Klezmer. Det siges, at
musikken lér med det ene øje og græder med det andet. Det er en med12

levende og bevægende oplevelse at lytte
til klezmer. Det er sprælsk musik med
rødder i Østeuropa, som rummer længsel og smerte og samtidig insisterer
på håbet, glæden og festen. Igennem
mere end 25 år har Klezmerduo fordybet sig i klezmermusikkens stemningsfulde og livsbekræftende univers,
som de formidler med humor og spilleglæde. Med deres ﬁne formidling,
fornemme teknik og et sjælfuldt, sanseligt udtryk formår Klezmerduo at
skabe intense oplevelser, der taler til hjertet. Klezmerduo består af Henrik
Bredholt (sopransax, dulcimer, tuba, vokal) og Ann-Mai-Britt Fjord (harmonika, percussion, vokal).
Vi begynder med en festlig Palmesøndagsgudstjeneste i Jerlev Kirke, hvor
duoen medvirker. Derefter fortsætter vi festen i Jerlev Kulturhus med en
koncert. Koncerten krydres med fortællinger og med dans, så det bliver en
oplevelse for mange sanser. Klezmer er musik for både børn og voksne.
Kom, lyt og vær med!
Langfredag d. 14. april kl. 10.30 – liturgisk gudstjeneste i Højen Kirke
Voksenkoret medvirker
Vi vil høre Jesus lidelseshistorie fortalt. Ind i mellem synger vi passionsvers, og Voksenkoret vil synge med og for os.
Påskedag d. 16. april kl. 10.30
Pernille Böser medvirker på tværﬂøjte
Påskedag er kirkeårets store højtidsdag, hvor vi fejrer Jesu opstandelse.
Bededagsgudstjeneste torsdag d. 11. maj kl. 19.00 i Højen
Kirke. Fængselspræst Jan Torkill Lange prædiker, og
Højen Voksenkor synger
Efter gudstjenesten serveres der varme hveder og kaﬀe/te i
Højen Sognehus, og Jan T. Lange, som er præst og kulturmedarbejder ved Møglkær Fængsel, vil fortælle lidt om sit arbejde.
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Jerlev Kirke tirsdag d. 30. maj kl. 19.30
MARTIN, mennesket og musikken, en musikalsk
billedfortælling om Martin Luther ved cand. theol.
og ﬂøjtenist Søren Juhl
Den handler om mennesket, komponisten og reformatoren, om hans indﬂydelse på musik og salmer i samtiden og i dag. Foruden Søren Juhl medvirker også en
pianist.
Friluftsgudstjeneste Anden pinsedag d. 5. juni kl. 11 på Tirsbæk strand
Det er blevet en tradition, at der afholdes en festlig fælles friluftsgudstjeneste Anden pinsedag. Alle er velkomne. Tag eventuelt madkurven med.
Arrangører: Midtbykirkerne og andre kirker fra Vejle Provsti.
Højskolesange, visesang og fortællinger om den danske sang v/Kristian La Cour, visesanger og komponist torsdag d. 8. juni kl 19.0021.00 i Højen Sognehus i forbindelse med byfesten
Kristian La Cour er uddannet fra Vestjysk
Musikkonservatorium, har undervist på
Askov Højskole i mere end 30 år, udgivet
sangbøger og leveret melodier til Højskolesangbogen.
Han vil i løbet af aftenen sørge for fællessang med udgangspunkt i Højskolesangbogen, fortællinger om den danske
sang og måske dele lidt af sit enorme repertoire inden for Nordiske viser
med os.
Pris: 50 kr. inklusiv kaﬀe og kage.
Tilmelding og billetter: Information om dette tilgår via informationsskærme og Højen Kirkes hjemmeside www.hoejenkirke.dk. Man kan også
købe billetter ved døren.
Friluftsgudstjeneste søndag d. 11. juni kl. 9.45 på plænen foran ”Hvidkilde”, Skjoldborgvej
Organist Hanne Baungaard og trompetist Jakob Jensen vil spille til sal14

merne. Højen Voksenkor vil også medvirke. Efter gudstjenesten er
menighedsrådet vært for en kop ”kirkekaﬀe” i det grønne. I tilfælde 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. er: 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
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
Ingrid Hvidberg, tlf. 20 85 47 56, e-mail: 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
05. marts 1. s. i fasten
12. marts 2. s. i fasten
19. marts
26. marts
02. april
09. april

Højen
10.30 K
10.30 (BJ)

3. s. i fasten
10.30 K
Midfaste s.
Mariæ bebudelses dag 10.30 K
Palmesøndag

13. april Skærtorsdag
14. april Langfredag

10.30 K
Liturgisk
10.30
09.00
09.00
10.30 (MB)
10.00
Konﬁrma on
19.00 K (JL)

Jerlev
09.00

Ødsted
10.30
10.30
Diakonigudstjeneste
09.00 (IM)
10.30
09.00

09.00
10.30
14.00 K
Fælles familiegudstj. med Klezmerduo
19.00
10.30
15.00

16. april
17. april
23. april
30. april
07. maj

Påskedag
2. påskedag
1. s. e. påske
2. s. e. påske
3. s. e. påske

09.00

10.30
10.30 (IM)

11. maj
12. maj

A enen før Bededag
Bededag

14. maj

4. s. e. påske

09.00

21. maj

5. s. e. påske

25. maj
28. maj
04. juni
05. juni
11. juni

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

18. juni
25. juni

1. s. e. trin.
2. s. e. trin.

14.00
Frilu sgudstjeneste
10.30
10.30
09.00
10.30
10.30
10.30
09.00
Fælles frilu sgudstjeneste kl. 11.00 på Tirsbæk strand
09.45 K
11.00
09.00
Frilu sgudstjeneste i Højen og Jerlev
09.00 (MB)
10.30
10.30
09.00 (IM)
09.00

10.30 (IM)
09.00
09.00 (SA)

10.00
Konﬁrma on
10.30

09.30. 11.15. 13.00
Konﬁrma on
10.30 (IM)

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. BJ: Bodil Jølver.
SA: S g Skat Andersen. JL: Jan Lange. K: Kor medvirker.
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Indsamlinger: Fra 1. søndag i fasten - Palmesøndag samles der ind l Folkekirkens Nødhjælp; fra Skærtorsdag - 6. s. e. påske l KFUM og KFUK; fra Pinsedag
- 5. s. e. trin. l Danmission.
Gudstjenester på Hvidkilde: rsdag d. 28. marts ved Bodil Jølver og rsdag d. 9.
maj ved Inger Marie Raunkiær-Jensen, 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, ved gudstjenester senest kl. 20
dagen før; ved arrangementer i god d samme dag.

Ødsted Kirke

Jerlev Kirke
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