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Konﬁrmanderne på besøg i Møgelkær Statsfængsel

Præstens klumme – “Hvidvask”
Årets ord 2018 er hvidvask
Hvidvask har ha så stor betydning i 2018, at Dansk Sprognævn
og P1-programmet “Klog på Sprog”
i december kårede det l ”årets
ord 2018”. Valget blev truﬀet af en
jury i samarbejde med et publikum
bestående af lærerstuderende på
Campus Carlsberg i København.
Der var i alt nomineret 500 ord l
kåringen, som Dansk Sprognævn og
radioprogrammet sorterede ned l
. De sidste seks ord, der var med
i opløbet, var: iden tetspoli k,
habitbandit, hvidvask, plantekød,
samtykke og borgerforslag. Til sidst
stod ﬁnalen mellem habitbandit
og hvidvask. Sidstnævnte løb med
kåringen med stemmerne tre mod
to hos juryens fem medlemmer.
”Hvidvask” er som bekendt et ord,
vi har hørt gentagne gange i forbindelse med bankskandalen i Danske
Bank, hvor milliarder af penge er
blevet hvidvasket.

face og ikke ”kun”
på facebook for at
ly e l hinanden
og prøve at forstå
hinanden. At vi
gør vores ypperste for at vise hinanden llid og forståelse på trods af vores forskelligheder. For vi har alle et ansvar for
fælleskabet. Det er selve vort samfunds rødder. Som hun sagde: ”Hvis
rødderne er syge, kan træet ikke
stå, og det vil tage mange år for et
nyt træ at vokse sig stærkt. Derfor
er det alvorligt, hvis nogle, som er
en vig g del af vort samfund, tager
for let på deres ansvar og svigter
deres forplig gelser… Med betroede posi oner følger et særligt ansvar og en særlig pligt l at gøre sit
bedste der, hvor man er sat.”
Derfor er hvidvask i grunden et
udtryk for, at man har ringeagt og
mangel på respekt for sine medmennesker. Måske er det ikke kun
udtryk for, at man ”er sig selv nok”,
men også for en eksisten el ensomhed. For hvis man hele den er
optaget af at opnå det mest mulige
og bedst mulige for sig selv, mister man blikket for andre menne-

Hvidvask og menneskesyn
Dronningen kom i sin nytårstale
indirekte ind på skandalen. Hun
nævnte vig gheden af, at vi har llid
l hinanden og omsorg og respekt
for hinanden. At vi mødes face to
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skers ve og vel og for fællesskabets
glæder. Som Dronningen så ﬁnt
sagde direkte henvendt l børnene:
”Det vig gste er ikke, hvordan du
ser ud, eller hvad du har opnået,
men hvordan du er over for andre
– dine venner og kammerater.” Ord,
som også vi voksne kan tage l os.

Det forklarede jeg engang et stort
barn, som skulle døbes, hvor l han
svarede: ”Åh, det bliver dejligt!”

Barnet bliver ved dåben velsignet
med korstegnet. Det er tegnet på,
at det er Guds barn, at det i liv og
død hører l hos Gud i hans rige. I
det rige er kærligheden den øverDåbens “hvidvask”
ste lov. Den både binder os og gør
Dåbskjolen er hvid. Hvid er kirkens os frie. Den binder os l Gud og l
fes arve, og den hvide dåbskjole er hinanden. Til at leve et liv i kær– ligesom konﬁrma ons- og brude- lighed og fælleskab med hinanden.
kjolen – symbol på, at den som Og den gør os frie, fordi vi ved, at
bærer den, er velsignet, elsket og vi ”al d allerede er elsket”. Derfor
lgivet af Gud. Når barnet får de tre kan vi al d få Guds ”hvidvask”: lhåndfulde vand øst over sit hoved, givelse og dermed en chance l, en
bliver det ”hvidvasket” i en gan- ny begyndelse.
ske anden forstand, end når penge
bliver hvidvasket. Den ”hvidvask”, Med denne omgang ”hvidvask” vil
der foregår ved dåben, betyder, at jeg ønske jer alle et dejligt forår.
barnet får Guds kærlighed og l- Inger Marie Raunkiær-Jensen
givelse givet på forhånd så at sige.

Dronefoto af Højen Kirke
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Nyt fra menighedsrådet
marts. Nærmere
præsenta on og
velkomst følger i
næste kirkeblad.

Organist-situa onen
I e eråret valgte vores organist
Hanne Baungaard at sige sin s lling
op som korleder og organist for at
nyde livet som e erlønner. Hanne
har været ansat ved Højen og Jerlev kirker i over 15 år. Der skal fra
menighedsrådet lyde en stor tak
for dit spil i kirken samt ledelse
af Voksenkoret og Børne- og Ungdomskoret.

Tak l Else, Henrie e og Grete for
jeres velvilje l at aﬂøse i denne
overgangsperiode.

Kirkegården
2018 blev et længe ventet projekt
med omlægning af tomme gravTil at lede Voksenkoret er vi så heldi- steder påbegyndt. Der er blevet
ernet en del hække og sået græs
ge, at Else Rasmussen, som selv synger i koret, har lovet at tage over, ind- ud l diget. Det er mere miljøvenligt og forhåbentligt nemmere at
l en ny organist/korleder er ansat.
passe.
Ødsted Kirkes organist Henrie e
Hoppe har været villig l at over- Der er stadigt for mange tomme
tage ledelsen af Børne- og Ung- gravsteder, så der vil blive omlagt
lidt på den nordlige side af kirken.
domskoret midler digt.
Gamle gravsten er ved at blive et
Til at spille l gudstjenester og an- problem. Der er mange, og hvor
dre kirkelige handlinger har vi været skal de stå? Så menighedsrådet skal
så heldige, at organist Grete Jensen have taget en beslutning her først
har sagt ja l at spille, ind l vi får på året om, hvad der skal ske med
en ny organist ansat. Det har vi net- stenene fremadre et
op fået. Helle Gamborg er ansat
som organist for Højen Kirke per 1. Marcus Kring, formand
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Nyt fra konﬁrmanderne
Glimt fra konﬁrmandernes tur l
Møgelkær Statsfængsel
Konﬁrmanderne og jeg har sammen
med konﬁrmanderne fra Ødsted og
Jerlev og sognepræst Mar n Bonde
Eriksen og min ”hjælpe-konﬁrmandpræst” Henrik Danielsen været
på tur l Møgelkær Statsfængsel,
som nu desværre er blevet lukket.
Vi var heldige at få lov l at besøge
fængslet alligevel. Vi startede med
en gudstjeneste i fængslets smukke
kirke, hvor fængselspræst Jan Lange
holdt en gudstjeneste for os. E er
gudstjenesten fortalte han om sit
arbejde som fængselspræst. Jan
Lange er for øvrigt nu ansat som
sygehuspræst i Vejle.

Dere er blev konﬁrmanderne opdelt i to hold. De blev på ski vist
rundt i fængslet og talte med en
dligere indsat, Niki. Især mødet
med Niki gjorde stort indtryk på
dem, er det mit indtryk. Nu kan I
høre tre konﬁrmander selv fortælle
om besøget i fængslet.
Inger Marie Raunkiær-Jensen
Konﬁrmanderne Emil, Laura og
Maja fortæller om besøget på
Møgelkær Fængsel og fængselsmuseet
Fængslet var ﬂot nok i forhold l
andre fængsler, men det så alligevel ikke vildt godt ud derinde. Der
lugtede også lidt dårligt.
Vi var også på besøg i fængselsmuseet, og der var der uds llet en
masser ng. Nogle af ngene var
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blevet taget fra de indsa e. Der var
blandt andet nogle kinderæg, som
nogle indsa e havde gemt hash i.
Kinderæggene havde de ha
l at
stå i et køleskab.

dag fandt Niki sig ikke mere i det.
Så han slog l dem, men det skulle
han ikke have gjort. De tog hans
mobiltelefon og fandt ud af, hvor
hans forlovede boede, og så kunne
han ikke mere. Så sagde de, at han
Nikis historie
skulle gå ind og lave nogle indbrud,
Der kom en mand, der hed Niki, som og det gjorde han så ni gange.
skulle fortælle os om, hvordan det
var at sidde i fængsel på Møgelkær, Til hans sidste eksamen blev han
og hvorfor han havde siddet der. anholdt for fem indbrud, men han
Han kom i fængsel, fordi han havde sagde, at det fak sk var ni.
begået ni indbrud. Men det var under pres fra nogle andre, som han Han kunne have fået halveret sin
skyldte penge.
dom, hvis han sagde, hvem det var,
der havde presset ham, men han
Han var inde i en dårlig periode i sit var bange for, at de så ville hævne
liv, da det skete. Hans fristed e er sig, når han kom ud.
arbejde var at gå på kasino, og en
dag havde han ikke ﬂere penge. Vi synes selvfølgelig ikke, at det var
Så var der en mand, der lbød i orden det, han havde gjort. Men
ham nogle penge. Det ﬁk han så heldigvis var det ikke ham selv,
lov l et par gange, men en dag der havde fundet på det. Han blev
sagde ham, han havde lånt penge presset l det. Vi tænker også, at
af, at han skulle aﬂevere pengene hans familie ikke havde opdaget
lbage på en bestemt dato. Den det, fordi han var blevet tæsket. Da
dag kom han så, men det var ikke han blev anholdt, synes vi, at det
ham manden, der stod der. Det var godt at han bare var ærlig fra startre andre mænd, og det var mange ten, og ikke skjule noget.
ﬂere penge, han skulle betale, end
han skyldte, men han betalte det Det var en god, lang tur, vi havde.
beløb, de sagde. De blev ved med
at spørge om ﬂere penge, og en Maja, Laura og Emil V.
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Konﬁrmander 2019
Højen Kirke d. 12. maj kl. 10
Laura Gintberg Jensen, Højen Kirkevej 73.
Henrie e Buch Mikkelsen, Elmebakken 9.
Petrea Rudolf Knudsen, Stubdrupvej 94.
Maja Rask Kristoﬀersen, Stubdrup Kirkevej 196.
Emil Gade Lynderup, Baunholtvej 15.
Emil Cornell Vestergaard, Gammel Kolding Landevej 69.
Alexander Larsen, Horstedvej 64.
Luna Marie Hovmark Skriver, Koldingvej 429.
Alexander Klit Bløcher, Hovedvejen 234, Viuf.
Mai Ber ne Hvass Nielsen, Egelandvej 73, Egtved.
Philip Chris an Skjoldbjerg Christensen, Koldingvej 345.
Camilla Dokkedal Bjerg, Aakjærvænget 32.

Det sker...
Kor ved kirken
Børnekoret: Tidspunktet er ua laret.
Ungdomskoret: rsdag kl. 16.30-17.15 i Mul huset.
Voksenkoret: onsdag kl. 19.15-20.45 i Sognehuset.
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. 12. maj).
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.
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I år har konﬁrmanderne også ha besøg af en bedemand og besøgt Kirkens Korshær i Vejle. De får også besøg af to unge ”globale fortællere” fra
henholdsvis Zanzibar og Danmark.
Børnekonﬁrmander
Hvert år bliver alle børn, som går i 3. klasse, inviteret l at være børnekonﬁrmander. Alle børn kan deltage, også selv om de ikke er døbte. Forløbet
strækker sig over ca. 7 gange. Det vil sandsynligvis forløbe fra medium
august l ul mo september.

Særlige arrangementer og gudstjenester
Li eratura en i Højen Præstegård mandag d. 4. marts og mandag d. 18.
marts kl. 19-21.
Vi vil samtale om romanen Lykke-Per af Henrik Pontoppidan
Kort om Lykke-Per: Lykke-Per er Henrik Pontoppidans berømte udviklingsroman om en ung mand, Peter Sidenius, der forlader sit barndomshjem,
hvor han har følt sig fremmed og undertrykt, for at skabe sit eget liv og
omforme samfundet e er sine egne ideer.
Romanen indeholder en klassisk udviklingshistorie fra det moderne gennembrud, men Pontoppidan formår at beskrive Per og hans situa on på
en så enestående måde, at det hele står knivskarpt for læseren, og så
det føles vedkommende. Romanen foregår i slutningen af 1800-tallet,
men rækker ud over sin d med eviggyldige eksisten elle emner som
kærlighed, ensomhed, tro og længsel e er mening og fylde. Redaktør på
Gyldendal, Simon Pasternak, siger et sted: ”Li eratur er brandbart materiale, og god li eratur når ind l den ild og den stemme, som kan forføre
og inspirere os l at tænke over, hvem vi er”. Det gør ”Lykke-Per”.
Lykke-Per som ﬁlm: Romanen er som bekendt blevet ﬁlma seret af Bille
August for nylig. Det er han sluppet godt fra! Jeg har t oplevet at blive
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skuﬀet over at se ﬁlma seringen af en god roman, men her understø er
ﬁlmen på smukkeste vis romanen.
Alle er velkomne – også selv om man kun kan deltage én af a enerne. Det
er ingen be ngelse at have læst hele romanen.
Tilmelding: Senest et par dage før l Inger Marie Raunkiær-Jensen, mail:
imrj@km.dk; tlf. 7586 3128.
Hvis vi bliver ﬂere, end vi kan sidde rundt omkring vores spisebord, rykker
vi ned i Højen sognehus. I får besked ved lmelding.
Kaﬀe/te og kage koster 25 kr.
Forårsmøde i Højen Sognehus torsdag d. 28. marts kl. 19.00.
”Broen l det andet menneske”
ved Per Schultz Jørgensen
Et socialt bånd skabes i nærvær og involvering, her
udvikles forbundethed som venskab, fortrolighed og
kærlighed. Forbundethed opstår ved at gå over broen
og ind i den andens oplevede verden og bidrage l forståelsen af den.
Hvorfor er det så svært? Det er det, fordi vi o est helst vil tale om os
selv og glemmer at ly e og leve os ind i den andens verden, men det er
vig gt at gøre det – ikke mindst fordi kvaliteten af vores sociale bånd er
afgørende for både livslængde og livskvalitet.
Om Per Schultz Jørgensen: Uddannet som cand.psych. og skolelærer har
Per Schultz Jørgensen en bred erfaring i arbejdet med børn og unge. Han
er derudover også dr. phil. fra Københavns Universitet. Siden Børnerådets
s else har Per Schultz Jørgensen været medlem og i årene 1998-2001
været formand. Som professor har han været ansat på Københavns Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitet og på Socialforskningsins 10

tu et. Her har Per Schultz Jørgensen blandt andet beskæ iget sig med
undersøgelser af børn og unge, forholdet l deres familie, skolen, fri dsliv
og ikke mindst sundhed. Per Schultz Jørgensen er børne- og familieforsker, og det har han været i en årrække.
Foruden sit virke som foredragsholder har Per Schultz Jørgensen også
udgivet en række ar kler og bøger om børn og familieforhold.
Kaﬀen koster 40 kr. Foredraget er gra s.
Forårskoncert med kammerkoret GOCK mandag d. 8.4. kl. 19.00 i Jerlev
Kirke
Det bliver en koncert med musik l
passion og påske, både klassisk og
ny kormusik af bl.a. Carl Nielsen og
Søren Birch, og der bliver lejlighed
l at synge med på et par salmer.
Kammerkoret GOCK er et klassisk a cappella-kor med omkring 25 medlemmer, der synger et bredt repertoire strækkende sig fra middelalderog renæssancemusik l nyere værker af sam dige komponister. Centralt i
repertoiret er roman sk musik og en del kirkemusik.
Koret arbejder med alsidig klassisk kormusik, der sæ er oplevelsen i centrum.
Koret har givet mange koncerter forskellige steder i Danmark, og hvert
andet år arrangerer vi en kortur l udlandet. Vi har sunget bl.a. i Italien,
Belgien, Litauen, Slovakiet, Island og Holland.
Koret ledes af Monica Zaharia, pianist og organist i Grindsted, Urup og
Nollund.
Koncerten er gra s.
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PÅSKENS GUDSTJENESTER
Skærtorsdag d. 18. april kl. 19.00. i Ødsted Kirke
Skærtorsdag er dagen, hvor Jesus spiser sammen med sine disciple for
sidste gang, og nadveren inds es.
Langfredag d. 19. april 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.
Højen Voksenkor medvirker.
Påskedag d. 21. april kl. 10.30 i Højen Kirke
Påskedag er kirkeårets store høj dsdag, hvor vi fejrer Jesu Kris opstandelse og sejr over døden.
Pernille Böser medvirker på tværﬂøjte.
2. Påskedag d. 22. april kl. 10.30 i Jerlev Kirke
2. Påskedag fejrer vi også Jesu Kris opstandelse. Men mødet med den
opstandne sker her ikke ved graven, som er tom for al d. Den sker ude i
hverdagslivet på en vandring l byen Emmaus og ved et mål d, hvor Jesus
Kristus giver sig l kende for sine disciple.
Bededagsgudstjeneste og foredrag torsdag d. 16. maj kl. 19.00 i Højen
Kirke og Sognehus v/korshærs- og diakonipræst Signe To .
PRÆST PÅ GADEN. Når kirken er der, hvor ingen andre er
Hvad det vil sige at være kirke på gaden?
Signe To fortæller om sit arbejde som diakoni- og korshærspræst i Vejle Provs .
I daglig tale er hun gadepræst. Hun færdes blandt byens
marginaliserede, socialt udsa e, misbrugere, psykisk
sårbare og hjemløse – og laver kirke der, hvor ingen andre er.
Signe To fortæller om livet på gaden, om lyspunkter og mørke nedture.
Hvad det vil sige at møde mennesker i øjenhøjde, også når de ligger ned.
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Kom og hør, hvad det betyder, når kirken rykker ud af sine vante rammer for
at udleve kristendommens vig gste kerneværdi i praksis: næstekærlighed.
E er gudstjenesten serveres der varme hveder og kaﬀe/te i Højen Sognehus, og Signe To vil fortælle om sit arbejde. Højen Voksenkor vil også
medvirke og synge for os.
Sanga en med Jacob Tyberg onsdag d. 12. juni kl. 19.30 i Højen Sognehus.
“Sangens fortælling, fortællingens sang”
Den danske sangskat er stor. Den gør os rige, og der
synges rig g meget landet over i denne d. Den
tendens vil vi bidrage l med en sanga en i Højen i
forbindelse med byfesten. Det bliver en a en med
masser fællessang med sange fra højskolesangbogen. Nye og gamle i en skøn blanding.
Det bliver en a en med sang og musik og små fortællinger om nogle af
sangene. Der vil være fuld fart på og god gang i klaveret. At synge sammen skaber fællesskab og sammenhold, og det er svært at være sur, når
du synger.
Jacob Tybjerg er højskolelærer på Uldum Højskole og har igennem de sidste mange år holdt foredrag og lavet sanga ener i alle mulige forskellige
afskygninger landet over.
Arrangører: Venner for Højen og Højen Menighedsråd.
Der serveres et glas vin/ en øl eller sodavand og lidt frugt og snack.
Pris: 50 kr.
Frilu sgudstjeneste Anden pinsedag d. 10. juni kl. 11 i Sky ehushaven
Det er blevet en tradi on, at der a oldes en festlig fælles frilu sgudstjeneste Anden pinsedag.
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Alle er velkomne. Tag eventuelt madkurven med.
Arrangører: Midtbykirkerne og andre kirker fra Vejle Provs .
Frilu sgudstjeneste søndag d. 16. juni kl. 9.45 på plænen foran ”Hvidkilde”, Skjoldborgvej
Vores organist og sandsynligvis en trompe st 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 inden
for på ”Hvidkilde”.

Kirkehøjskolen
Torsdag d. 21. marts
Kl. 10.00: Hosea Dutschke, direktør for ”Sundhed og omsorg” i Århus
Kommune:
”Hvad er der sket med menneskesynet siden 68-genera onens oprør mod
autoriteterne? Har menneskesynet ændret sig?”
Kl. 13.00: David Bugge, lektor i teologi ved Århus Universitet: ”Det
grænsedragende menneske og den grænseløse nåde” – om Karl Ove
Knausgårds roman ”Min Kamp”.
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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,
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:
Helle Gamborg, tlf. 3151 9903, e-mail: Hellegw@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
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
15

Gudstjenesteliste
Højen
10.30
10.30
10.30 K

03. mar.
10. mar.
17. mar.
24. mar.
31. mar.
07. april
14. april

Jerlev
10.30

Fastelavn
1. s. i fasten
2. s. i fasten
10.30
3. s. i fasten
09.00
Midfaste søndag
09.00
10.30 (IM)
Mariæ bebudelsesdag 10.30
Palmesøndag
14.00 K
Familiegudstjeneste
18. april Skærtorsdag
19. april Langfredag
21. april
22. april
28. april
05. maj
12. maj

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

16. maj A enen før Bededag
17. maj Bededag

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

19. maj 4. s. e. påske

09.00 (BJ)

26. maj 5. s. e. påske

10.30 (MB)

30. maj
02. juni
09. juni
10. juni
16. juni

10.30

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

23. juni 1. s. e. trin.

10.30
10.30
10.30 (IM)
10.30

10.00
Konﬁrma on

Ødsted
09.00
10.30
09.00
10.30
09.00 (IM)
10.30
Familiegudstjeneste
19.00
Fælles a engudstjen.
15.00
09.00
10.30
09.00

09.30 & 11.15
Konﬁrma on
10.30 (BJ)
14.00
Frilu sgudstjeneste

09.00 (IM)
10.30 (IM)
10.30
10.30
09.00
Fælles frilu sgudstjeneste kl. 11.00 ved Sky ehuset
09.45 K
11.00
09.00
Frilu sgudstjen. Frilu sgudstjen.
10.30 (BJ)
09.00 (BJ)
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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. BJ: Bodil Jølver.
ST: Signe To . K: Kor medvirker.
Der kan ske ændringer, så tjek de seneste oplysninger på kirkens hjemmeside:
www.hoejenkirke.dk.
Indsamlinger: Fra 1. søndag i fasten - 6. s. e. påske samles der ind l Folkekirkens
Nødhjælp; fra Pinsedag - 2. s. e. trin. l Danmission.

Gudstjenester på Hvidkilde: onsdag d. 24. april og onsdag 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 Kirke, er man velkommen l at beny e
kirkebilen l Jerlev eller Ødsted. Ring l Vejle Taxa, tlf. 7020 1222 og bes l ”kirkebilen”. Det er ds nok at gøre det samme dag.

Ødsted Kirke

Jerlev Kirke
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