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Nyt fra Præsten
Hvad er du så? Jeg er elsket!
En kvinde, som havde været
lang dssygemeldt, faldt l en konference i snak med en ung mand,
Han talte lang d om sig selv, før
han spurgte: ”Nåh, men hvad er du
så?”. Hun svarede med et glimt i
øjet ”Jeg er elsket!”

tel: Kongegemal.
Bortset fra, at jeg
hører l dem, der
synes, at Prins
Henrik har fået
en dårlig behandling, synes jeg, at det er sørgeligt,
når en tel får så afgørende en betydning for forståelsen af, hvem og
Vi har det med at deﬁnere os selv hvad man/jeg i grunden er. Vore
ud fra tler. Hvad er du så? Jeg er
tler kan få os l at glemme noget
renova onsarbejder, kunne svaret væsentligt, nemlig at vores værvære. For det er ikke længere ﬁnt dighed ikke består i vore tler, men
nok at være skraldemand. Alle i, at vi er ”al d allerede elsket”.
steder i vort samfund får folk ”ﬁnere” tler. En pedel er blevet l ”Al d allerede elsket”
en teknisk ejendomsleder og en ”Al d allerede elsket” er tlen på
recep onist l en front desk man- en forholdsvis ny samtalebog melager. Allerede H.C. Andersen havde lem nu afdøde musiker Peter Bassans for det med tler, og hvilken
an og videnskabsforfa eren Tor
”snobvalue”, der kunne ligge i dem Nørretranders. I denne bog taler
(for at bruge endnu et nyt ord), når de først og fremmest om Peter Bahan sa e trumf på sin ds telrang s ans tro på kristendommen, som
med ”gedebukkebens-overogun- han for alvor fandt hvile i, e er han
dergeneral-krigskommanderser- den 6. november 2014 ﬁk sin digenten”.
agnose: akut leukæmi. Knap et år
e er blev Peter Bas an døbt, knap
Også Prins Henrik har sat fokus på 72 år gammel.
det med tler. Han vil ikke nøjes
med at blive tuleret prinsgemal, Peter Bas an fortæller, at han al d
men vil gerne have en ﬁnere - har været et åndeligt søgende

2

menneske. Han var i mange år med
i den amerikanske new age bevægelse ”Enlighten Next”, hvor der
var et forbedringspres. Man skulle
forbedre sig gennem medita on
og åndelige øvelser og gøre sig
fortjent l at blive elsket. Gennem
det meste af hans liv havde der
været en fundamental mangelvare.
Denne mangelvare var troen på, at
han var elsket, og at han selv var i
stand l at elske. Med hans egne
ord: ”Selvfølgelig var jeg elsket, og
selvfølgelig blev jeg elsket, men en
sikring må være sprunget i mine
dligere år, og jeg har som kompensa on hele den søgt bekræ else.
Kærligheden har i mit liv udpræget
været noget, der byggede på be ngelser”. I kristendommen oplevede
han l gengæld, at man ikke skulle
gøre sig fortjent l Guds kærlighed.
Man er allerede elsket. Al d allerede elsket.

Guds fred
Det er snart jul. Da Guds søn, Jesus, blev født som menneske, lød
englenes sang: ”Fred l mennesker med Guds velbehag”. ”Fred l
mennesker, fordi Gud elsker dem!”
Da Peter Bas an blev døbt, havde
han forventet et jordskælv, men det
kom ikke. I stedet oplevede han en
dyb fred. Det var som om en længsel i ham var blevet s llet.
”Julebud under storm og torden/
melder og giver fred på jorden”,
synger vi i en julesalme. Længslen
e er at vide sig ube nget elsket
har vi alle. Og l os alle lyder det:
Du er al d allerede elsket! Det er
dåben et tegn på, Guds kærtegn l
os. Derfor kan vi selv ”under storm
og torden” have Guds fred i hjertet.
Glædelig jul l alle!
Inger Marie Raunkiær-Jensen
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Nyt fra menighedsrådet
Løst og fast
Siden foråret har vores graver Ingrid Hvidberg været sygemeldt. Det
gjorde, at vi kom lidt bage er med
pasningen af kirkegården, men
vores gravermedhjælper Kim og anden medhjælp ﬁk re et op på det,
så kirkegården igen er i orden. En afklaring med hensyn l Ingrids sygdom må nok vente l først i det nye år.
Sommeren er d for repara oner

af bygninger. En
af de større ng
har været kalkning
af præstegården
samt renovering af terrassen.
Desværre har det været nødvendigt at fælde de gamle træer ved
præstegårdsalleen, da store grene
o e brækkede af. Det har så l
gengæld givet meget mere lys i haven og i huset.
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Igen en rig g god Sogneudﬂugt
med Menighedsrådet og E erlønsog Pensionis oreningen
Turen gik i år l Bjerre herred, hvor
der er en fantas sk natur med ﬂere
store godser og megen landbrugsjord. Så scenariet var: Møder vi nu
nogle store landbrugsmaskiner på
Kirkebilen
de smalle veje, som vi færdes ad,
Kirkebilen må bes lles l guds- ja så er det jo godt, at vi har en ertjenester og andre arrangementer faren og lokal kendt chauﬀør Palle
arrangeret af menighedsrådet. Den fra Riis-rejser, hvor bussen er fra i
skal ikke længere bes lles dagen år.
før, men kan bes lles samme dag.
Det skal bemærkes, at der kun deltog 27 personer den dag, og det er
Marcus Kring, formand
en skam, for det blev en fuldt ud
perfekt dag med vidunderligt vejr.
Og det var en nydelse at opleve,
Julehjælp
I okt. og nov. samler vi ind l at det hele ikke er plastret l med
menighedsplejen. De indsamlede asfalt og motorveje i vort lille land,
penge vil gå l julehjælp, der kan men at alt er grønt og frodigt, blot
ansøges af folk, som bor i sog- man kommer de rig ge steder.
net. For at komme i betragtning,
skal man udfylde et skema, som Med Rahbek som turleder var vi
man får ved henvendelse l mig, godt klædt på l at høre om Rohsognepræst Inger Marie Raunkiær- den, Rosenvold og Palsgård godser,
Jensen. Ansøgningerne vil blive be- og ﬂere gange oplevede vi Vejle
ord på nært hold.
handlet i fortrolighed. Ansøgningsfristen er d. 10. december.
Første afs kker fra landevejen
havde vi fra Daugård ned forbi RohInger Marie Raunkiær-Jensen
den gods, som ejes af Anders Kirk
Chris ansen, barnebarn af LEGOKirkegården
Ting tager d. Den endelige godkendelse l at nedlægge tomme
gravsteder lader vente på sig, så
det går ikke så hur gt med hensyn
l den nye kirkegårdsplan. Vi håber,
at der kan ske lidt mere l foråret.
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dyrt at holde i så ﬁn en stand, men
det blev også afsløret, at ejeren har
en stor milliongæld.

s eren Go red Kirk Chris ansen.
Her er meget velholdte bygninger
og park. Ja, selv langs vejen forbi er
der plantet ﬁne vejtræer med velklippet græs imellem. Det må være

Næste besøg gjaldt Rosenvold gods
med campingplads og Marina. Her
holdt vi en lille pause, hvor alle var
ude af bussen, og mange gik en tur
ned l vandet. Et lille stop havde vi
også for at få et kig ind l hovedbygningen, som nu besiddes af 7.
genera on af Rantzau-dynas et.
Vi var på forhånd orienteret om, at
Vrigsted kirke er ny-restaureret, så
det glædede vi os l at se. Vi vidste
også, at de e havde vakt stor opsigt, og det kunne vi, e er besøget,
godt forstå. Der var meget delte
meninger om resultatet, men vi ﬁk
en god orientering om, hvorfor man
havde valgt netop denne form for
restaurering. Vi sang ”Kirken den
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nakkesteg med vildt- lbehør og en
lækker islagkage med jordbærsauce
samt kaﬀe og småkager. Så var også
e ermiddagskaﬀen overstået, og vi
kunne køre videre l næste stop:
Palsgård gods. Her var der lejlighed
l at gå en tur i den store ﬂo e park
med mange gamle træer af forskellig art samt skulpturer. De, som ikke
kunne gå så langt, sad og hyggede
sig med en øl/vand. Vejret var som
er et gammelt hus”, hvore er Inger sagt det mest vidunderlige, velegMarie talte om kirkerum og Guds net l udﬂugt.
ord i almindelighed, og at man
sagtens kan holde gudstjeneste alle Stor TAK l arrangørerne for endnu
andre steder end i en kirke. Det, en vellykket dag.
der betyder noget, er ORDET. Nu
sang vi en nyere salme, som ikke Grethe Madsen
så mange kendte: ” Uberørt af byens travlhed”. Vi
blev for øvrigt
modtaget af graveren alias Kisser
Nicolaisen, som
har været ansat
her i 4 år!
E erhånden var
vi vist ved at være
lidt madﬂove, så
det var rart, at
man på Bjerre kro
ventede os med
en ﬁn middag –
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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 (før hed det juniorkonﬁrmander)
Konﬁrmander
Konﬁrmanderne går l konﬁrmandforberedelse fra e erårsferien og indl konﬁrma onen. Konﬁrma onen er hvert år 3. s. e. påske (i 2018 d.
22. april). Derforuden har de en forældrea en, en temadag, hvor de skal
lave ikoner over deres konﬁrma onsord og en udﬂugt l Statsfængslet
Møgelkær. Der får de lov l at se fængslets kirke og museum samt tale
med en indsat. De skal også besøge Kirkens Korshær i Vejle, og de får besøg af en bedemand og af en ung global fortæller fra Cambodja.

Konﬁrmander på besøg i fængslets kirke

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 7 gange fra ca. medium august l ul mo september.
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Særlige arrangementer og gudstjenester
Musikgudstjeneste med Fangekoret i Højen Kirke søndag d. 26. nov. kl.
15.00
I 2005 begyndte Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel at a olde offentlige koncerter i kirker uden for fængslets tykke mure. Siden da er der
blevet sunget for fulde huse rundt om i hele Danmark l over 500 koncerter og musikgudstjenester. Den 23. marts 2014 sang de for fulde huse
i Jerlev Kirke.
Fangekoret har gennem alle
disse år sunget og spillet deres
egne tekster og musik, og de
har overlevet krisen, e er
at Vridsløselille Statsfængsel
lukkede i 2016. Nu er Louise
Adrian blevet mobil korleder
og tager rundt l forskellige
fængsler, hvor hun synger og
spiller med de indsa e. Vi glæder os l at gense dem l denne gudstjeneste i Højen Kirke.
1. søndag i advent – Familiegudstjeneste i Højen Kirke kl. 10.30
Konﬁrmanderne og Højen Kirkes Børne- og Ungdomskor medvirker. E er
gudstjenesten sælges skrabelodder, 20 kr. stk., og engle og stjerner, 20-50
kr. stk., l fordel for Danmissions arbejde for ”Frem dsbørn”. Frem dsbørn er fa ge og udsa e børn i Afrika, Asien og Mellemøsten, der modtager stø e gennem Danmissions udviklingsprojekter.
2. søndag i advent – Adventsgudstjeneste i Højen Kirke kl. 19.00 med
Højen Kirkes Voksenkor
E er gudstjenesten er der kaﬀe og hyggeligt samvær i sognehuset, og koret vil synge for og med os. Også l denne gudstjeneste sælges skrabelodder, engle og stjerner l fordel for Danmissions arbejde.
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3. søndag i advent – ”De ni læsninger” i Højen Kirke kl. 16.30
Børne-og Ungdomskor fra Højen og Jerlev medvirker. Folk fra sognene
forventes at medvirke som læsere. Vil nogle læse, er de meget velkomne
l at henvende sig l Inger Marie Raunkiær-Jensen, sognepræsten.
Også l denne gudstjeneste sælges skrabelodder, engle og stjerner l
fordel for Danmissions arbejde.
Nytårsgudstjeneste d. 31. dec. kl. 14.30 – kom og ønsk hinanden Godt
Nytår!
På årets sidste dag holder vi e ermiddagsgudstjeneste som en god og
e ertænksom optakt l a enens nytårsfejring. E er gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår med et glas mousserende vin og et stykke
kransekage. (Der er børnechampagne l børnene). (Ingen gudstjeneste
Nytårsdag).
Sanga en i Højen Sognehus onsdag d. 17. jan. kl. 19.00
– 21 med Michael Bhutho og Søren Hauge samt Højen
Kirkes Voksenkor
En blanding af fællessang og indslag fra de medvirkende.
Bhutho & Hauge har i snart 30 år med deres musikalitet
og jyske lune leveret underfundig, festlig og fornøjelig
underholdning i selskab med viser og andre gode sange, håndplukket direkte fra den danske sangskat.
Bhutho & Hauge – noget at ly e l, noget at synge med på – og meget at
grine af.
Kaﬀen koster 40 kr. Pengene går l Menighedsplejen (Julehjælp).
Kyndelmissegudstjeneste i Højen Kirke søndag d. 4. febr. kl. 16.30
Konﬁrmanderne og Højen og Jerlev kirkers kor medvirker.
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Filma en torsdag d. 8. februar kl. 19-21.30 i Højen
Sognehus
TANGENTSPILLEREN – en dokumentarﬁlm om Kris an
Marius Andersen
Kris an Marius Andersen blev ansat som organistassistent ved Herning Kirke i 2005 og kom under kirkens
kantor Mads Billes vinger.
Han kom l Danmark fra England uden gyldige uddannelsespapirer og uden nogen formel uddannelse overhovedet, men det
var tydeligt for Mads Bille, at Kris an havde et kæmpe talent. Det var
ligeså tydeligt, at Kris an havde et meget lille selvværd, og at han muligvis
havde en psykiatrisk diagnose.
Kris an er nu diagnos ceret med Asperger syndrom. Han er bl.a. visiteret
l at få hjælp af en hjemmevejleder to gange om ugen.
”Kris an har svært ved at få sit privatliv l at fungere og har mén e er
mobning, som prægede hans barndom, men han er en enestående og
dybt inspirerende musiker at samarbejde med”, udtaler Mads Bille. “Vi
har optrådt i Notre Dame, i Berliner Dom, i Radiohuset og indspillet ﬂere
cd´er sammen og i det hele taget optrådt i mange ambi øse og stressfyldte sammenhænge i forbindelse med Herning Kirkes Drengekor. Her
er han checket og fuld af overskud og kan overskue meget komplicerede
musikalske sammenhænge”.
Kris an blev færdiguddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium i sommeren 2010 og i sommeren 2012 fra konservatoriets solistklasse.
Ved siden af sit ﬂi ge musikerliv ved Herning Kirke spiller Kris an i alle
mulige jazz-relaterede sammenhænge blandt andet som pianist for Midt
Vest Pigekor.
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Gennem sin musik har Kris an fået en vennekreds og en fanskare, hvor
han er vellidt for sit rare væsen og dybt respekteret for sit enestående
musikerskab.
Pris for sodavand, øl, kaﬀe og kage: 40 kr., som går l Menighedsplejen
(Julehjælp).

Kirkehøjskolens forårsprogram 2018
Det endelige program er endnu ikke færdig, men emnet er fastlagt. Det
er ”DANNELSE”.
”Dannelse” – er lyset for de lærde blot, l ret og galt at stave?
Ordet Dannelse betyder TIL-VIRKET – llærte evner, som ikke er medfødte. Det, man opnår gennem opdragelse og oplæring.
Dannelse anvendes både i en folkelig og faglig sammenhæng. I den
folkelige sammenhæng handler det om, hvilke værdier og livsforståelse,
der præger et menneskes ageren i liv, samspil og samvirke.
Hvordan forholder det sig med dannelsen og livsdueligheden i en d,
hvor individualisering, eﬀek vitet og digitalisering synes at spille en alt
afgørende rolle, samfundsmæssigt, kulturelt og kirkeligt. Hvad gør det ved
os? Kan vi overhovedet tale om dannelse i dag?
Kirkehøjskolen har indbudt en række kompetente foredragsholdere l at
give deres bud på begrebet DANNELSE.
Datoerne ligger også fast. De er: torsdag d. 11. januar, torsdag d. 22.
februar og torsdag d. 15. marts.
Sted: Mølholm Sognehus. Der vil komme l at ligge programfoldere i
kirkens våbenhus.
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Jul i fællesskab
Endnu en gang fejrer vi julea en og 1. juledag i Missionshuset Olgasvej 14.
De ﬁre bysogne Nørremarken, Sct. Johannes, Sct. Nicolai og Vor Frelser,
står for arrangementerne i samarbejde med mange frivillige hjælpere.
Kom og vær med i et hyggeligt fællesskab.
Indbydelserne kan a entes hos et af de ﬁre kordegnekontorer. Tilmelding på et af kirkekontorerne senest rsdag d. 19. dec. Det koster 35 kr.
pr. person pr. dag, dog er det gra s for børn under 15 år.

Bliv netværksfamilie
Dansk ﬂygtningehjælps frivilliggruppe i Vejle søger i samarbejde med Vejle Provs netværksfamilier l vore nye borgere i Vejle kommune.
Alder og familie-antal er ikke afgørende – kun en interesse for andre mennesker, der har brug for lidt af din/jeres d.
Hvis du/I er interesseret, så ring l koordinator Lis Damkjær på tlf. 4084
8955 eller mail: lisbdamkjaer@mail.dk.
Koordinator i Dansk Flygtningehjælp Lis Damkjær
Sogne- og asylpræst Birgi e Rosager Møldrup
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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;
e-mail: amgr@km.dk - www.ungpraest.dk
Diakonipræst
S llingen er ved redak onens slutning vakant, men vil snart blive besat.
Se mere på provs ets hjemmeside: www.vejleprovs .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/ 20 61 20 43.
Graver
S llingen er pt vakant. Graveraﬂøseren kan træﬀes på 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
26. nov.
03. dec.
10. dec.
17. dec.
24. dec.
25. dec.
26. dec.
31. dec.
01. jan.
07. jan.
14. jan.
21. jan.
28. jan.
04. febr.
11. febr.
18. febr.
25. febr.
04. mar.

Højen
Jerlev
Ødsted
Sidste s. i kirkeåret
15.00
10.30
Musikgudstjeneste med Fangekoret
1. s. i advent
10.30 K
14.00
10.30
Familiegudstjen. Familiegudstjen. Familiegudstjen.
2. s. i advent
19.00 K
10.30 (IM)
3. s. i advent
16.30 K
16.30
De ni læsninger
De ni læsninger
Julea en
13.30 & 14.45 15.45
13.00 & 14.30
Juledag
11.00
09.45
11.00
2. juledag
10.30 (IM)
Nytårsa ./Julesøndag 14.30
16.00
Nytårsdag (Ingen)
1. s. e. h. 3 k.
09.00
10.30
2. s. e. h. 3 k.
10.30
09.00 (IM)
Sidste s. e. h. 3 k.
10.30
09.00
10.30
Septuagesima
09.00 (MB)
10.30
Seksagesima
16.30 K
16.30 K
Kyndelmisse
Kyndelmisse
Fastelavn
10.30
10.30
09.00
1. s. i fasten
09.00
10.30
2. s. i fasten
10.30
09.00
3. s. i fasten
10.30
10.30
09.00

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.
Der kan ske ændringer, så tjek de seneste oplysninger på kirkens hjemmeside: www.hoejenkirke.dk.
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Indsamlinger: 1.-3. s. i advent er der indsamling l Årets Luciaindsamling
(Danmission); i julen og Nytåret l Børnesagens Fællesråd; fra 1. s. e. h. 3
k. – fastelavnssøndag l Det danske Bibelselskab og fra 1. s. i fasten – 3. s.
i fasten l Folkekirkens Nødhjælp.
Gudstjenester på Hvidkilde: rsdag d. 5. dec., rsdag d. 30. jan. og rsdag
d. 27. febr., alle dage kl. 14.00.
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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