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Præstens klumme – Hvad siger man lige?
”Jeg kondolerer?... eller hva´?”
Hvad skal man lige sige?
For et stykke d siden var jeg på
provs konvent med mine præstekolleger. Ved frokostbordet spurgte
en ny kollega os andre: ”Hvad siger
I egentlig l folk, når I har begravelses-samtaler? Jeg kondolerer?...
eller hva´?” Hospicepræsten, som
sad ved samme bord, sagde, at alle
ansa e på hospice brugte det gode
gamle udtryk ”Jeg kondolerer”. Andre af mine kolleger sagde, at det afhang af, hvor godt man kendte personen og hvilken ”type” dødsfald,
det drejede sig om. Drejede det sig
om et yngre menneskes dødsfald eller et tragisk dødsfald, ville man o e
sige: ”Det gør mig ondt.”

rundt l banker og
andre oﬀentlige instanser, deriblandt
velgørende ins tuoner. Hun fortæller,
at en samtale kunne forme sig
sådan: ”Goddag.” ”Goddag.” ”Det
er Anne Louise Bak. Jeg ringer, fordi
min mor er død.” ”Nå. Okay.” Pause.
Her ventede hun, måske le ere naivt, på en medfølende kommentar,
men der kommer ikke nogen.” Jeg
vil gerne afmelde min mors faste
givertjeneste hos jer.” ”Ja. Okay.
Hvad er din mors cpr-nummer?”
Hun blev chokeret. Havde lyst l at
sige: ”Skal du ikke kondolere? Siger
du bare okay?!” Andre sagde bare
”Ja” eller ”Det skal vi have ﬁkset!”.
En kvinde mødte hende dog med et
venligt: ”Det er jeg ked af at høre.”
Hun blev så overrumplet af hendes
venlighed – e er 6 mere nøgterne
telefonsamtaler – at hun begyndte
at græde.

Det værste er ingen ng at sige eller
at lade som ingen ng.
Hvorfor er det så svært for folk at
kondolere?
En kvinde, Anne Louise Bak, skrev
d. 27. marts et deba ndlæg i Kristeligt Dagblad under overskriften: ”Hvorfor er det så svært for
folk at kondolere?” Da hendes mor
pludseligt døde, skulle hun ringe

Hun fortæller, at hun også har
mødt megen omsorg og omtanke i
form af søde sms`er, e-mails, breve
og blomsterhilsner. Hendes ærinde
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med deba ndlægget var ikke at
ﬁnde årsagerne l, hvorfor så
mange undlader at gøre eller sige
noget, når man møder mennesker
i sorg, men at fortælle hvor vig gt
det er, at man viser medfølelse og
siger noget passende: ”Jeg kondolerer”, ”Det gør mig ondt” eller
”Det er jeg ked af at høre”… Det
værste er at lade som ingen ng
ved ikke at sige noget eller bare
sige ”Okay”.

den lille ø Endelave ud for Horsens
mødte han landmanden Karsten
Kragh Hansen. To år dligere havde
hans 15-årige da er Kirse taget sit
eget liv. I samme øjeblik han ﬁk
det at vide, tog naboerne over og
passede hans 50 køer. Hele øen
kom l begravelsen, og siden har
han følt sig grebet, hjulpet og støttet – ikke bare af nogle få, men af
hele lokalsamfundet.

At turde være der for hinanden og
Esben Kjær. Sorgen og fællesska- rumme hinanden
bet. De 50 køer
Han spurgte Karsten, hvem der
Esben Kjær (radiovært, forfa er, virkelig var gode l at være der
foredragsholder) mistede for nog- for ham. Hans svar kom prompte:
le år siden sin 7-årige søn Sebas- “Køerne er de bedste psykologer.
an. Sebas an døde af kræ . Han De skal egentlig bare rumme mig.
oplevede da, at mange – endda af Når jeg har det skidt, har jeg fået
hans nærmeste venner og fami- det godt af bare at blive rummet.”
lie – undveg ham og hans familie.
Eller at de e er kort d holdt op Når man er i sorg eller har det
med at spørge l dem, for nu må e svært på anden måde, er det vig gt
de da være ”kommet videre”. Han at møde nogle, der kan rumme én.
erfarede ved at tale med andre i Og som tør være der for én og samsamme situa on, at han desværre men med én i den dybeste afmagt
ikke var alene om denne oplevelse. og fortvivlelse. Det tager ikke sorHan lavede en ﬁn, seværdig og gen og det svære væk, men det gør
tankevækkende tv-dokumentar på godt.
DRK, som hed ”Kunsten at miste,”
hvor mange, der havde mistet, des- Højt l lo et
værre havde gjort samme erfaring. I de ﬂeste kirker er der højt l lo et.
Men der var også undtagelser. På Det er der både i bogstavelig og i
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overført betydning. For i kirken kan
vi komme med alt, hvad vi rummer:
glæde, sorg, fortvivlelse – og blive
rummet. Rummet af en guddommelig kærlighed. Den eneste kærlighed, der er fuldkommen, og som
tror alt, håber alt og udholder alt.
Det gør vi ikke, for vi er kun men-

nesker. Men vi kan gøre det bedste for at prøve at være medmenneskelige over for hinanden – også
når livet gør ondt. For det gør godt.
Med ønsket om en god sommer
Inger Marie Raunkiær-Jensen

Nyt fra menighedsrådet
I området bag
ved kirken mod
nord, hvor der
er mange sammenhængende tomme gravsteder,
ernes hækkene, og der sås græs.

Ny organist
Det er med stor glæde, at vi kan
præsentere vores nye organist
Helle Gamborg, som er ansat fra d.
1. marts. Ud over at spille i kirken
er en stor del af hendes arbejde at
lede vore dejlige kor: Voksenkoret samt Børne- og Ungdomskoret. Vedr. nærmere præsenta on
af Helle – se næste side. Tag godt
imod hende.

Mange tomme og sle ede gravsteder giver også mange gamle
gravsten. Det er ved at være et problem. Hvad skal vi gøre med dem?
Kan vi blive ved med at sæ e dem
langs diget? Vi skal i menighedsråKirkegården
Også her er der en nyansat. Trine det have taget en beslutning om,
Ploug er ansat som gravermed- hvor længe vi kan blive ved med at
hjælper med 17 mer om ugen
lbyde, at de gamle gravsten bliver
frem l december. Velkommen l stående på kirkegården.
Trine.
Med ønsket om en dejlig sommer
I løbet af sommeren vil vi fortsæ e Marcus Kring, formand
med omlægningen af kirkegården.
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Præsenta on af vores nye organist: Helle Gamborg
Hej, jeg vil gerne give jer et indblik i
hvem jeg, jeres nye organist, er.

jeg på den ordinære uddannelse l organist. Jeg
har nu et år lbage af min
uddannelse, som jeg nyder rig g meget.

Mit liv startede i en meget musikalsk
familie. Da jeg var lille sang jeg, mens
min far spillede på elorgel, guitar eller klaver. Senere begyndte jeg at gå
l kor, blokﬂøjte og klaver. Senere
kom jeg omkring både tværﬂøjte,
klarinet, trompet og saxofon. Men
det endte med, at det blev klaver,
guitar og sang jeg satsede mest på.

Jeg nyder, at jeg nu kan
bruge min d på noget,
der giver mig glæde og fylder mig
op. Sam dig kan jeg bruge en del af
min pædagogiske kunnen i arbejdet
med f.eks. børnekor, ungdomskor og
børnekonﬁrmander.
Som organist nyder jeg at bruge
nogle af de gamle klassiske musikstykker, der ﬁndes, men jeg synes
også, at det er interessant at krydre gudstjenesten med noget nyere
musik eller med melodier fra højskolesangbogen.

Jeg blev i 2002 uddannet pædagog
med musik som linje, og de næste
17 år arbejdede jeg i børnehave,
vuggestue og SFO. Jeg har lavet
rig g meget musik med de forskellige børnegrupper og har nydt samværet med disse små mennesker.
Desværre er normeringerne gennem den blevet værre og værre.
Til sidst var arbejdspresset for
meget, og jeg beslu ede mig for at
ﬁnde en anden beskæ igelse.

Rent privat bor jeg i Bække og har 3
dele-børn, som giver meget glæde
i mit liv. Ud over organistarbejdet i
Højen leder jeg også Kongeåkoret i
Brørup.

Først blev jeg underviser i a enskolen i klaver og sang og havde 2 voksenkor. Senere ﬁk jeg sam dig noget kirkesanger-arbejde. Og i 2016
startede jeg på basisuddannelsen
som organist, og året e er fortsa e

Jeg nyder den måde, I har modtaget mig på her i Højen og ser frem
l mange dejlige dage, mer og år
fyldt med glæde og musik.
Kh Helle Gamborg
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Konﬁrma on
Den 12. maj 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.
Blandt andet sa e de en
lørdag af l at arbejde
med at lave collager.

blev arbejdet koncentreret og intenst med opgaven. Resultaterne
blev slu eligt monteret i en ramme.

Konﬁrmand-ikoner
Ikon betyder som bekendt billede.
Konﬁrmandernes opgave var som Resultatet blev nogle meget smukke
foregående år at lave illustra oner og tankevækkende ikoner, som indaf deres konﬁrma ons-ord. Der
l den 12. maj – konﬁrma onssøndagen – smykkede
vores kirke.
Den 12. maj ﬁk konﬁrmanderne lov l at
tage dem med hjem
l evig arv og eje som
et smukt minde fra
deres konﬁrma onsd. På de næste sider
viser konﬁrmanderne
deres resultater.
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Henrie e Buch Mikkelsen

Maja Rask Kristoﬀersen

Alexander Larsen

Alexander Klit Bløcher

Emil Cornell Vestergaard

Camilla Dokkedal Bjerg

Emil Gade Lynderup

Petrea Rudolf Knudsen

Laura Gintberg Jensen
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Philip Chris an Skjoldbjerg Christensen

Mai Ber ne Hvass Nielsen

Det sker...
Kor ved kirken
Voksenkoret starter: onsdag d. 21.8 kl. 19.00-20.45 i Sognehuset.
Børnekoret starter: onsdag d. 21.8 kl. 15.00-15.45 i Mul huset.
Ungdomskoret starter: onsdag d. 21.8. kl. 16.15 – 17.00 i Mul huset.
Interesserede kan henvende sig l organist Helle Gamborg.
Konﬁrmander og børnekonﬁrmander
Konﬁrmander
Konﬁrmanderne går l konﬁrmandforberedelse fra e erårsferien og ind l
konﬁrma onen (næste år d. 3. maj).
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. Første gang er torsdag d. 29. august lige e er
skole d kl. 14.05-16.00. Børnene får en indbydelse.
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Særlige arrangementer og gudstjenester
Sommermøde i Højen Kirke og Højen Sognehus søndag d. 1. september kl. 13.30.
Gudstjeneste og foredrag med Helle Skaarup,
forstander på Løgumkloster Refugium.
Sommermødet begynder med gudstjeneste
i Højen Kirke, hvor Helle Skaarup prædiker.
E er gudstjenesten går vi over i sognehuset,
hvor der vil være et godt kaﬀebord. Og Helle
Skaarup vil holde et foredrag over emnet:
Al d allerede elsket – set fra sidelinjen
Denne tel er udgangspunktet for Helle Skaarups fortælling om sit liv med
Peter Bas an. Helle er forstander på Løgumkloster Refugium. ”Vi ﬁk 7 år
sammen, og jeg vil gerne dele ud af alle de gaver, som jeg ﬁk gennem mit
møde og ægteskab med Peter”, siger Helle Skaarup.
Bevidstheden som ressource og samarbejdspartner har været et omdrejningspunkt, og undervejs i fortællingen kommer vi omkring meget
mellem jord og himmel.
S kord: høresansen, sjæle-om-sorg, naturens milde gaver, sproget,
nærvær, skabende fællesskaber, at stå i det åbne, tro, livet og døden.
Højen Voksenkor medvirker ved sommermødet.
Alle er hjertelig velkomne!
Høstgudstjeneste søndag d. 22. sept. kl. 14.00 i Højen Kirke.
Kirkens kor medvirker. Desuden medvirker børnekonﬁrmanderne. 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.
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Litteraturaftener i Højen Præstegård mandag d. 23. sept. og mandag
d. 28. okt. kl. 19-21.
Tema: Hvordan taler vi om døden og sorgen?
Mandag d. 23. sept. vil vi samtale om Esbens Kjærs bog ”Min usynlige
søn. Kunsten at leve med de døde resten af livet.”
“Min usynlige søn” er en bog om at leve med sine
døde. De går nemlig ikke væk. Som den nyeste
sorgforskning viser, er sorg med os resten af livet.
Bogen beskriver Esben Kjærs erkendelsesrejse
gennem sorgen, e er han mistede sin syvårige
søn Sebas an. Men den er sam dig fyldt med
research og interviews med eksperter og andre,
som breder perspek vet ud.
”Sorg er ikke noget, vi skal kureres for”, skriver
Esben Kjær. ”Sorg er en kæmpe kra , en livslang
transforma on af, hvem vi er som mennesker”. Bogen hjælper med at
svare på det måske vig gste spørgsmål for nuværende og kommende
e erladte: “Hvem vil jeg være, når sorgen rammer mig? “ For det gør den.
Esben Kjær er forfa er og journalist, han er gi og far l tre børn – to på
jorden og ét i himmelen. D. 1. okt. kan vi for øvrigt se frem l at høre ham
l e erårsmødet.
Mandag d. 28. okt. vil vi samtale om Naja Marie
Aidts bog ”Har døden taget noget fra dig, så giv det
lbage. ”
Naja Marie Aidt har ligesom Esben Kjær også ha
den store sorg at miste et barn. Det er er en ærlig
bog om sorg – og om hvordan sorg kan ændre ens
forhold l virkeligheden, l den og l de mennesker, der står dig nærmest.
Naja Marie Aidts søn døde i en ulykke i foråret 2015.
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Carl blev kun 25 år gammel, og bogen har under tlen ‘Carls bog’. Så
hvordan griber man det an at skrive om det umulige: sit barns død?
I bogen skriver forfa eren i lyrisk s l l sin søn. Hun bruger korte prosastykker og bryder formen. Glimt fra nu den og minder fra for den blandes
med dagbogsnotater fra nu og dengang. Bogen er en smuk blanding af
Naja Marie Aidts stemme og bevingede ord fra li eraturens stemmer.
Bogen er både en saglig illustrering af, hvordan livet ser ud, e er en du
elsker dør, og hvordan der ﬁndes en plads l den afdøde blandt de levende - og sam dig udforsker bogen poesiens sprog om kærlighed og sorg.
Alle er velkomne – også l kun at deltage en af a enerne.
Tilmelding: Senest ca. 1 uge før l Inger Marie Raunkiær-Jensen, e-mail:
imrj@km.dk; tlf. 7586 3128.
Hvis vi bliver ﬂere, end vi kan sidde rundt om vores spisebord, rykker vi ned
i Højen Sognehus. I får besked ved lmelding.
E erårsmøde rsdag d. 1. okt. kl. 19 i Jerlev Kulturhus, Smedevej 18 v/
radiovært og forfa er Esben Kjær.
” Sorgen er en kra ”
”Det interessante ved sorg er ikke, at den gør så ondt.
Det interessante er, hvordan den kommer l at ændre
alt, hvad vi tænker og tror om livet – hvem vi er som
mennesker, resten af vores liv.”
Sådan siger den foredragsaktuelle journalist og P1-vært Esben Kjær, e er
at han mistede sin syv-årige søn Sebas an, som døde af kræ . Han er forfa er l bestselleren ”Min usynlige søn – kunsten at leve med sine døde
resten af livet” (Gyldendal 2016) – en delvist personlig, delvist researchbaseret bog, der sam dig er en krads kri k af vores – ifølge Esben Kjær
– fa ge forhold l døden.
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Esben nøjes ikke med at se sorg som et terapeu sk problem, der skal løses, men beskriver som noget nyt sorg som en transformerende kra , der
ændrer alle aspekter af folks liv. Og som vi derfor skal forme. Og vi skal
gøre det i samarbejde med de døde. De går nemlig ikke væk, de lever videre inden i os – som en skabende kra . Vi kommer med andre ord l at
have et levende forhold l de døde resten af vores eget liv.
Det var i øvrigt Sebas ans dengang 10-årige storebror David Cozmo, der
ved at tegne sin lille bog ”Hvordan man har en usynlig bror” sa e hele
rammen om, hvad familien i dag tænker og tror om Sebas an – og som
inspirerede l tankerne i ”Min usynlige søn”. Tro er nemlig nødt l at være
konkret.
Mød op l en tankevækkende og spændende a en!
Kaﬀen koster 40 kr. Husk kontanter!

Kirkefes val: Ånd og krop
lørdag d. 26. oktober i Ødsted Kirke og Sognehus.
Program:
kl. 10: Gudstjeneste i Ødsted Kirke ved Mar n Bonde Eriksen.
kl. 11: Foredrag i sognehuset: Anja Kjølby og Noldes religiøse kunst:
”Mellem Eros og Agape – om Emil Noldes religiøse værker”.
kl. 12: Frokost.
kl. 13: Sang me i kirken ved David Vestergaard Eriksen og Sune Grud
Enevoldsen.
kl. 14: Fortæller- me i sognehuset.
kl. 15: Klezmerkoncert og dans ved Klezmorkesteret.
kl. 16: Dagen slu er.
Hvis man ønsker at deltage i frokosten, kræver det lmelding. Se mere
herom og om programmet på www.oedsted-jerlevsogne.dk.
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Alle helgens dag – søndag d. 3. nov. kl. 19.00 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.
Filma en rsdag d. 5. nov. kl. 19 – 22 i Højen Sognehus
”Mens vi lever”.
Kort resume af ﬁlmen: Knallert-ulykke med dødelig udgang
Filmen ”Mens vi lever” er baseret på en virkelig ulykke,
der fandt sted for 16 år siden i Helsinge i det nordlige Sjælland, hvor ﬁlminstruktøren Mehdi Avaz og hans bror, ﬁlmens manuskrip orfa er: Milad Avaz, er vokset op. Dengang kørte to unge mænd galt på en knallert. Den ene blev
dræbt, og den anden kom alvorligt l skade. Filmen tager afsæt i den frygtelige tragedie, der ramte direkte ned i den skoleklasse, som
ﬁlminstruktøren dengang gik i. Men meget er lavet om for ikke at komme
for tæt på. ”Vi vil ikke gøre mere ondt. Det er en følelse, vi gerne vil ind
l, hvor vi rører folk”, har ﬁlminstruktøren Mehdi Avaz fortalt. Og rører
folk, gør de to Avaz- brødre med denne ﬁlm, som er deres debutant-ﬁlm.
Jeg (Inger Marie) blev både rørt og bevæget af denne ﬁlm, da jeg så den
første gang. Filmen er ikke sen mental, men rører ved nogle almen menneskelige følelser som sorg, kærlighed, forpligtethed, svigt og lgivelse.
Filmen viser, hvordan vores liv og skæbner på godt og ondt er kny et
sammen. I ﬁlmen følger vi ﬁre mennesker og ser, hvordan deres liv bliver
kny et sammen af den tragiske ulykke, der ændrer deres liv for al d. En
af dem er Kris an, som overlevede knallert-ulykken. Han har de sidste
fem år levet i eksil langt væk fra sin barndomsby. Da hans forhenværende
faderﬁgur Peter bliver alvorligt syg, tvinges han l at vende lbage l sin
hjemby og træﬀe en vig g beslutning; Skal han fortsæ e sin ﬂugt, eller er
det på de at se for dens dæmoner i øjnene?
Kom og se en tankevækkende ﬁlm! Kaﬀe, te, vand og kage koster 25 kr.
Pengene går l ”Julehjælp”. Husk kontanter!
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Salmesangens søndag - søndag d. 10. nov. kl. 10.30 i Højen Kirke
”Det evige liv”.
Også i år vil vi holde en “Salmesangens søndag”, hvor salmesangen får
fokus. Vi vil sæ e særlig fokus på salmesangen bl.a. ved at inddrage vore
kor og ved at synge både nye og gamle salmer. Salmer, der alle på en eller
anden måde giver udtryk for håb om et evigt liv. Organist Helle Gamborg
vil fortælle om salmernes melodier og sognepræst Inger Marie RaunkiærJensen om teologien bag salmerne.
1. søndag i advent d. 1. dec. – Familiegudstjeneste kl. 10.30 i Højen Kirke.
Konﬁrmanderne og Kirkens Børne- og Ungdomskor medvirker.

Højen Kirke
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Kirkehøjskolens e erårsprogram 2019
Torsdag d. 19. september
Kl. 10.00: Kirkehøjskolens 25 års jubilæum.
Kl. 10.15: ”Forsoning i praksis. Om ikke-vold og de drømme, der aldrig
slukkes”.
v/ Lise Lo e Wiemer, sognepræst, forfa er og anmelder.
Kl. 13.00: ”Tilgivelse. Blekingegadesagen i et kristendomsperspek v”.
v/ Jørgen Moss og Bo Weymann.
Torsdag d. 24. oktober
Kl. 10.00: ”Forsoning og lgivelse”.
v/ Hans Vium Mikkelsen, cand.teol., rektor for FUV (Folkekirkens
Udviklings Center).
Kl. 13.00: ”Guds barmhjer ghed og menneskenes”.
v/ Doris O esen, cand.teol. og exam.art. Fortælling med afsæt i
den svenske forfa er Kers n Ekmanns romantrilogi “Ulveskindet”.
Torsdag d. 21. november
Kl. 10.00: ”Fjendskab og forsoning – 200 års grænselandshistorie.”
v/ Carsten Porskrog Rasmussen, enhedsleder i Historie, Museum
Sønderjylland.
Kl. 13.00: ”HVA´ FOR – NÅDE?” Hvordan ser forsoning og lgivelse
egentlig ud?
v/ Carsten Auerbach, billedkunstner.
Sted: Mølholm Sognehus. Der vil ligge foldere med nærmere beskrivelse
og pris i kirkens våbenhus. Se også kirkens eller Vejle Provs s hjemmeside.
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Prak sk informa on
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.
Præstesekretær/Kordegn:
Sanne Sommer, tlf. 7555 1340, e-mail: sas@km.dk
Menighedsrådsformand:
Marcus Kring, tlf. 7586 3598, e-mail: 7923@sogn.dk
Kirkeværge:
Ingrid Møller-Nielsen, tlf. 4021 0376, 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
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Gudstjenesteliste
30. juni
07. juli
14. juli
21. juli
28. juli
04. aug.
11. aug.
18. aug.
25. aug.
01. sept.

2. s. e. trin.
3. s. e. trin.
4. s. e. trin.
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.

08. sept. 12. s. e. trin.
15. sept. 13. s. e. trin.
22. sept. 14. s. e. trin.
29. sept.
06. okt.
13. okt.
20. okt.
26. okt.
27. okt.
03. nov.
10. nov.

15. s. e. trin.
16. s. e. trin.
17. s. e. trin.
18. s. e. trin.

Højen
09.00
10.30
09.00 (MB)
10.30
09.00 (MB)
10.30 (MB)

Jerlev
10.30 (IM)
09.00 (IM)
10.30
19.00 (BJ)

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

09.00
10.30

13.30 K (HS)
Fælles sommermøde
10.30
09.00 (IM)
10.30
Sogneudﬂugt
14.00 K
10.30
Høstgudstjen. Høstgudstjen.
09.00
10.30 K
10.30
09.00 (MB)
10.30
09.00 (IM)

09.00

Sogneudﬂugt

10.30
09.00
10.30
10.00

19. s. e. trin.
Alle helgens dag
21. s. e. trin.

17. nov. 22. s. e. trin.
24. nov. Sidste s. i kirkeåret
01. dec. 1. s. i advent

09.00
10.30 (IM)
19.00
17.00
10.30 K
09.00
Salmesangens søndag
10.30 (BJ)
10.30
09.00
10.30 K
Familiegudstjen.

17

19.00
10.30
09.00
10.30
10.30
Familiegudstjen.

K: Kor medvirker. Hvor intet andet er anført prædiker Inger Marie RaunkiærJensen (IM) i Højen Kirke og Mar n Bonde Eriksen (MB) i Jerlev og Ødsted Kirker.
BJ: Bodil Jølver. HS: Helle Skaarup.
Der kan ske ændringer, så tjek de seneste oplysninger på kirkens hjemmeside:
www.hoejenkirke.dk.
Indsamlinger: Fra 2. s. e. trin. – 10. s. e. trin er der indsamling l Danmission, fra
11. s. e. trin. l 14. s. e. trin l Kirkens Korshær i Vejle, fra 16. s. e. trin – Sidste
søndag i kirkeåret l Menighedsplejen (Julehjælp) og fra 1.-3. s. i advent l Danmissions Luciaindsamling (udsa e og fa ge børn i u-lande).

Hvidkilde: Der holdes gudstjeneste på Hvidkilde onsdag d. 18. sept., onsdag d. 23. okt. og onsdag d. 4. 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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