Kirkebladet

Kirkebladet - en del af Vor Flue.
Da Højen nu er et selvstændigt pastorat, har vi ønsket at lade Kirkebladet udkomme som en del af
Vor Flue. Vi er glade for, at bestyrelsen i Vor Flue imødekom vort ønske, da det giver god mening
at have et fælles sogneblad for ”hele” Højen.

Nyt fra Præsten (Indsætte foto af mig)
Studiekreds om Søren Kierkegaard - Kierkegaard som øjenåbner!
I år er det 200-året for Kierkegaards fødsel. Den 5. maj 1813 så han dagens lys. Det fejres og
markeres over hele landet med diverse arrangementer for både børn, unge og voksne. I Højen,
Jerlev og Ødsted sogne vil vi også markere hans fødsel og hans betydning som eksistentiel tænker,
en teolog og filosof, der beskæftigede sig med det på en gang dejlige og svære liv, ved at afholde en
studiekreds. Det kræver ingen forkundskaber at deltage i studiekredsen - kun interesse!
Studiekredsen vil forløbe over 4 torsdage, hvor vi vil læse og samtale om forskellige tekster af
Kierkegaard, og hvad de kan betyde for vores måde at forstå vort eget liv på. Jeg – Inger Marie
Raunkiær-Jensen – vil lede de to første aftener, hvor vil læse nogle tekster fra ”Kjerlighedens
Gjerninger” og et par opbyggelige taler. Martin Bonde Eriksen, sognepræsten i Jerlev og Ødsted, vil
lede de to sidste aftener, hvor vi vil læse uddrag af ”Begrebet Angest” og ”Sygdommen til døden”.
De, der tilmelder sig, vil få besked om, hvilke tekster det drejer sig om. Søren Kierkegaards skrifter
findes alle i elektronisk version på nettet, se sks.dk.

Datoerne for studiekredsen: D. 12.9, 24.10, 7.11 og 28.11.
Sted og tid: Højen Sognehus kl. 19.00-21.00
Tilmelding: Senest d. 1. 9 til Inger Marie Raunkiær-Jensen, imrj@km.dk, tlf. 75863128
Alle er hjertelig velkomne til at deltage!

Kierkegaard som øjenåbner
Da jeg læste HF helt tilbage i 1981-82 stødte jeg første gang på udpluk af Kierkegaards skrifter:
”Begrebet Angest” og ”Sygdommen til Døden”. Det var en øjenåbner for mig. For jeg oplevede, at
Kierkegaard satte ord på nogle af de følelser og tanker, jeg selv gik og baksede med. Senere har jeg
flere gange læst begge skrifter. Da jeg forrige år havde studieorlov stiftede jeg for første gang
bekendtskab med hans skrift: ”Kjerlighedens Gjerninger”. Det var også et dejligt og opløftende
bekendtskab.
Nogle har beskyldt Kierkegaard for at være for ”selvcentreret” i sin tænkning: Det handler om at
blive sig selv og overtage sig selv i ansvar og skyld. Om ikke før – så går det op for én, når man
læser i ”Kjerlighedens Gjerninger” - at det i hvert tilfælde ikke drejer sig om at have nok i sig selv.
Vi skal altid vende blikket ud af mod vores næste. ”Du skal elske!” siger Jesus - Kierkegaard. Og
det kan du, fordi du selv er elsket af Gud med en betingelsesløs kærlighed. En kærlighed, som gør,
at du ikke behøver være bange for at se dig selv i øjnene - heller ikke de mere tunge og mørke sider,
som Kierkegaard også kendte til fra sig selv. Han siger om sig selv i en journal fra 1837: ”Jeg er en
Janus bifrons. Med det ene Ansigt leer jeg, med det andet græder jeg”. Sørgmuntert har han fundet
på at sammenligne sig selv med den romerske gud, der med sine to ansigter kunne kigge både
bagud og fremad i tiden. Kierkegaard var fyldt af modsætninger, hvilket vel nok er en slags
forklaring på, hvorfor han livet igennem vedholdende interesserede sig for eksistentielle emner.
(indsætte billede af Janus bifrons)
Denne vedholdende interesse og hans tanker har som nævnt været en øjenåbner ikke kun for mig,
men for utallige mennesker. Een af dem er kunstneren Maja Lisa Engelhardt.
Maja Lisa Engelhardt: ”Kierkegaard lærte mig at tilgive”
Ligesom Kierkegaard havde også Maja Lise Engelhardt en svær barndom. Kierkegaard havde en
tyrannisk far, Maja Lisa Engelhardt ligeså og en mor, som var alkoholiker. Hun oplevede, at hun
pga. forældrenes svigt måtte påtage sig voksenrollen over for sine to mindre søstre, Rachel og Lea.
Hun levede i en konstant angst for farens vold og voldsomme vrede og for morens pludselige

”råben op”, fordi hun var løbet tør for snaps. ”Jeg var vred på mine forældre. Jeg kunne ikke forstå,
hvorfor de ville udsætte os for den angst og frygt”, siger hun i et interview i Berlingske Tidende d.
4. juni 2011.
Men sådan blev det ikke ved med at være. Vreden gav hun langsom slip på, efter hun som 16-årig
en dag mødte Kierkegaard og kristendommen på Kalundborg bibliotek. Hun fik øje på hans bog
”Kjerlighedens Gjerninger”, som lå på et lille bord. Da hun læste ordet ”Kjerlighed” blev hun
nysgerrig efter at finde ud af, hvad der gemte sig bag titlen. Hun syntes, at det var så langt fra
hendes virkelighed. I bogen læste hun gang på gang ordene: ”Du SKAL elske din næste”. Men
hvem var hendes næste?
”Det var jo min mor og far derhjemme. Jeg kan takke Kierkegaard for, at han tog mig under armen
og fortalte mig, at min mor og selv min psykopatiske far derhjemme er min næste.” Så hun blev
formidler og mægler mellem de to, når de skændtes.
Siden hen erkendte begge forældre, at de havde begået fejl. Og før de døde, tilgav hun dem. Og det
lever hun nu i fred med.
Inger Marie Raunkiær-Jensen
________________________________________________________________________________

Nyt fra Menighedsrådet
Kirkebil til gudstjenester
Højen menighedsråd har besluttet, at man gerne må benytte ”kirkebilen” til gudstjenester også i
Jerlev Kirke og Ødsted Kirke på de søndage og øvrige helligdage, hvor der ikke er gudstjeneste i
Højen Kirke. Og selvfølgelig må man fortsat benytte den til de fællesarrangementer og
gudstjenester, som vi holder, også når de finder sted i Jerlev og Ødsted.

__________________________________________________________________

Aktiviteter
Kirkekorenes opstart efter ferien
Højen Kirkes Voksenkor starter onsdag d. 4. sept. kl. 19.15 i Højen sognehus.
Højen Kirkes Børnekor starter torsdag d. 5. sept. kl. 14.00 i Multihuset i Højen.

Juniorkonfirmander i Højen
Også i år indbyder vi alle børn i Højen, som går i 3. klasse, til at være juniorkonfirmander. Alle
børn kan deltage – også selv om de ikke er døbte.

Hvad går den indledende konfirmandforberedelse ud på? Den går ud på at gøre børnene
fortrolige med den kristne børnelærdom og kirkens gudstjeneste. Det vil ske i samvær med børnene
om bibelfortælling, salmer og sange, Trosbekendelsen og Fadervor. Vi vil gå på opdagelse i kirken
og lære den bedre at kende.
Hvor og hvornår? Forløbet er et kort forløb, der strækker sig over seks gange fra d. 21. august.
Alle børn i 3. klasse vil få en indbydelse tilsendt med oplysninger om ugedag og tidspunkt.
Organist Hanne Agerbo Baungaard vil i samarbejde med sognepræst Inger Marie RaunkiærJensen forestå undervisningen.

Babysalmesang i Højen Kirke
Et tilbud til alle forældre med babyer mellem 0 - 9 måneder

Babysalmesang er sang, musik, bevægelse og rytmik for de allermindste med udgangspunkt i
salmerne. Vi synger og danser og vugger salmernes stemning ind i de små. Salmerne lægges ned i
barnet som et lille kim. Vi laver rim og remser, puster sæbebobler, vifter med tørklæder, lytter til
musik og forskellige instrumenter, alt imens vi bruger kirkerummet og dets muligheder.
Hver gang slutter vi med en kop kaffe, te, vand og en lille hyggesnak.
Tid og dato:
Tirsdage kl. 10.15 - 11.45
i uge 37 - 40 2013
i uge 17 - 20 2014
Der er plads til ca. 8 babyer.
Det er gratis.
Medbring et tæppe, som barnet kan ligge på.
Hvert forløb afsluttes med en kop kaffe/te i sognehuset.
Underviser er Hanne Agerbo Baungård.

Tilmelding: Tlf. 74 82 55 10 eller hanneabaungaard@gmail.com
________________________________________________________________________________

Særlige arrangementer og gudstjenester
Fælles sommermøde for Jerlev og Højen i Højen Præstegård søndag d. 25.
august kl. 13.30
v/ Henrik Wigh-Poulsen, domprovst ved Odense Domkirke
”Moral og politik”
(indsætte digitalfoto af Henrik Wigh-Poulsen)
Efter en gudstjeneste i Jerlev Kirke kl. 13.30 med Henrik Wigh-Poulsen som prædikant, fortsætter
vi med kaffe, hygge og foredrag i præstegårdshaven. Henrik Wigh-Poulsen vil tale over emnet
”Moral og politik” og siger følgende derom: ”Det politiske liv har forandret sig en del på det sidste.
Nu kan spørgsmålet om personlig moral pludselig få taburetter til at vakle. Spørg bare Helle, Lene,
Lars, Troels, Henrik og alle de andre politikere, vi er kommet på fornavn med. I det hele taget
spiller det personlige en stadigt større rolle i politik. Det er som om vi på godt og ondt kommer
tættere på hinanden. Hvorfor, og hvad gør det ved demokratiet?
Foredraget er blevet til på baggrund af mange års ihærdigt tv-kiggeri, så jeg gætter på, at der vil
være en del iagttagelser vi er fælles om.”
Alle, børn, unge og voksne er hjertelig velkomne.

Studiekreds om Kierkegaard
Se under ”Nyt fra præsten”.

Sogneudflugt søndag d. 1. september
Højen Kirke og Højen Efterløns- og Pensionistforening har i år henlagt den årlige udflugt til en
søndag for at give alle interesserede mulighed for at deltage.
Søndag d. 1. september går turen til Lyng Kirke v. Fredericia med deltagelse i gudstjenesten,
efterfulgt af middag på Hotel Postgaarden, kendt fra mange indslag i TV-Syd. Efter en kop kaffe på
hotellet kører vi til Vestfyn sydpå langs Lillebælt, og afhængigt af vejret gøres holdt et par
interessante steder.
Afgang fra Hvidkilde kl. 9.00. Hjemkomst ca. kl. 17.00.
Tilmelding: Senest d. 17. august til Dorthe Bernt, tlf. 40 19 36 63, Grethe Lønbæk, tlf. 20 33 60 71
eller Karen Jørgensen, tlf. 75 86 33 84.
Turleder Johs Rahbek, Højen, tlf. 75 86 32 74.
Pris: 200 kr.

Høstgudstjeneste - søndag d. 22. september i Højen Kirke kl. 14.00
Kirkens kor medvirker. Desuden medvirker juniorkonfirmanderne i Højen. Børnene er velkomne til
at tage frugt og grøntsager med, som bæres ind i kirken under den første salme. Efter gudstjenesten
er der kirkekaffe i sognehuset.

Efterårsmøde torsdag d. 3. okt. kl. 19.30 i Jerlev Forsamlingshus
Lov eller nåde?
Kierkegaard-inspirationen i Martin A. Hansens Løgneren
v/ Anders Thyrring Andersen, mag. art. i litteraturhistorie (Indsætte foto af A.T)

Martin A. Hansens sidste roman Løgneren (1950) er stadig Gyldendals bedst sælgende danske
skønlitterære værk nogen sinde. Men ofte læses og tolkes romanen på en måde, som er langt fra
forfatterens intentioner med den. Løgneren er ikke en gammeldags og patetisk kærlighedshistorie,
men en moderne roman om, at man altid røber sig i den måde, hvorpå man fortæller en historie.
Søren Kierkegaard var Martin A. Hansens livslange og helt centrale inspirationskilde. Igennem en
skønlitterær gennemspilning af Kierkegaards tænkning viser Løgneren, hvordan en fortæller kan
dømme sig selv, men samtidig få sin historie fortalt på en sådan måde, at læseren får muligheden
for at tilgive ham.

Koncert d. 10. okt. kl. 19. 30 i Jerlev kirke
Reflection – fra fortid til nutid (indsætte foto af Reflection)
Koncerten byder på en god blanding af middelalder- og folkemusik, hvor de fire musikere sammen
fortolker og improviserer. Musikken tager os med til bl.a. Italien og Irland, men også den danske
folketone er på programmet.
Middelalderens musik blev brugt til at fortælle eventyr om kærlighed og riddere, men også historier
om almindelige menneskers dagligdag. I middelalderen finder vi den første musik på noder, men
folkemusik-traditionen er naturligvis endnu ældre. Denne folkemusik, som taler til alle, lever stadig,
og har desuden sat dybe spor i nutidens klassiske og rytmiske musik.
Ensemblet Reflection består af følgende fire musikere:
Laura Secco, blokfløjte
Søren Storm, violin
Mogens Damm, cembalo/orgel
Michael Bjærre, slagtøj
Entre: 20 kr. Pengene går til Folkekirkens Nødhjælp.

Alle helgens dag – søndag d. 3. nov. kl. 17.00 i Højen Kirke
Ved denne gudstjeneste mindes vi dem, der er døde og begravede eller bisatte i Højen og Jerlev
sogne siden sidste år Alle Helgen. Pernille Böser vil spille på tværfløjte.

Salmesangens søndag - søndag d. 10. nov. kl. 10.30 i Højen Kirke
Også i år vil vi i hele Haderslev Stift holde en "Salmesangens søndag", hvor salmesangen får fokus.
I Højen vil vi sammen med Jerlev sætte særlig fokus på salmesangen bl.a. ved at inddrage vore kor
og ved at synge både nye og gamle salmer, der giver ord og toner til livet i dets mange facetter,
f.eks. når livet er svært, godt, glædeligt eller uoverskueligt. Organist Hanne Agerbo Baungård vil
fortælle om salmernes melodier og sognepræst Inger Marie Raunkiær-Jensen om teologien bag
salmerne.

1. søndag i advent – Familiegudstjeneste kl. 10.30 i Højen Kirke
Konfirmanderne og Kirkens Børne- og ungdomskor medvirker.

Spotlight Natkirke - særligt for unge (Indsætte foto fra spotlightgudstjeneste)
Fredag d. 20/9 kl. 20-22 i Sct. Nicolai kirke.
Temaet i år er: Hvad nu hvis…
Spotlight Natkirke er særligt rettet mod unge, og det er unge, der spiller musik eller teater, danser,
laver billedkunst, plakat, film eller andet. Kig forbi og se hvad der sker i år!

_________________________________________________________________

Kirkehøjskolens efterårsprogram 2013
Tema: ”Hvor går vi hen, når vi går?”
Tanker om evigt liv
Torsdag den 12. september
Kl. 10.00

”Hvad siger de bibelske fortællinger om det evige liv?´”
Dr. Theol. Helge Kjær Nielsen, Odder.

Kl. 13.00

”Har livet mistet sit evighedsperspektiv? –
evigheden i nye salmer´”
Religionsforsker og forfatter Iben Krogsdal, Hjortshøj.

------------------------------------------------------------------------------Torsdag den 10. oktober
Kl. 10.00

”Det evige liv – kirkehistorisk belyst”
Biskop Marianne Christansen, Haderslev.

Kl. 13.00

”Er der plads til/brug for de gamle i vort samfund?”
Højskolelærer Annemarie Morris, Løgumkloster.

-------------------------------------------------------------------------------------------Torsdag den 14. november
Kl. 10.00

”Op under de grønne linde – det evige liv i Salmebogens
billedsprog”
Professor emeritus Erik A. Nielsen, Frederiksberg

Kl. 13.00

”Opstandelse og det evige liv i kunsten”
Lektor i kunsthistorie Hans Jørgen Frederiksen, Århus

Gudstjenesteliste
16. juni
23. juni kl. 9.00
30. juni kl. 10.30
7. juli kl. 9.00 M

(3. s. e. trin.) Ingen. Gudstjeneste i Jerlev Kirke kl. 10.30 M
(4. s. e. trin.)
(5. s. e. trin.)
(6. s. e. trin.)

14. juli
21. juli kl. 10.30 DT
28. juli kl. 9.00 M
4. aug. kl. 10.30
11. aug.
18. aug. kl. 10.30
25. aug.
1. sept.
8. sept. kl. 10.30
15. sept. kl. 10.30 DT
22. sept. kl. 14.00
29. sept. kl. 10.30
6. okt. kl. 10.30
13. okt. kl. 10.30
20. okt. kl. 9.00 M
27. okt. kl. 10.30
3. nov. kl. 17.00
10. nov. kl. 10.30
17. nov.
24.nov. kl. 9.00
1. dec. kl. 10.30

(7. s. e. trin.) Ingen. Gudstjeneste i Jerlev Kirke kl. 9.00 M
(8. s. e. trin.)
(9. s. e. trin.)
(10. s. e. trin)
(11. s. e. trin.) Ingen. Gudstjeneste i Jerlev Kirke kl. 10.30 IM
(12. s. e. trin.)
(13. s. e. trin.) Sommermøde. Gudstjeneste i Jerlev kl. 13.30 HWP
(14. s. e. trin.) Sogneudflugt
(15. s. e. trin.)
(16. s. e. trin.)
(17. s. e. trin.) Høstgudstjeneste
(18. s. e. trin)
(19. s. e. trin.)
(20. s. e. trin.)
(21. s. e. trin.)
(22. s. e. trin.)
(Alle helgens dag)
(24. s. e. trin.) Salmesangens søndag
(25. s. e. trin.) Ingen. Gudstjeneste i Jerlev kl. 9.00. M
(Sidste s. i kirkeåret)
(1. s. i advent) Familiegudstjeneste

M: Martin Bonde Eriksen; IM: Inger Marie Raunkiær-Jensen; DT: Doris Tiedemann. HWP: Henrik
Wigh-Poulsen
Hvidkilde
Der holdes gudstjeneste på Hvidkilde tirsdag d. 13. august og tirsdag d. 22. okt., begge dage kl.
14.30. Alle er velkomne.

Kirkebil til alle gudstjenester og menighedsrådets arrangementer i Højen og Jerlev: Ring til
Vejle Taxa, tlf. 70 20 12 22, ved gudstjenester senest kl. 20 dagen før; ved arrangementer i god tid
samme dag.

___________________________________________________________________

Adresser
Sognepræst i Højen: Inger Marie Raunkiær-Jensen, Gl. Højenvej 136, 7100 Vejle. Tlf. 75 86 31
28., email: imrj@km.dk. Fridag: fredag.
Præsten har ferie den 6.-28. juli og d. 14. – 20. oktober.
Martin Bonde Eriksen, sognepræsten i Ødsted-Jerlev, passer som hovedregel embedet, når jeg har
fri. Hans adr. og tlf.nr. er: Ribevej 42, Ødsted, 7100 Vejle, tlf.: 75 86 50 41, email: mber@km.dk.
Fridag: mandag
Ungdomspræst Rikke Holm
Haraldsgade 10, 7100 Vejle.
Tlf. 61 20 18 48, email: riho@km.dk
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, email: 7923@sogn.dk
Organist og korleder:
Hanne Agerbo Baungård, tlf. 75 82 55 10, email: hannebaungaard@gmail.com
Kirkesangere
Pernille Böser, tlf. 22 14 04 40
Frida Jensen, tlf. 75 86 33 21
Hans Jørgen Bjerre, tlf. 75 96 50 43
Graver
Ingrid Hvidberg, tlf. 20 85 47 56, email: graver@hoejenkirke.dk
KFUM-spejderne i Højen:
Interesserede kan henvende sig til Birte Nielsen, tlf. 75 96 32 09 eller 21 25 08 05
Hjemmeside-adresse: www.hoejenkirke.dk

