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218 Krist stod op af døde

Krist stod op af døde
i påske-morgenrøde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!

Krist stod op af døde,
afsonet er vor brøde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!

Krist stod op af døde,
i Himlen vi ham møde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!
_____________

Tysk 12. årh. Bearbejdet omkring 1500.
Dansk 1528. Bearbejdet 1642.
N.F.S. Grundtvig 1815 og 1845.
Thomas Laub 1889.



hvor jeg skal tage afsked med menighe-

derne i Vejstrup – Hejls – Taps, idet min

kollega, Henrik Vestergaard Jørgensen,

skal tilbage på fuldtid i sin sognepræste-

stilling pr. 1. april.Tiden er gået hurtigt,

to et halvt år som præst i en halvtidsstil-

ling hos jer blev det til, og det har været

en rigtig dejlig tid. Det vil jeg gerne be-

nytte lejligheden til at sige jer hjerteligt

tak for.

Da det var min første stilling, skulle jeg

først til bispeeksamen hos Marianne

Christiansen og derefter ordineres i Ha-

derslev Domkirke i september 2015, og

den følgende weekend var der indsættel-

se, som fandt sted i Vejstrup Kirke, ved

en højmesse. Alt sammen rigtig festligt

og meget overvældende.

Så var jeg i gang – i gang med at lære,

hvordan man overhovedet er præst.

Godt nok har jeg jo den teologiske ud-

dannelse, men pludselig i praksis at

skulle skrive og holde prædikener, døbe,

begrave og vie folk, og have samtaler i

den forbindelse, det er nok først dér, jeg

begynder at reflektere over – med fare

for at lyde temmelig navlebeskuende -

hvem, hvad og hvordan jeg er som

præst, og i sidste instans: hvor står jeg

teologisk? Det tror jeg er vigtigt at bru-

ge tid på, og det har der været mulighed

for i denne stilling, og i virkeligheden

bliver man nok aldrig færdig med at re-

flektere over dette.

En ting er sikkert, præst er man ikke al-

ene, for sig selv, hvor man kan gå rundt

i sin egen lille boble, og jeg er utrolig

glad for måden samarbejdet med me-

nighed, pastoratsråd, personale og frivil-

lige kræfter har fungeret på, og ikke

mindst har jeg været glad for samarbej-

det med min gode kollega, Henrik, som

jo også stadig har fungeret som sogne-

præst i Vejstrup – Hejls – Taps i den tid

jeg har været her. Jeg sætter stor pris på

at have haft én at sparre med og spørge

til råds i en atmosfære af imødekom-

menhed og venlighed.

Tak for en rigtig god tid, jeg kommer til

at savne jer!

Sussi Nørregaard Kristensen
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Sig nærmer tiden …

Afsked med Sussi Kristensen

Som konsekvens af, at Henrik Vesterga-

ard Jørgensen pr. 1. august 2015 blev

frikøbt af stiftet til ansættelse i en 50

procents stilling i Haderslev Stifts Sko-

le/Kirketjeneste, blev Sussi Kristensen

pr. 15. september ansat i en 50 procent

stilling, så længe Henrik Vestergaard

Jørgensen var frikøbt af stiftet.

Da Henrik Vestergaard Jørgensen ven-

der tilbage til sit embede pr. 1. april i år,

indebærer dette, at Sussi Kristensen

samtidig ophører i sin midlertidige

ansættelse.

Efter mødet med ansøgningerne til den

midlertidige stilling og efter at have hørt

dem, som var blevet bedt om at komme

og prøveprædike i kirken, var vi i rådet

Formandens indlæg



ikke i tvivl om, at Sussi Kristensen var

den rette til stillingen, hvilket vi ikke har

fortrudt.

Hun har med sit milde og venlige væsen

varetaget stillingen på bedste vis, både i

forhold til gudstjenesterne og i forhold

til de kirkelige handlinger som dåb, viel-

ser og begravelser, ligesom hun til stor

glæde for børnene og til tilfredshed hos

deres forældre har stået for arbejdet

med minikonfirmanderne.

Med ønsket om, at Sussi Kristensen

Henrik Vestergaard Jørgensen kommer

tilbage på fuld tid fra d. 1. april, og det

medfører så, at vi må sige farvel til Sus-

si Kristensen, som under Henrik

Vestergaard Jørgensens midlertidige

ansættelse i stiftet i en 50 % stilling har

været ansat som præst i en halvtidsstil-

ling hos os.

Jeg har været utrolig glad for samarbej-

det med Sussi Kristensen i forbindelse

med minikonfirmanderne. Det har

været nogle sjove og lærerige timer. Du

har været rigtig god til børnene, som

nødigt ville gå glip af dagen, hvor vi

hentede dem ovre i skolen. Jeg håber at

der er et andet embede til dig, og at de

der vil værdsætte din kunnen. Jeg ved,

at der er mange pårørende, som har

været meget glade for dig i forbindelse

med de hjemmebesøg, du har aflagt

ved varetagelsen af kirkelige handlin-

ger.

Du må lade os følge lidt med i, hvad du

kommer til at beskæftige dig med i dit

fremtidige virke.

Jeg håber, at du og din lille familie fal-

der godt til i Ribe og ønsker dig rigtig

god vind fremover.

Inge Bunkenborg,

medlem af pastoratsrådet.

snarligt igen må tiltræde en stilling i fol-

kekirken, vil rådet hermed sige en stor

og dybfølt tak til Sussi Kristensens for

hendes gode virke i Vejstrup-Hejls-Taps

Pastorat.

P.S.: Umiddelbart efter fromessen i

Vejstrup Kirke og højmessen i Hejls

Kirke søndag d. 18. marts vil der i

våbenhuset være et lille traktement,

hvorunder der vil blive lejlighed til at

tage afsked med Sussi Kristensen.

Jørgen Dahl, Formand

Tak for samarbejdet
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Du behøver ikke at gå alene med dine problemer.
En samtale vil mange gange kunne løse op for problemerne.

Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere har tavshedspligt. Intet fortælles videre.

Ingen spørger om navn, adresse eller cpr.nr. Du kan tale med os om det, du ønsker.

Alle kan henvende sig.

Tlf. 70 120 110

Set og sket 
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Bededagsaften

Fælles gudstjeneste for de 7 sogne i

Hejls kirke den 26. april kl. 19.00

Efterfølgende er der kaffebord og varme

hveder i Hejls gl. Skole.

Gudstjenesten er arrangeret fælles med

de 7 sogne (Tyrstrup/Hjerndrup, Step-

ping/Frørup og Vejstrup/Hejls/Taps), og

alle er meget velkomne til at deltage den-

ne aften.

Fælles seniorgudstjeneste i
Vejstrup kirke

Torsdag den 3. maj kl. 14.00 i Vejstrup

kirke

Der er igen i år seniorgudstjeneste i

Vejstrup kirke for Vejstrup, Hejls og Taps

sogne, hvor vi vil høre tekstlæsninger,

prædiken og synge de gamle salmer på de

gamle melodier. Prædikant er Henrik

Vestergaard Jørgensen.

Efter gudstjenesten drikker vi kaffe på

Lærkebo.

Derefter fortæller og underholder vores

tidligere sognepræst Vicky Popp Freds-

lund.Vicky Popp Fredslund er præst i Be-

nediktekirken i Hamborg, som er en del

af Danske Sømands- og Udlandskirker.

Har man brug for kørsel kan man kon-

takte Inge Bunkenborg på tlf. 75 57 46

08 eller 21 42 77 66.

Alle er velkommen.

Lærkebo og Pastoratsrådet

Forårskoncert med korene 

i Vejstrup, Hejls og Taps Pastorat

Torsdag d.24. maj kl. 19.00 i

konfirmandstuen

Korene vil igen i år optræde med sange,

de har øvet sig med i løbet af sæsonen.

Børnene og ungerne er glade for at gå til

korundervisning, hvor de får sunget nogle

sange, trænet stemmen og ikke mindst

mødt gode venner. Alle har arbejdet flit-

tigt, og det er en glæde at optræde for sine

forældre, bedsteforældre, søskende og an-

dre interesserede.

Der bliver mulighed for at melde sig til

næste sæson, efter koncerten er slut.

Så kom med og hør gerne forskellige san-

ge på dansk og på engelsk, tag dit barn

med, som måske også får lysten til at gå til

kor i vores pastorat. Alle er velkomne!

Koncerten varer ca. 1 time. Efter optræ-

den er der saftevand, kager og kaffe til alle.

Korene ledes af organist Goulnar Chri-

stensen.

Så syng da Hejls

Onsdag den 6. juni kl. 18.30 i Hejls

kirke

Som tidligere år laver vi i samarbejde med

Hejls Idrætsforening ”Så syng da Hejls”

som start på sommerfesten.

Igen i år vil lokale vælge en salme og for-

tælle, hvorfor vi netop skal synge den.

Kor Nor deltager med musikalske indslag.

Efter gudstjenesten samles vi i Multihal-

len til kaffe og det store kagebord.

Konfirmation

Hejls kirke søndag den 29. april kl. 10.30

Vejstrup kirke søndag den 6. maj kl.

10.30

Taps kirke søndag den 13. maj kl. 10.30

Se konfirmandliste i Tyrstrup Herrreds

Tidende.

Det sker
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Vi starter med at synge og så får vi kiks

og noget at drikke.

Vi har været ud og se kirkegården, og

man skal have sutsko på. Vi oplever en

masse ting.

Glæd jer det er sjovt at gå til minikon-

firmand.

Vi laver en hel masse om Gud og Jesus

og om de døde og nogle gange laver vi

opgaver.

Anna, Lennart og Camilia

Det er sjovt og vi lærer meget. Vi får

lækre kiks og drikke. Vi oplever noget

spændende f.eks. at komme op og se

kirkeklokken eller komme ud og se kir-

kegården.

Anna og Nanna

Minikonfirmand er sjovt og alle er gla-

de og vi synger og Sussi fortæller en hi-

storie og vi får kager og saftevand og vi

tegner og vi taler om Gud og vi var

ude og se kirkegården og vi får et par

sutsko og vi griner meget.

Josefine

Jeg kan lide småkagerne og jeg kan

også godt lide pebernødderne og jeg

kan og også godt lide slik og jeg synes

at det var sjovt at se kirkeklokken og

det var også sjovt at se kirkegården.

Sussi og Inge er søde og vi vil gerne

komme næste år. Håber vi skal lave no-

get sjovt sammen med Goulnar i dag.

Det er sjovt at have bløde sokker på

fordi de er bløde.

Natashja

DØBTE, VIEDE OG DØDE

Døbte:

Vejstrup Kirke

12. november 2017:

Oscar Hoffskov Rasmussen, Sjølund

Hejls Kirke

26. november 2017:

Lærke My Skafte Toft, Vamdrup

26. november 2017:

Freja Skov Belling, Hejls

Taps Kirke

18. november 2017:

Ella Christine Bøtker M. Rasmussen, Fovslet

20. januar 2018: Laura Lisby Straarup, Taps

Bisat/begravet Dato er dødsdato

Vejstrup Kirke

8. november 2017:

Bente Margrethe Pedersen

13. november 2017:

Bertha Kirstine Holm Hansen, Kolding

29. november 2017:

Kirsten Kofoed Christensen, Sjølund

12. december 2017: Bent Nielsen, Kolding

23. december 2017:

Ove Jessen Schmidt, Sjølund

Hejls Kirke

8. november 2017:

Bente Margrethe Pedersen, Hejls

29. november 2017:

Kirsten Kofoed Christensen, Sjølund

1. december 2017:

Gudrun Petrea Hansen, Hejls

10. december 2017:

Poul Erik Nielsen, Kolding

8. januar 2018: Niels Jørn Frandsen, Hejls

Taps Kirke

11. november 2017:

Nis Jørgen Bygvraa, Taps

4. december 2017: Poul Iversen, Taps

Minikonfirmander fortæller om hvordan det er 
at gå til minikonfirmand
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Dato Begivenhed Tid Sted Bemærkninger

8. april Fromesse 9.00 Hejls Kirke 1. søndag efter påske 

Højmesse 10.30 Taps Kirke

15. april Fromesse 9.00 Vejstrup Kirke 2. søndag efter påske

Højmesse 10.30 Hejls Kirke

22. april Fromesse 9.00 Hejls Kirke 3. søndag efter påske

Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke Kirkekaffe

26. april Bededagsgudstj. 19.00 Hejls Kirke Bededagsaften

Fælles for de 7 sogne

27. april Ingen gudstj. Bededag

29. april Konfirmation 10.30 Hejls Kirke 4. søndag efter påske

3. maj Seniorgudstj. 14.00 Vejstrup Kirke Henrik Vestergaard Jørgensen

Vicky Popp Fredslund

6. maj Konfirmation 10.30 Vejstrup Kirke 5. søndag efter påske

10. maj Højmesse 10.30 Hejls Kirke Kr. himmelfartsdag

13. maj Konfirmation 10.30 Taps Kirke 6. søndag efter påske

20. maj Fromesse 9.00 Hejls Kirke Pinsedag

Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke Kirkekaffe

21. maj Ingen 2. pinsedag

gudstjeneste Der henv. til Tyrstrup Kirke

27. maj Fromesse 9.00 Vejstrup Kirke Trinitatis

Højmesse 10.30 Hejls Kirke Kirkekaffe

3. juni Ingen 10.00 Helligåndskirken, 1. søndag efter trinitatis

gudstjeneste. Flensborg Man kan deltage i gudstjene-

Vi henviser til sten i Flensborg og i årsmødet.

nabosognene.

6. juni ”Så syng da Hejls” 19.00 Hejls Kirke Efterfølgende kaffe i 

klubhuset.

10. juni Fromesse 9.00 Vejstrup Kirke 2. søndag efter trinitatis

Højmesse 10.30 Taps Kirke

17. juni Fromesse 9.00 Hejls Kirke 3. søndag efter trinitatis

Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke Kirkekaffe

24. juni Fromesse 9.00 Vejstrup Kirke 4. søndag efter trinitatis

Højmesse 10.30 Hejls Kirke Kirkekaffe

1. juli Fromesse 9.00 Hejls Kirke 5. søndag efter Trinitatis

Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke Kirkekaffe

Hvor intet andet er anført forestår Henrik Vestergaard Jørgensen gudstjenesten.

Gudstjenesteliste



Haderslev Stiftsbogtrykkeri 74 522 522

Sognepræst Henrik Vestergaard Jørgensen

Hejls Landevej 22, 6094 Hejls

Tlf. 75 57 40 35, mail: hvjo@km.dk 

Sognepræst Sussi Nørregaard Kristensen

Søndergade 15, 6622 Bække

Tlf. 25 78 87 93, mail: snk@km.dk  

Organist Goulnar Christensen

Hejsagerløkke 14, 6100 Haderslev

Tlf. 60186255, Mail: vhtorganist@gmail.com

Formand

Jørgen Dahl

Hejls Landevej 27 B, 6094 Hejls

Tlf. 24 42 64 88 · jsdahl@adslhome.dk

Gravere

Vejstrup: Peter Hofstedt

Sjølund Gade 23, 6093 Sjølund

Tlf. 21627093, mail: hofstedt.mp@gmail.com

Hejls: Tom Rønnemoes Kofoed

Vejstruprødvej 18, 6093 Sjølund

Tlf. 51282110, mail: tkc-@hotmail.com

Taps: Dorthe Graasbøll

Mengvej 50, 6070 Christiansfeld

Tlf. 40174510, mail: dgraasboll@gmail.com

Kirkeværger

Kirkeværge for de 3 kirkegårde:

Astrid Dinesen

Engvej 19, 6094 Hejls

Tlf. 30318241, mail:

astriddinesen19@gmail.com

Kirkeværge for bygninger i  Vejstrup

Martin Hansen
Sjølund Gade 7, 6093 Sjølund
Telf. 31216554, mail: feldtex@hotmail.com

Kirkeværge for bygninger i Hejls 

Nis-Jørgen Steffensen 
Vargårdevej 55, 6094 Hejls
Telf. 20451410, mail: njs@profibermail.dk
Kirkeværge for bygninger i Taps 

Ralf Jensen
Ødisvej 56, Taps, 6070 Christiansfeld
Telf. 40178266, mail: tapsgaard@mail.dk

Menighedsplejen
Inge Bunkenborg
J. A. Petersens Park 28, 6093 Sjølund
Telf. 75574608/21427766,
mail: ifb@mail.tele.dk

Sekretær Inger Nors
Tlf. 2275 2327, mail: iln@km.dk

Hjemmeside: www.3menigheden.dk

Fødsel, navngivelse og navneændring. Jordemoderen anmelder fødsel til bopælssognet.

Ved fødsler uden jordemoder, anmelder mor fødslen. Eventuel Omsorgs- og ansvarserklæring

for ugifte kan i 14 dage efter fødslen tastes på www.borger.dk  Dér tastes også ansøgning om

navngivning og navneændring. Sekretæren kontaktes, hvis der er spørgsmål / behov for attest.

Dåb og vielse. Sognepræsten kontaktes vedrørende dato, samtale og praktisk information.

Dødsfald og begravelse/bisættelse. Sognepræst eller bedemand kontaktes. Der aftales tid

til samtale med begge. Anmeldelse af dødsfald og anmodning om begravelse/bisættelse indta-

stes (oftest af bedemanden) på www.borger.dk Gravsted aftales med kirkens graver.

Kirkelig vejviser

Kirkebil bestilles ved dagen i forvejen at ringe til Krone Taxa på tlf. 75 50 27 00


