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747 Lysets engel går med glans
Lysets engel går med glans
gennem himmelporte.
For Guds engels strålekrans
flygter alle nattens skygger sorte.

Sol går over verden ud
med Guds lys i øje:
Se! Vor Herres sendebud
går på gyldne skyer i det høje.

Englen spreder over jord
glansen fra Guds Himmel;
i sin kåbes stråleflor
favner han alverdens glade vrimmel.

Sol ser ind i slot og vrå,
ser på drot og tigger,
ser til store, ser til små,
kysser barnet, som i vuggen ligger.

Os han også favne vil,
englen i det høje;
os han også smiler til,
englen med Guds Himmel-glans i øje.

Os har og vor Herre kær:
ingen sjæl han glemmer;
i hvert solglimt Gud er nær
og vor glade morgensang fornemmer.

B.S. Ingemann 1837.



Kære Konfirmander

Der er jo i år tale om en lidt særlig situ-
ation. For der er næsten ingen af jer –
bortset fra én – der har gået til forbere-
delse herude i Hejls. I har gået i skole
andre steder, og derfor har det ikke kun-
net lade sig gøre at få det organiseret så-
ledes, at I kunne gå til forberedelse her.
Men det, der næsten – for mig at se –
gør det til noget endnu mere specielt,
det er, at I – når I nu er så mange, der
har gået til forberedelse et andet sted
sammen med jeres øvrige kammerater –
så alligevel vælger at blive konfirmeret
herude.
Og det er ikke mit indtryk, at det bare
skyldes et pres fra jeres forældres side,
…. men at det simpelthen er jeres eget
ønske. I har – hver især – valgt at ’vende
hjem’ til jeres ’hjemkirke’ (hvis man kan
kalde den det), for at blive konfirmeret.
Det er smukt. Det er rart for jeres fami-
lier. Men det er måske også meget si-
gende: For det viser måske – på sin egen
måde – at hjemmet,…. hjemegnen,…
spiller en vigtig rolle for jer.
Måske har I beskæftiget jer med folkee-
ventyr i skolen – måske kommer det
først senere (jeg kan ikke helt huske på
hvilket klassetrin, man skal det),…. men
indenfor folkeeventyr benytter man ofte
en model, man kalder hjem – ude –
hjem-modellen. Mange folkeeventyr er
bygget op efter denne her model, hvor
helten begynder derhjemme, … så bry-
der han op og drager ud i verden, hvor
han møder ondskab og konflikter, der
må bekæmpes,… og så til sidst vender
han hjem igen med en ny og vigtig erfa-
ring, som har gjort ham mere moden og

voksen. Det er den bevægelse, helten i
folkeeventyret går igennem,…. og det er
også den bevægelse, som alle mennesker
på en eller anden måde vil gå igennem.
Og det vil I også. I vil – ja I er allerede i
gang med at – finde ud af, hvem I er,…
med at bevæge jer fra at være børn og
mere eller mindre uforpligtede og
måske også ubekymrede og frem til at
være unge (som I jo er nu) og senere bli-
ve voksne, hvor I vil støde på konflikter
og bekymringer og spekulationer. I står
altså (med andre ord) lige nu overfor at
skulle finde frem til jeres identitet,…
dvs. finde frem til, hvem I er,… finde ud
af, hvad det er, der er jeres inderste væs-
en og kerne,… det, der gør jer til jer
selv.
Og det kan måske godt lyde som om, at
det jo egentlig skulle være en ret let op-
gave (for I skal vel bare være jer selv kan
I mene),… 
Men det er faktisk sværere, end I nok
tror. For der er så mange mennesker og
andre ting, der påvirker jer: Næsten
uanset, hvor I vender blikket hen, er der
nogen, der vil have jer til at se ud på en
bestemt måde,… tænke på en bestemt
måde,… og bestemme over, hvad I skal:
I møder krav fra politikere om, at I skal
skynde jer at finde ud af, hvad I vil ud-
danne jer til. I får overalt at vide, at I
skal sørge for at få høje karakterer og
klare jer godt, for ellers kan I ikke klare
fremtidens krav. Og overalt i medierne
og i underholdningsindustrien hører I,
at I skal være unikke og originale,… ikke
være ligesom de andre.
Overalt møder i den her tanke om, at
det drejer sig om at have og eje: Villa,
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Volvo og vovse (som man plejer at
sige),…  I lærer, at I skal være konstant
skal være omstillingsparate,… Og når I
så endelig har tid til at være alene bliver
I invaderet af lyd og tempo, og I skal
helst altid være online med åbne com-
putere eller telefoner. Så I lades stort set
ikke i fred. Der er altid nogen, der vil
noget med jer,… og allerhelst vil de
have jeres penge (eller jeres forældres
penge), jeres stemmer, jeres tid og al je-
res opmærksomhed,… 
Så jeres opgave med at finde ud af,
hvem I virkelig er, og hvad I virkelig står
for,… ja den er måske noget sværere at
klare, end I sådan lige forestiller jer. Og
hvis man spørger nogle af de unge men-
nesker, der lige er et par år ældre, end I
er nu, ja så kan de fortælle, hvordan den
her jagt på at finde ud af, hvem man er,
er en jagt, de føler, der ødelægger dem.
De har en oplevelse af at være stressede,
fordi de skal leve op til alle mulige og
umulige krav. De føler, at de ofte selv
ender med at være overfladiske, fordi de
hele tiden tænker mest over, hvad andre
tænker om dem og hvordan de ser ud.
De er bange for at blive glemt – ’falde
bagud af dansen’ som man siger – hvis
ikke de gør, som alle andre. Hvis ikke de
er ’på’ hele tiden.
De fortæller tit, at de faktisk ofte føler
sig ensomme. Og de ender tit med at
føle, at det hele også er deres egen skyld.
De kan ikke se, at det er os – vi voksne,
vi forældre, lærere, politikere o.s.v. – der
er skyld i det, fordi vi åbenbart ikke er
bedre til at hjælpe dem og vise dem et
andet billede af, hvad livet og virkelig-
heden er.
Og så en dag, så kan de – og I – pludse-
lig se på os (som forældre), og måske
sige, som min ældste søn sagde, da han
var kommet hjem fra efterskole: ”Far,

jeg fatter simpelthen ikke jer voksne. I
stresser afsted for at uddanne jer og bli-
ve bedre til det ene og det andet, så I
kan få et job. Og når I så har fået et job,
så stresser I afsted for at leve op til alle
mulige krav eller for ikke at miste jeres
job eller for at blive forfremmet,… og så
bliver I sygemeldt. Og når I er syge-
meldt, så stresser I også over det, fordi I
så er bange for at I skal blive glemt.
Hvorfor vil I egentlig ikke have noget
bedre ud af livet end det?”
Hvis det er det billede, I kan have af os
som forældre, ja så kan jeg godt forstå,
at vi ikke altid opleves som gode rolle-
modeller. Hvis skolerne ikke formår at
bruge fagene til at vise jer, hvad livet er,
men bare har øje for arbejdsmarkedet,
ja så kan jeg også godt forstå, at I heller
ikke finder dem særlig spændende. Og
hvis politikerne mest af alt er optaget af
at tale om vækst og arbejdsmarked og
penge,… ja så kan jeg faktisk også godt
forstå, at I også kommer til at miste re-
spekten for dem.
Og når I så står der og synes, at der
måske ikke rigtig er noget at komme ef-
ter i den her voksenverden,… ja så fors-
tår jeg faktisk også godt, at mange på je-
res alder (og lidt ældre) måske kan føle,
at I ikke kan finde jer selv,… 
…. at I ikke rigtig kan se, hvad menin-
gen er med det hele.
…. og at I måske ender med at blive tri-
ste eller stressede eller – måske også –
lidt mismodige.
Og jeg er sikker på – og I kan være sikre
på – at der nok skal være en masse men-
nesker, der vil være meget ivrige med at
ville hjælpe jer med så at skulle finde jer
selv. Hjælpe jer med at finde hjem,…
hvis vi nu skal bruge modellen, som jeg
nævnte tidligere fra folkeeventyrene.
I vil møde butikkernes og markedets



påstande om, at vejen hjem,… vejen til
at finde jer selv og til at blive jer selv,…
går gennem alt det I køber. I skal have
noget bestemt tøj, … I skal have en be-
stemt mobiltelefon, … I skal købe det
ene eller det andet og på den måde vise
alle andre, at I er noget værd og at de
skal se op til jer.
Det er for dumt, men det er sandsynlig-
vis sådan, det vil være resten af jeres liv.
Selv som voksne vil I let komme til at
ligge under for alt det, andre fortæller
jer, at I skal have, for at være rigtige.
I vil også møde mange, der vil bilde jer
ind, at I skal uddanne jer og ud på ar-
bejdsmarkedet,… at det er det, der skal
hjælpe jer til at blive jer selv og finde
hjem. Og det er selvfølgelig ikke så
dumt, for det er vigtigt at finde et arbej-
de, der er meningsfuldt for jer. Og i ar-
bejdet kan I handle og skabe og finde
mening og glæde.
Men hvis I kommer til at tro, at jeres ar-
bejde skal være hele jeres liv,… at I kun
er noget værd gennem det, I laver på je-
res arbejde eller uddanner jer til,… ja så
er det også dumt.

Og så vil I også møde mange, der vil
mene, at I skal lære at blive robuste,…
at stå ved jer selv,…. at udvikle jer
selv,… og så videre. Det er heller ikke så
dumt, for det er jo altid godt at have no-
get at stå imod med. Og det er altid godt
ikke at lade andre bestemme over en.
Men også dette råd til jer, kan vise sig at
være for dårligt, hvis det kommer til at
betyde, at I tror, at I bare skal være stær-
ke i jer selv.
For nogen tid siden var der i TV et
Talkshow med speedsnakkeren Cle-
ment Kjersgaard. Han havde bl.a. san-
gerinden Medina i studiet, og hun sag-
de noget, som jeg lige vil citere her. (Og
jeg må indrømme, at jeg havde nok al-
drig i min vildeste fantasi forestillet mig,
at jeg skulle citere hende i en tale her i
kirken.). Hun sagde: Det er vigtigt for
mig, at det hele tiden er mig, der skaber
mig. Altså igen: Det er vigtigt for mig, at
det hele tiden er mig, der skaber mig.
(Citat slut).
Hvis det er det, I tror, I skal… eller hvis
det er det, I bliver bildt ind, I skal: ja så
ender det simpelthen galt. Hvis det er
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det, I får at vide: at I skal skabe jer selv
og være robuste o.s.v.,… ja så vil jeg pås-
tå, at I simpelthen bliver ladt i stikken.
Og det bringer mig så nu hen til det, I
står lige midt i her i dag: KONFIRMA-
TIONEN
Jeg ved godt, at I nu i dag står her og er
mest spændte på, hvordan det går om
lidt, når I skal op til alteret, … og især
hvordan det går senere i dag: hvilke gaver
I får,… om jeres mor eller far kommer til
at græde, når de skal holde tale for jer,…
om I selv bliver nervøse, når I skal holde
tale (hvis I skal det),… og så videre.
MEN,…. I står også midt i en kirke og
lige midt i et ritual, der vil vise jer noget
helt bestemt. For I står – lige nu her –
midt i et rum og midt i et ritual, der vil
vise jer og vil tydeliggøre for jer – at I
langt fra bærer jer selv. At I ikke skal –
og heller ikke kan – skabe jer selv. At I
ikke skal have det som et mål at skulle
være robuste. Og at I aldrig er alene,…
heller ikke selvom I måske engang kan
komme til at føle det sådan.
Når I står i en kirke,… eller når I står
overfor kristendommen,… så står I

overfor noget, som vil give jer jeres vær-
dighed igen. I står overfor noget, der
tvinger jer til at løfte blikket og begynde
at tænke dybere over de vigtige spørgs-
mål i livet: livet i sig selv, døden, menin-
gen, hvad er sandhed, hvem er jeg, fin-
des der en Gud, hvem er mit medmen-
neske. Og så videre.
I står overfor noget, der udfordrer jer,
for kristendommen udfordrer jer nemlig
hele tiden, både til at tage vare på jeres
medmennesker, og til at være kritiske og
til at protestere mod den uretfærdighed,
I møder i verden. Og så står I altså også
overfor den her påstand om, at I aldrig
vil kunne – og heller aldrig vil skulle –
bære jer selv.
I skal være jer selv, men I skal ikke bære
jer selv, for det er der dybest set ikke no-
get menneske, der kan. Der er mange,
der tror, at de kan,… men det tror de
kun så længe, de ikke er blevet ramt af
livet. Og når I giver slip på det,… når I
giver slip på at skulle bære jer selv,… så
sker der det forunderlige, at I så rent
faktisk bliver jer selv. Når I ikke længere
sammenligner jer med andre,… 
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… når I ikke længere spiller roller, …
… og når I i stedet tænker over alle de
spørgsmål, kristendommen udfordrer
jer med, og når I går fra at være optage-
de af jer selv og til i stedet at være opta-
get af at være noget for andre,… ja så vi-
ser det sig, at lige netop da bliver I al-
lermest jer selv.
Lige netop da kommer I hjem (som vi
kaldte det). Og det gør I, fordi I her er
stillet overfor Gud,… overfor det, I ikke
selv har fundet på,… det I ikke selv skal
præstere,… og det, som hverken skole,
forældre, politikere eller andre har
skabt. Her er I stillet overfor den klippe,
I skal bygge jeres hus på,… her er I stil-
let overfor Guds kærlighed, og det vil

Vejstrup-Hejls-Taps Pastorat er tilslut-
tet den aftale, som Kolding Provsti har
indgået med Miljøhuset, som rådgiver
om miljø- og sikkerhedsforhold i for-
hold til medarbejdere ved kirkerne.
Under et besøg af en af konsulenterne
blev vi gjort opmærksom på, at pulpi-
turskrankerne i Hejls Kirke ikke havde
den højde, som af sikkerhedsmæssige
grunde er påbudt.
I kirken er der to pulpiturskranker, dels
den krumme i tårnrummet (oppe ved
orglet) og dels den lige ved balkonen på
skibets sydvæg.
De oprindelige pulpiturskranker havde
en højde på ca. 82 centimeter. Bestem-
melserne tilsiger en højde på 120 centi-
meter, men af arkitektoniske grunde øn-
skede vi en dispensation herfra, så høj-
den øgedes til 1 meter, idet et højere
værn ville skæmme pulpiturskrankerne

og kirkerummet på uheldig vis.
Dispensationen blev bevilliget, og der er
nu blevet opsat en håndliste udformet af
gevindrør og bemalet i samme farve og
glans som skranken.
Resultatet er rigtig fint, idet det er ud-
ført på en måde, som på ingen måde er
specielt synligt eller virker skæmmende.
Skeptikere vil sikkert mene, at det ikke
var nødvendigt at bruge penge på pro-
jektet, idet sandsynligheden for, at no-
gen skulle komme til skade med de tid-
ligere højder på skrankerne var uendelig
lille, men dels skal vi naturligvis over-
holde de sikkerhedsmæssige krav, og
dels ville vi i rådet have en rigtig dårlig
sag, hvis uheldet endelig var ude, og vi
havde undladt at følge anvisningen fra
miljøkonsulenten.

Jørgen Dahl, formand

sige en kærlighed, der aldrig hører op,…
sådan som jeg læste det fra alteret lige
før. Det kan måske godt være lidt svært
at forstå, hvad det så skal betyde,….
men jeg havde engang en elev til eksa-
men, der blev bedt om at forklare, hvor-
dan man egentlig kunne forstå, hvad der
menes med at tro på Guds kærlighed.
Og hun sagde det følgende: At tro på
Guds kærlighed er ligesom at komme til
en eksamen og så få at vide – inden ek-
samen går i gang – at man er bestået.
Når man ved det, så kan man være sig
selv, sagde hun.
SÅ HUSK DET, når I nu i dag går
herfra.
AMEN

Henrik Vestergaard Jørgensen

Forhøjelse af pulpiturskranker i Hejls Kirke
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Af Gunnar M. Krag

I 1807 flyttede den nyudnævnte præst
for Hejls og Vejstrup menigheder Falle
Erichsen Eisbøll ind i præstegården i
Hejls. Den gård han flyttede ind i var
da sikkert omkring 150- 200 år gam-
mel. Det var muligvis den bygning,
som svenskekongen Carl den X Gustav
overnattede i natten mellem den 30. og
31. januar 1658, mens han afventede,
at isen skulle blive sikker, så han kunne
fortsætte sin og hærens march videre til
Fyn og Sjælland og indtage hele Dan-
mark.
Af denne gamle præstegård findes der
en beskrivelse fra 1737, og desuden
findes omridset af den på udskiftnings-
kortet fra 1787. Ifølge beskrivelsen fra
1737 bestod præstegården dengang af
fire længer: ”12 fag beboelse og 10 fag
”backhus” tilligemed skorsten og bage-
ovn. ” (Det må være bryggers afdelin-
gen). ”Skur og vognport 20 fag mod
nord. Den østlige lade 14 fag. Til enke-
hus 10 fag, som bebos af 2 kådnere.
Gårdspladsen er brolagt og omgivet
med plankeværk. Haven er beliggende
vest for stuehuset. Langt de fleste af
bygningerne tilhører præsten”.
Præstegårdens grundplan på udskift-
ningskortet i 1787 50 år senere svarer
fuldstændig til denne beskrivelse. Et
Luftfoto af præstegården fra 1930-erne
viser også stadig samme grundplan.
Det skyldes, at bygningerne er blevet
fornyet efterhånden, men bygget på de
gamle bygningers plads. Den sydlige
længe blev fornyet i 1823 i røde flens-
burgsten. Det er den, der stadig findes.

Den østlige lade blev fornyet i 1850 i
gule mursten, men nedrevet i 1958.
Det er uvist, hvornår den nordlige læn-
ge ud mod gaden er blevet revet ned.
Den findes ikke på nogen moderne fo-
tos.
Vi kan således konkludere, at Hejls
præstegård fra 1737 til 1958 og sikkert
meget længere har ligget på samme
sted og haft fuldstændig samme grund-
plan. Siden 1958 er så kun hovedbyg-
ningen mod vest og længen mod syd
tilbage.
Men vi skal tilbage til hovedbygningen,
som i år fylder 200 år. Den blev bygget
i 1817 i røde flensburgsten i klassicis-
tisk stil med smalle rektangulære vin-
duer, og hovedmanden bag dens op-
førelse var ovennævnte præst Falle Eri-
chsen.
I 1808 året efter sin tiltræden ansøgte
Falle Erichsen de kirkelige myndighe-
der om, at der måtte bygges en ny ho-
vedbygning til præstegården, da den
gamle var så brøstfældig, at den ikke
egnede sig til bolig for en præst. Der

Hejls præstegårds hovedbygning 200 år

Pastor Falle

Erichsen,

født 1769 i

Esbøl ved

Haderslev.

Præst i Hejls

og Vejstrup

1807-1837
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blev nedsat en synsforretning, og man
lod en bygmester fra Christiansfeld
vurdere, om det kunne betale sig at re-
novere den gamle bygning. Bygmeste-
ren mente, at den gamle bygning var så
brøstfældig, at nedrivning og bygning
af et nyt hus var eneste vej frem. Der-
med startede et tovtrækkeri mellem
Falle Erichsen og menighederne i Hejls
og Vejstrup om de nærmere betingelser
ved rejsningen af bygningen og om den
nye bygnings størrelse. Denne strid
stod på til 1813, og begge parter havde
støtte for deres synspunkter hos de
højere myndigheder.
Den 18/12 1812 ansøgte sognefogeder-

ne for Hejls og Vejstrup kirkevisitato-
rerne i Haderslev provsti om, at den
nye bygning ikke skulle være på 20 fag,
som projekteret, men kun på 17 fag.
De omtalte de dårlige tider for land-
bruget (også dengang) og mente, at
præsten måtte have mere end rigelig
plads i et 17 fags hus. De argumentere-
de også med, at Falle Erichsens for-
gængere ikke havde klaget over, at hu-
set var for lille. Desuden mente de, at
leveringen af materialer til byggeriet og
selve byggeriet skulle ud i offentligt ud-
bud.
Den 2/1 1813 bad kirkevisitatorerne,
som skulle lave en indstilling til de
højere myndigheder, Falle Erichsen om
hans mening om sagen. Hans svar, som
kom allerede den 5/1 var både veltalen-
de og vredt. Han argumenterede for, at
der ikke kunne fjernes 3 fag, hvis der
skulle være en blot nogenlunde bekvem
bolig for præsten og hans familie. Han
sagde, at menigheden talte usandt om
de tidligere præsters tilfredshed med
det gamle hus’ størrelse. Pastor Lassen
havde i vidners nærværelse klaget over,
at han ved besøg af kirkevisitatorerne
eller andet besøg, havde måttet anbrin-
ge flere af sine børn i bageovnen. Selv
havde Falle Erichsen ved sådanne lej-
ligheder måttet lade sine børn anbringe
i nabolaget. Han var også modstander
af en offentlig licitation af materialer og
af byggeriet. Han mente, at den lavest-
bydende ville levere for dårlige materi-
aler og, at den bygmester, der vandt li-
citationen, ville spare ved arbejdet.
Kirkevisitatorernes indstilling kom alle-
rede den 31/1 1813. (De var ikke så
længe om det dengang) Indstillingen
støttede Falle Erichsen i hans ønske
om et større hus og lagde sig fast på 19
fag!  De mente heller ikke at arbejdet

Præstegården i dag

Luftfoto af Hejls præstegård fra 1939
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skulle ”accorderes”, men var dog af
den opfattelse at der skulle være offent-
lig licitation ved anskaffelsen af materi-
aler. Alt i alt et pænt kompromis mel-
lem præsten og menighederne med
mest hældning til præstens holdninger.
På grund af statsbankerotten samme år
kom byggeriet først i gang i 1816 og
huset stod færdigt i 1817. Ifølge kirke-
regnskabet for 1818 var prisen på 2100
Rigsdaler og 15 _ skilling. De 1000
rigsdaler betaltes af Hejls og Vejstrup
menigheder, mens de resterende 1100

betaltes af kirkerne og Tyrstrup og
Vonsild. Allerede dengang udlignede
man åbenbart mellem fattigere og rige-
re sogne.
Siden da har huset været bolig for først
Falle Erichsen og siden de følgende 14
præster med familier op til i dag. Men
det har også været sognenes hus med
lokaler til konfirmationsforberedelse og
kontor for præsten. Menighederne er
kommet der til foredrag og møder i
konfirmandstuen og i haven, og huset
har gennem de 200 år været et cen-
trum for sognets/sognenes åndelige og
kulturelle liv. Vejstrup sogn blev en
selvstændig menighed med egen
præstegård fra 1878 til 2008. Men si-
den da har huset igen været præstegård
for Vejstrup-Hejls-Taps menigheder.
I de mellemliggende 200 år har byg-
ningen været renoveret udvendig og
indvendig flere gange, sidst og mest
gennemgribende i 1986, hvor hele byg-
ningen blev gennemrenoveret og haven
også blev omlavet og ny tilplantet.
Denne renovering kostede nær ved to
millioner kr.
I dag er huset og hele anlægget en fryd
for øjet, når man kører gennem Hejls by
fra øst mod vest. I disse tider, hvor
mange menighedsråd sælger de gamle
præstegårde til privatboliger eller til ne-
drivning, skal vi være stolte af at have så
smuk en præstegård for vore tre sogne.

Udsnit af udskiftningskort fra 1787 med

præstegårdens grundplan
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Den 23. april 2017 var det så vores år-
gang til at fejre guldkonfirmation. Hvor
hurtig 50 år er gået. Det lykkedes at
finde dem alle med hjælp fra hinanden
og facebook. En var desværre død, men
ud af de resterende 25 kom 19.
Vi mødtes kl. 10.00 foran kirken så vi
lige kunne få hilst på hinanden og se
om vi kunne kende hinanden. Nogen
havde ikke set hinanden siden skolen.
Så var vi til gudstjeneste.
Efterfølgende var vi på skolen som jo
ser noget anderledes ud i dag end den-

gang vi forlod den. På rundvisningen
kom der mange gode historier frem fra
dengang
Så fulgtes vi til Lærkebo til spisning og

hygge bagefter, hvor der talt livligt om
dengang og hvad man havde lavet gen-
nem tiden. Alt i alt en hyggelig dag
med aftale om at mødes igen så vi for-
håbentligt kan få de sidste med som
var forhindret denne her gang.

på vegne af guldkonfirmanderne
Sonja Andresen (tidl. Clausen)

Guldkonfirmander i Vejstrup
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Syng og dans med din baby

Der er Babysalmesang i Vejstrup

kirke 15. aug., 29. aug., 5. sept., 12

sept. og 19. sept.

Alle gange er kl. 10.30 – 12.00.

Babysalmesang er et rytmisk musiktil-
bud til forældre med babyer.
Vi synger salmer, børnesange og sjove
sanglege og får inspiration til at bruge
salmeskatten og sang i hverdagen.
Vi arbejder med sanseopmærksomhed,
især auditiv opmærksomhed, musikalske
stemninger og nærvær i det smukke kir-
kerum.
Der er 8 pladser på et hold. Deltagelsen
er gratis.
Info og kontakt: Goulnar Christensen
Tlf.: 60186255 
mail: vhtorganist@gmail.com

Børne- og ungdomskor i
Vejstrup, Hejls og Taps Kirker

Korene starter igen torsdag d. 24.

august kl. 15.30 (Børnekor) og 16.45

(Ungdomskor) i præstegården i

Hejls.

Det er dejligt, at der er flere og flere vil
synge hos os.
Og der er stadig muligt at melde sig til,
alle er velkomne.
Børnekoret er for børn i 2. - 4. klasse.
Der kræves ingen forudsætninger for at
komme i koret ud over at have lysten til
at synge og møde op flittigt til korti-
merne og arrangementer. Alle børn, der
har været med i sidste sæson, men også
tidligere korsangere og nye, der kunne
tænke sig at prøve at være med, er me-
get velkomne.
Vi øver hver torsdag kl. 15.30 – 16-30.

Vi holder ferie i skolens ferietid. Sidste
øvedag er torsdag d. 24. maj 2018.
Ungdomskoret er for alle fra 5.- 10.
klasse. Ungdomskoret er en fortsættel-
se af børnekoret, men også nye sangere
er meget velkomne. Vi øver hver tors-
dag kl. 16.45 -17.45. Vi holder ferie i
skolens ferietid. Sidste øvedag er tors-
dag d. 24. maj 2018.
Korene deltager i gudstjenester og an-
dre arrangementer ca. en gang om
måneden.
Løn: Første års korister får 20 kr. pr.
øvetime og 40 kr. for arrangementer.
Fortsættere får 30 kr. pr. øvetime og 50
kr. pr. arrangementer.
Kom og syng med, og få mange gode ople-

velser og gode venner.Vi holder sammen,

opfører os pænt og gode ved hinanden.

Tilmelding: Send en mail til korlede-
ren og organisten i Vejstrup, Hejls og
Taps Kirker Goulnar Christensen: vht-
organist@gmail.com 
Eller kirkeværge Astrid Dinesen:
asd@profibermail.dk.

Minikonfirmander i Vejstrup
Kirke 

Til september vil vi gerne starte op
med et nyt hold minikonfirmander.
Første gang bliver tirsdag d. 19. sep-
tember kl. 14, dvs. lige efter skole.
Minikonfirmand er et tilbud til alle
børn der går i 3. klasse, hvor vi pri-
mært er i kirken og f.eks. hører fortæl-
linger fra Bibelen, synger salmer, leger,
klipper og klistrer, og ikke mindst får
lidt saft og småkager. Alt i alt en hygge-
lig stund, som varer en lille times tid.
Det er helt frivilligt og gratis at gå til,

Det sker
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og der er ingen krav om, at man skal
være døbt.
Børnene vil blive hentet lige efter skole
og fulgt over til kirken, og tilbage igen,
når vi er færdige ca. kl. 15.
Der vil komme yderligere info på
Sjølund-Hejls skoles forældreintra når
skolen starter igen. Her vil der også stå
vedr. tilmelding.
De bedste hilsner Inge Bunkenborg, fri-
villig medhjælper, Sussi Kristensen,

præst, Vejstrup-Hejls-Taps

Præstegårdsaften

Torsdag d. 21. september kl. 19.00

er der præstegårdsaften i konfir-

mandstuen i Hejls, hvor sogne-

præst Henrik Vestergaard Jør-

gensen fortæller om den danske

teolog K.E. Løgstrup

Løgstrup var en af de mest navnkundige
danske teologer fra det 20. århundrede.
Hans hovedtanke var, at livet er større

end mennesket, hvilket for ham betød, at
vi – hvis vi lærer at se ordentligt og
grundigt efter – vil kunne opdage, at
verden er Guds. Verden er skabt, og der
er stadig spor af denne skabelse til stede
i verden og i vores liv med hinanden.
Og i alt det, Løgstrup skrev om, var det
hans ærinde at pege på disse spor.

Sogneformiddage i konfir-
mandstuen i Hejls præstegård
Tirsdag d. 3. oktober kl. 10.00 –
12.00, Malene Jørgensen fortæller om

”små bøger og store bøger”
Tirsdag d. 7. november kl. 10.00 –
12.00, Hanna Andresen fortæller om
sit arbejde i Gademix
Tirsdag d. 28. november kl. 10.00 –
12.00, Kurt Christiansen, kaffe med
Kurt
Mød op til hyggelige formiddage.
Har man brug for kørsel kontakt for-
mand Jørgen Dahl mobil 24 42 64 88.
Sogneformiddagene ledes af vores sog-
ne/kulturmedarbejder Goulnar Chri-
stensen.
Pastoratsrådet

Salmesangsaften

Onsdag d. 4. oktober kl. 19.00 på

Taps skole

Mød op til en hyggelig aften med sal-
mesang.
Har man brug for kørsel kontakt for-
mand Jørgen Dahl mobil 24 42 64 88.
Salmesangsaftener ledes af vores
præster og sogne/kulturmedarbejder
Goulnar Christensen.
Pastoratsrådet

Der afholdes musikalsk
legestue

Tirsdag d. 10. oktober kl. 9.30-10.30
Tirsdag d. 14. november kl. 9.30-10.30
Tirsdag d. 4. december kl. 9.30-10.30
i Hejls Kirke

Legestuen ledes af kulturmedarbejder
Goulnar Christensen
Tilmelding: vhtorganist@gmail.com,
eller tlf. 60 18 62 55).

Koncert i Vejstrup Kirke

Der er lagt op til en festlig og alsi-

dig koncert, når trompetist Henrik

Rønnow og organist Vibeke Astner

giver koncert i Vejstrup kirke, ons-

dag den 11. oktober kl. 19.30

Olgas hjemmestrik-

kede pusser, som mi-

nikonfirmanderne

bruger i kirken.
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Henrik Rønnow er
uddannet fra Det
Jydske Musikkonser-
vatorium i Århus og
har siden 1989 været
ansat som trompetist
ved Slesvigske Mu-
sikkorps i Haderslev,
et af landets tre pro-
fessionelle militær

musikkorps. Han har gennem årene gi-
vet koncerter i mere end 125 forskellige
kirker - fra Marmorkirken og Grundt-
vigskirken i København over Viborg og
Haderslev Domkirker til de mindste
landsbykirker. Henrik Rønnow er efter-
spurgt både som trompetsolist, freelan-
cemusiker og foredragsholder. Han har
medvirket på en lang række CD'indspil-
ninger og står selv bag udgiverne "Lad
det klinge..." og "Sound the Trumpet",
der begge er indspillet i Haderslev
Domkirke.

Vibeke Astner er ud-
dannet koncertsolist
fra Conservatorium
van Amsterdam og er
i dag en af de mest
efterspurgte kvindeli-
ge orgelsolister i
Danmark. Som kam-
mermusiker og solist
har hun optrådt over
hele Europa ligesom

hun har udgivet flere anmelderroste
CD'er. Vibeke Astner er til daglig orga-
nist ved Mølholm Kirke i Vejle.
Henrik Rønnow er blandt de få, der har
piccolotrompeten som sit primære in-
strument. Han forstår både at udnytte
instrumentets humørfyldte lethed og
stemningsfulde dybde. Piccolotrompe-
ten mestrer gennem sin brillante klang
at byde sjælen op til dans. Samtidig er

piccolotrompet og orgel to instrumen-
ter, der klæder hinanden, mens kirke-
rummet skaber en perfekt ramme, der
får tonerne til at vokse til noget mere
end musik.
Når de to musikere sætter hinanden
stævne i Vejstrup kirke, står der bl.a.
brillant barokmusik, festlig renæssan-
cemusik og smukke modernistiske vær-
ker på programmet, og der er således
lagt op til en spændende koncert med
stor musikalsk spændvidde. De enkelte
værker bliver knyttet sammen med
kommentarer om musikken, instrumen-
terne og om komponisterne og traditio-
nen tro runder Rønnow og Astner kon-
certen af med den berømte "Prins Jør-
gens March" af Jeremia Clarke.

Luther-syngespil i Vejstrup
kirke

søndag den 19. november kl. 14.00 

Luthersyngespillet af Krista Revsbech
er et bestillingsarbejde til "De syv sog-
ne" i anledning af reformationsåret.
Mennesket, teologen og reformatoren
Martin Luther bliver her portrætteret
gennem en række sange, bundet sam-
men af en fortælling.
Vi følger Luther gennem tordenvejr, te-
ser, kampe og giftermål, manden, der
modigt stod fast, fordi han ikke kunne
andet.
Sangene bæres af dygtige lokale kræfter:
To Christiansfeld-borgere ses og høres i
hovedrollerne: Finn Hougaard som
Martin Luther og Anne Svendsen som
Katharina.
Som musikere medvirker Ingrid Garnæs,
Ødis, på gambe og på blokfløjte Ingrid
Dalsgaard Fonsmark fra Haderslev.
Ved tangenterne sidder Krista Revsbech.
Der er gratis adgang
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krigsudbruddet og soldatertilværelsen i
skyttegravene, om deserteringer og
flugten over den danske grænse - og
om de særlige krigsfangelejre, som de
allierede indrettede til de dansksindede
sønderjyder. Entre inkl. kaffe kr. 50,00
Pastoratsrådet og Hejls-Hejlsminde Lokal-

historiske Arkiv

Filmaften torsdag den 9.
november kl. 19.00
I efteråret genoptager vi en gammel
tradition med at afholde en filmaften i
konfirmandstuen i Hejls
Efter en kort optakt ser vi en film sam-
men og drøfter den bagefter.
Det ligger endnu ikke fast, hvilken film
vi skal se, men der bliver naturligvis
tale om en film med et eksistentielt
indhold.
Alle er hjertelig velkomne til at deltage.

Adventsgudstjenester
1.søndag i advent 3. december

Hejls kirke kl. 10.30
Vejstrup kirke kl. 16.00
Luciaoptog ved elever fra Sjølund/Hejls
skole. Kirkekorene medvirker.
Alle er velkommen.
2. søndag i advent 10. december

Vejstrup kirke kl. 10.30
Taps kirke kl. 16.00
Luciaoptog med børn fra Taps.
Efter gudstjenesten samles alle til sup-
pe på Taps skole.
Alle er velkommen.
3. søndag i advent 17. december

Vejstrup kirke kl. 10.30
Hejls kirke kl. 16.00
KOR NOR og kirkekorene deltager.
Luciaoptog med elever fra
Sjølund/Hejls skole.
Efter gudstjenesten er der kaffe i
våbenhuset.
Alle er velkommen.

Reformationsgudstjeneste i
Hejls kirke
Søndag d. 29. oktober kl. 10.30 

markeres Reformati-
onsåret ved en særlig
gudstjeneste, der er in-
spireret af gudstjeneste-
formen formet efter
’Den tyske Messe’ på
Luthers tid.
Kirkekorene, Ad hoc kor
og alle 3 kirkesangere deltager.
Efter gudstjenesten serveres kirkekaffe.

Allehelgen
Gudstjenesterne holdes søndag den

5. november i

Hejls kirke kl. 10.30
Taps kirke kl. 14.30
Vejstrup kirke kl. 16.30
Allehelgengudstjenesten er den gudstje-
neste i kirkeåret, hvor vi mindes vore
døde. Dette er en stemningsfuld guds-
tjeneste med fokus på livet og døden,
på det at miste og hvordan man lever
videre med minderne. Til gudstjenesten
vil navnene på de, der i det forgangne
år er døde blive læst op i kirken.
Til efterladte vil der blive fremsendt
brev om gudstjenesten.

Fællesmøde med museumsin-
spektør René Rasmussen
Torsdag den 16. november kl. 19.30 i

Hejls gl. Skole er der foredrag om
”Frontliv, faneflugt og fangelejr. Søn-
derjyder i Den store Krig 1914-1918”
Ved 1. Verdenskrigs udbrud i 1914 var
Sønderjylland en provins i Det Tyske
Kejserrige. Derfor blev mænd fra hele
landsdelen indkaldt til tysk krigstjene-
ste. I alt ca. 35.000 sønderjyske mænd
deltog som soldater i Den Store Krig.
Ca. 6.000 faldt, ca. 2.500 deserterede,
og ca. 4.000 blev taget til fange. I fore-
draget vil René Rasmussen fortælle om
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Døbte

Vejstrup Kirke
26. marts 2017 
Frederikke Juul Haller, Kolding
16. april 2017
Caroline Aurelius Jensen, Chr.feld
16. april 2017
Miamaja Fløe Nielsen, Christiansfeld
21. maj 2017
Mila Papsø Paulsen, Taps
28. maj 2017
Jayden Karl Heiwald, Christiansfeld
28. maj 2017
Josefia Jeanette Heiwald Haastrup, Christi-

ansfeld
18. juni 2017
Valdemar Fricke Hennings, Sjølund

Hejls Kirke
5. februar 2017
Laurits Fibiger Diemer, Hejls
19. februar 2017
Rosa Møller Nielsen, Hejls
8. april 2017
Cleo Schmidt Olesen, Hejls
8. april 2017
Tess Schmidt Olesen, Hejls
13. maj 2017
Walter Uhre Guldborg, Hejls

Taps Kirke
6. maj 2017
Arthur Juhl Grønlund, Aarhus

Viede og velsignede

Hejls Kirke
8. april 2017 Christina Duus Paulsen og

Morten Raaby Arling, Hejls
22. juli 2017 Pia Molbjerg Døj og Jeanette

Molbjerg Døj, Hejls

Taps Kirke
7. maj 2017 Kirsten Marie Agertoft Gram

og Peter Prinds, Taps

Bisat/begravet Dato er dødsdato

Vejstrup Kirke
20. marts 2017
Rita Nielsen, Ødis
9. april 2017
Knud Olesen Hansen, Sjølund
12. april 2017
Per Bendstrup Jørgensen, Sjølund
1. maj 2017
Michael Andersen, Sjølund
14. juni 2017
Kæthe Pedersenn, Sjølund

Hejls Kirke
28. februar 2017
Hans Christian Steffensen, Chr.feld
16. maj 2017
Meta Elisabeth Thomsen, Hejls

Taps Kirke
10. marts 2017
Hanne Jensen, Christiansfeld
29. marts 2017
Mary Elisabeth Kristiansen, Taps
27. maj 2017
Irene Elisabeth Anna Nielsen, Taps

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
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Nu har du taget fra os, Mel.: Erik Sommer 1993

1. Nu har du taget fra os, 4. Se døden er forandret
hvad du engang har givet. Nu kan den ikke vinde
Nu favner døden den, der Da Kristus tog den på sig
for os var selve livet. Blev den en slagen fjende.
Og intet bliver mere og derfor kan vi håbe
helt, som det var, herefter, at også vi får givet
for sorgen river i os at gå i morgensolen
med kærlighedens kræfter. Og glæde os ved livet

2. Nu er vi fyldt af savnet 5. Så lad kun sorgen tynge
og gruer for i morgen. få luft for al sin klage
Men, Gud, du kommer til os og lad kun savnet tynge
og trøster os i sorgen. Din godhed bliver tilbage.
Vel er vi alle ramt af Du gir os nye kræfter.
den gådefulde stilhed, Du knytter nye tråde.
men du er også nær med og hvad så sker derefter
din nådefulde mildhed. må komme af din nåde.

3. Du griber os i mørket Holger Lissner 1993 og 1999

og blidt mod lyset vender.
For selv om vi er adskilt,
er vi i dine hænder.
Og du var selv i mørket
den dag, da Kristus døde,
du rejste ham til livet
i påskens morgenrøde.
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Dato Begivenhed Tid Sted Bemærkninger
27. aug. Fromesse 9.00 Hejls Kirke 11. søndag efter Trinitatis

Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke Sussi Nørregaard Kristensen
Kirkekaffe

3. sept. Fromesse 9.00 Vejstrup Kirke 12. søndag efter Trinitatis
Højmesse 10.30 Hejls Kirke Sussi Nørregaard Kristensen

10. sept. Fromesse 9.00 Vejstrup Kirke 13. søndag efter Trinitatis
Højmesse 10.30 Hejls Kirke Henrik Vestergaard Jørgensen

Høstgudstj. med kirkefrokost
17. sept. Fromesse 9.00 Hejls Kirke 14. søndag efter Trinitatis

Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke Henrik Vestergaard Jørgensen
Høstgudstjeneste. Kirkekaffe

24. sept. Fromesse 9.00 Vejstrup Kirke 15. søndag efter Trinitatis
Højmesse 10.30 Taps Kirke Sussi Nørregaard Kristensen

Høstgudstjeneste. Kirkekaffe
1. okt. Fromesse 9.00 Vejstrup Kirke 16. søndag efter Trinitatis

Højmesse 10.30 Hejls Kirke Henrik Vestergaard Jørgensen
8. okt. Fromesse 9.00 Taps Kirke 17. søndag efter trinitatis

Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke Sussi Nørregaard Kristensen
Kirkekaffe

11. okt. Koncert 19.30 Vejstrup Kirke Henrik Rønnow
15. okt. Fromesse 9.00 Vejstrup Kirke 18. søndag efter trinitatis

Højmesse 10.30 Hejls Kirke Henrik Vestergaard Jørgensen
22. okt. Fromesse 9.00 Hejls Kirke 19. søndag efter Trinitatis

Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke Sussi Nørregaard Kristensen
Kirkekaffe

29. okt. Reformations- 10.30 Hejls Kirke 20. søndag efter trinitatis
gudstjeneste Sussi Nørregaard Kristensen

Henrik Vestergaard Jørgensen
5. nov. Allehelgen

Højmesse 10.30 Hejls Kirke Henrik Vestergaard Jørgensen
Efterm.gudstj. 14.30 Taps Kirke Sussi Nørregaard Kristensen
Efterm.gudstj. 16.30 Vejstrup Kirke Sussi Nørregaard Kristensen

12. nov. Fromesse 9.00 Hejls Kirke 22. søndag efter Trinitatis
Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke Henrik Vestergaard Jørgensen

Kirkekaffe
19. nov. Fromesse 9.00 Vejstrup Kirke 23. søndag efter Trinitatis

Højmesse 10.30 Hejls Kirke Sussi Nørregaard Kristensen
Syngespil, Luther14.00 Vejstrup Kirke

26. nov. Fromesse 9.00 Hejls Kirke Sidste søndag i kirkeåret
Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke Henrik Vestergaard Jørgensen

Kirkekaffe
3. dec. Højmesse 10.30 Hejls Kirke 1. søndag i advent

Adventsgudstj. 16.00 Vejstrup Kirke Sussi Nørregaard Kristensen
10. dec. Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke 2. søndag i advent

Adventsgudstj. 16.00 Taps Kirke Henrik Vestergaard Jørgensen

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
Sønderled 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: asd@profibermail.dk

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. 2247 8003, mail: iln@km.dk

Hjemmeside: www.3menigheden.dk

Fødsel, navngivelse og navneændring. Sekretæren kontaktes. Her kan de nødvendige
attester rekvireres. Disse kan også findes på sognenes hjemmeside, og herefter afleveres til
sekretæren (se adressen ovenfor).
Dåb og vielse. Sognepræsten kontaktes om en samtale vedrørende de kirkelige handlinger
og de praktiske forhold om disse.
Dødsfald og begravelse/bisættelse. Ved dødsfald kontaktes enten sognepræsten eller
bedemanden. Herefter aftales der tid til samtaler med både bedemand og præst vedrørende
begravelse/bisættelse. Gravsted aftales med kirkens graver.

Kirkelig vejviser

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


