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Sig månen langsomt hæver,
den gyldne stjerne svæver
på himlen klar og blid;
vor skov er tavs og stille,
og hvide tåger spille
på engen rundt ved aftenstid.

Hvor rolig jorden hviler
bag nattens slør og smiler
så mild og sommervarm,
ret som et stille kammer,
hvori al dagens jammer
forglemmes skal i søvnens arm.

Betragter månens bue,
den kun er halv at skue
og er dog hel og rund;
så er vel flere sager,
som nu vort hjerte vrager,
fordi vi halvt dem skuer kun!

Vi stolte Adams slægter
kun såre lidet mægter,
og meget ved vi ej;
vi efter skygger jager
og mangen kunst opdager
og kommer længer fra vor vej.

Gud Fader i det høje,
lær mig at skelne nøje
det sande fra dets skin;
og mens jeg er i live,
lad lig et barn mig blive,
skænk mig et fromt, enfoldigt sind!

Koldt nattens vinde sukke,
mit øje vil sig lukke,
giv mig, o Gud, din fred!
Se nådig til min slummer,
og trøst mig i min kummer,
og trøst min syge nabo med!

Matthias Claudius 1779. Carsten Hauch 1838.



Næste år – i 2017 – fejres 500-året for
Reformationen både i Danmark og ver-
den rundt. Reformationen var egentlig
en kirkelig fornyelsesbevægelse, som
nåede sit højdepunkt i spaltningen af
kirken og i skabelsen af protestantiske
bekendelser, … også selvom det egentlig
slet ikke var det, der var målet for Lu-
ther i sin tid.

Som præst i den danske folkekirke bli-
ver man af og til stillet overfor spørgs-
målet om, hvor man placerer sig i det
’kirkelige landskab’, som det hedder. Er
man Indremissionsk eller grundtvigsk?
Hører man til Tidehverv? O.s.v. Det kan
være lidt svært selv at blive helt klar over
det, og mange gange kan man måske
også godt synes, at det faktisk er lidt
uinteressant sådan at skulle indlogere
sig i en bestemt kirkelig bås. Selvfølgelig
betyder ens teologiske og kirkelige syns-
punkter meget, men de betyder ikke
nødvendigvis, at man så også har travlt
med hele tiden at skilte med det. Uan-
set, hvor man placerer sig, vil man dog
som præst altid være forpligtet på den
lutherske arv. Det er vi i kirkens beken-
delse, men det er man også selv i sin
teologi. Når der derfor – som næste år –
er en særlig anledning til at besinde sig
på denne arv, så kommer man også til
selv at tænke lidt nærmere over, hvad
det egentlig er, man især finder inspire-
rende ved Luther og hans tanker.

For det første er det i sig selv værd at
nævne, at man på blot 6 timer i bil kan
nå her fra Vejstrup, Hejls eller Taps til
den by, hvor det hele begyndte, nemlig
Wittenberg i Tyskland. I denne lille per-
le af en by kan man stå midt i en af-

gørende epoke af europæisk historie og
verdenshistorien og ’møde’ en række
centrale skikkelser indenfor teologi, filo-
sofi, pædagogik, kunst etc. Dette i sig
selv er bemærkelsesværdigt og opløften-
de, og det burde indgå i overvejelserne
over, hvor den næste miniferie kunne
være.

Det vigtige er dog selvfølgelig Luthers
tanker. Og her er der især to grundtan-
ker hos Luther, jeg selv som præst er in-
spireret af.

For det første er selve Luthers under-
stregning af, at vi er retfærdiggjort ved
tro. Sådan siger vi måske ikke helt i dag,
men hvis man skal ’oversætte’ det til nu-
dansk, kan man sige, at det betyder, at vi
i udgangspunktet er elsket og accepteret
af Gud. Det er en altafgørende grund-
tanke i evangeliet og kristendommen, og
det var den tanke, Luther altså på ny un-
derstregede i sin teologi for 500 år siden,
fordi han mente, at den var blevet mere
eller mindre forvansket indenfor kirken.

Grunden til, at det er vigtigt at frem-
hæve den tanke, er, at den kommer til at
bestemme hele kristendommen og hele
vores måde at forstå kirke, teologi og
forkyndelse og sjælesorg på. Men ikke
nok med det. Det er også en tanke, der
kommer til at præge både filosofien og
psykologien. Det gør den, fordi der fak-
tisk også er tale om en meget grund-
læggende og vigtig psykologisk indsigt.
Det er jo nemlig sådan, at vi som men-
nesker først er frie, når vi ved, at vi er el-
skede og accepterede som dem, vi er.
Hvis vi befinder os i en sammenhæng,
hvor vi er i tvivl om, hvad de andre men-
nesker i rummet synes om os, vil vi være
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På vej mod Reformationsjubilæet 2017
fastlåste og nervøse for at begå fejl. Og
hvis vi allerede på forhånd ved, at de ikke
synes om os, ja så er den helt gal. Så kan
vi overhovedet ikke være der eller være
os selv. Men hvis vi ved, at vi er holdt af,
ja så føler vi os fri til rent faktisk også at
være os selv. Dvs.: når vi ved, at vi er ac-
cepterede, føler vi os frie og trygge. På
samme måde er det i menneskets for-
hold til Gud. Vi skal ikke præstere noget
bestemt eller være moralsk perfekte
overfor Gud. Og hvis man skal sige det
på en lidt mere moderne måde, så kan
man sige, at alle vores mange forskellige
forsøg på at præstere og være ’gode nok’,
ikke nytter noget som helst. De øde-
lægger kun os selv, fordi de skaber en
angst i os. En angst for ikke at slå til. En
angst for at blive forladt. En angst for at
fejle. Det gælder både i forhold til andre
mennesker og vore omgivelser, og det
gælder i vores forhold til Gud.

Denne her pointe er – synes jeg – den
vigtigste hos Luther, for den danner en
form for grundingrediens i alt det andet,
han også siger. Og når det er på den måde
man tænker, ja så er det klart, at kirken
bliver nødt til hele tiden at protestere
mod vores samfunds og kulturs syge fore-
stilling om, at det kun er gennem vore
præstationer, at vi vinder værdi som men-
nesker.Vores værdi som mennesker kom-
mer fra Guds blik på os, og aldrig kun fra
omgivelsernes blik på os.

Men som bekendt sagde Luther også
meget andet. Den anden ting, jeg derfor
vil fremhæve, er hans Bibelsyn. For Lu-
ther havde Bibelen naturligvis en enes-
tående status. Det var her vi som men-
nesker kunne få adgang til Guds ord,…
dvs. det var her, vi som mennesker kun-
ne møde Gud. Men det betød ikke for
Luther, at alle skrifter i Bibelen havde
samme vægt. Man måtte vurdere et

skrift på, om det ’drev på Kristus’, som
han kaldte det, dvs. om det viste hen til
og udgik fra det, der viste sig i Kristus, i
Jesus fra Nazareth. I det han sagde, det
han gjorde og i det, der skete med ham.

I dag betyder det, at vi som kirke er
forpligtede på Bibelen og på den stadige
fortolkning af de bibelske skrifter, men
det betyder også, at vi tager det så al-
vorligt, at vi også godt tør læse Bibelen
kritisk og forstå den ud fra den tid, de
enkelte skrifter blev skrevet og samlet i.
Når Bibelen er altafgørende for én, er
det også altafgørende at forstå dens
skrifter rigtigt. Og det gør man kun, hvis
man samtidig tør acceptere, at den er
blevet til i en bestemt historisk sam-
menhæng, og at man altid – på ny – skal
være villig til at tolke dens skrifter. Det
er – som vores tidligere biskop i Hader-
slev Stift: Niels Henrik Arendt skrev i
sin tid – respektløst at gøre en bestemt
historisk epokes læsning af Bibelen til
noget absolut og eviggyldigt gældende.

Den her tanke om, at man altid må
fortolke de bibelske skrifter og læse dem
med et kritisk blik, har formet kirkens
måde at forstå både skrifterne og sig
selv på. Og når det er vigtigt at få det
fremhævet i dag, så skyldes det, at der
verden rundt findes mange meningsløse
og ødelæggende former for religiøs fun-
damentalisme, der er med til at forure-
ne menneskets trosliv, fordi de gør en
bog til Gud i stedet for at lade Gud være
Gud. Men det er altså også ikke-lu-
thersk. Det er ikke ikke-luthersk at have
Bibelen som sit altfavnende trosgrund-
lag, for Gud har åbenbaret sig i Jesus af
Nazareth, og de bibelske skrifter er det
eneste sted, hvor vi møder den åbenba-
ring. Men Bibelen må altid læses og for-
tolkes. Det ville Luther også mene.

Begge disse områder viser noget om



Luthers grundlæggende opfattelse,
nemlig at Gud bliver den instans uden-
for mennesket selv, der kommer til at stå
som en barriere mod at gøre både poli-
tiske og egne synspunkter til noget ab-
solut. Luther taler bl.a. om mennesket
som et myndigt menneske. Et myndigt
menneske er for Luther det menneske,
der er sat fri i et personligt forhold til
Gud og i en personlig forpligtelse over-
for sit medmenneske. Men myndighe-
den består også i, at mennesket har ind-
set grænserne for sin egen myndighed,
og at det har erfaret og forstået, at frihe-
den består i at få sit liv forankret et an-
det sted end i sig selv.

Renoveringen af Taps kirkegård er nu
endelig afsluttet. Arbejdet har taget 5 år,
da vi har delt det op i etaper. Gange er
nu gjort bredere så det letter adgangen
til gravstederne både for personalet og
for gravstedsejerne. Alle hække er ud-
skiftet. Adskillige tomme gravsteder er

På en måde kan man sige, at Luther
sådan set – med alle sine dengang nye
tanker – ikke er særlig ny, men udeluk-
kende fremhæver det, der er egentlig og
oprindelig kristendom, sådan som vi
møder den i Det Ny Testamente. Men
nogle gange er det jo nyt at lade det
gamle indtage sin retsmæssige plads. Og
nogle gange er der mere fremsyn i at se
bagud, og mere udvikling i at afvikle og
ikke bare at blive ved med at følge med
tiden. For tiden kan jo godt tage fejl.
Dengang såvel som i dag.

Henrik Vestergaard Jørgensen

Med første søndag i advent begynder en
fireårig periode med et nyt menigheds-
råd. Som det er fremgået af annoncerin-
ger i Tyrstrup Herreds Tidende og Jyd-
skeVestkysten, blev menighedsrådsval-
get, som var berammet til d. 8. novem-
ber, aflyst i pastoratets tre sogne.Ved de
tre orienterende møder blev der efter-
følgende afholdt opstillingsmøder, som
resulterede i, at der blev udarbejdet en
liste over kandidater og stedfortrædere.
I Vejstrup Sogn blev det til 4 kandidater
og 2 stedfortrædere. I Hejls Sogn blev
der opstillet 4 kandidater og 4 stedfor-
trædere, medens Taps Sogns liste bestod
af 4 kandidater og 1 stedfortræder. Der-
med er der fire repræsentanter fra hvert
sogn, samt to præster og en medarbej-
derrepræsentant i det nye råd.
Følgende medlemmer af pastoratsrådet
forlader rådet med denne periodes ud-
løb. Fra Vejstrup er det Poul Thomsen,
som har været formand for præstegårds-

udvalget, Sonja Andresen, som har
været med i aktivitetsudvalget samt Kir-
sten Ulla Andersen, som kom ind i rå-
det som stedfortræder i november 2015,
idet Sigfred Søndergaard flyttede til
Vamdrup.
Fra Hejls udtræder Lise Ross Kristen-
sen, som har fungeret som rådets sekre-
tær.
Til jer alle skal der lyde en stor tak for
jeres engagement og arbejdsindsats.
Følgende er nye medlemmer af rådet.
Fra Vejstrup Karen D. Søberg, Finn
Jensen og Martin Ø. F. Hansen. Fra
Hejls Charlotte Grandt. Fra Taps Ejler
Bodholdt, Ralf Jensen og Else Marie
Jespersen.
Til jer skal lyde et velkommen med øn-
sket om, at I vil finde rådsarbejdet inter-
essant, vedkommende og givende.

Jørgen S. Dahl, formand

plantet til. Der er sået græs på områder
hvor der var mange tomme gravsteder.
Det er blevet et fint resultat og vi har al-
lerede fået mange positive tilkendegivel-
ser fra folk der kommer på kirkegården.

Astrid Dinesen, kirkeværge
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Formandens indlæg

Taps kirkegård

Tlf. 70 120 110
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.
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Set og sket 
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Set og sket 

Hele Pastoratsrådet (med ledsagere) var på en dejlig tur til Ribe Dom-
kirke. Og for dem, der kunne høre vores selektive guide, var der mulighed

for at få lidt at vide om kirkens historie og arkitektur.
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MARTIN LUTHER -
Studiekreds 

”I 1517 slog Martin Luther ifølge overle-
veringen sine teser mod afladshandlen op
på kirkedøren i Wittenberg. Derved be-
gyndte den samfundsomvæltende og sam-
fundsfornyende bevægelse, vi kalder for re-
formationen. Et nyt menneskesyn og nye
måder at se på samfundets institutioner
dukkede op, og tanken om, at mennesket
var et individ, der kunne tage ansvar uaf-
hængig af andre autoriteter – også tage
ansvar for sin tro – spirede ligeledes frem”.
Sådan skriver Thomas Reinholdt
Rasmussen i efterskriftet til den nye
oversættelse af Martin Luthers lille
katekismus. I foråret holder vi en studi-
ekreds om Martin Luther. Luthers
virkning er omfattende, men som det
jo gælder for alle de ideer, der har for-
met vores verden, er den også meget
indirekte og meget skjult i den måde,
som vi tænker om os selv og om vores
tilværelse på. I studiekredsen vil vi se
nærmere på Luthers tanker og på deres
mulige betydning for os i dag. Som ud-
gangspunkt for studiekredsen anvender
vi bogen ’Frihed. Martin Luther i kort-
form’ (af Niels Henrik Arendt).
Studiekredsaftenerne foregår alle sam-
men i Hejls Præstegård kl. 19.00 –
21.30 og ligger på de følgende dage:
Tirsdag d. 28. februar
Tirsdag d. 7. marts
Tirsdag d. 14. marts
Tirsdag d. 21. marts

Max. deltagerantal er 20 personer, og man
bedes tilmelde sig ved at sende en e-mail til
hvjo@km.dk. Tilmeldingsfristen er
10. februar.

Sussi Nørregaard Kristensen og 
Henrik Vestergaard Jørgensen

Adventsgudstjenester

1. søndag i advent (27. nov.):
Hejls kl. 10.30.
Vejstrup kl. 16.00 
Luciaoptog ved elever fra Sjølund/Hejls
skole. Kirkekoret medvirker. Alle er vel-
komne!

2. søndag i advent (4. dec.):
Vejstrup kl. 10.30.
Taps kl. 16.00
Luciaoptog med børn fra Taps
Efter gudstjenesten samles alle til suppe på
Taps skole. Alle er velkomne!

3. søndag i advent (11. dec.):
Vejstrup kl. 10.30.
Hejls kl. 16.00 
NICOLAIKORET, Kolding deltager og
Kirkekorene medvirker. Derudover er der
Luciaoptog med elever fra Sjølund/Hejls
Skole. Efter gudstjenesten er der kaffe i
våbenhuset.

4. søndag i advent: Fælles gudstjeneste
i Tyrstrup kirke kl. 10.30.
Fjerde søndag i advent er der ikke gudstje-
nester i kirkerne i Vejstrup, Hejls og Taps. I
stedet er der en fælles gudstjeneste i Tyr-
strup Kirke i Christiansfeld kl. 10.30.Vi
opfordrer alle til at tage turen til Christi-
ansfeld denne dag og støtte arrangementet.

Juleafslutninger
Juleafslutningerne annonceres i den lo-
kale Brugs i hhv. Vejstrup og Hejls,
samt i Taps børnehave. Derudover
annonceres de i Tyrstrup Herreds
Tidende.

Præstegårdsaftener i foråret
Torsdag d. 19. januar – ’Hvad er
kærlighed?’, v. Sussi Nørregaard Kri-
stensen
Torsdag s. 9. februar – ’Sorg, tab og
livsmod’, v. sognepræst Lone Vesterdal
Torsdag s. 30. marts – ’Mening og liv.
Viktor Frankls psykologi’, v. Henrik
Vestergaard Jørgensen
Alle sogneaftener foregår i konfirmandstuen
i præstegården, og de begynder kl. 19.00.
Der serveres kaffe og kage.

Sogneformiddage
Alle sogneformiddage foregår i Konfir-
mandstuen i Præstegården. Foruden de
korte foredrag skal vi også synge, drikke
kaffe og have tid til gode samtaler. Mød
op til hyggelige formiddage. Har man
brug for kørsel kan formand Jørgen
Dahl kontaktes på tlf. 24 42 64 88. Sog-
neformiddagene ledes af vores sogne-
/kulturmedarbejder Goulnar Christen-
sen.
Tirsdag d. 10. januar kl. 10.00 – 12.00
Tirsdag d. 7. februar kl. 10.00 – 12.00
Tirsdag d. 28. marts kl. 10.00 – 12.00

Musikalsk Legestue
Vi fortsætter i foråret vores gode samar-
bejde med dagplejemødrene, og vores
aktiviteter giver mulighed for at lære
kirken at kende som naturligt sted at
opholde sig. Her er der plads til alle, og
formiddagen bliver en dejlig oplevelse.
Alle Legestuer foregår i Hejls og Taps
Kirker.

24. januar kl. 9.30 – 10.30 i Taps
Kirke 
31. januar kl. 9.30 – 10.30 i Hejls
Kirke 
28. februar kl. 9.30 – 10.30 i Taps
Kirke 
14. marts kl. 9.30 – 10.30 i Hejls
Kirke 
9. maj kl. 9.30 – 10.30 i Taps Kirke

NYT! NYT! NYT!

Babysalmesang i Vejstrup
Kirke

7. marts kl. 11.00 – 12.00
21. marts kl. 11.00 – 12.00
4. april kl. 11.00 – 12.00
2. maj kl. 11.00 – 12.00
16. maj kl. 11.00 – 12.00
Babysalmesang er et rytmisk musiktil-
bud til forældre med babyer. Gennem
musikundervisningen får barnet stimu-
leret de fleste af sine sanser, og under-
visningen giver også et tæt og unikt
samvær mellem barn og forældre.

Der er 12 pladser i et hold. Kontakt
venligst Goulnar Christensen mail:
vhtorganist@gmail.com,
tlf. 60 18 62 55

Salmesangsaften i Taps
Tirsdag den 25. april kl. 19.00 -
20.30 på Taps Skole
Alle er velkomne.

Vejstrup, Hejls og Taps Pastorat

Det sker
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sig af sin næste, både naboen og den
fremmede, går dog tusindvis af år tilba-
ge i både vores kultur og kristendom.
Vi kender den blandt andet fra lignel-
sen om ’Den barmhjertige samaritaner’
fra Lukasevangeliet.
Derfor er ideen om at dele med sin
næste hovedoverskriften for Folkekir-
kens Nødhjælps årlige sogneindsamling
i 2017.

Altid hjælp til selvhjælp
Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at
redde liv, opbygge robuste samfund og
bekæmpe ekstrem ulighed. Vores logo
er en fisk, og vores måde at arbejde på
lyder helt forenklet: ”Folkekirkens
Nødhjælp skaffer ikke kun en sulten
mand en fisk, men også en fiskestang
og retten til at fiske i søen, han bor
ved.”

Søndag d. 12. marts 2017 håber
Vejstrup-Hejls-Taps pastorat at
sende så mange frivillige indsamle-
re på gaden, at alle i sognet får
mulighed for at give verdens mest

udsatte mennesker en hånds-
rækning.
I en tid med krige og massive flygtnin-
gestrømme er begrebet næstekærlighed
ofte oppe at vende. Ideen om at tage

I al vores arbejde indgår ’hjælp til selv-
hjælp’, så projekterne bærer sig selv,
når vi rejser hjem. Overalt, hvor hjæl-
pen når ud, ser vi store forandringer
for mennesker, der bliver i stand til selv
at forme deres fremtid - og altid efter
en omhyggelig udregning af, hvordan
pengene rækker længst. Det gør de for
eksempel sådan:
• Når landbrugsproduktionen får et

løft, er der mad nok og overskud til at
sælge eller spare op.

• Når levestandarden stiger, kommer
børnene i skole og øger chancen for
at få en uddannelse.

• Med bedre vandforsyning øges sund-
hed og trivsel og færre må flygte ved
tørke. Børnene kan blive i skolen i
stedet for at migrere.

• Med uddannelse bliver det nemmere
at kende sine rettigheder, bekæmpe
ulighed og tænke i ansvarlig produk-
tion.

Sæt allerede nu kryds ved datoen
12. marts 2017
Vi er med i Sogneindsamlingen, fordi
det altid er en god og hyggelig dag,
hvor vi, på tværs af generationer deler
vores søndag med mennesker, der vir-
kelig har brug for hjælp.

Meld dig som indsamler hos:
Indsamlingsleder Knud Erik Dinesen,
Engvej 19, Hejls tlf. 29 45 75 67,
mail: ke@profibermail.dk 
Indsamlingsleder Malene Jørgensen,
Præstegården, Hejls Landevej 22, Hejls
Tlf. 30 50 59 85,
mail: henjomal@hotmail.com
og del din søndag med verdens mest
udsatte mennesker.
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Julegudstjenester

Julegudstjenesterne i år ligger således:

24. december
10.30 Hejls. Familiegudstjeneste
13.30 Taps
14.45 Vejstrup
16.00 Hejls

25. december
10.30 Vejstrup

26. december
10.30 Hejls

Nytårsgudstjenester

31. december - Nytårsaften
Vejstrup kl. 15.00 Efter gudstjenesten
ønsker vi hinanden godt nytår med et
glas champagne i våbenhuset.

Hejls kl. 16.00 Ad hoc kor medvirker.
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden
godt nytår med et glas champagne i
våbenhuset.

1. januar - Nytårsdag
Taps kl. 10.30 - Efter gudstjenesten
ønsker vi hinanden godt nytår med et
glas champagne i våbenhuset.

Kyndelmisse

Onsdag d. 1. februar er der kyndel-
missegudstjeneste kl. 18.00 i Hejls
Kirke
I samarbejde med spejderne i Hejls
holdes der i Hejls en kyndelmisseguds-
tjeneste i Hejls Kirke.
Spejderne vil lyse op med fakler.
Efterfølgende samles vi til pandekage-
spisning på Hejls Gl. Skole. Kirkekoret
underholder.
Alle er velkomne

Fastelavn
Vejstrup kirke
Søndag den 26. feb. kl. 10.30 er der
Fastelavnsgudstjeneste for Vejstrup og
Hejls og Taps. Efter gudstjenesten går
vi i samlet flok hen til Lokalbrugsen i
Vejstrup, der står for tøndeslagning, og
hvad dertil hører, for at vi rigtig kan
fejre fastelavn.
Samtidig er det afslutning for årets mi-
nikonfirmander.

Del din søndag med verdens mest udsatte
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Dato Begivenhed Tid Sted Bemærkninger
24. dec. Juleaften 10.30 Hejls Kirke Henrik Vestergaard Jørgensen

13.30 Taps Kirke Henrik Vestergaard Jørgensen
14.45 Vejstrup Kirke Sussi Nørregaard Kristensen
16.00 Hejls Kirke Sussi Nørregaard Kristensen

25. dec. 1. juledag 10.30 Vejstrup Kirke Henrik Vestergaard Jørgensen
26. dec. 2. juledag 10.30 Hejls Kirke Sussi Nørregaard Kristensen
31. dec. Nytårsaften 15.00 Vejstrup Kirke Henrik Vestergaard Jørgensen

16.00 Hejls Kirke Henrik Vestergaard Jørgensen
1. jan. Nytårsdag 10.30 Taps Kirke Sussi Nørregaard Kristensen
8. jan. Fromesse 9.00 Vejstrup Kirke 1. søndag e. Hellig 3 Konger

Højmesse 10.30 Hejls Kirke Henrik Vestergaard Jørgensen
15. jan. Fromesse 9.00 Hejls Kirke 2. søndag e. Hellig 3 Konger

Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke Sussi Nørregaard Kristensen
Kirkekaffe

22. jan. Fromesse 9.00 Vejstrup Kirke 3. søndag e. Hellig 3 Konger
Højmesse 10.30 Hejls Kirke Henrik Vestergaard Jørgensen

29. jan. Fromesse 9.00 Hejls Kirke 3. søndag e. Hellig 3 Konger
Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke Sussi Nørregaard Kristensen

Kirkekaffe
1. febr. Kyndelmisse 18.00 Hejls Kirke Henrik Vestergaard Jørgensen

Pandekager i Hejls gl. Skole
5. febr. Fromesse 9.00 Vejstrup Kirke Sidste sønd e. Hellig 3Konger

Højmesse 10.30 Hejls Kirke Henrik Vestergaard Jørgensen
12. febr. Fromesse 9.00 Hejls Kirke Septuagesima

Højmesse 10.30 Taps Kirke Sussi Nørregaard Kristensen
19. febr. Fromesse 9.00 Hejls Kirke Seksagesima

Henrik Vestergaard Jørgensen
Kirkekaffe

26. febr. Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke Fastelavnssøndag
(Fastelavnsgudstj. Sussi Nørregaard Kristensen
og afslutning for 
minikonfirmander)

5. mar. Fromesse 9.00 Vejstrup Kirke 1. søndag i fasten
Højmesse 10.30 Hejls Kirke Henrik Vestergaard Jørgensen

12. mar. Fromesse 9.00 Hejls Kirke 2. søndag i fasten
Indsamling Folke- Sussi Nørregaard Kristensen
kirkens nødhjælp

19. mar. Fromesse 9.00 Hejls Kirke 3. søndag i fasten
Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke Henrik Vestergaard Jørgensen

26. mar. Fromesse 9.00 Vejstrup Kirke Midfaste
Højmesse 10.30 Hejls Kirke Sussi Nørregaard Kristensen

2. apr. Fromesse 9.00 Taps Kirke Mariæ bebudelsesdag
Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke Henrik Vestergaard Jørgensen

Kirkekaffe

Dato Begivenhed Tid Sted Bemærkninger
4. dec. Højmesse 10.30 Hejls 2. søndag i advent

Adventsgudstj.16.00 Taps Kirke Sussi Nørregaard Kristensen
11. dec. Højmesse 10.30 Vejstrup 3. søndag i advent

Adventsgudstj.16.00 Hejls Kirke Henrik Vestergaard Jørgensen
Kirkekaffe

18. dec. Højmesse 10.30 Fællesgudstjeneste 4. søndag i advent
Tyrstrup Kirke Sussi Nørregaard Kristensen
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Gudstjenesteliste

Døbte

Vejstrup Kirke
2. juli 2016 Clara SkovrupCuesta,

Chile
31. juli 2016, Saga Hindkjær Mosdal,

Sjølund
14. august 2016, Magnus Birn

Andersen, Sjølund
11. september 2016, Sofus Lui

Hansen, Sjølund

Hejls Kirke
7. august 2016, Elvira Aya Johanne

Johnsen, Kgs. Lyngby
7. august 2016, Asger Dolby Roi

Clement, Hejls
14. august 2016, Georg Zöega

Lauritzen Vaupell, Hejls
27. august 2016, Milas Larsen, Hejls

Taps Kirke
27. august 2016, Mads Brandt Nielsen,

Spanien

Viede og velsignede
Vejstrup Kirke
Ingen

Hejls Kirke
6. august 2016, Helle Bruhn Kongsted

Holm og Emil Kongsted Holm,
Århus

27. august 2016, Tetina Raben Larsen
og Jacob Paulsen Larsen, Hejls

3. september 2016, Dorte Marie Riis
og Kristian Riis, Hejls

Taps Kirke
9. juli 2016, Carina Kongstrøm

Sørrensen og Frank Daugaard
Sørensen, Taps

Bisat/begravet
Dato er dødsdato
Vejstrup Kirke
16. august 2016, Elise Margrethe

Bjerre, Vonsild

Hejls Kirke
15. juli 2016, Ove Kaj Frederiksen,

Hejls
31. juli 2016, Lizzi Vistisen Hansen,

Vanløse
2. august 2016, Ole Hauptmann, Hejls

Taps Kirke
Ingen
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Sognepræst Henrik Vestergaard Jørgensen
Hejls Landevej 22, 6094 Hejls
Tlf. 75 57 40 35 · hvjo@km.dk

Sognepræst Sussi Nørregaard Kristensen
Søndergade 15, 6622 Bække
Tlf. 25 78 87 93, Mail: snk@km.dk 

Organist Goulnar Christensen
Sønderbakken 24, 7130 Juelsminde
Tlf. 75 68 44 60 · vhtorganist@gmail.com

Gravere
Vejstrup: Peter Hofstedt
Sjølund Gade 23, 6093 Sjølund
Tlf. 21 62 70 93 · hofstedt.mp@gmail.com
Hejls: Tom Rønnemoes Kofoed
Vejstruprødvej 18, 6093 Sjølund
Tlf. 51 28 21 10 · tkc-@hotmail.com
Taps: Dorthe Graasbøll
Mengvej 50, 6070 Christiansfeld
Tlf. 40 17 45 10. dgraasboll@gmail.com

Kirkesangere
Malgorzata Vind
Thulesvej 18, 6100 Haderslev
Tlf. 74 52 98 77 · vilfredvind@post.tele.dk

Finn Hyldgård Jensen
Overbyvej 28, 6094 Hejls
Tlf. 75 57 52 23 · finn@hejlshuset.dk

Karin Christensen
Boggesvej 21, 6094 Hejls
Tlf. 75 57 52 55 · christensen.kc57@gmail.com

Pastoratsrådsformand
Jørgen Dahl
Hejls Landevej 27 B, 6094 Hejls
Tlf. 24 42 64 88 · jsdahl@adslhome.dk

Kirkeværger
Vejstrup: Inge Føns Bunkenborg
J.A. Petersens Park 28, 6093 Sjølund
Tlf. 75 57 46 08 · IFB@mail.tele.dk

Hejls: Astrid Dinesen
Engvej 19, 6094 Hejls
Tlf. 30 31 82 41 · asd@profibermail.dk

Taps: Anna Lise Tonnesen
Koldingvej 97, Taps, 6070 Christiansfeld
Tlf. 75 57 32 24 · alt@post.tele.dk

Kasserer
Nis Jørgen Steffensen
Vargårdevej 55, 6094 Hejls
Tlf. 20 45 14 10 . njs@profibermail.dk

Sekretær Kordegn: Inger Nors
Seest Kirkekontor
Kirketofte 2, 6000 Kolding
Tlf. 75 52 47 07 · 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


