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450 Du kommer, Jesus, i vor dåb

Du kommer, Jesus, i vor dåb.
Her rækker du os mod og håb.
Alene er vi svage.
Nu lover du at være med,
at være med os hvert et sted
i dag og alle dage.

Nu tager du os i din hånd.
Du skænker os din gode Ånd
i ordet og i vandet.
Du vil, at ingen skal gå tabt.
Til frelse blev vi alle skabt
og af Guds fingre dannet.

Al magt i Himmel og på jord
blev givet dig. Kun med et ord
gør du for Gud os rene.
Plant kærlighed i vore sind,
og pod os, Herre, i dig ind
som dine nye grene!

Johannes Johansen 1992.



Konfirmationstalen 2018
Salme 139, v. 13-17

Det var dig, der dannede mine nyrer,
du flettede mig sammen i min mors liv.
Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt,
underfulde er dine gerninger,
jeg ved det fuldt ud!
Mine knogler var ikke skjult for dig,
da jeg blev formet i det skjulte,
blev vævet i jordens dyb.
Da jeg endnu var foster, havde du mig for

øje;
alle dagene stod skrevet i din bog,
de var formet,
før en eneste af dem var kommet.
Hvor er dine tanker dyrebare for mig,
hvor stor er dog summen af dem, Gud!
Tæller jeg dem, er de flere end sandet,
bliver jeg færdig, er jeg stadig hos dig.
Matt. 8, 23-26

Jesus gik om bord i en båd, og hans disciple
fulgte ham. Da blev der et voldsomt uvejr på
søen, så båden skjultes af bølgerne. Men han
sov. Og de kom hen og vækkede ham og sag-
de: »Herre, frels os! Vi går under!« Men han

sagde til dem: »Hvorfor er I bange, I lidet-
troende?« Da rejste han sig og truede ad
storm og sø, og det blev helt blikstille.
Som nogle af jer måske ved, så siger

man, at der – her i jeres teenageår – sker

så mange forandringer i jeres hjerne, at

man taler om, at den er under ombyg-

ning. Og det er en ombygning, der har

stor betydning for jeres måde at være på,

for jeres energi og for jeres måde at tæn-

ke på. Og det, man har fundet frem til, ja

det er, at jeres hjerne vokser ligesom et

træ med mange kviste, grene og rødder,

og at den har meget brug for at slå rød-

der,… og når hjernen slår rødder, så gør

den det i det, man kalder frontallappen.

Frontallappen er – kan man sige – den

administrerende direktør i jeres hjerne.

Det er den, der er aktiv, når I skal løse

problemer, når I skal tænke strategisk, el-

ler når I skal prøve at overskue konse-

kvenserne af alt det, I gør.

Men lige netop i jeres teenage-alder, ja

der kan det af og til ske, at den admini-

strerende direktør nogle dage holder fri
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og ikke er på arbejde. Og det kan jo godt

skabe en vis grad af forvirring. Både for

jer og for dem, I har omkring jer.

For det betyder – sådan rent teknisk – at

jeres evne til at analysere, til at kontrolle-

re jeres impulser, til at koncentrere jer og

til at modtage informationer … ikke fun-

gerer særlig godt. Og det betyder, at I

kan have svært ved at holde ud, når no-

get bliver kedeligt, … at I vælger den let-

te vej ud af opgaver, og at I har svært ved

at tænke langsigtet. I vil ofte synes, at I

kan alt og ved alt, mens alle de voksne in-

tet ved og kan.

Og når det kommer til søvn og sengetid,

ja så betyder det, at I tit har svært ved at

gå i seng i ordentlig tid, og at I kan have

svært ved at komme op om morgenen,

fordi jeres søvnhormon: melatonin (hed-

der det), først daler langt senere på da-

gen end hos voksne. Eller hvis man skal

sige det hele meget kort: det betyder

ganske enkelt bare, at I kan føle jer i en

tilstand af kronisk jetlag. Og alt det, ja

det kan jo godt lyde lidt skræmmende.

Både for jer og så sandelig også for jeres

forældre (og måske for jeres lærere).

Vi voksne kan måske let komme til at

tænke: er det overhovedet muligt at træn-

ge igennem til jer,… og I kan modsat

tænke: er det overhovedet muligt at få

dem til at forstå, hvad jeg føler? Og på

den måde kan vi så – både I og vi (voks-

ne) – stå som en gåde overfor hinanden.

I tænker om måske om os, at det mest

virker til, at det er vores hjerne, der er

under konstant ombygning,… og vi tæn-

ker måske, at det bare gælder om at ride

stormen af nogle år, og så ellers vente på,

at jeres administrerende direktør kom-

mer tilbage om 3-4 år.

Men alligevel,… uanset hvor megen for-

virring, der måske er,… uanset, hvor me-

get I udvikler jer og hvor meget jeres

hjerne er under ombygning,…. ja så er

jeg nu ret sikker på, at der alligevel er no-

get, der gemmer sig inde under den her

overflade (af byggematerialer). At der er

noget, som ikke har at gøre med jeres

hjernes udvikling, men som mere har at

gøre med, at I først og fremmest er men-

nesker. Og det var noget af det, som jeg

gerne ville have et lille indblik i gennem

nogle af de spørgsmål, som jeg stillede til

jer, den sidste gang, vi mødtes her i fo-

råret. Vi kaldte det WALK AND

TALK,… og det betød, at I blev sendt

ud på en lang gå-tur i grupper, hvor I
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skulle forsøge at besvare nogle af de

spørgsmål, som er trykt her i den folder,

der er blevet udleveret i dag.

Og nu skal jeg selvfølgelig nok lade være

med at nævne navne,… men på spørgs-

målene om, hvilket råd, I ville give til je-

res forældre, eller om der var noget, som

I syntes, vi voksne gør forkert,… ja der

var meldingen egentlig klar:

I synes, at vi kan være ret irriterende og

dobbeltmoralske.Vi brokker os, vi skæn-

des, og nogle gange kan vi også godt

være en smule overbeskyttende og bed-

revidende. I stedet skal vi være bedre til

at sætte os i jeres sted, og så også huske

at lade jer slappe af og stole på, at I har

’styr på det’, som nogle af jer skrev. Og

der var én af grupperne, hvor et af råde-

ne lød, at vi skulle huske at lade jer slap-

pe af, og at vi skulle passe på jer og sør-

ge for, at I fik noget at spise. Se, det er jo

nogle ret store krav, I der stiller,… men

nu er de i hvert fald givet videre. Når vi

så går fra jeres syn på andre/de voksne til

andres syn på jer, ja så viser det sig, at I

faktisk allerede – hver især – går rundt og

har en meget klar fornemmelse af, hvor-

dan I gerne vil være: Jeres ideal er, at I

gerne vil blive set på som nogen, der vi-

ser omsorg for andre og som ikke er ban-

ge for at begå fejl. I vil gerne huskes som

ærlige og hjælpsomme, og I vil i det hele

taget gerne have, at folk oplever jer som

godhjertede. Hjælpsomhed, ærlighed og

omsorg,… tre ting (tre dyder, vil vi kalde

dem), som I altså udmærket er klar over

betydningen af,… og som I gerne vil føre

videre i jer selv. Og midt i det hele har I

så også det her behov for, at kan få lov til

at være dem I er – med alle jeres fejl og

mangler – uden at det er noget, der bli-

ver set skævt til. En af jeres grupper skrev

direkte, at I gerne ville slippe for at være

bange for at fejle. Et eller andet sted –

sådan fornemmer jeg det – orker I altså

ikke al det her evindelige præstationsræs,

som vi som voksne nogle gange kan dri-

ve jer ud i.

I ved godt, at dét, der giver mennesker

værdi, ikke er alt det, de kan, og alt det

de ejer,… og I ved også godt, at alle ikke

kan være nummer ét. Og – måske? – står

I og kigger udefra og ind på alle vi voks-

ne og undrer jer over, at vi (som voksne)

ikke gør mere for selv at gå imod vores

samfunds sygelige fokus på at skulle

præstere og blive til noget stort.

Eller I kan måske undre jer over, at vi

Årets konfirmander i
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(som voksne) ikke er bedre til at beskytte

jer imod, at I bliver udleveret til store og

internationale virksomheder, der bare vil

have jeres penge, og som mest er interes-

seret i jer, fordi de ser jer som en kæmpe

købekraft. Som en amerikansk marke-

tingskonsulent f.eks. engang sagde:

”Børn og unge er de mest naturlige

blandt samtlige forbrugere; det er dem,

der har mindst, og som derfor ønsker sig

mest. Så de er lige til at ’plukke’” For mig

at se er det en af vi voksnes største opga-

ver at beskytte jer mod netop det.

Men det korte af det lange er, at jeg tror,

at der inden i jer ligger en dyb protest

imod den slags, og imod at skulle slide jer

selv op i et hektisk forbrugsræs og præsta-

tionsræs, … måske fordi I godt kan se, at

det faktisk ødelægger mere end det gav-

ner. For når I f.eks. senere i jeres svar –

næsten alle sammen – er enige om, at I

føler jer mest lykkelige, når I er sammen

med familie og venner, og når I ikke skal

leve op til et forventningspres,… ja så vi-

ser det jo, at I har en klar sans for, hvad

der er vigtigt.

Jeg tror altså, at I – midt i virvaret af ikke-

udviklede frontallapper og af voksne og

forældre, som – efter jeres mening –

måske ikke altid forstår jer, har meget at

hente i jer selv. I indeholder meget i jer

selv, og nogle gange kan jeres syn på os og

på verden måske også for os være en lup,

som hjælper os til at se lidt klarere, hvad

det hele drejer sig om.

Men jeg tror til gengæld også, at I har

meget at hente hos de voksne og hos jeres

forældre. Godt nok var der en af grupper-

ne, der havde foreslået ’forældre’, da I

blev spurgt om forbilleder, men der var

sat et ret stort spørgsmålstegn bagved?

(Så I var tilsyneladende lidt i tvivl).

Men jeg tror faktisk, at I kan hente meget

hos mange af de voksne, I har omkring

jer, fordi jeg er ret sikker på, at I – i de

voksne, der hører til jer – kan finde en

kærlighed, som svarer til den kærlighed,

der er beskrevet i den bøn, der står ba-

gerst på det ark, I har fået udleveret i dag:

… altså en kærlighed, der ønsker at passe

på jer, samtidig med at den vil sætte jer

fri. En kærlighed, der ikke vil omklamre,

men alligevel altid være der. En kærlig-

hed, der aldrig hører op.

Men ud over i jer selv og i jeres forældre

og familie, så er der også et tredje sted,

som I kan ty til: og det er det lille kors, I

fik lige før.

I har fået jeres Bibel i forbindelse med

konfirmationsforberedelsen, og den skal I

huske at blive bekendte med. I vil ikke

kunne forstå kunst og musik og kultur og

litteratur eller alt muligt andet, hvis ikke I

kender til meget af det, der står i Bibelen.

Men det her lille kors kan I altid have

med jer eller på jer til at minde jer om to

ting, der vil kunne forme jeres liv, hvis I

tager dem alvorligt: Det første, korset kan

minde jer om, er, at det altid vil koste no-

get, at kæmpe for kærligheden i verden.

Det er meget lettere og meget mere ma-

geligt at være optaget af sig selv og lige-

glad med andre. Men det er først, når vi

kæmper for kærligheden i verden, at vi

sætter de dybeste spor i livet. Korset min-

der jer om, at det er det, I skal.

Det andet, korset kan minde jer om, er, at

I altid skal være fortrøstningsfulde, som

vi kalder det: altså: at I altid skal stole på,

at selvom I måske ikke synes, at I kan se

en udvej, så er der altid en udvej af det,

der tynger jer. I kristendommen er korset

er symbol på, at det, der ser ud som et ne-

derlag, alligevel ikke ender i et nederlag,

men derimod ender i et håb. De fleste af

jeg har heldigvis ikke været et sted, hvor I

sådan for alvor har oplevet smerte eller

håbløshed. Men nogle af jer har. Og alle
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sammen vil I – i hvert fald på et tids-

punkt – nok være et sted, hvor I måske

synes, at det kan være svært at finde en

mening i jeres liv. Hvad skal I lave?

Hvem er I egentlig? Hvad skal der ske i

fremtiden? Er der grund til alle de be-

kymringer, I har… om jer selv, jeres liv,

om fremtiden, klimaet, krig, terror, o.s.v.

Og når I så tager korset frem,… eller ser

på det, hvis I har hængt det op et sted,…

så kan I huske på, at korset altid er et bil-

lede på, at der findes en Gud,… at der

findes en styrke og en magt og en kærlig-

hed, der ligger bagved alt sammen.

Det er det I skal turde leve jeres liv ud

fra,… altid,… for det kan give jer en fri-

modighed i livet, selvom det stormer,…

sådan som vi hørte det i læsningen fra al-

teret helt i begyndelsen.

Tillykke med jeres konfirmation i dag, og

velkommen her i vi voksnes rækker – I

skal bare lade som om, I er hjemme – for

det gør vi også selv.

AMEN

Omlægning af blytaget på apsis Taps
Kirke: I marts 2016 blev det konstate-

ret, at blytaget over apsis var utæt, og at

det regnede ind. Derfor tog vi kontakt til

en blytækker, som anbefalede, at taget

blev omlagt. I forbindelse med stiftets

konsulentrunde i maj måned 2016 fik vi

besøg af Nationalmuseet ved museums-

inspektør Niels Engberg og kgl. byg-

ningsinspektør Gunilla Rønnow, som an-

befalede en omlægning af taget. I den

forbindelse spurgte vi, om vi kunne få lov

til at udskifte taget med et tag af skiffer i

lighed med de øvrige tage på kirkebyg-

ningen. Dette blev afvist, dels fordi det

rent teknisk ville blive problematisk set i

forhold til formen på apsis, dels fordi det

oprindelige tag på hele kirkebygningen

havde været af bly. Så hvis tagene skulle

være ens, skulle de være af bly.

Udgifterne til omlægningen er søgt dæk-

ket af Kolding Provsti over budget

2018/anlæg.

Opgaven med udskiftningen af taget er

gået til blytækkerfirmaet Brdr. Michael-

sen fra Thyholm, og arbejdet vil blive ud-

ført i løbet af efteråret.

Nye borde i konfirmandstuen: Rådet

har indkøbt nye borde til konfirmandstu-

en, og det er der flere grunde til. De

gamle borde ved at være nedslidte, og på

mange af dem havde bordpladen løsnet

sig fra understellet. En medvirkende år-

sag hertil har sandsynligvis været, at bor-

dene er blevet flyttet meget rundt med,

hvilket skyldes, at de skulle stå på for-

skellige måder alt efter om lokalet skulle

bruges til konfirmandforberedelse, stu-

diekredse, sogneformiddage, øve timer

for korene eller rådsmøder. Der er blevet

brugt meget tid og mange kræfter på dis-

se flytninger.

Derfor var kravene til de nye borde, at de

skulle være nemme at flytte rundt på, og

at de skulle give plads til lige så mange

siddepladser som de gamle borde. Begge

krav er blevet opfyldt, idet de nye borde

er på hjul, så de med lethed kan flyttes af

én person, derudover er det med et en-

kelt greb muligt at vippe bordpladen op i

lodret stilling, så de kan stilles ud til si-

den, hvis man får brug for meget gulv-

plads.

Jørgen Dahl, Formand

Formandens indlæg



Nye trapper
På Hejls kirkegård er trapperne ved

højen ved graverhuset blevet omsat. Nu

er det igen muligt at gå sikkert op på

højen.

Astrid Dinesen, kirkeværge

Usikre gravsten
I 2016 skete en tragisk dødsulykke på

en Københavnsk kirkegård forårsaget af

en væltet gravsten. Arbejdstilsynet gav

herefter menighedsrådet et påbud om at

sikre de gravsten, der var problemer

med, af hensyn til besøgendes og kirke-

gårdsmedarbejdernes sikkerhed.

Det har betydet, at alle gravsten på alle

landets kirkegårde skal vurderes og sik-

res i den udstrækning, det er nødven-

digt. Det gælder også for alle kirkegårde

i Kolding Provsti, som i den anledning

har fået en ekstern arbejdsmiljørådgiver,

til at gennemgå samtlige gravsten på kir-

kegårdene i Kolding. Vi skal i den for-

bindelse gøre opmærksom på, at det er

gravstedsejernes ansvar at gravstenene

er sikret mod væltning.

Alle gravsten på Vejstrup, Hejls, Taps

kirkegårde er også omfattet af denne

gennemgang. Pastoratsrådet har ud-

sendt brev til de gravstedsejere hvor der

er problemer med gravsten. Graver og

kirkeværge står til rådighed med vejled-

ning, men det er gravstedsejeren der

selv skal sørge for at stenen sikres, evt.

med hjælp fra en stenhugger.

Nye trapper. På Hejls kirkegård er trap-

perne ved højen ved graverhuset blevet

omsat. Nu er det igen muligt at gå sik-

kert op på højen.

Astrid Dinesen, kirkeværge

Børneklubben ved Vejstrup
Hejls Taps Kirker.
Den 12. juni var 13 børn og 4 voksne på

tur til Haderslev Dyrepark.

Børnene blev hentet ved Sjølund - Hejs

Skole Kl. 14,00, da børnene havde fået

fri.

Vi kørte i private biler efter tilladelse fra

forældrene.

Der blev leget på en rigtig god lege-

plads. Så kom der en guide, som Ingrid

Kongsted havde fået fat i.

Han gik en tur rundt i parken med os og

fortalte om dyrene og træerne. Så slut-

tede vi af med grillpølser, som Ingrid og

Lidt af hvert
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I forbindelse med at vi holdt guldkonfir-

mation i Taps den 8. april 2018,skal jeg

her forsøge at beskrive dagen og tiden

op til.

Mit navn er Hans-Peter Lunding og i

efteråret 2017 blev jeg ringet op af min

gamle klassekammerat, John Kristian-

sen, der lige ville høre om jeg var klar

over at det den 7. april 2018 var 50 år si-

den vi blev konfirmeret i Taps kirke. Joh

det vidste jeg godt og havde da også

tænkt på om ikke vi skulle arrangere en

sammenkomst for vore gamle klasse-

kammerater.

Nu er det jo sådan at det faktisk kun er

John (foruden en af vore gamle lærere)

som stadig bor i Taps. Alle vi andre er

for længst flyttet ud i andre dele af Dan-

mark, en sågar til Thailand.

John havde ingen computer og der intet

internet som jo næsten er et must i da-

gens Danmark for at kunne finde adres-

ser på vore klassekammerater.

Det blev så min opgave, men jeg må sige

at John nu alligevel er noget af en de-

tektiv idet han faktisk fandt adresser

hvor internettet opgav 

Jeg vidste At Kirsten boede i Vamdrup,

så det ville da i hvert fald være nemt at

finde adresse på hende. Men nej Der

boede ingen Kirsten Poulsen i Vamdrup

-så i gang igen og fandt så adresse på En

Kirsten og Richard Poulsen i Sønderjyl-

land. Prøvede spændt at ringe for at

høre om det var den rigtige. Og jo det

var det sørme.

Kirsten tilbød med det samme at hjælpe

med arrangementet så på den måde var

vi så tre om opgaven.

Der var 18 konfirmander og to af vore

gamle lærere som der skulle findes

adresser på laves invitationer, plan-

lægges et program for dagen osv.

Det lykkedes os at finde adresser på alle,

men tre var afgået ved døden og to ville

Jørn grillede, medens vi andre gik turen.

Lone Tønder fulgte også rundt med gu-

iden Bent Juhl. Han var rigtig god til at

fortælle. 3F i Vojens havde sponsoreret

drikkedunke, som børnene fik saftevand

i. De, som ville, måtte tage dunkene

med hjem. Det var meget trætte børn,

der kom hjem. Forældrene stod og tog

imod dem.Vi siger tak til børnene, fordi

I var så søde.

Også en tak til Jørn og Ingrid Kongsted

samt til Lone Tønder.

Hvad skal vi lave næste gang? Børn og

forældre må gerne komme med ideer.

Mange hilsner, Inge Bunkenborg

Hallo Hallo

Er der nogen m/k, som vil være frivillig

i vores genbrugsbutik en til to gange om

ugen 2 til 4 timer?

Ingen her får løn – vi er alle frivillige,

men vi har et godt samvær.

Kom ind til os eller ring for nærmere in-

formation.

Genbrugsland Kirkens Genbrug,

Dieselvej 3B, Kolding,

telefon 75 52 55 77

Guldkonfirmation I Taps 



ikke med, en meldte grundet sygdom

fra dagen før.

Men Vi havde planlagt morgenkaffe kl.

9 på den nu nedlagte Taps skole.

Der var stor gensynsglæde hos os, en-

kelte havde svært ved at genkende an-

dre, men det blev hurtigt sat på plads og

over morgenkaffen kom der hurtigt

gang i nogle af de gamle skoleminder.

Der var nogen som havde taget billeder

og poesibøger med fra dengang som

også blev set og snakket om.

Kl. 10.30 Skulle vi til gudstjeneste i kir-

ken hvor vi sad, næsten som dengang

hvor vi gik til konfirmationsforberedelse

i 1967-68 ved pastor Thygesen.

Der var et lille kor som sang nogle san-

ge. Om det var til ære for os ved jeg des-

værre ikke men de gjorde det virkelig

flot.

Menighedsrådet serverede kaffe og wie-

nerbrød efter gudstjenesten og selvom

vor tidsplan var stramt tog vi os tid til en

kop kaffe og en snak med gamle be-

kendte.

Guldbilleder blev det også til, både inde

i kirken og udenfor, taget af en journa-

list/fotograf fra det lokale ugeavis.

Efter kirken var der rundvisning på sko-

len og Ejnar Rasmussens bolig som jo

husede de første klasser vi gik i i Taps

skole.

Omkring kl. 14 tog vi på Grænsekroen

hvor der var arrangeret middag med

masser af gode historier bl.a. om hvor-

dan det var gået de forskellige i forsam-

lingen siden vi havde forladt skolen for

50 år siden.

Efter kaffen var de fleste klar til at tage

hjem med endnu en stor og glædelig op-

levelse i bagagen 

Et arrangement jeg varmt kan anbefale

til kommende guldkonfirmander.

Hans-Peter Lunding 
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Set og sket
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SOGNEFORMIDDAGE 
Sogneaften tirsdag d. 2. oktober kl.
19.00 – 20.30 i konfirmandstuen i

Hejls. Lotte Præst fra boghandelen i

Christiansfeld vil fortælle om nogle

bøger, hun har i butikken.

Sogneformiddag tirsdag d. 23. okto-
ber kl. 10.00 – 12.00 i konfirmandstu-

en i Hejls. Præst i Brødremenigheden

Jørgen Bøytler vil fortælle om sine rejser

i den verdensomspændende Brødrekir-

ke.

Sogneformiddag tirsdag d. 27. no-
vember kl. 10.00 – 12.00 på Lærkebo i

Sjølund. Fortællinger fra tiden på

Sjølund Mølle ved Hanne og Bent

Hviid

Mød op til hyggelige formiddage. Har

man brug for kørsel kontakt formand

Jørgen Dahl 

telefon 24 42 64 88.

Musikalsk Legestue
Musikalsk legestue i Taps Kirke
Tirsdag d. 9. oktober

Tirsdag d. 13. november

Tirsdag d. 4. december

Alle gange er kl. 9.30 – 10.30

Legestuen ledes af Goulnar Christen-

sen, mail: vhtorganist@gmail.com,

telefon 60 18 62 55

BABYSALMESANG I
VEJSTRUP KIRKE

Alle gange er kl. 10.00-11.00

Tirsdag d. 28. august

Tirsdag d. 4. september

Tirsdag d. 11. september

Tirsdag d. 18. september

Tirsdag d. 25. september

Tirsdag d. 2. oktober

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 op-

mærksomhed, musikalske stemninger

og nærvær i det smukke kirkerum.

Der er 8 pladser på et hold. Deltagelsen er
gratis.
Tilmelding, info og kontakt:

Goulnar Christensen, mail:

vhtorganist@gmail.com, Tlf. 60186255   

Minikonfirmand
Så er det blevet tid til opstart af mini-

konfirmandundervisning for børn i 3.

klasse. Undervisningen kommer til at

ligge tirsdage fra kl. 14. til 15, og

første gang er tirsdag den 11.9. Forløbet

afsluttes med en familiegudstjeneste

søndag d. 3.2 2019.

Børnene vil blive hentet efter skoletid og

fulgt over til Vejstrup Kirke, og de vil

blive fulgt tilbage til skolen igen, når vi

er færdige. I kirken skal vi have en hyg-

gelig stund, hvor vi gennem fortælling,

samtale, leg, sang mm. skal lære om kir-

Det sker
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ke og kristendom. Og så vil der blive

serveret lidt kiks og saft.

Det er helt frivilligt at deltage, og til-

melding foregår ved at skrive en mail til

en af de nedenstående adresser…

Malene Jørgensen: mail:

henjomal@hotmail.com

Inge Bunkenborg: mail:

ifb@mail.tele.dk

Børne- og ungdomskor i
Vejstrup, Hejls og Taps Kirker
Korene starter igen torsdag d. 23. au-

gust 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 kortimer-

ne og arrangementer. Alle børn, der har

været med i sidste sæson, men også tid-

ligere 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. 23. maj 2019.

Ungdomskoret er for alle fra 5.- 10.

klasse. Ungdomskoret er en fortsættelse

af børnekoret, men også nye sangere er

meget velkomne. Vi øver hver torsdag

kl. 16.45 -17.45.Vi holder ferie i skolens

ferietid. Sidste øvedag er torsdag d. 23.

maj 2019.

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.

Husk at oprette E-boks og NemID ad-

gang til børnene.

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 korlederen og organi-

sten i Vejstrup, Hejls og Taps Kirker

Goulnar Christensen:

vhtorganist@gmail.com eller

kirkeværgen i Hejls Kirke

Astrid Dinesen:

astriddinesen19@gmail.com

Koncert i Vejstrup kirke
Onsdag den 10. oktober kl. 19.00 er

der koncert i Vejstrup kirke med sange-

ren Kurt Ravn. Han akkompagneres af

Carl Ulrik Munk-Andersen.

Se oplysning om billetsalg i Tyrstrup

Herreds Tidende.

Allehelgen
Gudstjenesterne holdes søndag den
4. 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 vide-

re 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
A A R S T I D E R N E 
- ifølge Larsen og Jensen

“Aarstiderne” er titlen på Johannes Lar-

sen og Johannes V. Jensens vidunderligt

sansemættede fælles ode til de danske

årstider og dansk

natur fra 1923. Værket har fået fornyet

aktualitet gennem en ny udgivelse med

Larsens oprindelige akvareller til

Jensens digte. Lisbet Rønnow Torp,

tidligere præst i Hejls og hendes mand

Ian Heilmann, nu organist i Brahetrol-

leborg, præsenterer værket i uddrag

gennem oplæsning, billeder og

fortælling. Der bliver også plads til fæl-

lessang.

Fællesmøde med Hejls-Hejlsminde Lo-

kalhistoriske Arkiv torsdag den 15. no-

vember kl. 19.30 på Hejls gl. Skole.

Entre inkl. Kaffe kr. 50,00.

STUDIEKREDS I
EFTERÅRET
Etik – hvad er det? 

Efterårets studiekreds handler om etik.

DØBTE, VIEDE OG DØDE

På grund af endnu uafklarede forhold vedr. den nye persondataregistreringslov

kan vi på nuværende tidspunkt ikke bringe lister over dem, der er blevet døbt, viet

og bisat/begravet.

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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Hvad betyder etik, og hvordan har men-

nesket tænkt over etik siden antikken og

den bibelske tankeverden? Hvad er etik-

kens grundlag? Giver det mening at tale

om, at etik er noget, der er fællesmen-

neskeligt, eller er etik snarere noget, der

er forskelligt fra kultur til kultur, epoke

til epoke, menneske til menneske?

I studiekredsen vil vi ikke beskæftige os

med konkrete og aktuelle etiske proble-

mer, men derimod med spørgsmålet

om, hvad etik overhovedet er. Vi vil se

nærmere på forskellige etiske teorier og

begreber, og vi vil diskutere, om etikken

i vores kulturkreds har udviklet sig på en

særlig måde.

Studiekredsens finder sted på de følgen-

de datoer, og hvis man ønsker at delta-

ge, kan man melde sig til ved at sende

en e-mail til mig på hvjo@km.dk.

Onsdag d. 19. september

Onsdag d. 26. september

Onsdag d. 3. oktober

Onsdag d. 17. oktober

Henrik Vestergaard Jørgensen
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Dato Begivenhed Tid Sted Bemærkninger

9. sept. Højmesse 10.30 Taps Kirke Høstgudstjeneste

15. søndag efter Trinitatis

Kirkekaffe

16. sept. Højmesse 10.30 Hejls Kirke Høstgudstjeneste

16. søndag efter Trinitatis

Kirkefrokost

23. sept. Fromesse 9.00 Vejstrup Kirke 17. søndag efter Trinitatis

Judith Nielsen Legarth

30. sept. Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke Høstgudstjeneste

18. søndag efter Trinitatis

Kirkekaffe

7. okt. Fromesse 9.00 Vejstrup Kirke 19. søndag efter Trinitatis

Højmesse 10.30 Hejls Kirke

10. okt. Koncert 19.00 Vejstrup Kirke Koncert med Kurt Ravn 

14. okt. Fromesse 9.00 Taps Kirke 20. søndag efter Trinitatis

Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke Kirkekaffe

21. okt. Fromesse 9.00 Hejls Kirke 21. søndag efter Trinitatis

Anne Mie Skak Johansen

28. okt. Fromesse 9.00 Vejstrup Kirke 22. søndag efter Trinitatis

Højmesse 10.30 Hejls Kirke

4. nov. Allehelgen 10.30 Hejls Kirke Allehelgensdag

14.30 Taps Kirke

16.30 Vejstrup Kirke

11. nov. Fromesse 9.00 Hejls Kirke 24. søndag efter Trinitatis

Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke Kirkekaffe

18. nov. Fromesse 9.00 Hejls Kirke 25. søndag efter Trinitatis

Judith Nielsen Legarth

25. nov. Fromesse 9.00 Hejls Kirke Sidste søndag i kirkeåret

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 

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


