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Julebudet til dem, der bygge

Julebudet til dem, der bygge
her i mørket og dødens skygge,
det er det lys, som, aldrig slukt,
jager det stigende mulm på flugt,
åbner udsigten fra det lave,
trøster mildelig mellem grave.

Julebudet i vinterens vånde,
det er Gud Faders varme ånde,
menneskefaldet til frelse vendt,
menneskets adel på ny erkendt,
hjertets ret til at kæmpe og vinde
evig fastslået, trods hver en fjende.

Julebud under storm og torden
melder og giver fred på jorden,
fred til at stride vor strid med mod,
fred til at vente på enden god,
højt under medbør og dybt i sorgen,
fred for både i går og i morgen.

Julebudet til dem, der græde,
det er vældet til evig glæde.
Glæd dig da kun, du menneskesjæl,
stinger end ormen endnu din hæl!
Favn kun trøstig, hvad Gud har givet,
løft dit hoved, og tak for livet!

J. Chr. Hostrup 1881/1884



Nu er det jul igen – snart – og julen er

jo ikke mindst den tid, hvor de fleste af

os ser frem til at høre og synge med på

alle de vidunderlige julesalmer, som vo-

res salmetradition har beriget os med.

De ligger dybt i vores DNA. Og det gør

de velsagtens, fordi mange mennesker

forbinder dem med den stemthed, der

møder dem, når de i juledagene tager

del i den ene eller anden julegudstjene-

ste. Eller de gør det, fordi salmerne

minder os om vores barndom, hvor vi

enten sang dem derhjemme eller hørte

dem sunget af forskellige kor på TV, i ra-

dioen eller på CD. Vores salmetradition

– og særligt vore julesalmer – rammer

tråde i vores sind, der forbinder os både

følelsesmæssigt og tankemæssigt med

vores fortid,… både vores personlige og

familiære fortid, men også med den for-

tid, der ligger længe før, vi selv blev til.

Så vi snyder os selv, hvis ikke vi giver

plads til salmerne.Vi snyder os selv hver

især, og vi snyder os selv som kultur.

Dyrker vi ikke den salmetradition, der

for mig at se er noget helt usædvanligt

og ganske særligt i vores egen kulturelle

sammenhæng, så gør vi vold på os selv

og på de kommende generationer. Sal-

merne hører hjemme i kirken, og der

trives de jo som bekendt i bedste vel-

gående, men det er også en ubetinget

pligt for alle andre, der mener at spille

en rolle i vores kulturelle dannelse, at

prioritere denne salmetradition.

Men hvad er det så salmerne gør? Hvad

er det de kan, og hvorfor spiller de

sådan en vigtig rolle i vores kirkelige

sammenhæng? Det kan der naturligvis

siges meget til, men hvis vi går langt til-

bage – helt tilbage til Martin Luther – så

kan man sige, at salmerne – eller musik-

ken i det hele taget – indtager den væs-

entligste plads efter teologien. Musik-

ken og teologien er – siger han – som

tvillingesøstre, der har den samme far,

de ligner hinanden, men er dog også

forskellige fra hinanden. Men de kan

ikke undvære hinanden. Rent faktisk

mente Luther, at Gud taler gennem sit

Ord, men at Han også lader sit Ord

komme frem gennem musikken, og der-

for er musikken også noget, der hører til

som noget helt grundlæggende i hele

Guds skabning. I vindens susen, i dyre-

nes lyde og i menneskets stemme.

Men derudover tjener musikken også et

særligt formål. Musikken og sangen er

nemlig – om noget – det, der kan give

retning til menneskets følelser. Musik-

ken kan stemme sindet og give trøst. I et

brev til Ludwig Senfl, der var hofkapel-

mester for de Bayeriske hertuger og en

på den tid meget berømt komponist,

skriver Luther om musikkens indvirk-

ning på det menneskelige sind, at den

som det eneste – efter teologien – kan

skænke det, som ellers kun teologien

kan: et roligt og glad hjerte. Musikken

skænker trøst, ja den kan endda uddrive

selveste djævelen, mente Luther. Hans

agtelse af musikken og sangen og hans

forestilling om, at de indtager en helt af-

gørende plads i kirke og gudstjeneste,

har selvfølgelig at gøre med hans fors-

tåelse af evangeliet som et mundtligt ord,
og den har at gøre med hans overbevis-

ning om, at menneskets tro kommer af,

at det hører Guds ord. Det er ørerne, der

er det vigtigste organ for det troende
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menneske, og det er vores hørelse, der

er den dør, gennem hvilken Guds ord

træder ind i vores ånd.

Når vi altså næste gang sidder i kirken –

eller måske et andet sted – og giver os

hen i sangen, … i sjælens åndefang, som

Grundtvig kaldte den, … kan vi iklæde

os salmens ord og gennem dem iklæde

os det sindelag, som Gud viser os i

evangeliet. Vi kan lade det ydre blive til

det indre, som Luther ville sige det. For

ordet er ganske vist noget ydre, som vi

hører gennem talen eller stemmen, og

som derefter forsvinder. Men kernen i

det, der bliver sagt synker ind i os. Lu-

ther sammenligner det f.eks. med et

bæger vin. Vi sætter det til munden og

indtager vinen, men hælder dog ikke

bægeret selv ned i halsen. Og … ’Ligeså
er det med Ordet, som stemmen bringer til
os,… det falder ned i vores hjerte og bliver
levende, men stemmen selv forbliver udenfor
og forsvinder.’.

Henrik Vestergaard Jørgensen
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Sidst i september blev der afholdt et

såkaldt visionsmøde, hvortil rådsmed-

lemmer og Δmedarbejdere ved pastora-

tet var inviterede.

En arbejdsgruppe, hvortil alle kunne

komme med forslag til temaer til dagen,

fastlagde det endelige indhold, og det

blev til fire temaer, nemlig:

1) Forenkling af beslutningsprocesser

og arbejdsgange i forhold til økono-

miske dispositioner.

2) Teologisk indhold.

3) En udvidelse af kirke- og kulturmed-

arbejderstillingen, herunder en æn-

dring af organiststillingen.

4) Facebook og andre sociale medier.

I en konstruktion som et tresognspasto-

rat fylder stillingtagen og beslutninger

omkring udgifter til drift og vedligehold

forholdsvis meget på møderne, hvilket

bevirker, at der sjældent bliver plads til

at få talt om det essentielle, nemlig hvad

der rører sig i tiden af teologiske og eti-

ske debatter, det som sammenfattende

kan formuleres som kirkens liv og

vækst, hvilket jo er den opgave, vi som

råd helt overordnet er sat til at varetage.

At der er en sammenhæng mellem

punkt et og to er indlysende. For at vin-

de tid blev det på mødet besluttet, at

kirkeværger og den kirkegårdsansvarli-

ge, med pligt til at informere kasserer og

formand, fremover kan disponere inden

for en ramme på 10.000 kr.- primært på

poster som drift og vedligehold. På

rådsmøderne bliver dispositionerne så

godkendt som en efterretningssag. Ord-

ningen vil blive taget op til vurdering i

forbindelse med gennemgangen af kvar-

talsrapporterne.

Den vundne tid skal så bruges til, at der

på hvert rådsmøde afsættes 20 minutter

til samtale om aktuelle teologiske em-

ner.

Derudover vil det teologiske blive styr-

ket ved 1 til 2 ekstra sogneaftner, og stu-

diekredsaftnerne fastholdes, muligvis i

en anden form som samtalesalon ved

Henrik.

Vi har i rådet et ønske om, og vil arbej-

de aktivt på, at få oprettet en kirke-og

kulturmedarbejderstilling med et ugent-

ligt timetal på 20-25. Arbejdsopgaverne

vil bl.a. være babysalmesang, musikalsk

legestue, arbejde med minikonfirman-

der, sogneformiddage, skole/kirkesam-

arbejde, børnegudstjenester.

Vi har et ønske om, at organiststillingen

bliver opnormeret til en fuldtidsstilling,

hvilket der af flere grunde kan findes be-

læg for.

Med hensyn til punkt fire blev vi enige

om at afvente, hvad en kirke- og kultur-

medarbejder kunne byde ind med på

dette felt.

Jørgen Dahl, Formand

Formandens indlæg
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Adventsgudstjenester

1. søndag i advent 2. 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 9. december

Vejstrup kirke kl. 10.30

Taps kirke kl. 16.00

Luciaoptog ved børn fra Taps

Efter gudstjenesten mødes vi til suppe

på Taps skole

Alle er velkommen

3. søndag i advent 16. december

Vejstrup kirke kl. 10.30

Hejls kirke kl. 16.00

Luciaoptog ved elever fra Sjølund/Hejls

skole

Kirkekorene medvirker

Gudstjenesten vil veksle mellem op-

læsning og sang

Efter gudstjenesten serveres kaffe og

honningkager

Alle er velkommen

Sogneformiddage

Konfirmandstuen i Hejls præstegård

Tirsdag d. 5. februar kl. 10.00 – 12.00

Jørn Kongsted, Hejls vil holde foredrag

”Barndom og opvækst – landbruget og

den kulturelle udvikling også samfunds-

udviklingen”

Tirsdag d. 5. marts kl. 10.00 – 12. 00

Bertha Hansen, Taps vil fortælle om

mange spændende oplevelser i sit liv.

Herud over skal vi synge, drikke kaffe

og have tid til gode samtaler.

Mød op til hyggelige formiddage. Har

man brug for kørsel kontakt formand

Jørgen Dahl mobil 24 42 64 88.

Pastoratsrådet

Kyndelmisse

Onsdag den 6. februar 2019 kl. 18.00

er der kyndelmissegudstjeneste i Hejls

kirke.

I samarbejde med spejderne i Hejls hol-

des der kyndelmissegudstjeneste i Hejls

kirke.

Spejderne vil lyse op med fakler. I kir-

ken er tændt levende lys.

Efterfølgende samles vi til pandekage-

spisning på Hejls Gl. Skole.

Kirkekorene medvirker.

Alle er velkomne.

Babysalmesang

Går du med en tanke at gå til babysal-

mesang med din baby?

Og vil du gerne have et hold i gang

mens du er på barsel?

Du kan nu få direkte indflydelse på,

hvornår der begynder hold i babysalme-

sang.

Der er 8 pladser på et hold, men hvis

du kan samle fire mødre så I er nok til

at vi kan gå i gang.

Lige nu har jeg et hold med 7 glade

mødre og babyer.

Næste hold er tirsdage fra kl. 10.00 i

Vejstrup Kirke.

Det sker
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Vi synger, danser, leger i en god halv

time. Bagefter er der frugt, juice og

små kager, mens vi hygger og snakker.

Jeg har allerede en mor med baby på

ventelisten. Så hvis du er interesseret

og I er fire, der gerne vil i gang, så

skriv eller ring til mig, så laver vi en af-

tale.

Goulnar Christensen
Organist i Vejstrup, Hejls og Taps kirker

vhtorganist@gmail.com

Telefon 60 18 62 55

’Stillegudstjenester’

Som noget nyt vil vi i foråret afholde to

’Stillegudstjenester’ i Hejls Kirke. Beg-

ge gudstjenester er placeret kl. 19.00

og er altså aftengudstjenester. I form

vil de være lidt anderledes end de

gudstjenester, der normalt ligger søn-

dag formiddag. Der vil være salmer,

læsninger, tid til stilhed, bøn og måske

en kort refleksion.

Gudstjenesterne ligger søndag d. 20.

januar og søndag d. 24. februar kl.

19.00 i Hejls Kirke, og alle er hjerte-

lig velkomne.

Juleafslutninger for
dagplejer, vuggestue,
børnehave og skole

Juleafslutningerne vil blive annonceret i

Tyrstrup Herreds Tidende samt på Pa-

storatets hjemmeside.

Julekoncert i Hejls Kirke

Mandag d. 17. december kommer

koret fra Vejstrup-Hejls-Taps pastorats

venskabskirke, Helligåndskirken i

Flensborg, og giver en koncert i Hejls

Kirke.

Koncerten begynder kl. 19.00.

Fri entre

Julegudstjenester

Julegudstjenesterne i år ligger således:

24. december

10.30 Hejls Familiegudstjeneste

13.30 Vejstrup

14.45 Hejls

16.00 Taps

25. december

10.30 Vejstrup

26. december

10.30 Hejls

Nytårsgudstjenester

31. december – Nytårsaften

Vejstrup kirke kl. 15.00.

Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden

godt nytår med et glas champagne og

kransekage.

Hejls kirke kl. 16.00.

Ad Hoc kor medvirker.

Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden

godt nytår med et glas champagne og

kransekage.

1. januar – Nytårsdag

Ingen gudstjeneste

Taps kirke 6. januar 2019 kl. 10.30

Det sker



Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden

godt nytår med et glas champagne og 

kransekage

Julehygge

Torsdag den 13. december kl. 10.00

– 12.00 er der fælles julehygge i Hejls

Præstegård. Alle er velkomne til nogle

timer med sang og kaffe og kage. Har

man brug for kørsel kontakt formand

Jørgen Dahl tlf. 24 42 64 88

Præstegårdsaften

Torsdag den 14. marts 2019 kl.

19.00

Feltpræst – har vi brug for en sådan?

ved sognepræst Annette Wiuf Christen-

sen.

Om feltpræstens berettigelse hos solda-

ten og i samfundet.

Foredraget vil indeholde træk fra histo-

rien, hvor vi støder på feltpræster. Der

vil være refleksioner over teologi og po-

litik. Der vil også være oplevelser og

billeder med fra felten.

Det foregår fra kl. 19.00 – 21.30.

Hvis man har behov for kørsel, kan

man kontakte formand Jørgen Dahl på

tlf. 24 42 64 88

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

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

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

Alle kan henvende sig.

Tlf. 70 120 110

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.
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Hvad er det der gør jul til noget særligt 
Peter Sander Andersen og Svend Erik Petersen

1. Hvad er det, der gør jul til noget særligt,

gør stuen lys og hjertet varmt og kærligt? 

Er det med jul og krybben julenat 

mon ingenting, når stjernen skinner mat? 

Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser,

det barn i krybben er så meget mer.

2. Er julen bare læssevis af gaver 

og neonlys og overfyldte maver? 

Er verdens og familiens korte fred 

en våbenhvile, julen kommer med? 

Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser,

det barn i krybben er så meget mer.

3. Er stjernen bare pynt som træets kærter,

og har du flettet ægte julehjerter? 

Har Gud mon tændt sit lys i dig og mig,

og har du ladet stjernen vise vej? 

Ja, julens stjerne lyser, når jeg ser,

det barn i krybben er så meget mer.

Set og sket
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Dato Begivenhed Tid Sted Bemærkninger
2. dec. Højmesse 10.30 Hejls Kirke 1. søndag i advent

Adventsgudstj. 16.00 Vejstrup Kirke

9. dec. Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke 2. søndag i advent

Adventsgudstj. 16.00 Taps Kirke Kirkekaffe

16. dec. Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke 3. søndag i advent

Adventsgudstj. 16.00 Hejls Kirke Kirkekaffe

17. dec. Koncert ved koret 

fra Helligåndskirken

i Flensborg 19.00 Hejls Kirke

23. dec. Fælles i de 7 sogne 10.30 Tyrstrup Kirke 4. søndag i advent

24. dec. Julegudstjenester 10.30 Hejls Juleaften

(Familiegudstj.)

13.30 Vejstrup

14.45 Hejls 

16.00 Taps

25. dec. Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke Juledag

26. dec. Højmesse 10.30 Hejls Kirke 2. juledag

30. dec. Ingen gudstjeneste Julesøndag

31. dec. Nytårsgudstje. 15.00 Vejstrup Kirke Nytårsaften

Nytårsgudstje. 16.00 Hejls Kirke

6. jan. Fromesse 9.00 Vejstrup Kirke Hellig tre Konger

Højmesse 10.30 Taps Kirke

13. jan. Fromesse 9.00 Vejstrup Kirke 1. søndag e. Hellig tre Konger

Højmesse 10.30 Hejls Kirke

20. jan. Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke 2. søndag e. Hellig tre Konger

Stillegudstjeneste 19.00 Hejls Kirke Kirkekaffe

27. jan. Fromesse 9.00 Vejstrup Kirke 3. søndag e. Hellig tre Konger

Højmesse 10.30 Hejls Kirke

3. feb. Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke 4. søndag e. Hellig tre Konger

Kirkekaffe

6. feb. Kyndelmisse 18.00 Hejls Kirke Pandekager i Hejls gl. Skole

10. feb. Fromesse 9.00 Taps Kirke Sidste søn. e. Hellig tre Konger

Højmesse 10.30 Hejls Kirke

17. feb. Fromesse 9.00 Vejstrup Kirke Septuagesima

Præst fra Tyrstrup kirke
24. feb. Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke Seksagesima

Stillegudstjeneste 19.00 Hejls Kirke Kirkekaffe

3. marts Børnegudstj. 10.30 Vejstrup Kirke Fastelavnssøndag 

(Fastelavn)

10. marts Fromesse 9.00 Taps Kirke 1. søndag i fasten

Højmesse 10.30 Hejls Kirke

Gudstjenesteliste 
Hvor intet andet er anført forestår Henrik Vestergaard Jørgensen gudstjenesten



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


