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Den fantastiske
forskellighed
Vi er forskellige som mennesker, og heldigvis for
det plejer vi at sige, for det var jo kedeligt, hvis
vi var ens!
Derfor er vi også forskellige som præster, og heldigvis for det tænker jeg, for ellers ville gudstjenesterne blive alt for ens.
Jeg var sammen med nogle kollegaer forleden,
hvor vi netop talte om det med vores forskellighed. Det er sjovt at finde ud af, hvor forskelligt vi
holder gudstjenester på trods af, at vi har en ritualbog, som detaljeret beskriver, hvordan gudstjenesten skal være.
Den måde, vi tolker teologien og prædiker på, er
også forskellig. Derfor er det fantastisk berigende
for præster at være sammen, da vi så får mulighed for at lytte til hinandens måder at forstå og
udlægge Biblens ord.
Nogle gange er vi også sammen med de præster, som er gået på pension – emeriti, kaldes de.
Denne aften kunne de fortælle, at for bare 50 år
siden var det utænkeligt her på vores egn, at de
forskellige fløje inden for kirken, for eksempel
grundtvigianerne og de indre missionske, kunne
være i stue sammen. Det vil sige, at de aldrig
kunne have horisontudviklende samtaler om kristendommen, da de sjældent talte sammen. Jeg
kan ikke udelukke, at det stadig er sådan nogle
steder i nogle sogne, men hos langt de fleste præster er der en åbenhed og en nysgerrighed over
for dem, som man er uenig med.
Jeg er meget glad for denne åbenhed og nysgerrighed og især, hvis jeg også oplever den hos
”mine” sognebørn. Altså hvis jeg ser og hører, at
I kommer i andre kirker hos andre præster, eller
hvis I også kommer til gudstjenester i Grejs og
Hornstrup, når jeg holder fri, og det er en anden
præst, som holder gudstjenesten.
Og ja vi præster er forskellige, nogle er friske
andre afdæmpede. Nogle prædiker kun om det,
der står i evangelieteksten til den pågældende
søndag. Andre er meget fri af teksten og siger
måske også noget, hvor vi kommer til at grine
højt. Men ens for os alle er, at vi er vilde med at

Anne Mette Ramsgaard Johansen
Sognepræst

fortælle om kristendommen og om det at tro. Og
når vi er forskellige som mennesker, er det godt
for os at opleve forskellige gudstjenester i forskellige kirker med forskellige præster. Det er godt at
få udvidet vores kirkelige horisont.
Hermed en opfordring til at komme lidt ud til
andre kirker og opleve andre gudstjenester i den
kommende vintertid. Og husk at der altid er
fyldt godt op i kirkerne juleaftensdag, men at der
juledag tit er lidt bedre plads.
Sognepræst
Anne Mette Ramsgaard Johansen

Mere info om Grejs Sogn:
http://www.grejskirke.dk/

Grejs Kirke på facebook:

https://www.facebook.com/GrejsKirke/

Sang, sanser og salmer
i Hornstrup Kirke.
Kan man synge salmerne mere rytmisk? Kan salmesangen ledsages af andre instrumenter f. eks. bas,
guitar eller trommer? Gad vide, hvordan kirkegulvet
føles at gå på i bare tæer? Er det uhyggeligt at være i
kirken i mørke, og kan man synge i mørke? Alle disse
spørgsmål og mange flere vil vi forsøge at besvare i de
kommende måneder, hvor vi har fællessang for børn
og voksne i Hornstrup Kirke en gang om måneden.
Vi begynder d. 18.11 kl. 17.00 og synger ca. i en halv time.
Alle er velkomne, og vi glæder os til at se jer.
Næste gange: 16.12, 20.1 og 24.2
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Nyt fra
Hornstrup

Jan Zigterman
formand for
Hornstrup
Menighedsråd

Tja, så er den lyse og varme sommer forbi, og vi
har taget hul på den mørke og kolde årstid. Heldigvis er kirken blevet kalket hvid igen, og der er
kommet nogle fine nye tagsten på taget. Vi har
lige haft besøg af arkitekten Kuno Mielby, som
kunne udpege nogle små fejl, som skal udbedres.
Vi har allerede taget kontakt til de forskellige
håndværkere, der skal tage sig af det.
Men – små fejl eller ikke små fejl – faktum er,
at nu, hvor det altså er mørkt om natten, og de
store spotlights bliver tændt, står vores dejlige
kirke og lyser op i landskabet. Et skønt syn, og
det er vel også meningen: Kirken (ikke kun vores,
men alle kirker over hele verden) skal være et lys
for alle os mennesker, der ofte vandrer rundt i en
ofte kold og mørk verden.
Dette var også én af grundene til, at vi for nylig
har afholdt en visionsaften, hvor spørgsmålene
var: Hvad kan kirken betyde for os, og hvad kan
vi betyde for kirken. Desværre kom der ikke lige
så mange, som vi havde håbet på, men alligevel
blev der nævnt en hel masse gode forslag. Desuden blev der ved samme anledning etableret en
mere direkte kontakt med andre foreninger og
organisationer i sognet. Vi håber, at det bliver
muligt i fremtiden at arrangere forskellige ar-

rangementer, såsom høstfest, Sankt Hans, osv.
sammen med dem. Menighedsrådet har set på
alle forslag, som blev nævnt, og vil lave en prioriteringsliste, så nogle forslag kan sættes i gang
forholdsvis hurtigt, mens andre vil tage lidt mere
tid. Er I i mellemtiden kommet på andre ideer,
end dem som blev fremlagt på visionsaftenen, vil
vi selvfølgelig stadig meget gerne høre dem.
Jan Zigterman
formand for Hornstrup Menighedsråd

Lokalhistorisk Gruppe
i Hornstrup
Gruppen omkring lokalhistorie mødes én onsdag i måneden kl. 9.30-11 i Sognegården. Vi
mødes onsdag den 10.11 og til udflugt onsdag
den 1. 12 (kl. 15-17), og herefter holder vi juleferie indtil februar 2022.
På hvert møde har man efter kaffen - med udgang i arkivets materialer - fokus på et emne,
en by eller en begivenhed med relation til
Hornstrup Sogn.
Onsdag den 10. november skal vi høre om
Hornstrup Sogn i 50’erne, 60’erne og begyndelsen af 70’erne oplevet fra gården ”Bjerreved”, og hvad derefter hændte for Jørgen
Bruun Christensen, der nu er bosat på Mors.
Onsdag d. 1. december er der besøg i Hornstrup Mølleby i det gamle forsamlingshus hos
Anton Stormlund – obs. fra kl. 15-17 (se omtale
anden steds i kirkebladet)
Nærmere oplysninger kan fås hos Leif Therland, tlf. 75 85 22 39. Alle interesserede er meget velkomne til at komme og deltage i vores
onsdagsmøder.

Mere info om Hornstrup Sogn:
http://www.hornstrupkirke.dk/

Hornstrup Kirke på facebook:
https://www.facebook.com/HornstrupKirke/

HØSTDONATIONER 2021
Ved vores auktioner i forbindelse med høstgudstjenesterne i Grejs og Hornstrup fik vi samlet et
flot resultat ind til Kirkens Korshær i Vejle.
Hornstrup indsamlede 4.280 kr., og Grejs indsamlede 7.760 kr - rekord indsamling i begge
sogne 
En stor tak til alle jer, der har bidraget.
Sognepræst Anne Mette Ramsgaard Johansen
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Aktiviteter i Grejs og i Hornstrup sogne
Torsdag den 4. november kl. 15.00 i Grejs
Kulturcenter Sundhedscafé - Senior-sundsammen i Grejs - Foredrag med Hanne Irene
Jensen - den gode død
Et tværdiagonalt tiltag i Grejs. Arrangementet
foregår i Grejs Kulturcenter, Vestermarksvej 13A,
7100 Vejle. Læs mere på Grejs.dk og på infotavlen
i Grejs..
Onsdag den 10. november kl. 19.30 i Grejs Kirke
Embedsmandsduoen af 1984
Professorerne Ulrik Spang-Hanssen (orgel) og
Niels-Ole Bo Johansen (basun) har siden 1984 givet koncerter rundt i det ganske land.
Igennem de seneste snart 30 år har de delt Det
Jyske Musikkonservatorium som deres arbejdsplads, og siden 1984 har de lavet koncerter sammen. Disse koncerter formidles med et udpræget
muntert afsæt til publikum.
D´herrer har aldrig været musikalske kostforagtere, så der kan findes stort set alt, hvad der er
muligt at spille for besætningen – fra Bach til Beatles - på deres programmer.
Embedsmændene har i årenes løb ikke blot spillet
koncerter i et stort antal danske kirker, men også
på Orkneyøerne og flere turneer til blandt andet
Estland, Tyskland og Frankrig.
Ved koncerten vil der blive spillet et program bestående af musik fra barokken til vor tid – blandt
andet bearbejdelser af danske salmer og Beatles
melodier.
Koncerten er i Grejs Kirke, Holtumvej 14, 7100
Vejle og koster 50 kr., som betales ved indgangen.
Torsdag den 11. november kl. 19.30 i Hornstrup Sognegård - Sogneaften med Birgitte og
Leif Arffmann ”I medgang og modgang:
Hornstrup og Vejle – en fælles historie”
Sogneaften om den tidlige Hornstrup Kirke og
kirkens sammenhæng med Sct. Nicolaj Kirke
i Vejle. I mange hundrede år var Hornstrup og
Vejle tæt sammenknyttede, ja nærmest gift med
hinanden. For begge havde samme sognepræst
i 800 år. Sognepræsten måtte mange gange om
ugen ride op og ned ad bakkerne for at være præst
ved begge kirker. Måske tog Vejle sin begyndelse i

Hornstrup? Birgitte og Leif Arffmann vil fortælle
historien om dette skæbnefællesskab fra Middelalderen og indtil 1907. Der er mange gode historier
at fortælle, ikke mindst fra 1800 – tallet, og nogle
af disse historier vil også blive taget frem ved foredraget.
Arrangementet foregår i Sognegården i Hornstrup, Kirkebyvej 64, 7100 Vejle.
Foredrag inkl. kaffe og kage koster kr. 25,Torsdag den 25. november kl. 10.00 i Grejs
Kulturcenter - Sognecafé med sognepræst
Bjørn Ellerbek
”På dannelsesrejse til Tanzania”
Bjørn Ellerbek kom til det nordvestlige Tanzania i Afrika syd for ækvator i 1953, da han var 10
måneder gammel. Hans far, Finn Allan Ellerbek,
skulle være missionær i området. Bjørn Ellerbek
vendte tilbage til Danmark i 1968 som 15 årig.
Bjørn er gift med Kirsten, som er lærer i folkeskolen, og sammen har de 4 børn og 5 børnebørn.
Bjørn har været præst i 32 år, 6½ år i Sønderjylland og 25½ år ved Vor Frelsers Kirke i Vejle, og
nu har han sammen med sin hustru slået sig ned i
Grejs på Hovgårdsvej som pensionist.
Danmission, det missionsselskab der udsendte
Finn Allan, arrangerede en tur til Tanzania
med Unitases Rejser og tidligere missionær Else
Højvang som turleder netop til det område, hvor
Bjørn var vokset op. Turen var fra den 31. januar 15. februar 2020, lige inden corona lukkede grænserne. Kirsten og Bjørn tog med på turen, og for
første gang genså Bjørn sit barndomshjem og sit
barndomsland nu set med voksne øjne. Barndommen og opvæksten er i høj grad med til at forme
og danne vores liv og tro, og det gælder også for
Bjørns vedkommende. Da Finn Allan tog til Tanzania som missionær med et lille barn, blev det en

dannelsesrejse for den 10 måneder gamle dreng.
Bjørn har siden haft den opfattelse, at han aldrig
ville udsætte sine børn for det, han blev udsat for,
men måske har han fået et nuanceret syn på sagen
efter turen til Tanzania.
Det er ikke kun vores barndom og opvækst, som
er med til at danne vores liv. Hele livet igennem
bliver vi formet af de mennesker, vi møder, og de
oplevelser vi bliver en del af. Vi kan lære noget af
kristne, selv om de lever under helt andre vilkår
end os.
Arrangementet er i Grejs Kulturcenter, Vestermarksvej 13A, 7100 Vejle.
Arrangementet koster inkl. kaffe og brød kr. 25,-

VOKSENKOR

Syng i Radioen & Syng Julen ind….
Vil du være med til det?  
Alle er velkomne - uanset sangerfaring.   
Her i november/december er der 2 tilbud til
voksenkor. Til hver koraften er der midtvejs
en lille kaffepause. TILMELDING til min
mail: mettefaber@hotmail.com

Tirsdag den 30. november kl. 18.00 - ca. 20.00
i Grejs Kulturcenter - ”Aften for enlige” - fællesspisning, sang og hygge
Vi mødes i Grejs Kulturcenter, hvor vi begynder
aftenen med at spise sammen. Herefter er der
traditionen tro julebankospil selvfølgelig med fine
præmier. Denne aftens sange vil være fra afsnittet
med jul i højskolesangbogen. Vi slutter med kaffe/
te og kage. Kom og vær med, og husk det er kun
for enlige.
Arrangementet foregår i Grejs Kulturcenter, Vestermarksvej 13A, 7100 Vejle og koster kr. 75,Tilmelding senest den 26. november til Anne
Mette på anmj@km.dk eller på 20 82 48 32.

Syng i Radioen

RADIOGUDSTJENESTE SØNDAG DEN
14. NOVEMBER. Jep, du læste rigtigt. DR
kommer til Grejs Kirke med deres store
sendevogn den 14. november. I den forbindelse
vil vi gerne høre, om I har tid og lyst til at
bidrage med ekstra god salmesang til den
dag? Vi mødes 3 torsdage inden og øver
salmerne igennem. Vi øver også andre små
sjove og gode korsatser. Vi varmer stemmerne
op, synger og ryster os sammen igen.  
Det er følgende torsdage fra kl. 19-21 (i
kirken): 28. oktober, 4. november og 11.
november.

Grejs lokalhistoriske
Forening
Støt vores arbejde med at samle lokalhistorien.
Bliv medlem for 50 kr. årlig. 100 kr. for en
husstand. MobilePay 46758
Vi kommer snart til din dør med vores årsskrift
og program, hvoraf vi kan nævne Arkivernes
dag lørdag den 13. november kl. 14 - 16.
Julehyggemøde i Grejs Kulturcenter mandag
den 6. december kl. 14 – 16.
På vores hjemmeside www.grejslokalarkiv.dk
kan I se alle vores historier, som er en opfølgning
af bogen ”Landsbyen Grejs. Fortællinger om
folk og fæ”. Kontakt grejslokalarkiv@gmail.
com eller formanden på 2049 6937

Syng Julen ind

JULEKOR. Vi synger dejlige julesange/salmer,
kommer i julestemning og prøver kræfter med
flerstemmig sang.  
Det er følgende torsdage fra kl. 19-21 (i kirken):
25.november, 2. december, 9. december, 16.
december og SÅ synger vi med til gudstjenesten
søndag den 19. december kl. 19.00.  
Mange julehilsner fra  
Mette Faber
Organist ved Grejs Kirke  
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Tilmelding til Lejf Therland på lejf.therland@
profibermail.dk eller tlf. 75 85 22 39 senest den
29. november.
Arrangementet finder sted i Hornstrup Mølleby,
Møllebyvej 16, 7100 Vejle og koster 30 kr., som
betales på dagen
Torsdag den 2. december kl. 17.30 i Hornstrup Sognegård
Juletræsfest for små og store
Så er det igen tid til risengrød og juletræsfest for alle
i Hornstrup Sognegård.
Vi spiser risengrød,
danser omkring juletræet, synger, får en
julefortælling, drikker
kaffe og spiser småkager. Om julenissen med
den store sæk kigger
forbi igen i år er ikke til
at vide….
Arrangementet koster
kr. 25,- for voksne og er
gratis for børn
Tilmelding senest den
1. december til Anne
Mette på anmj@km.dk
eller på tlf. 20 82 48 32.

Onsdag den 1. december kl. 15-17 i Hornstrup - Julemelodier på Danmarks eneste
Kinoorgel
Den Lokalhistoriske Gruppe og Menighedsrådet
i Hornstrup inviterer hermed til en spændende
rundvisning blandt antikke, videnskabelige samlinger, heriblandt det eneste tilbageværende Kinoorgel i Danmark i Hornstrups gamle forsamlingshus fra kl. 15 til 17.
Samlingen er opbygget af Anton Stormlund, der
ud over at fremvise og fortælle om de mange instrumenter, også vil demonstrere deres virkning.
Anton vil herunder bl.a. spille julemelodier på det
originale Christie Kinoorgel, der i 1920’erne blev
spillet på til stumfilmene i et kæmpemæssig, luksuøs biograf i London.

Babysalmesang
i Grejs Kirke

Søndag den 5. december kl. 16.00 i Grejs
Kirke - Julekoncert med KorDania
Ubesværet og totalt nærværende - med rytmisk
præcision og smittende sangglæde - rocker, swinger og improviserer det 30 medlemmer store semiprofessionelle KorDania sig gennem et repertoire
bestående af salmer og sange samt internationale
hits indenfor genrerne rock, pop, swing og gospel.

Begynder fredag den 21. januar kl. 9.3011.00 i Grejs Kirke
Børn i alderen fra 0 - 12 måneder har mulighed
for at sanse sang og musik i det fantastiske kirkerum sammen med deres mor, far eller bedsteforældre. Barnets sanser bliver stimuleret i et
trygt fællesskab, hvor vi vil synge, danse, vugge,
lave fagter, se på sæbebobler og meget mere.
Husk barnets dyne og måske varme sokker, da
kirkegulvet er lidt koldt.
Babysalmesang løber over 14 gange og koster
150 kr.
Kirke- og kulturmedarbejder Inga Steinecke og
organist Mette Faber leder forløbet.
Tilmelding: Inga Steinecke på 21962917 el. it@
famweb.dk senest 15. januar.
Arrangør: Grejs Menighedsråd

Det garanterer et yderst varieret musikalsk udtryk
ved koncerterne, hvilket også er blevet KorDanias
særkende. Med sig har de en professionel trio, der
på bedste vis akkompagnerer i den rytmiske del.
Koret brillierer med en variation i genrer og besætning, der viser korets spændvidde og overskud
af blændende solister fra egne rækker.
KorDania har base i Jelling og er oprindeligt opstået omkring læreruddannelsen på det traditionsrige seminarium. Koret har eksisteret siden 1999,
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ærligt med tilhørerne. Det er imidlertid de senere
erkendelser og de kristne perspektiver, der giver
historien den egentlige substans og mening.
I oprulningen af den fælles historie berøres temaer
som kampen mellem godt og ondt samt det eksistentielle og konkrete ansvar for egne handlinger,
som et menneske må påtage sig. Personlige handlinger er sjældent kun personlige, men påvirker i
større eller mindre grad andre. Blekingegadesagen har mange egentlige ofre, men mennesker
tæt på de involverede på begge sider af sagen har

og dygtige sangere fra en stor del af Syd- og Østjylland tager turen til Jelling for at øve en gang om
ugen. Koret har givet koncerter i utallige kirker
i Jylland og på Fyn, på Jelling musikfestival og i
Tyskland.
Der er lagt op til en medrivende koncertoplevelse,
når KorDania kommer til Grejs Kirke søndag den
5. december kl. 16.
Koncerten er i Grejs Kirke, Holtumvej 14, 7100
Vejle og koster 50 kr., som betales ved indgangen.
Mandag den 13. december kl. 19.30 i Hornstrup Kirke - Julekoncert
Denne aften skal vi høre julekoncert med Hornstrup Sognekor, og indimellem vil kirkens organist
Mette Faber, kirkesanger Frank Pedersen, sangerinde Anna Klinkby og trompetist Martin Kjær
Killie synge og spille.
Så trænger I til at komme i julestemning, og har I
lyst til at synge lidt også, ja så byder denne aften
på lidt af hvert inden for genren ”jul”.
Efter koncerten vil der være æbleskiver og gløgg
i sognegården og hele arrangementet koster kr.
25,- for voksne og er gratis for børn. Koncerten i
kirken er gratis.
Kom og vær med til en aften med jul for fuld udblæsning i Hornstrup Kirke, Kirkebyvej 64, 7100 Vejle

også oplevet personlige konsekvenser. Den smertelige og nødvendige proces, når ofres lidelser dybt
erkendes samtidig med, at livet skal leves videre,
er et kardinalpunkt i foredraget. Blekingegadesagen i et kristendomsperspektiv omfatter derfor en
række andre temaer ud over forbrydelse og straf
– emner som soning, næstekærlighed og forsoning.
Arrangementet er i Grejs Kulturcenter, Vestermarksvej 13A, 7100 Vejle. Det koster inkl. kaffe
og brød kr. 25,-

Torsdag den 13. januar kl. 19.30 i Grejs
Kulturcenter
Foredrag - Tilgivelse - Blekingegadesagen
i et kristendomsperspektiv (blev aflyst på
grund af sygdom i januar 2020)
Jørn Moos og Bo Weymann har i en årrække
holdt foredrag sammen om Blekingegadesagen,
og de har ikke sjældent fået spørgsmålet: Hvordan
kan en pensioneret kriminalinspektør blive ven
med en tidligere politisk storkriminel? Denne aftens foredrag er bygget op ud fra Blekingegadesagens kronologi, så de oprindelige oplevelser deles

”Gud og pizza” er korte eftermiddagsgudstjenester i Grejs Kirke for hele familien. Her vil der
være kreativ bibelfortælling, teater, fagtesange og
måske kommer dukken Lotta også på besøg.
Efterfølgende vil vi spise sammen i Grejs Kulturcenter, Vestermarksvej 13A.
Gudstjenesten begynder kl. 17.00, og vi slutter kl.
18.45 efter aftensmaden
Ingen tilmelding. Pizza koster 10 kr. for børn, 20
kr. for voksne og max. 50 kr. for en familie.
Datoer: 28. januar. - 25. februar. - 25. marts. - 29. april
Arrangør: Grejs Menighedsråd

Gud og Pizza
(før spaghetti )
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Onsdag den 19. januar 2022 kl. 14.00 i Hornstrup Sognegård
Sogneeftermiddag med glas- og billedkunstner Astrid Munck ”Min kunst, mit liv”
Astrid Munck vil fortælle om, hvordan hendes opvækst i Afrika og senere på et hjem for hjemløse
mænd præger hendes livssyn, og den kunst hun
skaber hver dag. Johannes Munck, der er Astrids
oldefar, startede Møltrup Optagelseshjem i 1912.
Historien om Møltrup vil fylde en del af fortællingen denne dag. I fortællingen indgår de forskellige
kunstværker, Astrid har arbejdet med gennem årene.
Efter foredraget vil der blive mulighed for at købe
kunst til specialpris, og alle deltagere får en lille lommeengel med hjem
Arrangementet foregår i Sognegården i Hornstrup,
Kirkebyvej 64, 7100 Vejle.
Foredrag inkl. kaffe og kage koster kr. 25,Tirsdag den 25. januar kl. 18.00 - ca. 20.00
i Grejs Kulturcenter - ”Aften for enlige”
fællesspisning, sang og hygge
Vi mødes i Grejs Kulturcenter, hvor vi begynder aftenen med at spise sammen. Herefter vises og fortælles
lidt om filmen ”Som i Himlen”. Et par sange fra højskolesangbogen vil der selvfølgelig også være plads til.
Vi slutter med kaffe/te og kage. Kom og vær med, og
husk det er kun for enlige.
Arrangementet foregår i Grejs Kulturcenter, Vestermarksvej 13A, 7100 Vejle og koster kr. 75,Tilmelding senest den 21. januar til Anne Mette på
anmj@km.dk eller på 20 82 48 32.
Onsdag den 2. februar kl. 19.30 i Grejs Kirke
Koncert med Ann-Mette Elten
Sæt allerede kryds i kalenderen og se yderligere
på Grejskirke.dk og i det næste kirkeblad…..

Babysalmesang
i Hornstrup Kirke

Babyprocenten er stigende i vores sogn, og derfor
tilbyder vi igen babysalmesang i Hornstrup Kirke for
alle babyer og deres far, mor eller bedsteforældre.
Vi synger børnevenlige salmer og børnesange,
mens der bliver vugget, danset, spillet babyballonfodbold, pustet sæbebobler og meget mere.
Vi mødes i kirken. Selve babysalmesangen varer
ca. 40 min., og derefter er der kaffe, the, brød,
frugt og hyggesnak i sognegården. Tag gerne din
mødregruppe med og giv jeres børn en musikalsk
start på livet. Husk dyne til barnet og varme sokker
til den voksne.
Efterårsholdet er stadig i gang, og vi mødes
følgende torsdage 4.11, 11.11, 18.11, 2.12 og 9.12.
Efter nytår begynder et nyt hold den 6. januar.
Tilmelding til sognepræst Anne Mette Ramsgaard
Johansen på tlf. 20 82 48 32 eller mail anmj@km.dk.
Vi glæder os til at se jer….
Hanne Kold Jørgensen, Mette Faber og Anne
Mette Ramsgaard Johansen

Musikalsk Legestue 1 og 2
Musikalsk legestue 1 ( 1-2 årige )
Mandage. - Vi begynder mandag den 24.
januar kl. 16.15-17.00 i Grejs Kirke
Musikalsk legestue 2 ( 3-5 årige )
Mandage. - Vi begynder mandag den 24.
januar kl. 17.15-18.15 i Grejs Kirke
Sammen med en voksen, det kan være far,
mor eller en bedsteforælder, kan du komme og
synge med hele kroppen! Vi skal blandt andet
danse, sanse, synge, lege og bruge vores fantasi.
Vi ønsker at udvikle og stimulere dit barns
musikalitet, sprog og sanser i et trygt fællesskab,
hvor nærhed og glæde er i centrum.
Begge legestuer løber over 12 gange og koster
150 kr.
Kirke- og kulturmedarbejder Inga Steinecke og
organist Mette Faber leder forløbet.
Tilmelding: Inga Steinecke på 21962917 el. it@
famweb.dk senest 15. januar

Onsdagsklubben i Hornstrup
Onsdagsklubben mødes i Sognegården i Hornstrup kl.
14-16 på onsdage i ulige uger. Datoerne er følgende:
10.11; 24.11 og 8.12. Efter nytår 5.1 19.1, 2.2 og 16.2.
Onsdagsklubben er et hyggeligt, socialt fællesskab
med sang, snak, kaffe og kage. Kom og vær med til
at strikke dåbsklude til dåbsbørnene eller tag dit eget
håndarbejde, dine frimærker eller andet med.
I onsdagsklubben er alle velkomne både kvinder og mænd!
Yderligere information kan fås hos Sigrid Madsen, tlf.
23 48 72 36. - Kaffe og kage koster kr. 10,-

Arrangør: Grejs Menighedsråd
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Adresser
Hornstrup Kirke:
Kirkebyvej 64, Hornstrup, 7100 Vejle

Sognepræst i Grejs og Hornstrup
Anne Mette Ramsgaard Johansen
Kirkebyvej 62, Hornstrup, 7100 Vejle
Tlf.: 20 82 48 32
Mail: anmj@km.dk
Træffetid efter aftale
Mandag er præstens fridag

Hornstrup Kirkekontor:
Henriette Hellesnes Villumsen
hhv@km.dk tlf: 75 82 87 71
Nørremarkskirkens kirkekontor
Moldevej 1 A, 7100 Vejle
Mandag-onsdag 10-13, torsdag 10-13 og 15-17.

Grejs Kirke:
Holtumvej 14, Grejs, 7100 Vejle
Kirkekontor:
Henriette Hellesnes Villumsen
hhv@km.dk tlf: 75 82 87 71
Nørremarkskirkens kirkekontor
Moldevej 1 A, 7100 Vejle
Mandag-onsdag 10-13, torsdag 10-13 og 15-17.

Graver i Hornstrup:
Dorte Pedersen
Tlf.: 23 82 94 64
Mail: hornstrup.graver@gmail.com
Organist:
Mette Faber
Tlf.: 61 54 51 82
Mail: Mettefaber@hotmail.com

Graver i Grejs:
Ole Madsen
Tlf.: 75 85 38 20 / 29 40 38 33
Mail: olemadsen@tuknet.dk

Kirkesanger:
Frank Petersen
Fuglebakken 3, 7120 Vejle Ø
Tlf.: 42 57 09 62
Mail: fuglebakken3@gmail.com

Kirke- og kulturmedarbejder:
Inga Steiniche Jensen
Tlf.: 21 96 29 17
Mail: it@famveb.dk
Kirkesanger:
Pernille M.A Moesborg
Tlf.: 25 32 26 78
Mail: pernille@moesborg.dk

Kirketjener
Hanne Kold Jørgensen
Tlf. 28 11 10 41
Mail: tilhannekold@gmail.com

Organist:
Mette Faber
Tlf.: 61 54 51 82
Mail: Mettefaber@hotmail.com
Menighedsrådsformand:
Pernille M.A. Moesborg
Tlf: 25 32 26 78
Mail: formand@grejskirke.dk

Kirkekasserer:
Kathrine Dahl
Tlf. 28 99 09 17
Mail: kasserer@grejskirke.dk

Kirkekasserer:
Hanne Kold Jørgensen
Tlf. 28 11 10 41
Mail: tilhannekold@gmail.com

Grejs

Kirkeværge:
Carl Emil Vestergaard
Tlf: 20 91 86 86
Mail: vestergaard@tuknet.dk

Kirkeværge:
Inger-Margrethe Lundgaard
Tlf. 22 17 07 34
Mail: imlundgaard@hotmail.com
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Hornstrup

Menighedsrådsformand:
Jan Zigterman
Tlf. 22 85 85 75
Mail: jan@zigterman.dk

Grejs

1.07.2021 – 1.10.2021
Døbte:
10.07.2021 ............................. Ella Løbner Schmidt
10.07.2021 ........................ Stella Solhøj Godlewski
01.08.2021 ...................... Clara Philbert Jørgensen
21.08.2021 .................. Alma Thinggaard Hollesen
28.08.2021 .................. Nicoline Enevoldsen Gade
19.09.2021 ..................... Konrad Sean Grenaa Loft
25.09.2021 ..... Ask Vejlgaard Vadstrup Vedstesen

Hornstrup

1.07.2021 – 1.10.2021
Viede:
15.08.2021 ........ Linda Saugmann Christensen og
Karl Kristian Dollerup
04.09.2021 .................... Henriette Frederiksen og
Jacob Hattesen Nielsen

Velsignede:
28.08.2021 .................. Sofie Værnhøj Funder og
Rasmus Daa Funder
Viede:
07.08.2021 ............ Tanya Stoltenborg Bentsen og
Aleksander Emil Damgaard Caspersen
14.08.2021 ................... Ida Lykke Rasmussen og
Jacob Momme Brabrand
28.08.2021 ............ Malene Steensgaard Gade og
Niels Thorborg Enevoldsen
Døde:
25.09.2021 ............................... Kirsten Johansen
18.09.2021 ........................... Maria Knoth Wulff &
Morten Bleshøy Andersen
Døbte:
14.08.2021 .......................... Dagmar Wind Jepsen
15.08.2021 .................. Mille Saugmann Dollerup
Døde:
10.07.2021 ................ Jørgen Wendelbo Pedersen
15.07.2021 ...................................... Johan Schultz

Hvad gør man
Den personregistrering, som folkekirken
udfører for staten, skal fremover foregå digitalt.
Det sker via www.borger.dk og ved hjælp af
NemID.

Navneændring
Skal ske på:
www.borger.dk>Familie og børn>Navne og
navneændring>Navneændring

Edb og computere er jo ikke lige let for alle,
så derfor er der også mulighed for at få hjælp
ved tvivlsspørgsmål. Henvendelse kan ske til
kirkekontoret.

Bryllup/vielse
Aftales med præsten i god tid.
Prøvelsesattest før indgåelse af ægteskab kan fås
ved digitalt at udfylde ægteskabserklæring på:
www.vejle.dk/vielse fra 4 mdr. før vielsen eller på
http://www.vejle.dk/Borger/Familie-boern-ogunge/parforhold-og-aegteskab. aspx
(begge parter skal have NemID)
eller ved direkte henvendelse til
borgerkontoret i bopælskommunen.
Før vielsen finder en samtale sted med
præsten vedr. ritual, salmer m.m.

Fødsel
Meldes nu automatisk til kirkekontoret.
Hvis man ikke er gift, skal faderskabet
anmeldes senest 28 dage efter fødslen på:
www.borger.dk>Familie og børn>faderskab,
medmoderskab, forældremyndighed>Faderskab
DÅB
Aftales ved henvendelse til præsten, som mødes med forældrene ca. en uge før dåben.
Barnets navn oplyses samt navn og adresse på
mindst 2 og højst 5 faddere.

Dødsfald
Anmeldes senest 2 dage efter dødsfaldet til
præsten i bopælssognet.
Der aftales tidspunkt for begravelse/bisættelse
og en samtale med præsten.
Graveren kontaktes vedrørende gravsted.

Navngivelse
Skal ske senest ½ år efter fødslen på:
www.borger.dk>Familie og børn>Navne og
navneændring>Navnegivning
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Dato

Grejs Kirke

Hornstrup Kirke

Søndagens navn

Søn. d. 07. nov.

Kl. 16.30 AMRJ kk

Kl. 19.00 AMRJ kk

Alle Helgens dag

Søn. d. 14. nov.

Kl. 10.00 P1

Søn. d. 21. nov.

Kl. 09.00 AMRJ

Fre. d. 26. nov.

Kl. 17.00

Søn. d. 28 nov.

Kl. 13.30 AMRJ sj

Søn. d. 05. dec.

24. s.e.trin.
10.30 AMRJ kk

Sidste s. i kirkeåret
Gud og pizza

Kl. 09.00 AMRJ

1.s.i advent

Kl. 10.30 AMRJ hsk og kk

2.s.i advent

Søn. d. 12. dec.

Kl. 09.00 ARH

Søn. d. 19. dec.

Kl. 19.00 kor

Tirs. d. 21. dec.

Kl. 09.00

Fre. d. 24. dec.

Kl. 14.00 AMRJ mfb
Kl. 16.30 AMRJ

Kl. 11.00 AMRJ ofb
Kl. 15.15 AMRJ

Juleaften

Lør. d. 25. dec.

Kl. 10.30 AMRJ

Kl. 09.00 AMRJ

Juledag

Kl. 10.30 AMRJ kk

2. Juledag

Søn. d. 26. dec.

3.s.i advent
Kl. 10.30 AMRJ kk

4.s.i advent
Skolejul for Grejs Friskole

Lør. d. 01. jan

Kl. 14.30 AMRJ bk

Kl. 16.00 AMRJ bk

Nytårsdag

Søn. d. 02. jan.

Kl. 10.30 AMRJ

Kl. 09.00 AMRJ

Helligtrekonger

Kl. 17.30 AMRJ fam

Familiegudstjeneste

Tors. d. 06. jan
Søn. d. 09. jan

Kl. 09.00 AMRJ

Søn. d. 16. jan

Kl. 10.30 AMRJ kk

1.s.e.H3K
Kl. 09.00 AMRJ

2.s.e.H3K

Kirkebil

på 20 82 48 32, så bestiller hun kørsel!
Forside: Hornstrup Kirke set fra parkeringspladsen
Foto: Bent-Jacques Hansen

Sognenyt

Bladudvalg: Bent-Jacques Hansen, Hanne Kold
Jørgensen, Frank Petersen,
Anne Mette Ramsgaard Johansen (ansv. red.)

Sats & Tryk: Trekantens Lyntryk, Vejle.

AMRJ
- Anne
Johansen
Søn. d. 23. jan.
Kl. 09.00 AMRJ
Kl. 10.30
AMRJ
kk Mette Ramsgaard
3.s.e.H3K
ARH - Anette Rørmose Härle
Fre. d. 28. jan.
Kl. 17.00
Gud og pizza
P1 - gudstjenesten optages live til DR P1 og OBS tidspunkt!
Søn. d. 30. jan.
Kl. 10.30 AMRJ
Kl. 09.00
AMRJ
4.s.e.H3K
kk - kirkekaffe
sj
syng
julen
ind
gudstjeneste
Søn. d. 06. feb.
Kl. 09.00 AMRJ
Kl. 10.30 AMRJ kk
Sidste
søndag e. H3K
hsk - Hornstrup Sognekor medvirker ved gudstjenesten
med efterfølgende kirkekaffe i sognegården
AMRJ – Anne Mette Ramsgaard Johansen
AMRJ
- Anne
Mette Ramsgaard
Johansen
kor - denne dag medvirker ”Grejs Ad-hoc- julekor”
ARH
– Anette
Rørmose
Härle
ARHP1- Anette
Rørmose Härle optages live til DR P1 og OBS
ofbtidspunkt!
- julegudstjeneste, der er lidt mere
– gudstjenesten
P1 kk- gudstjenesten
optages
live
til
DR
P1
og
OBS
tidspunkt!
børnevenlig end ellers
– kirkekaffe
kk sj -–kirkekaffe
mfb - mest for børn – MEN alle er velkomme
syng julen ind - gudstjeneste
sj hsk
- syng
julen ind - gudstjeneste
– Hornstrup
Sognekor medvirker ved gudstjenesten
efterfølgende
kirkekaffe
i
bk - der med
serveres
”boblevand” og
kransekage
hsk sognegården
- Hornstrup Sognekor medvirker ved gudstjenesten
efter gudstjenesten
med efterfølgende kirkekaffe i sognegården
fam - familiegudstjeneste med pizza og vafler
kor - denne dag medvirker ”Grejs Ad-hoc- julekor”
ofb - julegudstjeneste, der er lidt mere
børnevenlig end ellers
mfb - mest for børn – MEN alle er velkomme
Gratis
kirkebil
gudstjeneste
eller til andre
bk
- der
serverestil”boblevand”
og kransekage
Grejs-Hornstrup pastorat 6. årgang nr. 4
kirkelige
Husk at kontakte
efterarrangementer.
gudstjenesten
Deadline på næste kirkeblad: 2. december 2021
fam
- familiegudstjeneste
med
pizza og vafler
sognepræst
Anne Mette
Ramsgaard
Johansen

