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Så du ikke det på
Facebook?
De gode oplevelser og fortællinger skal ikke kun
deles på Facebook eller Instagram. Mange ser
dem, men der er lige så mange, som ikke ser
dem. Og det er da synd ikke mindst for dem,
som kunne blive glade for at høre om disse gode
oplevelser og fortællinger.
En dag tog jeg på indkøb i Lindved, og ved kassen fortalte ekspedienten mig, at hun under coronanedlukningen i 2020 havde haft en rigtig
dejlig oplevelse i påsken ved Grejs Kirke. Det
havde gjort hende glad, at vi uden for kirken
havde sat en skål med små påskeæg til dem, der
kom forbi i påsken. Hun fortalte, at hun havde
taget et billede og delt det på Facebook, for at
vise sin glæde.
Jeg blev meget glad for at høre om hendes oplevelse og kom efterfølgende til at tænke på, hvor
vigtigt det er, at vi fortæller hinanden om de
gode oplevelser, vi har. Det er ikke nok at dele
det, vi oplever med vores venner på Facebook.
Oplevelserne skal ud og fortælles videre ansigt
til ansigt for at gøre rigtig gavn.
Videnskaben fortæller os, at når vi gør noget
godt for andre, så frigives der endorfiner i vores
krop, som giver os en følelse af velvære, energi
og overskud. I kristendommen siger Jesus igen
og igen, at vi skal være gode ved og elske vores
næste. Jeg tror, mange af os har tænkt, at der
skal overskud til for at gøre noget godt for vores
næste. Et overskud som vi måske ikke har, når
vi har svært ved at få energien til at slå til i vores
egen hverdag.
Tit gør vi dog alligevel noget, som gør andre
glade. For det kan sagtens være små ting i vores hverdag, på jobbet, i fritiden, for naboen, på
indkøb eller i foreningen, som betyder at vores
medmennesker bliver glade.
Og når nogen gør noget for os, næsten uanset
hvad det er, så er det vigtigt at huske at sige
tak, eller endnu bedre at huske at fortælle dem,
at lige præcis denne lille ting gjorde en forskel.
For det giver overskud og energi at få tak og an-

erkendelse, og herefter
kan det selvfølgelig deles
på de sociale medier 
Så tak til ekspedienten
Anne Mette Ramsgaard Johansen
for en skøn tilbagemelSognepræst
ding og god fornøjelse
med alle jeres tilbagemeldinger og husk, at de
spreder glæde, overskud og energi.
Sognepræst
Anne Mette Ramsgaard Johansen

Orienteringsmøde vedrørende
menighedsrådsvalg 2022 i
Grejs og Hornstrup sogne

Få indflydelse på din kirkes liv i fremtiden. Stil op
til menighedsrådsvalg 2022 i Grejs eller Hornstrup
Kom og hør mere om, hvordan du kan være
med til at gøre en forskel og aktivt medvirke til
mere fællesskab i lokalsamfundet. Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse, og vi arbejder
for at sikre de bedste rammer for en levende og
relevant folkekirke i dit sogn. Ud over aktiviteterne, og det at være en repræsentant for menigheden, er der andre spændende opgaver, hvor du
kan være med til at bestemme, hvad der skal ske
fremadrettet i dit lokale sogn.
Kom til offentligt orienteringsmøde og hør mere
om mulighederne i dit lokale menighedsråd.
Grejs: 10. maj kl. 19.00 i Grejs Kulturcenter, Vestermarksvej 13A, 7100
Hornstrup: 11. maj kl. 19.00 i Hornstrup
Sognegård, Kirkebyvej 64, 7100 Vejle
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Formanden har ordet
Da det snart er 2 år siden, at menighedsrådet
blev valgt, vil der den 11. maj kl. 19:30 blive
holdt et orienteringsmøde i Sognegården omkring det kommende valg.
Ved samme lejlighed holdes et menighedsmøde
for hele sognet, hvor vi kan fortælle om de ting,
der er sket og om de ting, som vi arbejder med.
Som I måske ved, skal menighedsrådet hvert år
afholde sådan et menighedsmøde, men sidste år
kom coronaen i vejen. Derfor har vi valgt at slå
disse to møder sammen.
Hvis I har nogle ønsker omkring noget, som I
gerne vil, at menighedsrådet også beskæftiger sig
med, er I selvfølgelig mere end velkomne til at

Menighedsrådsformand
Jan
Zigterman

bringe det på banen. Jo mere input vi får, jo bedre.
Vi håber, at rigtig mange vil møde op denne aften, for husk: Menighedsrådet er for jer.
Formand - Jan Zigterman Hornstrup Menighedsråd

Hvad laver en kirkesanger egentlig?
En kirkesangers opgaver varierer fra kirke til kirke.
I Grejs Kirke synger jeg for på salmer og korsvar.
Ved gudstjenester beder jeg ind- og udgangsbøn
og hjælper under altergang.
Mit arbejde starter typisk nogle dage før tjenesten,
hvor præsten sender salmenumrene med angivelse
af, hvilken melodi der skal bruges. Jeg går salmerne igennem, øver dem og lærer de salmer, jeg
ikke kender i forvejen.
Jeg møder op i god tid inden tjenesten og sikrer
sammen med kirketjeneren, at alle får en salmebog. Er det et bryllup, tager jeg imod bruden,
hjælper hende med at blive klar, inden kirketjeneren og jeg åbner dørene for bruden og hendes
følge.
Er der ønske om solosang, aftales det med præsten,
organisten og kirkesangeren. Det er organisten,
der via sit netværk finder ekstra musikere.
Den ekstra øvetid, som solosang og ekstra musiske
indslag medfører, er sjove og hyggelige timer.
For mig er det vigtigt, at der er forskel på at synge
en solosang og på at synge for under salmesangen,
hvor jeg er en støtte for menighedens sang.
Pernille M.A. Moesborg
Kirkesanger - Grejs Kirke
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Aktiviteter i Grejs og i Hornstrup sogne
Tirsdag den 10. maj kl. 19.00 i Grejs Kulturcenter
Orienteringsmøde i Grejs vedrørende menighedsrådsvalg den 20. september 2022.
På dette møde orienterer menighedsrådet om deres
arbejde, kommende opgaver, antallet af kandidater,
der skal vælges, rammerne for valgforsamlingen og
muligheden for at udløse et afstemningsvalg. Det
er også muligt at drøfte, hvem der ønsker at være
kandidater til det nye menighedsråd. Kom og støt
op om Grejs Menighedsråds arbejde i sognet og få
en god snak med rådet over en kop kaffe og kage.

Onsdag den 11. maj kl. 14.00 i Hornstrup
Sognegård - Sogneeftermiddag - Giro 413
Denne eftermiddag får vi besøg af Frank Petersen
og Aage Ernstsen, som vil synge og spille for os,
og vi får også mulighed for at synge med. Mange kender Giro 413 og har lyttet til det igennem
mange år. Sidste år kunne Giro 413 fejre 75 års
jubilæum, og gennem alle årene har programmet
samlet penge ind til socialt udsatte børn og unge
under 18 år i Danmark. Det er al slags musik, som
bliver spillet i Giro 413, og denne eftermiddag vil
der være mulighed for at ønske sin yndlingssang.
Arrangementet foregår i Sognegården i Hornstrup, Kirkebyvej 64, 7100 Vejle.
Foredrag inkl. kaffe og kage koster 25 kr.

Onsdag den 27. april kl. 19.30 i Grejs Kirke
Koncert med Whisper & Shout
Whisper and Shout er et energisk kor med ca. 40
sangere med en kæmpe kærlighed til musik.
Stilistisk spænder vi bredt inden for rock- og popgenren, blot der er en iørefaldende melodi, et omkvæd,
der giver lyst til at synge med og en god energi.
Vi er et kor med ambitioner og drive, og vi arbejder seriøst med sangteknik, udtryk, indlevelse
og dynamik, hvilket skaber stor indlevelse for gæsterne til vores koncerter.
Kom og vær med til en medrivende, swingende og
gratis koncert i Grejs Kirke, Holtumvej 14, 7100 Vejle.
Torsdag den 28. april kl. 19.30 i Hornstrup
Sognegård
Foredrag om Ribe, da årets sogneudflugt den
26. maj går til denne skønne domkirkeby.
Denne aften skal vi høre om Ribes historie og om
de første kristne i Danmark.
Alle er velkomne til at komme og høre om Danmarks ældste by.
Arrangementet foregår i Hornstrup Sognegård,
Kirkebyvej 64, 7100 Vejle og foredrag og kaffe
koster 25 kr.

Onsdag den 11. maj kl. 19.00 i Hornstrup
Sognegård

Orienteringsmøde i Hornstrup vedrørende
menighedsrådsvalg den 20. september 2022.

På dette møde orienterer menighedsrådet om deres
arbejde, kommende opgaver, antallet af kandidater, der skal vælges, rammerne for valgforsamlingen
og muligheden for at udløse et afstemningsvalg. Det
er også muligt at drøfte, hvem der ønsker at være
kandidater til det nye menighedsråd.
Kom og støt op om Hornstrup Menighedsråds arbejde i sognet og få en god snak med rådet over en
kop kaffe og kage.

Torsdag den 5. maj kl. 14.00 i Grejs Kulturcenter
Sundhedscafé - senior-sund-sammen i Grejs besøg på Tirsbæk Gods
Et tværdiagonalt tiltag i Grejs. Arrangementet
foregår på Tirsbæk Gods, og vi mødes ved
”Slotsstalden”, Tirsbækvej 135, 7120 Vejle. Læs
mere på Grejs.dk.

Tirsdag den 24. maj kl. 18.00 - ca. 20.00 i
Grejs Kulturcenter - ”Aften for enlige”
fællesspisning, sang og hygge
Vi begynder aftenen med at spise sammen, og
herefter vil sognepræst Anne Mette Ramsgaard
Johansen læse digte op af Iben Krogsdal. Hun er
en af vores store nutidige salmedigtere, og hun
har fået 10 sange med i den nye højskolesangbog.
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Vi vil synge et par stykker af dem. Selvfølgelig skal
vi også synge noget, som vi kender fra 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 d. 20. maj til Anne Mette på
anmj@km.dk eller på 20 82 48 32.
Torsdag den 26. maj kl. 8.00 til ca. 17.00
Sogneudflugt til Ribe
Årets sogneudflugt fra Hornstrup går til Danmarks ældste by Ribe.
Da det er Kr. Himmelfartsdag, vil vi holde en kort
gudstjeneste i Hornstrup Kirke kl. 8.00, inden vi
drager afsted på sogneudflugt. Undervejs til Ribe
vil vi drikke formiddagskaffe i smukke naturomgivelser, og frokosten vil vi indtage i Ribe på en
af byens gode spisesteder. Formiddagen byder
på rundvisning i Ribe, og efter frokost vil vi besøge Domkirken, og de friske kan komme en tur i
Domkirkens tårn.
Vi mødes i Hornstrup Kirke kl. 8.00 til gudstjeneste, og herefter tager vi af sted.
Udflugten koster kr. 250,- inkl. formiddagskaffe,
frokost og eftermiddagskaffe.
Tilmelding til Hanne Kold Jørgensen: tilhannekold@gmail.com eller tlf. 28 11 10 41 inden den
20. maj.

Turen koster kr. 200,- inkl. mad, kaffe og rundvisning. Tilmelding kan ske til Ole Madsen på
olemadsen@tuknet.dk eller på 29 40 38 33 inden
25. maj.
Søndag den 5. juni kl. 10.30 på ”sportspladsen”
i Grejs - Friluftsgudstjeneste på Grundlovsdag
(Pinsedag)
Endelig må vi igen holde den traditionsrige grundlovsfejring i Grejs. Igen i år vil vi indlede dagen med
en friluftgudstjeneste på ”sportspladsen” i Grejs.
Vi begynder kl. 9.30 med rundstykker og kaffe, og
ca. kl. 10.30 begynder gudstjenesten.
Friluftgudstjenesten afholdes på ”sportspladsen” ved
Klubhuset, Vestermarksvej, 7100 Vejle og alle er velkomne!

Lokalhistorisk Gruppe
i Hornstrup
Gruppen omkring lokalhistorie mødes 2. onsdag
i måneden kl. 9.30-11 i Sognegården i Hornstrup,
Kirkebyvej 64, 7100 Vejle - den 11.5. Herefter
holder vi sommerferie indtil september.
Alle interesserede er meget velkomne til at komme og deltage i vores onsdagsmøder.

Babysalmesang
i Grejs Kirke

Mandag den 30. maj kl. 19.30 i Hornstrup Kirke
Sommerkoncert med Hornstrup Sognekor
Hornstrup Sognekor har eksisteret siden 2015, og
de giver af og til en prøve på, hvad dirigent Frank
Petersen har lært dem. Derfor er det en glæde, at
vi igen kan byde ind til både kor- og fællessang i
Hornstrup Kirke.
Efter gudstjenesten vil der være gratis kaffe og kage
i sognegården, Kirkebyvej 64, 7100 Vejle.

Fredage med opstart fredag den 19. august
kl. 9.30 – 11.00 i Grejs Kirke.
Hvad er babysalmesang?
Vi ønsker at skabe en stund fyldt med nærvær og intimitet mellem dig og dit barn.
I et trygt fællesskab vil vi synge salmer og
sange, mens vi danser, vugger, ser på sæbebobler m.v. Vi ønsker at stimulere dit barns
sanser og videregive vores kristne kulturarv
gennem sangen. - Husk barnets dyne.
Babysalmesang løber over 14 gange med
mulighed for forlængelse. Pris: 150 kr.
Kirke- og kulturmedarbejder Inga Steinecke
leder forløbet assisteret af organist Martin
Killie
Tilmelding: Grejs Kirkes hjemmeside;
www.grejskirke.dk
Spørgsmål: Inga Steinecke på kultur@grejskirke.dk / 21962917

Torsdag den 2. juni kl. 9.00 – 17.00
Sogneudflugt til Christiansfeld
Årets sogneudflugt går fra Grejs til Christiansfeld.
Vi tager af sted med bus fra pizzeriaet i Grejs kl.
9.00, og der vil være formiddagskaffe ved Skamlingsbanken. Herefter går turen til Christiansfeld,
hvor vi får en rundvisning i byen. Vi spiser frokost
på Brødremenighedens Hotel, hvorefter turen går
mod nord igen. Sidste stop på turen er ved Grænsekroen, hvor vi får eftermiddagskaffe, og der vil
også være mulighed for et kig ind i Genforeningsmuseet.
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Søndag den 12. juni kl. 16.00 i Hornstrup
Friluftsgudstjeneste på plænen bag Hornstrup Sognegård
Så er det igen tid til friluftsgudstjeneste i haven bag
sognegården i Hornstrup Kirkeby, og som de sidste
år vil Hornstrup Sognekor medvirke ved gudstjenesten. Vi tænder op i grill og bålsteder og gør klar til
spisningen kl. 18.00.
Til middagen medbringer alle selv det, man vil spise
og drikke samt service. Så sørger vi for, at der kan
grilles. Ved bålstederne kan vi lave snobrød, pandekager og popcorn sammen med børnene.
Vi håber, at både børn og voksne har lyst til at være
med til gudstjeneste i det fri og til at deltage i hyggelig fællesspisning. Alle er velkomne og tag gerne
din nabo med 

Mandag den 6. juni kl. 14.00 i Skyttehushaven i Vejle
Fælles 2. pinsedags friluftgudstjeneste
I efterhånden en del år har mange af provstiets sogne holdt en fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag. De
fleste år har denne gudstjeneste været i haven ved
Skyttehuset, og det bliver den også i år. Prædikant
i år er Mads Djernes fra Nørremarkskirken, og i år
medvirker Vejle Musikskole samt kor under ledelse
af Mathias Geiger fra Sct. Johannes Kirke.
Alle opfordres til at medbringe en ”kaffekurv” samt
et tæppe, og der vil være mulighed for at købe øl og
sodavand i kiosken.
Igen i år vil der være mulighed for at deltage i en
morgenpilgrimsvandring kl. 7.00 på 8-10 km. Man
skal være godt gående. Turen begynder og slutter
ved Skyttehuset.Tilmelding senest den 3. juni til sognepræst Dorthe Rask Jensen, tlf: 75 82 83 83
Kom og vær med til en anderledes gudstjeneste i
skøn natur i Skyttehushaven, Tirsbæk Strandvej 2,
7100 Vejle

Mandag den 20. juni kl. 15.00 i Grejs Kulturcenter
Sundhedscafé - senior-sund-sammen i Grejs
Foredrag om hørelsen og høreapparater
med Stinne Møller Nordby fra Grejs.
Et tværdiagonalt tiltag i Grejs. Arrangementet foregår i Grejs Kulturcenter, Vestermarksvej 13 A, 7100
Vejle. Læs mere på Grejs.dk.

Onsdagsklubben i Hornstrup
Onsdagsklubben mødes i Sognegården i Hornstrup kl.
14-16 på onsdage i ulige uger. Datoerne er følgende:
27.4; 11.5 (sogneeftermiddag); 25.5; 8.6. Opstart efter
sommerpausen er onsdag d. 31.8.

Tirsdag den 19. juli kl. 18.00 – ca. 20.00 i
Grejs Kulturcenter
”Aften for enlige” - fællesspisning, sang og
hygge
Aften for enlige skal man ikke undvære i sommerperioden. Vi begynder aftenen med at spise sammen,
og herefter vil sognepræst Anne Mette Ramsgaard
Johansen fortælle lidt om ”de første kristne” i Danmark. Var de bosiddende nær Jelling, som Jellinge-

Onsdagsklubben er et hyggeligt, socialt fællesskab
med sang, kaffe/te og kage. Tag dit håndarbejde, dine
frimærker eller andet med. Kom til en snak eller et spil.
I onsdagsklubben er alle velkomne - kvinder såvel som
mænd!
Yderligere information kan fås hos Sigrid Madsen, tlf.
23 48 72 36. - Kaffe og kage koster kr. 10,-
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stenen fortæller? Denne aften skal vi selvfølgelig også
dykke ned i højskolesangbogens sangskat og synge
lidt fra den. 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 d. 15. juli til Anne Mette på
anmj@km.dk eller på 20 82 48 32.

Konfirmander i

Hornstrup Kirke
14. maj 2022

Jason Berg
Julia Sivebæk Møller
Line Bode Thomsen

Torsdag den 18. august kl. 18.30 i Hornstrup
Sognetravetur til Hedensted SøerneHornstrup
Den årlige sognetravetur går i år til Hedensted
Søerne, som er et nyt rekreativt område lidt uden
for Hedensted, Årupvej, 8722 Hedensted. Vi kører
sammen fra Hornstrup Kirke derud, hvor vi går
rundt i det nyanlagte terræn. Undervejs på turen
får vi en forfriskning samt kaffe og kage senere i
”madpakkehuset”.
Det vil som altid være muligt at blive kørt i stedet
for at gå. Det kræver dog en tilmelding til Anne
Mette Ramsgaard Johansen på tlf. nr. 20 82 48 32
eller på mail: anmj@km.dk.
Arrangementet er gratis, og vi mødes på parkeringspladsen ved Hornstrup Kirke, Kirkebyvej 64,
7100 Vejle.

Konfirmander i

Grejs Kirke
22. maj 2022

Andreas Holmgaard Graversen
Bastian Nørgaard
Christine Agerholm Moesborg
Elias Høyrup Bach-Nielsen
Ida Gøta Lykke
Jakob Saabye Reisenhus
Lukas Valdemar Eneberg
Luna Udby Olesen
Lærke Hansen Berg
Lærke Høyrup Bach-Nielsen
Milla Loklindt Larsen
Mariella Jeanette Maximo Mutshe
Mathias Dahl Gotfredsen
Pelle Christian Bomann
Rasmus Bøgelund Schou Nielsen
Rasmus Hjortflod
Sophie Holmbjerg Ottesen
Søren Bæk Østergaard
Trine Sønderskov Kristensen

Onsdag den 28. september kl. 19.30 i Grejs Kirke
Koncert med Århuskoret Vocal Line - et af
verdens allerbedste a cappella-kor.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen 

Grejs lokalhistorisk
Forening
Lokalarkivet arbejder hver mandag eftermiddag
i vores lokale i Grejs Kulturcenter, hvor der er
åbent for alle mellem kl. 14 og 16 undtagen i
skoleferierne.
Find også vore mange historier om lokalsamfundet
på vores hjemmeside www.grejslokalarkiv.dk.
Alt, hvad vi har registreret af arkivalier og billeder,
findes på www.arkiv.dk, søg Grejs sogn

Gud og Pizza
Familiegudstjeneste om fredagen i Grejs kirke for
hele familien. Start weekenden med en anderledes gudstjeneste, hvor der er kreative bibelfortællinger i børnehøjde, fællesskab og sang.
Efterfølgende spiser vi sammen i Grejs kulturcenter.
Gudstjenesten begynder kl. 17.00 og slutter kl.
19.00 efter aftensmaden - Ingen tilmelding.
Datoer: 2. september - 7. oktober - 4. november
og 2. december
Arrangør: Grejs Menighedsråd

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

Grejs Kirke på facebook:

https://www.facebook.com/GrejsKirke/
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Vandrefællesskabet: ”Mellem himmel og jord”
Formål:
Vandrefællesskabet: ”Mellem himmel og jord”
er tænkt som et fællesskab, hvor vandring er
noget, vi gør sammen. Sammen vil vi vandre
afsted, mens naturen taler sit eget sprog til os.
Måske kan vi gå os til gode og brugbare tanker,
som Søren Kirkegaard sagde og måske især,
hvis det bliver delt med medvandrere.
Det siges, at vandring er godt for krop og sjæl.
Måske er det en vandring værd?
Praktisk:
Hvornår: onsdage
Tid: 10.00 – 12.00
Forårssæson 2022: 6. april – 22. juni
Start og slut sted: Grillhytten ved Grejs Kulturcenter
Ansvarlig for ruter og forfriskning: Karen Gude
og Inga Steinecke
Spørgsmål: Kirke- og kulturmedarbejder Inga
Steinecke på tlf. 21 96 29 17

Om onsdagen er der mulighed for at vandre 1
½ time i fællesskab med andre.
Inden vandringen vil der være en bøn, en salme
og et ord fra Bibelen, mens vi nyder en kop
kaffe/bolle. Målgruppen er alle, unge og ældre,
mænd og kvinder. Ruten og tempoet sættes efter, hvem der møder op. Der er ingen tilmelding,
og konceptet er gratis.

Arrangør: Grejs Kirke

Musikalsk Legestue 1 og 2
Musikalsk legestue 1 ( 1-2 årige )
Mandage med opstart mandag den
29. august kl. 16.15 - 17.00 i Grejs Kirke

Babysalmesang
i Hornstrup Kirke

Musikalsk legestue 2 ( 3-5 årige )
Mandage med opstart mandag den
29. august kl. 17.15 - 18.15 i Grejs Kirke

Babysalmesang i Hornstrup Kirke begynder igen til
september.
Alle babyer er velkomne sammen med deres far,
mor eller bedsteforældre.
Vi synger gamle og nye salmer og børnesange, mens
der bliver vugget, danset, spillet babyballonfodbold,
pustet sæbebobler og meget mere.
Vi mødes i kirken, og selve babysalmesangen varer
ca. 40 min. Derefter er der kaffe, the, brød og hyggesnak i sognegården. Tag gerne din mødregruppe
med, og giv jeres børn en musikalsk start på livet.
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….

Hvad er musikalske legestuer?
Tag din mor eller far i hånden og kom til musikalsk
legestue. Her vil vi synge sjove børnesange og
smukke salmer. Vi vil bl.a. sanse, danse, bruge
rekvisitter og høre bibelhistorie.
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. - Pris: 150 kr
Kirke- og kulturmedarbejder Inga Steinecke leder forløbene assisteret af organist Martin Killie
Tilmelding: Grejs Kirkes hjemmeside; www.
grejskirke.dk
Spørgsmål: Inga Steinecke på kultur@grejskirke.
dk / 21962917
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Babysalmesang i iGrejs
og Hornstrup
kirker. kirker.
Babysalmesang
Grejs
og Hornstrup

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

1.1.2022 – 1.4.2022
Døbte:
30.01.2022 ....................... Theo Egholm Kirketerp
13.02.2022 ............................ Elin Flindt Wernblad
06.03.2022 ................................. Sofia Buch Møller
06.03.2022 ........................... Erik Grønlund Morsø
19.03.2022 ................................ Isak Holst Panduro

Døde:
28.01.2022 ................................ Ove Riis Hansen
14.02.2022 .................... Ernst Skovbjerg Johnsen
15.02.2022 ................ Eva Elise Guldager Nielsen
25.02.2022 ....... Finn Bjarne Reffstrup Mortensen
18.03.2022 ................................... Poul Thomsen

Hornstrup
1.1.2022 – 1.4.2022

Døbte:
29.01.2022 ......................... Merle Søe Erhardtsen
29.01.2022 ......... Erik Oliver Aagaard Haagensen
06.03.2022 ......................... Albert Hornbek Venø
12.03.2022 ... Isabella Margarethe Simmelkjær Mørck

Velsignede:
26.03.2022 .... Lorraine og Stephen Vernon Hansen
Døde:
14.03.2022 ....................................... Lili Johansen

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, fra 4
mdr. før vielsen på:
www.vejle.dk/borger/mit-liv/borgerservice/
vielse-og-aegteskab/skal-i-giftes/
(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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Side 12: bagsiden med gudstjenesteliste opdelt i kirker

Gudstjenester i Grejs og Hornstrup kirker

Gudstjenester i Grejs og Hornstrup kirker

Dato

Grejs Kirke

Hornstrup Kirke

Søndagens navn

Søn. d. 01. maj

Kl. 10.30 AMRJ

Kl. 9.00 AMRJ

2. s. e. påske

Kl. 9.00 PML

3. s. e. påske

Ingen

Bededag

Kl. 10.30 AMRJ

Konfirmation

Kl. 10.30 AMRJ kk

4. s. e. påske

Fre. d. 13. maj

Ingen

Lør. d. 14. maj
Søn. d. 15. maj

Kl. 09.00 AMRJ

Søn. d. 22. maj

Kl. 10.30 AMRJ konf

Tors. d. 26. maj

5. s. e. påske
Kl. 08.00 AMRJ su

Kr. Himmelfartsdag

Søn. d. 29. maj

Kl. 10.30 AMRJ kk

KL. 09.00 AMRJ

6. s. e. påske

Søn. d. 05. juni

Kl. 10.30 AMRJ fri

Kl. 13.30 AMRJ kk

Pinsedag

Man. d. 06. juni

Skyttehushaven kl.
14.00

Skyttehushaven Kl.
14.00

2. pinsedag

Søn. d. 12. juni

Kl. 10.30 AMRJ kk

Kl. 16.00 AMRJ fris

Trinitatis søndag

Kl. 10.30 AMRJ kk

1. s. e. trin

Kl. 10.30 BVT

2. s. e. trin

Søn. d. 19. juni
Søn. d. 26. juni

Kl. 09.00 TBJ

Søn. d. 03. juli

Kl. 10.30 PM

Søn. d. 10. juli
Søn. d. 17. juli

Kl. 09.00 HJ

KL. 10.30 AMRJ kk

Søn. d. 24. juli
Søn. d. 31. juli

Kl. 10.30 AMRJ

Søn. d. 07. aug.

Kl. 10.30 AMRJ

Søn. d. 14. aug.

Kl. 09.00 AMRJ

Søn. d. 21. aug.

Kl. 10.30 AMRJ kk

   AMRJ
PML
TBJ
BVT
HJ
Kk
konf
su
fri

-

3. s. e. trin

Anne Mette Ramsgaard Johansen
Poul Martin Langdahl
Tove Bjørn Jensen
Birgith Vestergaard Thomsen
Henrik Johannessen
kirkekaffe
konfirmation
sogneudflugt efter kort gudstjeneste
friluftgudstjeneste i forbindelse med grundlovsdag
på sportspladsen, Vestermarksvej i Grejs

Kirkebil

Skyttehushaven: 2. Pinsedag holdes fælles gudstjeneste
i Skyttehushaven, Tirsbæk Strandvej 2, 7100 Vejle
kl. 14.00, hvor mange af provstiets sogne deltager.
Der er mulighed for pilgrimsvandring, se inde i bladet.
Fris - friluftgudstjeneste i Hornstrup Sognegårdshave med
efterfølgende spisning af medbragt mad til grillen  

Skyttehushaven: 2. Pinsedag holdes fælles gudstjeneste
i Skyttehushaven, Tirsbæk Strandvej 2, 7100 Vejle
kl. 14.00, hvor mange af provstiets sogne deltager.
GratisDer
kirkebil
til gudstjeneste
eller tilseandre
er mulighed
for pilgrimsvandring,
inde i bladet.

kirkelige arrangementer. Husk at kontakte
Fris - friluftgudstjeneste i Hornstrup Sognegårdshave med
sognepræst
Anne Mette Ramsgaard Johansen
efterfølgende spisning af medbragt mad til grillen  
på 20 82 48 32, så bestiller hun kørsel!
Forside: Pinseliljer i blomst
Foto: Bent-Jacques Hansen

4. s. e. trin

AMRJ - Anne Mette Ramsgaard Johansen
5. s. e. trin
PML - Poul Martin Langdahl
TBJ - Tove Bjørn Jensen
Kl. 10.30 AMRJ kk
6. s. e. trin
BVT - Birgith Vestergaard Thomsen
HJ
Henrik
Johannessen
Kl. 09.00 AMRJ
7. s. e. trin
Kk
- kirkekaffe
8. s. e. trin
konf - konfirmation
su
- sogneudflugt
Kl. 10.30
AMRJ efter
kk kort gudstjeneste
9. s. e. trin
fri
- friluftgudstjeneste i forbindelse med grundlovsdag
Kl. 09.00
AMRJ
10. s. e. trin
på sportspladsen, Vestermarksvej i Grejs

Sognenyt
Grejs-Hornstrup pastorat 7. årgang nr. 2
Deadline på næste kirkeblad: 2. juni 2022
Bladudvalg: Bent-Jacques Hansen, Hanne Kold
Jørgensen, Frank Petersen,
Anne Mette Ramsgaard Johansen (ansv. red.)

Sats & Tryk: Trekantens Lyntryk, Vejle.

Søn. d. 08. maj

