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Overraskelser de kan noget………
Nu har vi efterhånden boet i præstegården i
Hornstrup i 7 år (vildt!). I alle årene har jeg lagt
mærke til en duft, som indimellem var uden for
huset. Jeg har ikke talt med nogen om duften,
bare undret mig over denne søde duft og tænkt,
at den nok kom fra en fabrik i Vejle, som lavede
noget, der duftede godt…
En morgen stod jeg stille, mens hunden snusede
rundt, og en tanke slog ned i mig. Måske kom
duften fra noget ved huset, og jeg begyndte også
at snuse rundt ligesom hunden. Overraskelsen
var stor, da jeg fandt ud af, at duften kom fra to
træer (uden blomster) i vores indkørsel. Efter et
opslag på google kunne jeg konstatere, at træerne er ”hjertetræer,” bladene er hjerteformede,
og disse træer udsender både forår og efterår en
duft, som minder om candyfloss.
Når vi bliver overrasket, husker vi tit det, vi
blev overrasket over. Jeg har læst et sted, at vores hjerner elsker overraskelser, i hvert fald de
positive.
Positive overraskelser må også have spillet en
rolle i den tidlige kristendom. For Jesus gjorde
og sagde tit det modsatte af, hvad man dengang
forventede. De skriftkloge og farisæerne, Jesus
modstandere, blev nok ikke positivt overrasket,
men det gjorde ganske almindelige mennesker.
For Jesus var anderledes, og han talte om Gud
på en helt ny måde, som overraskede mange.
Jeg bliver stadig også positiv overrasket over,
hvad kirken og kristendommen betyder for os
helt almindelige mennesker. Et holdepunkt i livet. Et frirum til at være den, man er. Et fristed,
hvor alle har værdi og er elsket.
Og så er det dejligt, når vi stadig kan opleve
noget for eksempel i gudstjenesten, som overrasker positivt. Det kan være et stykke musik,
som vi ikke forventer bliver spillet i kirken, bønner som bliver bedt med en særlig indlevelse,
at pludselig spiller organisten eller præsten på
et andet instrument, eller at præsten begynder
at synge eller rappe for bare at nævne noget af

det, som jeg hører folk
fortælle om. Og netop
disse oplevelser gør, at
de mennesker, som jeg
Anne Mette Ramsgaard Johansen
taler med, opfatter kirSognepræst
ken lidt mere positiv efter overraskelsen.
Jeg samler på disse fortællinger om positive
overraskelser i kirken, så kom gerne og del dem
med mig, næste gang vi ses.
Sognepræst
Anne Mette Ramsgaard Johansen

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

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

Konfirmationsforberedelse

i Grejs og Hornstrup i 2022/2023
Konfirmandforberedelsen til konfirmationerne
i Grejs og Hornstrup kirker begynder i uge 35
i Grejs og i uge 37 i Hornstrup.
For konfirmander, der skal konfirmeres i Grejs
Kirke, er der indskrivningsgudstjeneste med
efterfølgende informationsmøde for forældre
og kommende konfirmander i Grejs Kirke
søndag den 28. august kl. 19.00 – ca. 20.30.
For konfirmander, der skal konfirmeres i
Hornstrup Kirke, er der indskrivningsgudstjeneste i Hornstrup Kirke søndag den 28.
august kl. 10.30. Efter gudstjenesten afholdes
informationsmøde for både
konfirmander og deres forældre.
Ved spørgsmål kan I henvende jer til
sognepræst Anne Mette Ramsgaard Johansen
på mail anmj@km.dk eller på sms
eller tlf. 20 82 48 32.
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Brug vores kirker
Årets ferie har for mit vedkommende været en
køreferie med familien.
9 lande på tre uger.
Da vi sad på vej hjem i bilen, tænkte jeg på, at
kirkerne i det sydlige Europa har noget tilfælles.
Det kan være landsbykirken, bykirken, den store
pompøse kirke eller sågar en domkirke, men
fælles for dem alle er, at de bliver besøgt og brugt
uden for gudstjenestetiden.
Det kan være turisten, der nysgerrigt kigger indenfor med kameraet klar, eller måske sætter sig
på bænken ved siden af den lokale, som sidder
og har en stille stund. Andre gange er der en,
der tænder et lys for en særlig person, de har i
tankerne.
Kirken er et rum, der kan rumme dem alle.
Måske tænker du, “jeg ved ikke, hvordan jeg skal
bede en bøn, så det der med at sætte sig ind i en
kirke, er ikke noget for mig.”
Det fantastiske ved kirkerummet er, at der ikke er
noget krav til, at man beder en bøn.

Pernille M.A.
Moesborg

Formand
Grejs
Menighedsråds

Så om du vil bede en bøn, sidde en stund og
samle tankerne, finde ro fra dagens travlhed eller
tænde et lys, så husk at Grejs Kirke som regel er
åben i dagstimerne, og at der er “Stille stund”
onsdage fra kl. 14 til kl. 16, hvor der er musik
den første time.
Her fra skal lyde en opfordring til at bruge vores
kirker - også når der ikke er gudstjeneste.
Med venlig hilsen
Pernille M.A. Moesborg
Formand - Grejs Menighedsråd

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 - 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: onsdag
Tid: 10.00 - 12.00.
Efterårssæson 2022: 18. august - 13. oktober.
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 21 96 29 17.
Arrangør: Grejs Kirke

Om onsdagen er der mulighed for at vandre i
fællesskab med andre.
Inden vandringen vil der være en bøn, en salme og
et ord fra biblen, mens vi nyder en kop kaffe og en
bolle. Målgruppen er alle, unge og ældre, mænd
og kvinder. Ruten vil være kort, så ALLE kan være
med. Der er ingen tilmelding, og konceptet er gratis.
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Aktiviteter i Grejs og i Hornstrup sogne
Torsdag den 18. august kl. 18.30 i Hornstrup
Sognetravetur ved Hedensted Søerne
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.

Søndag den 11. september kl. 10.30 i Grejs Kirke
Høstgudstjeneste med efterfølgende høstmarked
Efterårets farver i blomster, grønsager og korn vil
igen pryde Grejs Kirke ved årets høstgudstjeneste.
Kirken plejer at være fyldt godt op af konfirmander,
spejdere, evt. dåbsfølge, og vi synger nogle af de
gode høst- og efterårssalmer. Efter gudstjenesten har
vi den store, traditionelle høstauktion, hvor byens
borgere og erhvervsdrivende har doneret ”gode sager”, som kan købes, eller som man kan byde på til
auktionen. Igen i år vil konfirmanderne sælge kaffe
og kage, og spejderne vil sælge flødeboller til ”flødebollemaskinen”. Hele det indkomne beløb går
ubeskåret til Kirkens Korshær i Vejle og deres store
arbejde for udsatte medborgere i vores kommune.
Vi glæder os til at se jer til en hyggelig formiddag i
og ved Grejs Kirke.

Torsdag den 1. september kl. 18.00 i Hornstrup Sognegård - ”Spis og syng i Hornstrup”
Denne aften indbyder vi alle, der har lyst til en fælles hyggeaften, hvor vi spiser og synger sammen
i sognegården i Hornstrup. Vi begynder aftenen
med en sang, og herefter spiser vi sammen. Efter
maden vil der være fællessang og snak om efterårssangene i højskolesangbogen fra 2020. Vi taler
og synger både om nye og gamle sange, og som altid vil der også være plads til ønsker. Efter sangen
slutter vi af med kaffe og kage.
Arrangementet foregår i Hornstrup Sognegård,
Kirkebyvej 64, 7100 Vejle og koster kr. 100,Tilmelding til Anne Mette på anmj@km.dk eller
20824832 og senest d. 28. august.

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

Grejs Kirke på facebook:

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

Babysalmesang i

Grejs Kirke (0-12 md.)

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
Kjær Killie
Tilmelding: Grejs Kirkes hjemmeside; www.
grejskirke.dk - Spørgsmål: Inga Steinecke
på kultur@grejskirke.dk / 21962917

Onsdag den 7. september kl. 19.30 i Grejs Kirke
Syng efteråret ind
Denne store succes i Grejs Kirke fortsætter
heldigvis, og vi kan med stor glæde skrive, at
kræfterne bag denne aften stadig er den sædvanlige
trup, Lene, Bo og den tidligere organist Lisette.
Vi plejer at være mange til denne aften både på
grund af sangen, men også på grund af ”Arne
Ostemands” traktement med ost og rødvin efter
fællessangen. Kom og vær med til en skøn aften
og husk at træne sangstemmen inden, for vi synger
en hel time 
Arrangementet afholdes i Grejs Kirke, Holtumvej
14, 7100 Vejle og er gratis.
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Tirsdag den 13. september 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 vil sognepræst Anne Mette Ramsgaard Johansen læse lidt
op fra sognepræst Kathrine Lilleørs liv. Højskolesangbogen skal naturligvis også frem denne aften,
og 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. 9. september til Anne Mette
på anmj@km.dk eller på 20 82 48 32.
Søndag den 18. september kl. 10.30 i
Hornstrup Kirke - Høstgudstjeneste med
efterfølgende marked og frokost
Kom og vær med til familiehøstgudstjeneste i Hornstrup Kirke, der i dagens anledning vil være pyntet
med efterårets blomster og farver. Efter gudstjenesten vil der være frokost, vafler og høstmarked, som
vil foregå i sognegårdshaven, hvis vejret er godt.
Alle, der har lyst, opfordres til at medbringe en
kurv med frugt, blomster fra haven, grønsager, saft,
syltetøj, brød m.m. Kurven bæres ind i kirken ved
gudstjenestens begyndelse og vil efterfølgende blive
solgt på høstmarkedet. Pengene fra markedet vil gå
til Kirkens Korshærs store arbejde i Vejle.
Kom og vær med til en hyggelig formiddag.
Frokost og kaffe koster kr. 25 for voksne og er gratis for børn.

valg, så er det denne aften, hvor de nye menighedsråd vælges.
Hvis du er interesseret i, hvordan din kirke styres og i særdeleshed din kirkes fremtid, så er det
denne aften, du skal møde op. Der vil være kaffe
og kage, og vi håber på stor opbakning til valget i
begge sogne.
Mødet i Hornstrup afholdes kl. 19.00 i Hornstrup Sognegård, Kirkebyvej 64, 7100 Vejle.
Mødet i Grejs afholdes kl. 19.00 i Grejs Kulturcenter, Vestermarksvej 13A, 7100 Vejle.
Søndag den 25. september kl. 18.30 i Hornstrup Kirke
”Vi synger solen ned”
I en del år har vi ”sunget solen ned” efter en
aftengudstjeneste i Hornstrup Kirke, og det gør
vi igen i år. Efter en kort gudstjeneste går vi ud på
kirkegården, hvor vi synger lidt sange og salmer,
mens vi forhåbentlig ser solen gå ned bag træerne
i horisonten.
Kom og vær med til en dejlig stund uden for
Hornstrup 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
Musikalsk legestue 2 ( 3-5 årige )
Mandage med opstart mandag den 29.
august kl. 17.15 – 18.15 i Grejs Kirke

Mandag den 19. september kl. 15.00 i Grejs
Kulturcenter
Sundhedscafé - senior-sund-sammen i Grejs
Foredrag med Christian Lodberg Hvas
”Tarmen - pas godt på et vigtigt organ”
Et tværdiagonalt tiltag i Grejs. Arrangementet
foregår i Grejs Kulturcenter, Vestermarksvej 13A,
7100 Vejle. Læs mere på Grejs.dk.

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 Kjær Killie
Tilmelding: Grejs Kirkes hjemmeside; www.
grejskirke.dk - Spørgsmål: Inga Steinecke på
kultur@grejskirke.dk / 21962917 dk / 21962917

Tirsdag den 20. september
Valgforsamlinger både i Grejs Sogn og
Hornstrup Sogn
Så er det igen tid til menighedsrådsvalg, og orienteringsmøderne vedrørende valget har allerede
været afholdt i begge sogne i maj måned.
Nu gælder det valget, hvilket betyder, at de, der
har lyst til at være med til at præge det kirkelige
liv i sognene, vil kunne stille op til menighedsrådet
denne aften. Hvis der traditionen tro bliver freds5

Onsdag den 28. september kl. 19.30 i
Grejs Kirke
Koncert med Aarhuskoret Vocal Line - et
af verdens allerbedste a cappella-kor
Vocal Line er et moderne a cappella-kor med 31
sangere, dirigeret af Jens Johansen.
Koret blev dannet i 1991 i Aarhus og har som sit
erklærede mål at være frontløber i udviklingen af
den rytmiske korsang, nationalt såvel som internationalt. Gennem årene har Vocal Line konstant
søgt at udvide grænserne for a cappella-musikken,
og koret sigter mod et stadig højere musikalsk niveau. Vocal Line tager udgangspunkt i den danske
kortradition. Herfra har koret udviklet en stærkt
personlig stil med elementer af pop, rock og jazz.
Vocal Line formår som få andre at forene himmelstræbende, nordiske klange med personlighed og
inderlighed. Dette kombineret med korets velklingende, detaljerede og til stadighed eksperimenterende arrangementer får Vocal Line til gang på
gang at fange og berøre sit publikum – ikke mindst

takket være sangernes individuelle indlevelse og musikalitet, som på karakteristisk vis går op i en højere
og særlig sammensmeltet
enhed.
Gennem Vocal Lines
31-årige levetid har koret
opnået stor anerkendelse i
hele Europa og store dele
af den øvrige verden, og
koret kan desuden bryste
sig af at have vundet en
Foto: Jonas Normann række store internationale
priser. Vocal Line vandt i
august 2019 Eurovision Choir i et meget intenst
TV transmitteret liveshow fra Partille Arena i Gøteborg foran ni andre kor fra hele Europa.
Se mere på disse sider www.vocalline.dk; https://
www.facebook.com/vocallinedk/; https://www.
instagram.com/vocal_line/?hl=da og kom og få
en skøn koroplevelse i Grejs Kirke.
Arrangementet foregår i Grejs Kirke, Holtumvej
14, 7100 Vejle og koster 150 kr. Tilmelding senest d. 26. september til Jens Kristensen på mail:
jenskr51@gmail.com eller på sms til 23 42 52 94.

Babysalmesang
i Hornstrup Kirke

Babyprocenten er stigende i vores sogn, og derfor
tilbyder vi igen babysalmesang i Hornstrup Kirke
for alle babyer 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. 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.
Pris for 11 gange er 150 kr., og vi mødes følgende
torsdage kl. 9.00: 1.9, 8.9, 22.9, 29.9, 6.10, 27.10, 3.11,
10.11, 24.11, 1.12 og 8.12. 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, Tine Lützen og Anne Mette
Ramsgaard Johansen

Onsdagsklubben i Hornstrup
Onsdagsklubben mødes i Sognegården i Hornstrup kl.
14-16 på onsdage i ulige uger. Datoerne er følgende:
31.8, 14.9, 28.9, 12.10, 26.10, 9.11, 23.11 og d. 7.12
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,-

6

Torsdag den 13. oktober kl. 10.00 i Grejs
Kulturcenter - Sognecafe med KirstenMarie Roed - ” 5 år i Grønland”
”Dette er ikke sandheden om Grønland eller et
billede af Grønland i dag. Det er mine oplevelser
og iagttagelser i Tasiilaq, ”Byen, hvor børn forsvinder”.
Det er stedet med den
højeste selvmordsrate, de
gladeste børn, de fleste
alkoholikere, de venligste
mennesker, den skønneste
natur og det vildeste vejr.
Jeg var lærer på skolen,
tillidsrepræsentant, studievejleder, domsmand
og underviser på byens
VUC.
Så jeg kom ind i de fleste
kroge af byen.
Det er smukke billeder og
sjove historier, men der er
også en mørkere side, der
gør ondt.
Det er ikke for børn.”
Sådan skriver Kirsten-Marie Roed om det foredrag, som hun kommer og holder for os. Kom
og vær med, når vi tager med på tur til Grønland.
Arrangementet er i Grejs Kulturcenter, Vestermarksvej 13A, 7100 Vejle.
Arrangementet koster inkl. kaffe og brød kr. 25,-

Torsdag den 6. oktober kl. 19.30 i Hornstrup
Sognegård
- Sogneaften med
Simon
Bendfeldt
”BLIND MED ET
BRAG - Om at være
i livet, når det slår
kolbøtter”
Med afsæt i bogen
BLIND MED ET
BRAG er der fokus
på, hvordan vi opnår
et godt liv. Her tager
Simon Bendfeldt os
med på sin rejse fra en udsendelse til Balkan som
dansk FN-soldat og videre over en landmineulykke
i Danmark til sit nuværende virke som coach. I dag
har han et særligt skarpt blik på mennesker, der er
ramt af livets barskere sider.
Simon Bendfeldts udsendelse som soldat og senere
mineulykke rejste en række eksistentielle spørgsmål,
som han siden har søgt svar på. Under foredraget
stiller han skarpt på, hvad der giver livet mening og
fylde. Ikke bare for ham som blind, men for os alle.
En af pointerne er, at vi skal se ud og kæmpe for
noget, der er større end os selv.
“Livet er som en dans, hvor vi ikke kender den næste
tone i det stykke musik, vi danser til. Derfor er det
bedre at blive en god danser end at lære koreografien
til et bestemt stykke musik”.
Kom og vær med til en spændende aften og tag gerne naboen med.
Arrangementet foregår i Sognegården i Hornstrup,
Kirkebyvej 64, 7100 Vejle.
Foredrag inkl. kaffe og kage koster 25 kr.

Hornstrup Sognekor efterår 2022

Grejs lokalhistorisk
Forening
Sognekoret begynder igen efter sommerpausen mandag d. 29. august. Koret ledes af Hornstrup Kirkes
kirkesanger Frank Petersen og er dette efterår akkompagneret af organist og trompetist Martin Kjær Killie.
Koret øver mandage kl. 19 – 21 i Hornstrup Sognegård, og har man spørgsmål vedrørende koret, er
man velkommen til at kontakte Frank Petersen (se
kontaktoplysninger side 10)

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
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Onsdag den 26. oktober kl.
14.00 i Hornstrup Sognegård
Sogneeftermiddag med sognepræst Tove Bjørn Jensen –
”Mindfulness – terapi eller
religion?”
Mindfulness er på få år gået
hen og blevet den nye foretrukne terapiform for stressede
danskere. Store firmaer betaler
for at sende de ansatte på kursus i meditation og nærvær, og
jobcentrene bruger mindfulness til at få sygemeldte
hurtigere tilbage på arbejde igen. Men er mindfulness virkeligt en ”neutral” terapiform, som tilhængerne hævder, eller er det buddhisme og hinduisme
ind af ”bagdøren”? Og er det ikke naivt at hævde,
at man kan løse alvorlige problemer som stress og
psykisk sygdom blot ved at lære mennesker at tænke
anderledes? Foredragsholderen, der selv har været
igennem et mindfulness-forløb, vil i foredraget komme ind på styrker og svagheder ved mindfulness, og
også komme omkring de kristne alternativer som
f.eks. ”Christfulness”, der er opstået i kølvandet på
mindfulnessbølgen.
Arrangementet foregår i Sognegården i Hornstrup,
Kirkebyvej 64, 7100 Vejle.
Foredrag inkl. kaffe og kage koster 25 kr.
Søndag den 30. oktober kl. 13.30 i Hornstrup Kirke - Familiegudstjeneste BUSK og HalloweenI
Kom og vær med til BUSK-familiegudstjeneste i
Hornstrup Kirke. BUSK står for Børn Unge Sogn
Kirke, og denne søndag eftermiddag vil gudstjenesten handle om Halloween og om trolde. Efter gudstjenesten vil der være boller og kakao i sognegården,
hvor alle er velkomne.
Kom og vær med til en lidt uhyggelig eftermiddag.
Boller og kakao er gratis.
Mandag den 31. oktober kl. 19.30 i
Hornstrup Kirke
Efterårskoncert med Hornstrup Sognekor og
organist og trompetist Martin Kjær Killie
Denne aften skal vi høre Hornstrup Sognekor synge deres efterårsrepertoire. Martin Kjær Killie har
dette efterår været korets akkompagnatør, og han vil
give os en musikalsk smagsprøve på det instrument,
som han er uddannet med fra Esbjerg Musikkonservatorium, nemlig trompeten.
Efter koncerten vil der være kaffe og kage i sognegården, og hele arrangementet koster kr. 25,- for voksne

og er gratis for børn. Koncerten i kirken er gratis.
Så kom og vær med til en dejlig koncert, hvor tilhørerne også får rørt sangstemmerne undervejs i
Hornstrup Kirke, Kirkebyvej 64, 7100 Vejle
Onsdag den 2. november kl. 19.30 i Grejs
Kirke - Jazzkoncert med Rikke Mølgaard
Jazz Group

Rikke Mølgaard Jazz Group blev dannet i november
2019, hvor de 3 musikere - stamgruppen i Kansas
City Stompers - Kurt Riedel på trommer, Gert
Rostock på bas og pianisten Palle Juul Hansen, sammen med Rikke besluttede at forlade KCS for at
danne et nyt band med Rikke i front. Med i gruppen fik de også den kendte trombonespiller, arrangør
for Lukas Graham og dirigent for DR’s Bigband,
Nicolai Bøgelund.
De øvrige musikere er også kendte fra et hav af radio-, tv-, teater- og festivaloptrædener med toppen
af dansk og udenlandsk jazz gennem 50 år. I denne
gruppe kommer Rikke Mølgaards fyldige og varme
stemme helt til sin ret. Danmark har fået et nyt superband, der også har udført mange kirkekoncerter
i ind- og udland.
Arrangementet foregår i Grejs Kirke, Holtumvej 14,
7100 Vejle og koster 50 kr, som betales ved indgangen.

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
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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 - pt. på barselsorlov
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 - pt. på barselsorlov
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 1.4.2022 – 1.7.2022

Døbte:
10.04.2022 ....... Mariella Jeanette Maximo Mutshe
10.04.2022 ............................... Luna Udby Olesen
14.04.2022 ....................... Cecilie Primdal Høxbro
16.04.2022 ................ Marius Harald Svejstrup Loft
23.04.2022 ........................... Ella Lindskov Hansen
01.05.2022 .......... Alfred Agerskov Hagen Hansen
01.05.2022 .................... Mia Ignatova Bjerregaard
07.05.2022 ...................... Oscar Ibsgaard Agerbirk
29.05.2022 .................. Anna Guldberg Ladefoged
18.06.2022 .............................. William Bottos Flies

Hornstrup 1.4.2022 – 1.7.2022

Døbte:
10.04.2022 .................................. Gabriel Korshøj Noer
16.04.2022 .................................. Frieda Djurhuus Koch
30.04.2022 ....... Melias Mikas Aakjær Petersen Malberg
14.05.2022 ........................... Andreas Keilstrup Nielsen
15.05.2022 ............................................ Julie Bøgh Beier

Viede:
07.05.2022 ................. Cecilia Parnel Agerbirk og
Simon Ibsgaard Agerbirk
Velsignede:
21.05.2022 ...... Jeanette Gindeskov Skjærbæk og
Henrik Skjærbæk
Døde:
10.04.2022 ................... Grethe Elbek Albrectsen
14.04.2022 .................. Knud Frederik Mikkelsen
05.05.2022 ....................................... Inga Hansen
26.06.2022 ................................. Bodil Refsgaard
28.06.2022 ................................... Gerda Dupont

Viede:
26.6.2022 Anette Kjær og Frank Heinrich Petersen
Døde:
25.03.2022 ................ Torben Heinrich Petrowski
10.04.2022 ...................................... Tove Wishoff

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. 21. aug.

Kl. 10.30 AMRJ kk

Kl. 09.00 AMRJ

10. s.e.trin.

Søn. d. 28. aug.

Kl. 19.00 AMRJ ind

Kl. 10.30 AMRJ ind og kk

11. s.e.trin

Fre. d. 02. sept.

Kl. 17.00
Kl. 09.00 PML

12. s.e.trin

Lør. d. 10. sept.

Kl. 10.30 AMRJ

Dåbsgudstjeneste

Søn. d. 11. sept.

Kl. 10.30 AMRJ høst

13. s.e.trin

Søn. d. 18. sept.

Kl. 9.00 AMRJ

Kl. 10.30 AMRJ høst fam

14. s.e.trin

Søn. d. 25. sept.

Kl. 10.30 AMRJ kk

Kl. 18.30 AMRJ ss

15. s.e.trin

Søn. d. 02. okt.

Kl. 9.00 PML

16. s.e.trin

Fre. d. 07. okt.

Kl. 17.00

Gud og pizza

Søn. d. 09. okt.

Kl. 10.30 AMRJ

Søn. d. 16. okt.
Søn. d. 23. okt.

Kl. 9.00 AMRJ

17.s.e.trin

Kl. 10.30 AMRJ kk

18 s.e.trin

Kl. 09.00 PML

Lør. d. 29. okt
Søn. d. 30. okt.

Kl. 10.30 AMRJ kk

Fre. d. 04. nov.

Kl. 17.00

Søn. d. 06. nov.

Kl. 16.30 AMRJ kk

Lør. d. 12. nov.

Kl. 10.30 AMRJ

Søn. d. 13. nov.

Kl. 9.00 AMRJ vis

AMRJ – Anne Mette Ramsgaard Johansen
PML – Poul Martin Langdahl
kk –
kirkekaffe
ind – indskrivning af konfirmander
høst – høstgudstjeneste for hele familien
med efterfølgende høstmarked
fam – familiegudstjeneste med
sandwich og vafler
ss –
vi synger solen ned uden for
kirken efter gudstjenesten
BUSK– Familiegudstjeneste (Børn Unge
Sogn til
Kirke)
med efterfølgende
Gratis kirkebil
gudstjeneste
eller til andre
boller
og
kakao
i sognegården
kirkelige arrangementer. Husk
at kontakte
vis – visionsdag efter gudstjenesten
sognepræst
Anne Mette Ramsgaard Johansen
for alle interesserede
på
   20 82 48 32, så bestiller hun kørsel!

Kirkebil

Forside: Solsikke
Foto: Bent-Jacques Hansen

19. s.e.trin
Kl. 10.30 AMRJ

Dåbsgudstjeneste

Kl. 13.30 AMRJ BUSK

20. s.e.trin

AMRJ – Anne Mette Ramsgaard Johansen
Gud og pizza
PML – Poul Martin Langdahl
kk –
kirkekaffe
Kl. 19.00 AMRJ kk
Allehelgensdag
ind – indskrivning af konfirmander
høst – høstgudstjeneste
for hele familien
Dåbsgudstjeneste
med efterfølgende høstmarked
Kl. 10.30 AMRJ
22. s.e.trin
fam – familiegudstjeneste
med
sandwich og vafler
ss –
vi synger solen ned uden for
kirken efter gudstjenesten
BUSK– Familiegudstjeneste (Børn Unge
Sogn Kirke) med efterfølgende
boller og kakao i sognegården
vis – visionsdag efter gudstjenesten
for alle interesserede
  

Sognenyt
Grejs-Hornstrup pastorat 7. årgang nr. 3
Deadline på næste kirkeblad: 2. september 2022
Bladudvalg: Bent-Jacques Hansen, Hanne Kold
Jørgensen, Frank Petersen,
Anne Mette Ramsgaard Johansen (ansv. red.)

Sats & Tryk: Trekantens Lyntryk, Vejle.

Søn. d. 04. sept.

Gud og pizza

