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Da coronaen ramte 
Danmark i marts 
2020, og kirkerne 
og hele Danmark 
lukkede ned, blev 
der lavet mange 
gode tiltag i folke-
kirken. Opfindsom-
heden var stor, når 
der skulle findes nye 
måder at nå med-
lemmerne på. En 
del af  disse tiltag 
er blevet samlet i et 
idekatalog ”Inspira-

Kirken i krisetider
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ideer med hjem. Dem vil jeg præsentere begge 
menighedsråd for, og jeg håber, at de er med 
på nogle af  tiltagene. Tænk, hvis man kunne få 
udleveret et tæppe til at tage om sig til gudstje-
nesterne og en pude at sidde på. Eller tænk hvis 
man kunne få en kop varm kaffe, te eller kakao 
i hånden, inden man gik ind til gudstjenesten. 
Eller tænk hvis der kunne serveres suppe hver 
anden uge til billige penge osv. Det er kun fan-
tasien, der sætter grænser, og jeg vil gerne høre 
fra jer, hvis I har lyst til at være med til at sætte 
fokus på ”at være sammen i en kold tid”.
Mange ”varme” hilsener
Sognepræst - Anne Mette Ramsgaard Johansen 

 Anne Mette Ramsgaard Johansen
Sognepræst 

Mange steder i verden er der krig, for eksempel i 
Ukraine, Aserbajdsjan, Sudan, og ovenikøbet er 
der mange steder i Danmark ”krig” i folkekirken.
Nyhederne har været fyldte med oplevelser fra 
en del forskellige sogne, hvor præsten er gået ned 
på grund af  stress, overbelastning eller mobn-
ing. Andre steder er det kirkens medarbejdere, 
som har følt det på samme måde. Det kan godt 
være, at pressen (måske især den mere sensa-
tionsprægede af  arten) synes, at det er en læk-
kerbisken for dem. Måske set mellem linjerne 
en slags ”Prøv at se: De prædiker fred og 
fordragelighed, men se lige hvordan de be-
handler hinanden...”  Hvornår lærer men-
nesket dog at elske næsten, som sig selv? 
Heldigvis har vi ikke sådan en situation i Horn-
strup og Grejs, men det må heller aldrig blive 
sådan. Vi er alle sammen forskellige og med 
forskellige holdninger, synspunkter, baggrunde, 
erfaringer og så videre. Dette vil automatisk be-
virke, at vi ikke altid vil være enige, men så kan 

Det er nogle skrækkelige tider vi lever i 

vi da respektere hinandens meninger og hold-
ninger, hvorigennem der kan findes et kompro-
mis, som alle kan gå ind for. 
Nogen vil nok synes, at jeg er for naiv, eller at jeg 
stadigvæk tænker ”hippietanker”, men det er mit 
højeste ønske, at denne verden får øjnene op for 
den kendsgerning, at verden ville være et meget 
bedre sted, hvis man kunne være lidt gode ved 
hinanden!

Jan Zigterman, Hornstrup Menighedsråd

Menig-
hedsråds-
formand

Jan 
Zigterman

tion til kirkeliv i krisetid” som er lavet af  FUV 
– Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. 
Nu er der krise i Danmark igen, energikrise, og 
det giver problemer for mange mennesker også 
i vores sogne. 
Og der er allerede nogle, som har tænkt, hvad 
vi nu kan gøre som kirke. Tankerne er tænkt i 
vores naboland Tyskland, hvor den evangeliske 
kirke og ”Diakonie Deutschland” har lanceret 
kampagnen ”wärmewinter”. Denne kampagne 
afholdes for at synliggøre kirken, når det er kri-
setid. Overalt vil kirken og ”Diakonie Deutch-
land” åbne deres døre i efteråret og vinteren 
og skabe varmestuer i hele Tyskland, hvor de 
berørte kan få hjælp.  
Et par af  mine kollegaer har været i Tyskland 
på inspirationstur, og de havde mange gode 

“HUSK frakken”

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

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

Vandrefællesskabet.

”Mellem&himmel&og&jord”
Onsdag.formiddag.er.der.mulighed.for.at.gå.en.lille.tur.i.

fællesskab.med.andre..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..
       Inden.vandringen.vil.vi.synge.en.salme.og.nyde.
                        en.kop.kaffe og en bolle .

Praktisk:
Hvornår:.onsdag.
Tid:.10.00.– 12.00.

Efterårssæson.2022:.17..august.– hen.i.november…
Start.og.slut.sted:.Grillhytten.ved.Grejs.Kulturcenter.
Ansvarlig.for.ruter.og.forfriskning:.Karen.G..og.Inga.S.
Spørgsmål:.KirkeP og.kulturmedarbejder.Inga.Steinecke:.

21.96.29.17.

Vandring&er&godt&for&krop&og&sjæl……...&

Arrangør:.Grejs.kirke

Temperaturen i Grejs Kirke bliver skruet ned til de 
krævede 19 grader hen over efterår og vinter. 

Det er er derfor en god ide at huske en trøje/jakke.
Bemærk også, at vi ikke har lys på kirken i 

år, medmindre der er et arrangement.
I stedet for de store spots må vi huske at 

smile ekstra meget til hinanden. 
Det tænder lys i både øjne og sind 

- og så er det helt gratis :)
Pernille M.A. Moesborg

Formand - Grejs Menighedsråd”

25-års jubilæum
Graver ved Grejs Kirke, Ole Madsen, kan den 
1. januar 2023 fejre 25-års jubilæum. Ole var 
en ganske ung mand, da han blev ansat som 
graver ved Grejs Kirke, og måske var der 
nogle af  de ældre i sognet, som tænkte, at det 
var en alt for ung graver, som det daværende 
menighedsråd ansatte. Hvis sådanne tanker er 
blevet tænkt, så er de blevet gjort til skamme. 
For Grejs Kirke og Kirkegård er blevet passet 
i alle årene, som var det Oles eget hus og egen 
have.  
Vi nyder alle, at der er meget pænt og velholdt 
på kirkegården og inde i kirken. Ole er meget 
dygtig til at lave buketter og dekorationer, der 
matcher til årstiden og anledningen.
Ole har været kollega med mange ansatte. 

Han har samarbej-
det med mange og 
har været under 
mange menigheds-
råd. Det kræver 
sin mand og en 
god portion kær-
lighed til graver-
jobbet. Ole holder 
af  at tale med alle 
de mennesker, som 
kommer til kirken 
og til kirkegården, 
og han er imøde-
kommende og behandler alle med respekt. 
Vi vil gerne fra alle kollegaer og fra menigheds-
rådet ved Grejs Kirke ønske Ole et stort til-
lykke med jubilæet, og vi håber, at du vil blive 
hos os i mange år endnu.
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Aktiviteter i Grejs og i Hornstrup sogne
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.
torsdag den 3. november kl. 19.30 i Hornstrup 
Sognegård
Sogneaften med tidligere praktiserende læge 
troels Bechmann 

Denne aften skal vi høre beretninger og iagttagelser 
fra Troels Bechmanns arbejdsophold i det nordlige 
Grønland som læge. Han er fascineret af det mu-
lige liv i den helt umulige natur, og hvordan dette 
skaber en meget anderledes kultur for mennesker. 
Fortællingerne og billederne er fra Uummannaq og 
Qaanaaq.
Arrangementet foregår i Sognegården i Hornstrup, 
Kirkebyvej 64, 7100 Vejle.
Foredrag inkl. kaffe og kage koster kr. 25,-

torsdag d. 17. november kl. 10.00 i Grejs Kul-
turcenter
Sognecafé med tidligere sognepræst Flem-
ming Rishøj om ”De farlige kvinders ø” 
Sprogø var engang et ”naturligt fængsel” midt i 
Storebælt, hvor flere hundrede kvinder fra 1923 
til 1961 blev isoleret og placeret på ubestemt tid.
Kvinder under åndssvageforsorgen, som det den-

Søndag den 30. oktober kl. 13.30 i Horn-
strup Kirke
Familiegudstjeneste – BUSK og Halloween
Kom og vær med til BUSK-familiegudstjeneste i 
Hornstrup Kirke. BUSK står for Børn Unge Sogn 
Kirke, og denne søndag eftermiddag vil gudstjene-
sten handle om Halloween og om trolde. Efter guds-
tjenesten 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 sogne-
gården, 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 til-
hørerne 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 og trio 
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 

tirsdag den 22. november kl. 18.00 - ca. 
20.00 i Grejs Kulturcenter - ”Aften for en-
lige” - 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, Ve-
stermarksvej 13A, 7100 Vejle og koster kr. 75,-
Tilmelding senest den 18. november til Anne Met-
te på anmj@km.dk eller på 20 82 48 32.
onsdag den 23. november kl. 14.00 i Horn-
strup Sognegård
Sogneeftermiddag med sognepræst Henrik 
Johannessen om studietur til Libanon.
I efteråret 2021 havde Henrik Johannessen tre måne-
ders studieorlov, som han tilbragte på Near East School 
of  Theology i Beirut i Libanon. Denne eftermiddag vil 
han fortælle om sine oplevelser fra et land på grænsen 
mellem Asien og Europa. I Libanon lever kristne og 
muslimer sammen og deler den politiske magt. Liba-
non har været velstående og haft meget turisme, men 
i dag er landet præget af  en dyb økonomisk krise efter 
eksplosionen på havnen i august 2020. Sammen med 

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

Grejs Kirke på facebook: 
https://www.facebook.com/GrejsKirke/

gang hed. Kvin-
derne blev anset 
for at være sek-
suelt og moralsk 
fordærvede og 
dermed til fare 
for samfundet.
Foredraget be-
lyser et stykke 
spændende Dan-
m a rk s h i s t o r i e 
og viser blandt 
andet, at havde 
man en gang fået 

titlen ”Sprogøpige”, var man for altid stemplet 
som ”én af  dem”.
En tankevækkende historie om mennesker, der set 
med samfundets øjne, forblev ”tabere.”
Arrangementet er i Grejs Kulturcenter, Vester-
marksvej 13A, 7100 Vejle.
Arrangementet koster inkl. kaffe og brød kr. 25,-

Fredage med opstart fredag den 3. februar 
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 mv. 
Vi ønsker at stimulere dit barns sanser og vide-
regive vores kristne kulturarv gennem sangen. 
Husk barnets dyne!
Babysalmesang løber over 14 gange - Pris: 150 kr.
Tilmelding: Grejs Kirkes hjemmeside: www.
grejskirke.dk 
Spørgsmål: Inga Steinecke på kultur@grejs-
kirke.dk / 21962917
Vi glæder os til at se jer😊 - Kirke- og kulturmedar-
bejder Inga Steinecke og organist Mette Faber

Babysalmesang i 
Grejs Kirke (0-12 md.)

onsdagsklubben i Hornstrup
Onsdagsklubben mødes i Sognegården i Hornstrup kl. 
14-16 på onsdage i ulige uger. Datoerne er følgende: 
9.11, 23.11, og d. 7.12. Efter nytår 4.1, 18.1, 1.2 og 15.2.
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,-

fortællingerne vil Henrik 
vise billeder af  skøn natur, 
romerske templer, kirker 
hugget ind i klippevægge 
og fra millionbyen Beirut. 
Arrangementet foregår 
i Sognegården i Horn-
strup, Kirkebyvej 64, 
7100 Vejle.
Foredrag inkl. kaffe og 
kage koster kr. 25,-
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gelske og danske jule-
sange og nogle af  dem 
i en lidt jazzet stil. Der 
vil også være fælles-
sange denne aften, så 
vi rigtig kan komme i 
julestemning.

torsdag den 1. decem-
ber kl. 17.30 i Horn-
strup Sognegård
Juletræsfest for små og 
store
Så er det igen tid til risen-
grød og juletræsfest for alle i 
Hornstrup Sognegård. 
Vi spiser risengrød, danser 
omkring juletræet, synger, 
får en julefortælling, drikker 

Tag naboen eller en ven med til en skøn koncert i 
Grejs Kirke.
Koncerten er i Grejs Kirke, Holtumvej 14, 7100 
Vejle og er gratis..

torsdag den 15. december kl. 19.30 i Horn-
strup Kirke
Julekoncert med de lokale kunstnere Jes-
per Riis og Pojken Flensborg
Den lokale duo vil denne aften diske op med et alsi-
digt julerepertoire, der både vil indeholde velkendte 
klassikere og nye melodier. Genrerne vil spænde fra 
klassisk over pop til jazz, og så vil der selvfølgelig også 
blive mulighed for at synge med på et par fællessal-
mer. 
Koncerten er i Hornstrup Kirke, Kirkebyvej 66, 
7100 Vejle og er gratis

torsdag den 12. januar kl. 10.00 i Grejs 
Kulturcenter
Sognecafé med foredrag af  Annette Due Madsen 
– ”opgiv håbet og få det bedre”
Annette har stiftet Center for Familieudvikling og 
har været direktør i en længere årrække og er nu 
chefkonsulent samme sted.
Hun har siddet i Børnerådet i 6 år. Annette har også 
forfattet artikler og bøger, bl.a. sammen med sin mand 
overlæge i psykiatri Jørgen Due Madsen. De har også 
i over 20 år haft en ugentlig brevkasse i Kristeligt Dag-
blad, hvor mennesker har kunnet spørge ind til alvor-
lige livstemaer.
Annette Due Madsen har holdt utallige foredrag igen-
nem de sidste 30 år – om relationer, sorg, familietema-
tikker, livets farver, om at have et handicappet barn etc. 
Annette bor i Bagsværd og har tre voksne børn, 
hvoraf  den midterste, er udviklingshæmmet. I til-
læg har hun 5 børnebørn – disse små mennesker er 
også gode læremestre om livets mangfoldigheder. Ar-
rangementet er i Grejs Kulturcenter, Vestermarksvej 
13A, 7100 Vejle. Det koster inkl. kaffe og brød kr. 25,-

tirsdag den 17. 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 af-
tenen med at spise sammen. Herefter vil sognepræst 
Anne Mette Ramsgaard Johansen vise en af  de 
mange danske fantastiske kortfilm, som bliver lavet 
i disse år. Denne aften vil vi også synge fra højsko-
lesangbogens sangskat. Vi slutter med kaffe/te og 
kage. Kom og vær med, og husk det er kun for enlige.
Arrangementet foregår i Grejs Kulturcenter, Vester-
marksvej 13A, 7100 Vejle og koster kr. 75,-
Tilmelding senest den 13. januar til Anne Mette på 
anmj@km.dk eller på 20 82 48 32.
torsdag d. 19. januar kl. 19.00 
Sogneaften i Møgelkær Fængsel
Denne aften tager vi i samlet trop til Møgelkær 
Fængsel, hvor vi skal se fængslets museum og fæng-
selskirken og høre om det genåbnede fængsel. Un-
dervejs får vi en kop kaffe med kage til.
Kom og vær med til en spændende aften og tag ger-
ne naboen med.   
Vi mødes på p-pladsen ved Hornstrup Kirke, Kirke-
byvej 64, 7100 Vejle og kører sammen derover. 
Foredrag inkl. kaffe og kage koster 25 kr.

Musikalsk legestue 1 ( 1-2 årige )
 Mandage med opstart mandag den 6. fe-

bruar kl. 16.15 – 17.00 i Grejs Kirke

Musikalsk legestue 2 ( 3-5 årige )
Mandage med opstart mandag den 6. februar 

kl. 17.15 – 18.15 i Grejs Kirke

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, lege, bruge 
rekvisitter og høre kreative bibelhistorier.
Vi ønsker at udvikle og stimulere dit barns musikali-
tet, sprog og sanser i et trygt fællesskab, hvor nærhed 
og glæde er i centrum! 
Begge legestuer løber over 12 gange.
Pris: 150 kr.
Tilmelding: Grejs Kirkes hjemmeside: www.grejs-
kirke.dk  -  Spørgsmål: Inga Steinecke på kultur@
grejskirke.dk / 21962917 -  Vi glæder os til at se jer😊 
Kirke- og kulturmedarbejder Inga Steinecke og 
organist Mette Faber

Musikalsk Legestue 1 og 2

Det er allerede offentliggjort på Face-
book, og måske er det gamle nyheder, 

men….
Ved vores auktioner i forbindelse med 
høstgudstjenesterne i Grejs og Horn-

strup fik vi samlet et flot resultat ind til 
Kirkens Korshær i Vejle.

Hornstrup indsamlede 3.409 kr., og 
Grejs indsamlede 8.177 kr. - rekordind-

samling i Grejs sogn 
En stor tak til alle jer, der har bidraget.
Sognepræst Anne Mette Ramsgaard 

Johansen

HØSTDONATIONER 2022

Familiegudstjeneste om fredagen i Grejs Kirke for 
hele familien. Start weekenden med en anderle-
des gudstjeneste, hvor der er kreative bibelfortæl-
linger i børnehøjde, fællesskab og sang. 
Efterfølgende vil vi spise sammen i Grejs Kultur-
center.
Gudstjenesten begynder kl. 17.00 og slutter kl. 
19.00 efter aftensmaden - Ingen tilmelding!
Datoer: - 4. november. - 2. december
Arrangør: Grejs Menighedsråd

Gud og Pizza

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 30. november til Anne 
Mette på anmj@km.dk eller på tlf. 20 82 48 32.
Mandag den 5. december kl. 15.00 i Grejs Kulturcenter
Sundhedscafé - senior-sund-sammen i Grejs - Sang og 
”sundhed” med Laura Flensted-Jensen
Et tværdiagonalt tiltag i Grejs. Arrangementet 
foregår i Grejs Kulturcenter, Vestermarksvej 13A, 
7100 Vejle. Læs mere på Grejs.dk og på infotavlen 
i Grejs.
torsdag den 8. december kl. 18.00 i Horn-
strup Sognegård - ”Spis og syng i Hornstrup”
Denne aften indbyder vi alle, der har lyst til en fæl-
les 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 julens 
sange og salmer i højskolesangbogen fra 2020, 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.

onsdag den 14. decem-
ber kl. 19.30 i Grejs 
Kirke
Julekoncert med den 
lokale sangerinde Anna 
Klinkby og pianist theo 
Hjorth
Denne aften vil Anna 
Klinkby og Theo Hjorth 
synge og spille både en-
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onsdag den 
1. februar kl. 
19.30 i Grejs 
Kirke 
Koncert med 
Ann-Mette 
elten kendt fra 
”På slaget 12”
Ann-Mette Elten 
har i mere end 30 
år turneret lan-
det rundt med 

”På Slaget 12”, og mange af  bandets sange har for 
længst opnået evergreen status. Nogle af  disse og 
andre højdepunkter fra hendes efterhånden lange 
karriere har Ann-Mette valgt at tage med ind i kir-
kerne. De danske salmer har altid betydet meget for 
Ann-Mette Elten, og gennem koncerten kan du høre 
hende fortælle om sit personlige forhold til salmerne 
og høre hende synge dem på sin helt egen måde. Si-
den hun i 2012 udgav albummet Adagio, har Ann-
Mette haft klassiske sange på repertoiret. Albummet 
blev indspillet i Rudolfinum koncertsalen i Prag 
sammen med Prag Philharmonikerne og udløste en 
guldplade for over 13.000 solgte eksemplarer. Sam-
men med På Slaget 12 har Ann-Mette solgt mere 
end 1 million album.
Koncerten finder sted i Grejs Kirke, Holtumvej 14, 
7100 Vejle og koster 150 kr., som betales ved indgan-
gen enten mobilpay eller kontant.
Tilmelding til Jens Kristensen på mail jenskr51@
gmail.com eller sms på tlf. 23425294.
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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 mødregrup-
pe med og giv jeres børn en musikalsk start på livet. 
Husk dyne til barnet og varme sokker til den voksne. 
Efter nytår begynder et nyt hold torsdag den 19. 
januar kl. 9.00. 
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, vikar organist og Anne 
Mette Ramsgaard Johansen

Babysalmesang 
i Hornstrup Kirke

Lørdag den 12. november 2022 afholdes arkivernes 
dag i hele landet.
I Grejs har vi valgt at vise, hvor kirkestierne i sognet 
etablerede sig mod Grejs Kirke.
Vi viser et forstørret udsnit af  et målebordsblad fra 1868 
og fortæller om stierne og de tilknyttede stednavne.
Som sædvanlig har vi også lagt udklipsbøgerne in-
deholdende avisartikler vedrørende Grejs Sogn.
Mandag den 12. december kl. 14-16 er der jule-
hygge i lokale Nord med kaffe og æbleskiver, julehis-
torie og Mette Faber kommer og spiller til julesange 
og -salmer.
Mandag den 6. februar 2023 er der ordinær general-
forsamling kl. 14-16 i lokale Nord i Grejs Kulturcenter.
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.

Grejs lokalhistorisk 
Forening

Hvilken rolle skal Grejs Kirke
have i vores by i fremtiden, og

hvad er vores overordnede mål?
Menighedsrådet har længe ønsket nye visioner 
for kirken i Grejs. Derfor indbyder vi nu beboere 
i Grejs sogn samt medarbejdere og frivillige i 
kirken til visionsdag søndag d. 13. november 
kl. 10.00 - ca. 14.00 i Grejs Kulturcenter til at 
hjælpe med dette projekt.
Til at lede os igennem dagen har vi fået fat på pro-
jektleder i Danmission, Helle Bentsen Mikkelsen.
Helle har stor erfaring med at lede sådanne process-
er, og at hun samtidig bor i Grejs og har fingeren på 
pulsen med hensyn til kirkelivet er et stort plus.
Vi glæder os til at se mange denne dag, som be-
gynder med en kop kaffe og rundstykker, og un-
dervejs vil vi servere sandwich.
Husk tilmelding til Bente Mikkelsen på sms 2894 
3945 eller til Elisabeth på mail:sigridelisabeth9@
gmail.com - Vi ses…



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

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

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

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

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

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

Adresser
Hornstrup Kirke:
Kirkebyvej 64, Hornstrup, 7100 Vejle

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.

Graver i Hornstrup:
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

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

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

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

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

Kirkekasserer:
Hanne Kold Jørgensen
Tlf. 28 11 10 41
Mail: tilhannekold@gmail.com
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Grejs 1.7.2022 – 1.10.2022

Døbte:
07.08.2022 .................. Lauge Lindbjerg Øhrgaard
21.08.2022 ...................... Lærke Sigaard Stjerneby
21.08.2022 ..................... Lucas Bjerregaard Møller
10.09.2022 ................... Nohr Drangsfeldt Spenner 
11.09.2022 .................................... Laurits Kiel Friis

Hornstrup 1.7.2022 - 1.10.2022

Døbte:
31.07.2022 ........................... Esther Braarup Kristensen
06.08.2022 ........................ Agnete Kofod-Kristoffersen
14.08.2022 ............................ Nikoline Bækgaard Bitsch
18.09.2022 ............................ Ellen Laura Nørbo Søklint

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.

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.

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 mø-
des med forældrene ca. en uge før dåben.
Barnets navn oplyses samt navn og adresse på 
mindst 2 og højst 5 faddere.

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

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

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 mitID)  
eller ved direkte henvendelse til
borgerkontoret i bopælskommunen.
Før vielsen finder en samtale sted med 
præsten vedr. ritual, salmer m.m.

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.

10 11

Viede:
23.07.2022 ....................................... Christina og 

Søren Lundsgaard Søberg

Velsignede:
17.09.2022 ............... Inger Corydon-Petersen og

 Dennis Evershed 

Døde:
06.07.2022 ................................. Metha Knudsen
05.09.2022 .................................... Martin Jensen 

Viede:
13.08.2022 .... Maja og Mark Høgh Guldbrandsen
29.09.2022 ................................ Susanne Hebo og

 Preben Hjorth Sørensen 
Døde:
09.07.2022 ...................................... Lejf Therland



Side 12: bagsiden med gudstjenesteliste opdelt i kirker 
 
 
 
Gudstjenester i Grejs og Hornstrup kirker 
 
 

Dato Grejs Kirke Hornstrup Kirke Søndagens navn 

Fre. d. 04. nov  Kl. 17.00  Gud og pizza 

Søn.  d. 06. nov. Kl. 16.30 AMRJ kk Kl. 19.00 AMRJ kk Allehelgensdag 

Lør.  d. 12. nov. Kl. 10.30 AMRJ  Dåbsgudstjeneste 

Søn.  d. 13. nov. Kl. 09.00 AMRJ vis  22.s.e.trin. 

Søn.  d. 20. nov.   Kl. 09.00 PML Sidste s. i kirkeåret 

Søn.  d. 27. nov. Kl. 09.00 AMRJ  Kl. 10.30 AMRJ fm kf 1.s.i advent 

Fre.  d. 02. dec. Kl. 17.00  Gud og pizza 

Søn.  d. 04. dec.  Kl. 19.00 AMRJ Provstikor Kl. 10.30 AMRJ  2.s.i advent 

Søn.  d. 11. dec.  Kl. 10.30 AMRJ kk 3.s.i advent 

Søn.  d. 18. dec. Kl. 19.00  Kl. 10.30 AMRJ hsk og kk 4.s.i advent 

Ons.  d. 21. dec. Kl. 09.00  Skolejul for Grejs 
Friskole 

Lør.  d. 24. dec.  Kl. 14.00 AMRJ mfb 
Kl. 16.30 AMRJ 

Kl. 11.00 AMRJ ofb 
Kl. 15.15 AMRJ Juleaften 

Søn.  d. 25. dec.  Kl. 09.00 AMRJ Kl. 10.30 AMRJ kk Juledag 

Man. d. 26. dec. Kl. 10.30 AMRJ kk  2. Juledag 

Søn.  d. 01. jan Kl. 14.30 AMRJ bk Kl. 16.00 AMRJ bk Nytårsdag 

Søn.  d. 08. jan Kl. 09.00 AMRJ Kl. 10.30 AMRJ kk 1.s.e.H3K 

Søn.  d. 15. jan Kl. 10.30 AMRJ   2.s.e.H3K 

Søn.  d. 22. jan.  Kl. 09.00 PML 3.s.e.H3K 

Søn.  d. 29. jan.  Kl. 09.00 AMRJ Kl. 10.30 AMRJ kk Sidste søndag e. 
H3K 

Fre.  d. 03. feb. Kl. 17.00   Gud og pizza 

Søn.  d. 05. feb. Kl. 09.00 AMRJ  Septuagesima 
 
    

Gratis kirkebil til gudstjeneste eller til andre 
kirkelige arrangementer. Husk at kontakte 
sognepræst Anne Mette Ramsgaard Johansen 
på 20 82 48 32, så bestiller hun kørsel!
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KiRKeBiL
Grejs-Hornstrup pastorat 7. årgang nr. 4

Deadline på næste kirkeblad:  2. december 2022

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

SoGnenyt

GUDStJeneSteR i GReJS oG HoRnStRUP KiRKeR

Forside: Vinteridyl
Foto: Bent-Jacques Hansen

AMRJ - Anne Mette Ramsgaard Johansen 
PML - Poul Martin Langdahl 
kk - kirkekaffe 
vis - visionsdag for hele sognet med brunch  
 kl. 10 i kulturcenteret 
fm - familiegudstjeneste  
kf - kirkefrokost for alle i sognegården 
provstikor - provstikor medvirker ved gudstjenesten 
hsk - Hornstrup Sognekor medvirker ved gudstjenesten  
 med efterfølgende kirkekaffe i sognegården 
ofb - julegudstjeneste, der er lidt mere  
 børnevenlig end ellers 
mfb - mest for børn – MEN alle er velkomme 
bk - der serveres ”boblevand” og kransekage  
 efter gudstjenesten 
 
  

AMRJ - Anne Mette Ramsgaard Johansen 
PML - Poul Martin Langdahl 
kk - kirkekaffe 
vis - visionsdag for hele sognet med brunch  
 kl. 10 i kulturcenteret 
fm - familiegudstjeneste  
kf - kirkefrokost for alle i sognegården 
provstikor - provstikor medvirker ved gudstjenesten 
hsk - Hornstrup Sognekor medvirker ved gudstjenesten  
 med efterfølgende kirkekaffe i sognegården 
ofb - julegudstjeneste, der er lidt mere  
 børnevenlig end ellers 
mfb - mest for børn – MEN alle er velkomme 
bk - der serveres ”boblevand” og kransekage  
 efter gudstjenesten 
 
  

AMRJ - Anne Mette Ramsgaard Johansen 
PML - Poul Martin Langdahl 
kk - kirkekaffe 
vis - visionsdag for hele sognet med brunch  
 kl. 10 i kulturcenteret 
fm - familiegudstjeneste  
kf - kirkefrokost for alle i sognegården 
provstikor - provstikor medvirker ved gudstjenesten 
hsk - Hornstrup Sognekor medvirker ved gudstjenesten  
 med efterfølgende kirkekaffe i sognegården 
ofb - julegudstjeneste, der er lidt mere  
 børnevenlig end ellers 
mfb - mest for børn – MEN alle er velkomme 
bk - der serveres ”boblevand” og kransekage  
 efter gudstjenesten 
 
  


