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opgiv håbet og 
få det bedre….

2 3

vi tænker over det, så går vi rundt med mange 
urealistiske håb til os selv og til vores omver-
den. Nogle håber på, at i det nye år bliver det 
hele bedre, nogle håber på, at ægtefællen æn-
drer sig, nogle håber på, at de voksne børn vil 
komme mere hjem på besøg, nogle håber på, at 
handicap og sygdom pludselig forsvinder, nogle 
håber på, at naboen vil flytte, nogle håber på, 
at chefen vil sige op – ja der er mange, mange 
urealistiske håb. Og hvis man bliver ved med 
at gå med disse håb, så kan mismodet og skuf-
felsen indfinde sig i vores liv.
Derfor er det godt at opgive de urealistiske håb, 
for når vi gør det, så giver vi slip på de negative 
følelser, og der bliver plads til, at vi får det bed-
re. Dog kan det være en sorg for os at erkende, 
at vi må opgive håbet, og acceptere at sådan 
er vi, sådan er livet, ægtefællen eller hvad nu vi 
håbede på var anderledes. Men det er bedre at 
have en sorg end et urealistisk håb, fordi man 
kan arbejde med sorgen. I sorgen kan man 
græde og være fortvivlet over, at livet ikke blev, 
som vi havde håbet. Og sorgen kan vi tale om, 
enten med nogle som vi kender eller også med 
nogle, som vi ikke kender, hvis vi foretrækker 
det. Det vigtigste er at finde én, som vil van-
dre med i sorgen, én der lytter, og som nogle 
gange skubber lidt i den rigtige retning. Vi kan 
alle være denne ”medvandrer” og ja, vi kan alle 
blive meget bedre til at møde mennesker i sorg.
God oprydning i de urealistiske håb 

Sognepræst - Anne Mette Ramsgaard Johansen 

 Anne Mette Ramsgaard Johansen
Sognepræst 

I skrivende stund er det medio januar.
Det er mørkt, vådt og ærlig talt ikke særligt opløf-
tende.
Men så her forleden sagde en kollega til mig: “Vi 
går mod lysere tider, og man kan allerede mærke 
det”.
“Det synes jeg nu ikke, jeg har bemærket”, var 
mit halvmutte svar.
Han bad mig holde øje med julelysene - og gan-
ske rigtigt, da julelysene tændte næste dag, be-
mærkede jeg det. Det var ikke mørkt.
Det var en lille ting. Nærmest en tilfældig be-
mærkning. Men det gjorde mig opmærksom på 
en af  hverdagens små glæder - vi går mod lysere 
tider, og man kan allerede mærke det.
Vi behøver ikke udføre store gerninger, bære 
kappe eller uniform, for at hjælpe hinanden til 

Vi går mod lysere tider 
at finde lidt 
glæde og lys. 
Langt de fleste 
kan overkomme 
en lille bemærk-
ning, så lad os 
huske, hvor stor 
en betydning det 
kan have for den, 
bemærkningen 
gives til, og lad 
os bringe lys i 
mørket til os selv 
og hinanden.

Pernille Moesborg

Denne overskrift er tyvstjålet fra foredraget 
med Annette Due Madsen i januar i Grejs Kul-
turcenter. Det var et rigtig godt foredrag, hvor 
vi fik slået fast, at det er godt at opgive håbet, 
for man får det bedre!
Jeg må indrømme, at jeg først blev provokeret 
af  hendes overskrift for foredraget, da jeg hver 
søndag fortæller i kirken om det levende håb, 
håbet om at Gud er med os i vores liv både det 
nuværende og det evige. Og dette håb har jeg 
ikke i sinde at opgive 

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

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

Mit navn er Jesper Goth. Jeg er fra den 
01.01.2023 den nye ”graver” på Hornstrup 
kirkegård. Jeg er 55 år, gift og har 6 børn. Bor i 
en lille landsby mellem Brande og Sdr. Omme. 
Jeg startede i november 2002 som graver ved 
Vonge Kirke/Kirkegård. Januar 2014 skiftede 
jeg stillingen som graver ud og er i dag kirke-
gårdsleder ved Hedensted kirkegård. 
Inden jeg startede som graver i Vonge, har jeg ar-
bejdet som landbrugsmedhjælper, skovarbejder, 
i en produktionsplanteskole og haft selvstændig 
skoventreprenør- og gartnerivirksomhed. Antal 
år ved de forskellige steder er svært at huske, da 
det er mange år siden, man var en ung knægt på 
17 år med første dag på landbrugsskolen.
Hornstrup og Hedensted kirkegårde har pr. 
01.01.2023 indgået en samarbejdsaftale, som 

Den nye ”graver” på 
Hornstrup Kirkegård

ugentligt i vækstperioden være en fast gartner 
3 dage om ugen på kirkegården, samt ekstra 
mandskab ved krævende opgaver. 
Mine gartnere og jeg håber, at vi kan leve op 
til den service og standard, som I brugere af  
kirkegården forventer. Jeg kan træffes mandag til 
fredag fra kl. 8 til 13 på tlf. 75 89 14 14 til både 
ris og ros.

Kirkegårdsleder Jesper Goth.

betyder at Hedensted 
Kirkegård står for drif-
ten af  jeres kirkegård. 
Jeg vil dagligt vare-
tage de administrative 
opgaver, som f.eks. 
valg af  gravsted med 
pårørende, udsende 
gravstedsbreve, lave 
aftaler om renholdelse, 
blomster, grandæknig 
og lignende.
Foruden mig vil der 

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/bolle.'

Praktisk:
Hvornår:.onsdage.
Tid:.10.00'– 12.00.

Forårssæson.2023:'22.'februar'– indtil'sommerferien

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.

Arrangør:'Grejs'kirke

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

Og selvfølgelig er 
det ikke alle håb, 
som Annette Due 
Madsen opfordrer 
til, at vi skal opgive. 
Kun de håb som er 
urealistiske. Og hvis 
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Aktiviteter i Grejs og i Hornstrup sogne
hun om sit møde med det gådefulde folkefærd og 
om romaernes historie, deres lange rejse fra Indien 
til Europa og den forfølgelse og fordømmelse, de 
har været udsat for gennem historien. Og om 
deres tro, kultur og levevilkår i dagens Europa. 
Kom og vær med til en spændende formiddag, 
hvor Malene, der blandt andet også er vært på 
radioens gudstjenestetransmissioner, vil tage os på 
en kulturrejse.
Foredraget foregår i Grejs Kulturcenter, 
Vestermarksvej 13A, 7100 Vejle.
Arrangementet koster inkl. kaffe og brød 25 kr. 

onsdag den 1. marts kl. 13.30 
onsdagscafé - tur til Spinderihallerne i Vejle
Denne eftermiddag vil vi tage kaffen med til Spin-
derihallerne i Vejle og se og høre om udstillingen 
”Slotte til idioter”. Vi skal høre en fortælling om 
omsorg, racehygiejne og dem, der ikke passer til 
samfundets normer.
Som mange heromkring ved, så ligger Den Kel-
lerske Åndssvageanstalt i Brejning. I storslåede 
bygninger med høje spir og store parkanlæg var 
den Nordeuropas største anstalt af  sin art. Fra 
1899-1990 var anstalten hjem for åndssvage, og 
her skulle de åndssvage lære at arbejde og gøre 
nytte i samfundet. 
Men Brejning var også en isolationsanstalt. De 
åndssvage skulle gemmes væk for at beskytte sam-
fundet, for de åndssvage blev betragtet som farlige.
Vi mødes ved Hornstrup Sognegård, Kirkebyvej 
64, 7100 Vejle, og kører sammen ned til Spinde-
rihallerne. 
Turen koster inkl. rundvisning, kaffe og kage 25 kr.
Søndag den 12. marts 
Indsamling til Folkekirkens nødhjælp  
Både i Hornstrup og Grejs er der i år indsamling 
til Folkekirkens Nødhjælp. Indsamlerne går rundt 
fra dør til dør, og i Grejs er en stor del af  indsam-
lerne dette års konfirmander. Hvis man har lyst 
til at være indsamler, er I velkomne til at kontakte 
Hanne Kold Jørgensen i Hornstrup på mail: 
tilhannekold@gmail.com og Anne Mette Rams-
gaard Johansen i Grejs på mail: anmj@km.dk. Vi 
ses den 12. marts 

Søndag den 12. marts kl. 16.00 – 16.45 i 
Grejs Kirke - orgelkoncert med Henrik 
Skærbæk Jespersen skænket til sognet af  
Johannes Gravgaard
Henrik Skærbæk Jespersen er domorganist ved Ha-
derslev Domkirke, hvor han dels er stifter og diri-
gent af  Haderslev Drengekor og dels kunstnerisk 

torsdag den 9. februar kl. 18.00 i Hornstrup 
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 fra højskolesangbo-
gen, og denne aftens tema er ”Matador”. Der vil 
selvfølgelig også være plads til sangønsker. 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. 4. februar.

Søndag den 19. februar kl. 14.00 i Hornstrup Kirke
Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tønde-
slagning 
Kan du gætte, hvem jeg er? ….. Så er det igen 
tid til fastelavnsgudstjeneste i Hornstrup Kirke. 
Efter gudstjenesten går vi i Sognegården, hvor 
vi slår katten af  tønden. Alle, store som små, er 
velkomne til at komme udklædte eller bare i no-
get ”sjovt” tøj, og det bliver spændende, hvem der 
får titlen som kattedronning og kattekonge. Efter 
tøndeslagningen spiser vi fastelavnsboller i Sogne-
gården. 
Arrangementet koster 25 kr. for voksne og er gra-
tis for børn.

torsdag den 23. februar kl. 10.00 i Grejs Kulturcenter 
Sognecafé med foredrag af  journalist Malene 
Fenger-Grøndahl om Sigøjnere - frihedens folk?

tirsdag den 14. marts kl. 18.00 - ca. 20.00 i 
Grejs Kulturcenter - ”Aften for enlige” med 
fællesspisning, sang og hygge
Vi mødes i Grejs Kulturcenter, hvor vi begynder afte-
nen med at spise sammen. Herefter skal vi høre og se 
lidt fra Lise Nørgaards liv og forfatterskab, og selvfølge-
lig skal vi synge 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, Vester-
marksvej 13A, 7100 Vejle og koster 75 kr.
Tilmelding senest den 10. marts til Anne Mette på 
anmj@km.dk eller på 20 82 48 32

torsdag den 16. marts kl. 19.30 i Grejs Kir-
ke - Syng foråret ind 
Så er det igen tid til at synge foråret ind i Grejs 
Kirke, og det gør vi traditionen tro sammen med 
Lene, Bo og den tidligere organist i Grejs, Lisette. 
Denne aften plejer at være godt besøgt, ikke mindst 
fordi Arne ”Ostemand” igen i år står for et lille 
traktement med ost og rødvin efter ca. en times fæl-
lessang. Det er så sundt at synge sammen, og sæt 
derfor et stort kryds i kalenderen og husk at tage 
naboen med. 
Arrangementet afholdes i Grejs Kirke og er gratis.

leder af  Haderslev 
Sangakademi, der 
er funderet i det 
sprudlende og om-
fattende korarbej-
de ved domkirken. 
Det tæller omkring 
200 sangere. 
Han er uddannet 
på Vestjysk Mu-
sikkonservatorium 
med kirkemusi-
kalsk diplomeksa-
men og overtog i 2011 embedet som domorganist 
i en alder af  31 år. Videregående studier hos prof. 
Hans Fagius samt deltagelse i mesterkurser med fø-
rende europæiske organister.
Som orgelsolist spiller han en lang række koncerter 
i Danmark og har spillet i mange europæiske lande. 
I 2020 modtog han Henrik Frobeniusfondens store 
pris på 250.000 kr. 
Kom og hør en fantastisk orgelkoncert på Grejs 
Kirkes nye orgel. Orgelkoncerten i Grejs Kirke, 
Holtumvej 14, 7100 Vejle er gratis og den afsluttes 
med kirkekaffe. 

Fredage med opstart fredag den 3. februar 
kl. 9.30 – 11.00 i Grejs Kirke.
Hvad er babysalmesang?
Babysalmesang er en stund fyld med nærvær 
og intimitet mellem dig og dit barn. I et trygt 
fællesskab vil vi synge salmer, mens vi danser, 
vugger, ser på sæbebobler mv. Dit barn elsker 
at høre din stemme, uanset hvilket næb du syn-
ger med. Gennem sangen ønsker vi at stimu-
lere dit barns sanser og videregive vores kristne 
salmeskat. Når vi har sunget, hygger vi os med 
kaffe/te og brød. Babysalmesang løber over 14 
fredage. Husk barnets dyne. Pris: 150 kr. 
Tilmelding: Grejs Kirkes hjemmeside; www.
grejskirke.dk 
Spørgsmål: Inga Steinecke på 21962917 el. face-
book-gruppen ”Babysalmesang Grejs”
Vi glæder os til at se jer ☺ 
Kærlig hilsen organist Mette Faber og Kirke- og 
kulturmedarbejder Inga Steinecke 

Babysalmesang i 
Grejs Kirke (0-12 md.)

onsdagscafé i Hornstrup
Onsdagscafé holder vi i Sognegården i Hornstrup, 
Kirkebyvej 64, 7100 Vejle kl. 14-16 på onsdage i 
ulige uger. Datoerne er følgende: 1.2 (banko), 15.2, 
1.3 (udstilling), 15.3, 29.3 (foredrag), 12.4, 26.4 
(sangforedrag) og 10.5, 24.5 og 7.6 (udflugt)
Onsdagscaféen er et hyggeligt, socialt fællesskab for 
alle med sang, snak, kaffe og kage. En gang i måneden 
vil der være en større aktivitet, f.eks. foredrag, udflugt 
eller lignende. Man er altid velkommen til at tage 
håndarbejde eller lignende med til disse onsdage.  
Yderligere information kan fås hos Sigrid Madsen, tlf. 
23 48 72 36.
Kaffe og kage koster kr. 25,- de onsdage, hvor der er 
foredrag ellers er det gratis

Sigøjnere, romaer 
er et folk uden 
land, og de udgør 
Europas største 
etniske minoritet. 
Sammen med sin 
mand har Malene 
Fenger-Grøndahl 
besøgt sigøjnere/
romaer over hele 
Europa, og i dette 
foredrag fortæller 
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onsdag den 29. marts kl. 14.00 i Hornstrup 
onsdagscafé - foredrag ”Den snørklede vej til 
teologien”
Denne eftermiddag vil sognepræst Anne Mette 
Ramsgaard Johansen fortælle om sin vej til teologien 
og præsteembedet. Vejen var fuld af  stik- og omveje 
og endte heldigvis et fantastisk sted. 
Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag i Horn-
strup Sognegård, Kirkebyvej 64, 7100 Vejle.  
Foredrag, kaffe og kage koster 25 kr.

torsdag den 13. april kl. 19.30 i Hornstrup 
Sognegård
Sogneaften med foredraget ”Djævle- og Paradisøen.”
Udtrykket ”Djævleøen- og Paradisøen” huskes nok 
mest fra dengang, hvor Livø var lukket land. Øen 
blev brugt som lukket internat for sindslidende kri-
minelle. Alt lige fra vagabonder til mordere og sek-
sualforbrydere. 
Livø blev kaldt Danmarks smukkeste fængsel og var 
et åbent fængsel, hvor især ”farlige åndsvage” kun-
ne leve deres liv. Flemming Rishøj fortæller i fore-
draget nærmere om de mange skæbner, som kom 
til Livø. Dr. Keller var manden bag Livø-anstalten 
fra 1911 - 1961 og kvindeanstalten på Sprogø fra 
1923 - 1961.
Foredraget er ledsaget af  smukke billeder fra en fan-
tastisk ø i Limfjorden.
Kom og vær med til en hyggelig aften i Hornstrup 
Sognegård, Kirkebyvej 64, 7100 Vejle.
Arrangementet koster inkl. kaffe og kage 25 kr.

onsdag den 26. april kl. 14.00 i Hornstrup
onsdagscafé - sangforedrag med Frank 
og Aage
Frank er kirkesanger i Hornstrup Kirke, og han ta-
ger ofte ud og underholder sammen med pianist og 
guitarist Aage Ernstsen. Denne eftermiddag vil de 
synge og fortælle om ”Et dusin danske sange.” Det 
er 12 årstidssange med tekster af  Iben Krogsdal og 
Niels Brunse og musik af  Erling Lindgren og Erik 
Sommer. De 5 af  sangene er i den nye højskolesang-
bog, og dem skal vi lære og synge. 
Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag i Horn-
strup Sognegård, Kirkebyvej 64, 7100 Vejle.  
Foredrag, kaffe og kage koster 25 kr.

torsdag den 11. maj kl. 19.30 i Hornstrup
Forårskoncert med Hornstrup Sognekor
Denne majaften skal vi høre Hornstrup Sognekor 
synge deres forårsrepertoire. Mette Faber, som er 
kirkens organist, er vendt tilbage fra barsel, og hun 
vil også spille lidt for os.  
Efter koncerten vil der være kaffe og kage i sognegår-
den, 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

tirsdag den 16. maj kl. 18.00 - ca. 20.00 i Grejs 
Kulturcenter - ”Aften for enlige” med fælles-
spisning, sang og hygge
Vi mødes i Grejs Kulturcenter, hvor vi begynder 
aftenen med at spise sammen. Herefter skal vi 
høre om Anne Linnet, en af  Danmarks mest be-
tydningsfulde kvindelige rockmusikere, som også 
er begyndt at skrive salmer. Aftenen vil som sæd-
vanlig også byde på sang 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, Ves-
termarksvej 13A, 7100 Vejle og koster 75 kr.
Tilmelding senest den 10. maj til Anne Mette på 
anmj@km.dk eller på 20 82 48 32

Mandag den 20. marts kl. 15.00 i Grejs Kulturcenter
Sundhedscafé - senior-sund-sammen i Grejs - ”Sorg 
handler ikke om alder!” - foredrag med Jorit tellevo 
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 23. marts kl. 10.00 i Grejs Kul-
turcenter - Sognecafé med fortællingen om 
”Mine venner” i Brejning

Sognepræst i Gauerslund Verner Helwig Peder-
sen er vokset op i en præstefamilie med 5 børn. 
Som nr. 4 i rækken blev det ham, der voksede op 
sammen med en 5 år yngre udviklingshæmmet lil-
lesøster. 
Fortællingen om ”mine venner” i Brejning hand-
ler lidt om Verners opvækst og dens betydning, 
men nok så meget om den udvikling det blev for 
ham, da han i februar 1987 dumpede ned i Gau-
erslund sogn, Brejning by som sognepræst. På det 
tidspunkt var det ikke helt klart for ham, at han 
var blevet sognepræst for de – på det tidspunkt - 
ca. 800 udviklingshæmmede.  
Kom og vær med til en horisontudvidende for-
middag i Grejs Kulturcenter, Vestermarksvej 13A, 
7100 Vejle.
Arrangementet koster inkl. kaffe og brød 25 kr.

Forår 2023. Sognekoret er i gang sammen med 
Frank Pedersen (dirigent) og Mette Faber (organist 
og akkompagnatør). De øver mandage kl. 19 – 21 
i Hornstrup Sognegård, og første gang efter jule- og 
nytårspausen er mandag den 30. januar.
Vi øver frem mod at Sognekoret skal holde koncert i 
Hornstrup Kirke den 11. maj.

Er du interesseret eller bare lidt nysger-
rig på, hvad sognekoret er, så kontakt 
Frank på mail: Fuglebakken3@gmail.com 

HoRnStRUP SoGneKoR

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

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

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.
Har du et par timer til rådighed, og er du inter-
esseret i at være med til at bevare Grejs’ historie 
i form af  fotos eller oplevelser, vil vi gerne høre 
fra dig.

Grejs lokalhistorisk 
Forening

Musikalsk legestue 1 ( 1-2 årige )
(1-2-årige) mandage. Vi begynder mandag 

den 20. februar kl. 16.15-17.00 i Grejs Kirke

Musikalsk legestue 2 ( 3-5 årige )
(3-5-årige) mandage. Vi begynder mandag den 

20. 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.grejskirke.dk 

Spørgsmål: Inga Steinecke på 21962917 el. facebook-
gruppen ”Musikalske legestuer Grejs”

Vi glæder os til at se jer ☺ 
Kærlig hilsen organist Mette Faber og kirke- og 
kulturmedarbejder Inga Steinecke

Musikalsk Legestue 1 og 2
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tirsdag den 23. maj kl. 19.30 i Grejs Kirke
Koncert med Zenobia
Zenobia er veletablerede fortolkere af  den danske 
sang-, salme- og visetradition. Trioens koncerter er 
musikalske oplevelser, bundet sammen af  fortællin-
ger om sangene, refleksioner om at leve et liv i nuti-
den med et soundtrack af  gamle ord og toner, og om 
balancen mellem fornyelse og bevarelse. 
De tre kvinder, alle oprindeligt fra området nær Egt-
ved, har den danske sangskat med hjemmefra. Trioen 
er forrygende til at skabe et intenst musikalsk rum 
mellem sig selv og publikum, og de formår at gøre de-
res optrædener både nærværende og underholdende. 
Arrangementet foregår i Grejs Kirke, Holtumvej 14, 
7100 Vejle og koster 100 kr., som betales ved indgangen.

torsdag den 1. juni kl. 14.00 - Sundhedscafé – senior-
sund-sammen i Grejs – Fælles tur til tirsbæk Gods
Et tværdiagonalt tiltag i Grejs. Vi mødes ved Grejs 
Kulturcenter, Vestermarksvej 13A, og kører til 
Tirsbæk. Læs mere på Grejs.dk og på infotavlen 
i Grejs.

Billeder fra graver og kirketjener 
ole Madsens 25års jubilæum 

i Grejs kirke den 1. januar 2023
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g Vi kan alle have brug for en stille stund indimel-
lem. Derfor vil Grejs Kirke være åben på onsdage 
mellem klokken 14 og 16. Der vil være stille musik 
i den første time, det er muligt at tænde et lys i lys-
globen, og man kan komme og gå, som det passer 
én. Alle er velkomne. 

”Stillestund” 
i Grejs Kirke

Gudstjenesten sluttede med boblevin og kransekage

Familiegudstjeneste om fredagen i Grejs Kirke 
for hele familien. Begynd weekenden med en 
anderledes gudstjeneste, hvor der er kreative bi-
belfortællinger i børnehøjde, fællesskab og sang. 
Efterfølgende vil vi spise sammen i Grejs Kultur-
center. Gudstjenesten begynder kl. 17.00 og slut-
ter kl. 19.00 efter aftensmaden
Ingen tilmelding!
Obs! NY pris: børn 0-9 år: 10 kr., 10 år-op: 20 kr.   
dog max 60 kr. pr. familie.
Datoer: 3. februar, 3. marts, 14. april og 12. maj
Arrangør: Grejs Menighedsråd

Gud og Pizza

Lørdag den 3. juni kl. 9.00 
Fælles sogneudflugt for Grejs og Hornstrup sogne
Sæt kryds i kalenderen – mere om arrangementet 
i næste blad
onsdag den 7. juni kl. 14.00 i Hornstrup
Udflugt med onsdagscafé til Bindeballe
Sæt kryds i kalenderen – mere om arrangementet 
i næste blad

Så er der igen minikonfirmand i Grejs, og vi glæ-
der os til at sige velkommen til de nye minikonfir-
mander onsdag den 12. april kl. 14.00.
Hvis der skulle være børn fra 3. klasse i Grejs 
Sogn, der gerne vil gå til minikonfirmand i Grejs, 
men som ikke har mulighed for at komme ons-
dage, kan henvendelse ske til sognepræst Anne 
Mette Ramsgaard Johansen på mail: 
anmj@km.dk eller på sms eller tlf. 20 82 48 32.  

Minikonfirmand i Grejs



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.: 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
Tlf.: 61 54 51 82
Mail: Mettefaber@hotmail.com

Menighedsrådsformand:
Pernille M.A. Moesborg
Tlf: 25 32 26 78
Mail: formand@grejskirke.dk

Kirkeværge: 
Sigrid Elisabeth Poulsen
Tlf: 22 66 26 61
Mail: sigridelisabeth9@gmail.com

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:
Jesper Goth
Tlf.: 21 78 29 14
Mail: jego@km.dk

organist:
Mette Faber 
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:
Pia Ælmholdt
Tlf. 61 74 12 55
Mail: piaaelmholdt@yahoo.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 1.10.2022 – 1.1.2023

Døbte:
30.10.2022 .................................. Oskar Faber Killie
30.10.2022 ........................ Vita Jensine Møller Riise
30.10.2022 ............................................... Birk Dare
06.11.2022 ...................................... Marie Lavstsen
12.11.2022 .............. Charlie Sirius Værnhøj Funder

Hornstrup 1.10.2022 – 1.1.2023

Døbte:
29.10.2022................... Emil Brøndum Wounlund
29.10.2022 ........................... Ellen Lyager Børsting

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.
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Døde:
01.10.2022 ........................... Bodil Hess Frandsen
28.10.2022 ............. Flemming Ingemann Nielsen 
03.11.2022 ............... Viggo Rasmussen Pedersen 
04.12.2022 ..... Birthe Irmelin Skovlund Jørgensen 

 
Døde:
28.09.2022 ............................. Birthe Søndergaard
23.11.2022 ............................ Hans Jørgen Nielsen
16.12.2022 ...................................... Dagny Larsen
22.12.2022 ... Ester Margrethe Vestergaard Hansen



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 8. årgang nr. 1

Deadline på næste kirkeblad:  2. april 2023

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: Forårsbebudere
Foto: Bent-Jacques Hansen

 

Dato  Grejs Kirke Hornstrup Kirke Søndagens navn 
Søn. d. 12. feb.  Kl. 09.00 PML Seksagesima 

Søn. d. 19. feb. Kl. 10.30 AMRJ kk Kl. 14.00 AMRJ fm Fastelavn 

Søn.  d. 26. feb. Kl. 09.00 AMRJ  Kl. 10.30 AMRJ kk 1.s.i fasten 

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

Søn.  d. 05. mar. Kl. 10.30 AMRJ   2.s.i fasten 

Søn.  d. 12. mar. Kl. 10.30 AMRJ ko og fn Kl. 09.00 AMRJ kn 3.s.i fasten 

Søn.  d. 19. mar. Kl. 13.30 AMRJ sm og kk Kl. 10.30 kk Midfaste 

Søn.  d. 26. mar.  Kl. 09.00 PML Maria Bebudelsesdag  

Søn.  d. 02. april Kl. 19.00 AMRJ prov Kl. 10.30 AMRJ hsk og kks Palmesøndag  

Tors. d. 06. april Kl. 10.30 AMRJ  Kl. 19.00 AMRJ la Skærtorsdag 

Fre.  d. 07. april Kl. 10.30 AMRJ lit Kl. 09.00 AMR lit Langfredag 

Søn.  d. 09. april Kl. 09.00 AMRJ kn Kl. 10.30 AMRJ kk Påskedag 

Man.  d. 10. april Kl. 10.30 AMRJ kk  2. påskedag 

Fre.  d. 14. april Kl. 17.00  Gud og pizza 

Søn.  d. 16. april Kl. 10.30 AMRJ  Kl. 09.00 AMRJ  1.s.e. påske 

Søn.  d. 23. april Kl. 09.00 AMRJ Kl. 10.30 AMRJ kk 2.s.e. påske 

Lør.  d. 29. april  Kl. 10.30 AMRJ  Konfirmation 

Søn.  d. 30. april Kl. 10.30 AMRJ Kl. 13.30 AMRJ sm og kk 3.s.e. påske 

Fre.  d. 05. maj   Bededag 

Søn.  d. 07. maj Kl. 10.30 AMRJ   Konfirmation 

Fre.  d. 12. maj Kl. 17.00  Gud og pizza 

Søn.  d. 14. maj  KL. 09.00 PML 5.s.e. påske 

Tors.  d. 18. maj Kl. 10.30 AMRJ kk  Kr. Himmelfartsdag 

Søn.  d. 21. maj Kl. 09.00 AMRJ  KL. 10.30 AMRJ kk 6.s.e. påske 

Søn.  d. 28. maj Kl. 10.30 AMRJ  Kl. 09.00 AMRJ  Pinsedag 

Man.  d. 29. maj Skyttehushaven kl. 14.00 Skyttehushaven Kl. 14.00  2. pinsedag 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
AMRJ - Anne Mette Ramsgaard Johansen 
PML -  Poul Martin Langdahl  
kk   -  kirkekaffe 
fm   -  familiegudstjeneste med efterfølgende  
 tøndeslagning i Sognegården 
ko   -  konfirmanderne medvirker ved gudstjenesten  
fn    -  indsamling til Folkekirkens Nødhjælp efter  
 gudstjenesten 
sm   -  syng med Mette inden gudstjenesten kl. 12.30 
prov  -  provstikor medvirker ved gudstjenesten 
hsk  -  Hornstrup Sognekor medvirker ved  
 gudstjenesten 
kks   -  kirkekaffe i Sognegården i Hornstrup 
la   -  efter gudstjenesten vil vi nyde en let anretning 
lit   -  liturgisk gudstjeneste 
kn   -  kort nadver 
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 hjemmesiderne 
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