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Kristian Schou

Malene Grøndal Høj

Vesterbrogade 3
8722 Hedensted
Tlf. 74 37 59 70
oestjylland@sydbank.dk

Indbydelse til
åbent hus

Sydbank Hedensted har fået ny filialchef.
Det er Kristian Schou, som har 12 års erfaring
fra bankverdenen.

Vi markerer tiltrædelsen med åbent hus

torsdag den 18. juni fra kl. 15 til 17
i bankens lokaler, Vesterbrogade 3, Hedensted,

hvor det vil glæde Kristian at hilse på kunder,
forretningsforbindelser og andre venner af banken.

Vores nye privatrådgiver Malene Grøndal Høj
kommer også og glæder sig til at hilse på sine nye
kunder.

Vi ser frem til et par hyggelige timer, hvor vi byder
på lidt godt til ganen.

STJERNEVEJSKOLEN
FYLDER 40 ÅR I 2015
Det fejrer vi lørdag
d. 12. september 2015

Det er et jubilæums arrangement for tidligere elever,
tidligere- og nuværende ansatte, tidligere medlem-
mer af skolenævn, skolebestyrelse – samt nuværen-
de skolebestyrelse.

PROGRAM FOR DAGEN:

Kl. 16-18: Åben skole med udstilling i kantine og
hyggehjørne med kaffe/te, øl og vand.

Kl. 18-21: Fælles spisning med sang og
underholdende indslag.

Kl. 21-24: Levende musik med mulighed for dans
og hyggeligt samvær.

Pris pr. deltager: kr. 245,00 for mad, musik og
underholdning. Drikkevarer kan købes.

Frist for tilmelding er 17. august.
Tilmelding og betaling foregår via
Facebook – Stjernevejskolen.

Yderligere oplysninger kan fås på kontoret
7974 1150
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Dagens portræt

Sognepræst fra 
Vejle er aktiv på  
de sociale medier

Af Vibeke Kruse
vikr@vafo.dk

Pinsesalmen ”Som et strejf” 
er titlen på den nyeste sal-
me, som Karsten Højrup 
Petersen, sognepræst  
i Vejles største sogn, har 
skrevet.

Den er fuld af rytme og liv 
med melodi af Kristian Ene-
voldsen og et omkvæd, som 
folk kan huske.

”Med klang af himlens 
røst/mærkes ånden i vort 
bryst”, hedder det i salmen, 
som sognepræsten har fået 
stor respons på - både  
direkte fra sine sognebørn  
i Sct. Nicolai Sogn i Vejle, 
men måske især på sin blog 
”Salme til tiden”.

Karsten Højrup Petersen 
deler nemlig sine tanker om 
livet og troen med andre 
mange flere steder, end  
i den store, gamle midtby-
kirke i Vejle, Sct. Nicolai Kir-
ke, og i Søndermarkskirken, 
hvor han især virker. Sognet 
omfatter også Løget Kirke.

Sognepræsten bruger  
flittigt tidens sociale medier 
i sit arbejde. Han synes, det 
er naturligt at kombinere 
det levende ord i kirken 
med de muligheder, som  
er til stede på internettet.

Han er på Facebook og 
har en blog på sognets 

hjemmeside, ligesom han 
har sin egen hjemmeside. 
Her kan man under over-
skriften ”Du er elsket, så lev 
nu” klikke sig ind og læse, 
hvad han skriver om alt dét, 
der optager ham i tiden. 

Desuden kan sognepræ-
stens prædikener løbende 

læses på ”Karsten prædi-
ker”.

- Jeg kan se på antallet af 
besøgende på siderne, at 
der er mange, som går ind 
og læser dét, jeg har skre-
vet. Det er nu sjældent,  
de går i direkte dialog og 
skriver en kommentar,  
fortæller han.

Skal snart i studiet
Den 51-årige Karsten Højrup 
Petersen har siden 2000 
været sognepræst i Sct.  
Nicolai Sogn, der er et sogn 
med mange opgaver, men 
også med mange mulighe-

der, bl.a. muligheden for  
at udfolde talentet for at 
skrive salmer og bøger.

Det har han flittigt gjort, 
når han har skrevet bøger, 
som han selv manglede  
i formidlingen af Guds  
ord til især børn og børne- 
familier. 

Han har skrevet ”Den lille 
bibel - for børn”, som har 
undertitlen ”Historien om 
Guds kærlighed”. 

Han har skrevet 20 små 
fortællinger beregnet til 
brug i kirke, hjem og for-
eninger med titlen ”Jesus-
fortællinger og eventyr”. 

Han har skrevet salme- 
bogen ”Livets glæde”,  
”Jens og flammernes ver-
den”, der bruges til under-
visning af mini-konfirman-
der, og han har skrevet jule-
kalenderhistorier.

Sognepræsten har også 
skrevet syv nye morgen- og 
aftensalmer med musik af 
Flemming Hundevad Meng, 
chef på Vejle Musikskole, på 
inspiration af det klassiske 
kulturhistoriske samarbej-
de mellem komponisten 
Weyse og salmedigteren  
Ingemann. 

Karsten Højrup Petersen 
er netop færdig med et nyt 
manuskript, som er en  
kalenderfortælling til jul, 
der rækker ind i foråret og 
favner påsken. Fortællingen 
har de to mus ”Nysgerrig” 
og ”Kloge” i centrum.

- Jeg synes, at påske- 
fortællingen manglede, for-

di påsken er kirkens største 
højtid. Når den er med, 
kommer vi hele vejen 
rundt, siger han.

Om kort tid skal han i stu-
diet og indtale manuskrip-
tet med tilsatte lydeffekter 
til den lydbog, som kan  
høres af børn, hvis de ikke 
selv kan læse fortællingen. 

Karsten Højrup Petersen 
samarbejder endnu engang 
med Ole Grøn, der er man-
den bag de iøjnefaldende 
tegninger, der følger hans 
udgivelser. 

Også uddannet kommis
At skrive er et helle for  
Karsten Højrup Petersen, 
og han stresser af fra sine 
mange opgaver, når inspira-
tionen er over ham, og han 
får en idé til en ny salme  
eller en udgivelse, der kan 
bruges i arbejdet som 
præst.         

Siden han kom til Sct.  
Nicolai Sogn, har han især 
haft Søndermarkskirken 
som ”sin” kirke. 

I dag er han den præst  
i sognet, der er ældst  
i gårde, og han og kollegaen 
Kirstine Rasmussen venter 
at få en ny præstekollega 
ansat i det store sogn til  
oktober.

Karsten Højrup Petersen 
er vestjyde og opvokset  
i en familie, hvor det var en 
naturlig del af familielivet at 
gå i kirke. 

Oprindeligt er han ud-
dannet kommis, tog siden 
hf-eksamen og begyndte at 
studere teologi ved Aarhus 
Universitet, hvor han i 1994 
blev cand.theol. 

Året efter tiltrådte han 
som sognepræst i Hjallese 
på Fyn, hvor han virkede, 
til han kom til Vejle. 

Han har aldrig lagt skjul 
på, at han er ordblind, og 
han ved, at han skal læse en 
tekst igennem først, før han 
kan læse den højt. Han er 
også bevidst om at få andre 
til at læse korrektur på dét, 
han skriver. 

Karsten Højrup Petersen 
befinder sig tydeligt godt  
i sit embede og synes, det  
er en glæde at kunne være 
noget for andre mennesker. 

Han er gift med Vibeke, 
der er selvstændig fodple-
jer, og parret har to sønner. 
Familien bor i præsteboli-
gen på Bøgevang i Vejle.

Han formidler Guds ord på mange platforme

Karsten Højrup Petersen,  der her er fotograferet ved Sct. Nicolai Kirke, deler sine tanker om liv og 
tro i bl.a. salmer, bøger og indlæg på internettet.  FoTo: METTE MøRK

Navnenyt?

Send info og foto til:
navne@

jyskemedier.dk


