
 

FOREDRAG HJARNØ GLIMT FRA…

Foredrag på Hjarnø med stenhugger Filip Møller
Onsadg den 2. marts kl. 19.00 indbyder menig-
hedsrådet på Hjarnø til foredrag i forsamlingshuset 
med stenhugger Filip Møller fra Horsens, der fører 
os rundt i den symbolik og typografi, der kendeteg-
ner kirkegårdenes skulpturer og mindesten. 

Filip Møller er en levende og passioneret fortæl-
ler, der startede sin kunstneriske karriere, da han 
som teenager var graffiti-maler og med egne ord 
drømte om at ’ … male flotte, nøgne kvinder på 
store, blanke lastbiler.’

Stenhugger Filip Møller

Sogne-eftermiddag i Glud Kirke v/cand. mag. 
Anna G. Dinesen torsdag den 7. april kl. 14.00

For 100 år siden 
stemte det nuvæ-
rende Sønderjylland 
sig hjem til Danmark. 
Forud var gået 1. ver-
denskrig, en krig 
hvortil Anne Dine-
sens bedstefar blev 
tvangsudskrevet til 
tysk militærtjeneste. 
Ud fra de postkort 
som han sendte 
hjem, fortæller Anna 
Dinesen om krigen og 
om kvindernes kamp 
på hjemmefronten, samt om krigsfangerne i 
Danmark, Frankrig og Rusland. 

På grund ombygning i konfirmandlokalerne 
afholdes arrangementet i Glud Kirke.

ET LIV I DET SYNNEJYSKE

UDVALGTE PÅSKEGUDSTJENESTER ORGELKONCERT GLUD KIRKE

OM VIELSE AF HOMOFILE OG FRASKILTE

Anna Dinesen

Skærtorsdag: 
Aftengudstjeneste kl. 19.00 i Hjarnø Kirke

Langfredag: 
Liturgisk gudstjeneste kl. 16.00 med 
cellist Marie Magni

Påskedag: 
Hjarnø kl. 09.00, Glud kl. 10.30

2. påskedag: 
Hele påsken på den halve tid i Glud Kirke kl. 
16.00 med Johanne og Agnete Wigh de Haas og 
Annelise Frederiksen. 

Se endvidere bagsiden.

Hjarnø

Fra venstre: Agnete, Johanne, Annelise.

Cellist Marie Magni

Beatles-statuetterne på havnen i Liverpool.

‘When I am sixtyfour’, ‘Hey Jude’ og ‘Yesterday’. 
Melodier med hvilke Beatles befriede og forny-
ede musikken og som du på Danmarks befriel-
sesdag kan lytte til, når vi indbyder til orgelkon-

cert med organist Maria Kristensen, der improvi-
serer over disse og flere af Beatles’ melodier.

Entre kr. 25,-.

Af sognepræst Ulrik Dige

I forbindelse med ansættelsen af min præstekol-
lega i Hedensted har der været landsdækkende 
debat om præsters ret til at nægte at vie enten 
homofile eller fraskilte par. 

Jeg har i mange prædikener for længst redegjort for, 
hvordan jeg forholder mig til netop dette spørgsmål. 
Fordi debatten fylder så meget som den gør, synes 
jeg dog, at det er mest fair at melde ud også her 
lokalt om, hvordan jeg forholder mig til det hele.

Vielse af homofile eller fraskilte par
Jeg har ingen problemer med det overhovedet og 
vier gerne både homofile par og fraskilte par. Jeg 
er endnu aldrig blevet bedt om at vie et homofilt 
par, men må have viet fraskilte masser af gange 
uden dog at kunne redegøre for et nærmere 
antal. Som min svigtende hukommelse måske 
indikerer, er det ikke forhold, som jeg på den 
måde går op i.

Præsters ret til at afvise homofile 
eller fraskilte par
Selvom jeg gerne vier både homofile og fraskilte 
par, støtter jeg dog gældende praksis med at 
præster skal have ret til at sige nej til det. Jeg 
synes ikke, at tvang vil stille Folkekirken i et tro

værdigt lys. Og jeg synes ikke at det i 
praksis vil være gennemførligt. Jeg har i hvert fald 
svært ved at se en vielse for mig, hvor en præst 
mod sin vilje skal vie et enten homofilt eller fra-
skilt par. Også set fra parrets synsvinkel.

Fritagelse 
Fra den politiske verden kender vi til situationer, 
hvor partierne nogle gange af samvittigheds-
grunde vælger at fritstille folketingsgruppen i 
afstemninger med etiske anliggender. Og så vidt 
jeg har forstået, har læger m. fl. også ret til at 
nægte at medvirke til svangerskabsafbrydelse. 
Man kan diskutere om eksemplerne er 110% sam-
menlignelige, men læger og politikere har dog i 
hvert fald det til fælles med præster at også de er 
skattefinansierede. Netop dette forhold har ofte 
været anvendt som argument mod præsternes 
ret til at afvise vielser af homofile og fraskilte.

Jeg synes derfor også, at det er misforstået at tale 
om decideret diskrimination, når man som enten 
homofilt eller fraskilt par stadigvæk har et retskrav 
på at kunne blive kirkelig viet i sin sognekirke.

Man er selvfølgelig velkommen til at henvende sig, 
hvis man gerne vil have ovenstående uddybet.

Orgelkoncert med Beatles-melodier med organist Maria Kristensen
Torsdag den 5. maj kl. 19.00 i Glud Kirke

Årets konfirmander var i slutningen af november på kirke-
gården for at lave adventskranse og juledekorationer med 
hjælp fra kirkegårdens personale. Katya manglede på dagen.

Julekoncert i Glud Kirke onsdag 8. december med Thisted Kir-
kes Drenge- og Mandskor.

Sogne-eftermiddag i Glud med Bruno Rasmussens 
H.C. Andersen-foredrag. 



Ingen påske uden liljer
Af sognepræst Ulrik Dige 

Hvert år jeg skal lave mar-apr-maj-udgaven af kirkebladet, spe-
kulerer jeg som en gal over, hvilken anden illustration end en 
påskelilje jeg kan bruge til forsiden: Et Golgata-billede, et 
påskeæg eller måske en kanin eller et lam. Det ender ALTID 
sådan som I kan. Måske fordi påskeliljen bedre end noget andet 
forener påske som forårsbegivenhed med billedet af den sej-
rende, opstandne Kristus jfr. Grundtvigs salme ’Påskeblomst’.

Den største højtid
Det er altid vigtigt for kirken at slå fast, at påsken er den største 
højtid som vi har. For egen regning sørger jeg dog for altid hur-
tigt at tilføje: Ikke på bekostning af julen – som jo selvfølgelig er 
folkeligt forankret i langt højere grad end påsken – men fordi 
livet til påske så at sige vinder over døden i kraft af Jesu opstan-
delse. Dét må trods alt siges at være mindst lige så stort som 
det at Gud bliver menneske sådan som vi fejrer det til jul. Og 
måske endda lige et mulehår større. Fødsler kender vi ganske 
godt. Opstandelser knapt så godt.

Mangfoldig påske og forår
Måske plejer du ikke at fejre påske med at gå i kirke og måske 
gør du. Vi har prøvet at sammensætte et så mangfoldigt påske- 
og forårsprogram som muligt. Vi starter på Hjarnø tirsdag den 2. 
marts kl. 19.00 med foredrag af stenhugger Filip Møller, der med 
stor entusiasme vil fortælle om symbolik og struktur i stenhug-
geri og slutter med orgelkoncert med Beatles-fortolkninger i 
Glud Kirke torsdag den 5. maj kl. 19.00.

Vel mødt, på gensyn i kirkerne – og glædelig påske.

Kirkebladet udgives af menighedsrådene i Glud og på Hjarnø. Redaktion: Ulrik Dige, 75 68 30 59.
Opsætning og tryk: Grafisk Forum, Horsens. Forsidevignetten er tegnet af John Madsen.

Frygt ikke, du lille 
hjord, for jeres fader 
har besluttet at give 

jer Riget.

Lukasevangeliet 12,32

KONTAKT

Ældregudstjenester i fælleshuset på Museumsvænget 
kl. 11.00: Onsdag den 30.03, 27.04. og 25.05. Gudstjene-
ster varer ca. ½ time.

Ved alle højmesser i Glud Kirke samles der ind til Glud 
Sogns Menighedspleje (jule- og konfirmationshjælp) 
med mindre andet nævnes. Bidrag kan gives på Mobile-
Pay 88415.

Alle billeder i kirkebladet er taget af Ulrik Dige, bragt 
med tilladelse eller downloadet fra Pixabay.com med 
mindre andet er anført.

Glud-Hjarnø Pastorat
Sognepræst: Ulrik Dige
Glud Kirkevej 13, Glud 
7130 Juelsminde 
Tlf. 7568 3059 
Mail: ud@km.dk
Træffes efter aftale. Ikke mandag.

Personregisterfører:
Helle Bruun Sørensen
Mail: hebs@km.dk
Træffes efter aftale.

Glud Sogn
Formand: 
Joan Rasmussen
Museumsvej 11 C, 7130 Juelsminde 
Tlf. 3033 5953
Mail: joan.o.rasmussen@gmail.com

Graver: Kirsten Kjær
Tlf. 7568 3743 (graver-kontoret)
Mail: kirkj@km.dk
Træffes efter aftale.

Hjarnø Sogn
Formand: 
Susanne Schibler
Hovedvejen 25, 7130 Juelsminde 
Tlf. 7568 3686 
Mail: suogca@gmail.com

Graver: Lilian Kragh 
Tlf. 7568 3609

Marts - April 
Maj 2022

Gudstjenester i Glud og Hjarnø
Marts   Glud Hjarnø
Søn. 6. 09.00  10.30 1. sif.
Søn. 13. 10.30 - 2. sif.
Søn. 20. 10.30  19.00 3. sif.
Søn. 27. 09.00 Mai - Midfaste 

April
Søn. 3. -  10.30 Mariæ  bebudelsesdag
Søn. 10. 10.30 - Palmesøndag
Tors. 14. 10.30 19.00 Skærtorsdag
Fre. 15. 16.00 - Langfredag
Søn. 17. 10.30 09.00 Påskedag
Man. 18. 16.00  - 2. påskedag
Søn. 24. - 09.00  Mai 1. sep.

Maj
Søn. 1.  10.30  - 2. sep.
Søn. 8. - 10.30 3. sep. 
Fre. 13. 10.30 Konfirmation - Bededag
Søn. 15. - 19.00 4. sep.
Søn. 22. 10.30 - 5. sep.
Tors. 26. 09.00 10.30 Kr. Himmelfartsdag
Søn. 29. 09.00 Mai - 6. sep.

Følg også med på 
Glud - Hjarnø Kirkers facebook-side

Kirkebladet kan afhentes i Dagli'Brugsen i Glud 
og er tilgængeligt online på hhv. 
www.sogn.dk/glud og www.sogn.dk/hjarnoe

www.sogn.dk/glud 
www.sogn.dk/hjarnoe

Hjemmesider:

Glud og Hjarnø sogne

KIRKEBLADET

DÅB

Karen (medmor) med Jens 
og Lise.

Agner (gudfar) med Agnes og 
Carla.

HJARNØ


