
 

PINSEGUDSTJENESTE GLIMT FRA…

Pinsegudstjeneste i præstegårdshaven og 
ibrugtagning af nye lokaler

Glud menighedsråd indbyder 2. pinsedag den 6. 
juni kl. 14.00 til pinsegudstjeneste i præstegårds-
haven og tager ved samme lejlighed de nyrestaure-
rede konfirmandlokaler i brug.

Arrangementet starter med pinsegudstjeneste i 
præstegårdshaven kl. 14.00 med indgang via kon-
firmandlokalerne. Efter gudstjenesten inviterer 
menighedsrådet til en lille seance med kaffe og til-
behør, hvor der er mulighed for både at se og blive 
introduceret til de nye lokaler, der bl. a. omfatter 
nyt og større køkken, handicapvenligt toilet, nyt 
vindue i selve konfirmandlokalets nordside, maling 
og nye gulve.

Med dette års pinsegudstjeneste i præstegårdsha-
ven bryder menighedsrådet en tradition med guds-
tjeneste 2. pinsedag på Glud Museum. Men efter 
en ufrivillig Corona-pause de seneste to år har vi 
vurderet at tidspunktet var inde til at prøve noget 
nyt. Vi har været glade for samarbejdet med Glud 
Museum og velviljen som vi har mødt dér og er 
sikre på, at fremtiden vil byde på samarbejde på 
andre felter.

Konfirmandlokalerne, der blev tilføjet den oprinde-
lige længe til selve præstegården, blev bygget til-
bage i 1986.

NY KIRKESANGER I GLUD FAMILIE-SANKT HANS I PRÆSTEGÅRDSHAVEN

NY ALTERTAVLE PÅ HJARNØ

Glud menighedsråd kan med stor fornøjelse med-
dele at Vita Trøjborg, Horsens, er ansat som ny kir-
kesanger i Glud Kirke. Vita vil for de fleste kirke-
gængere være et allerede ganske kendt ansigt, da 
hun i mange år - flere end vi præcist kan huske - 
har fungeret som vikar til både gudstjenester og 
kirkelige handlinger. 

- Vita har alle dage været en enorm driftsikker og 
servicemindet kirkesanger, der altid har blik for hele 
gudstjenestens afvikling. Derfor glæder vi os over, 
at det nu endelig efter så mange år som vikar fal-
der på plads med en fastansættelse, som vi er 
meget glade for, siger menighedsrådsformand Joan 
Rasmussen.

Vita Trøjborg.

Juelsminde Pigegarde i præstegårdshaven i Glud i 2021.

Igen i år indbyder Glud Kirke til Sankt Hans-ar-
rangement i præstegårdshaven torsdag den 23. 
juni kl. 17.00-19.00.

Arrangementet er lagt an på at alle aldre kan 
være med og man er velkommen både med og 
uden børn. Traditionen tro starter arrangemen-
tet med at Juelsminde Pigegarde marcherer fra 
DagliBrugsen i Glud kl. 17.00 med kurs mod præ-
stegårdshaven. Man er velkommen til både at 
følge med garden fra Brugsen og til at vente i 
præstegårdshaven og modtage garden dér.

Efter ankomst til præstegårdshaven giver 
Juelsminde Pigegarde en lille koncert, sogne-
præst Ulrik Dige holder en båltale, vi tænder 
bålet og i fællesskab afsynges midsommer-
visen. Herefter byder vi på pølser og drikkeva-
rer og der er mulighed for at lave snobrød.

Der er ingen tilmelding til arrangementet. Pris 
kr. 25,- pr. person som betales på dagen. Helst 
på mobilepay 50866.

Hjarnø Kirkes altertavle gennemgår pt en omfat-
tende restaurering. Altertavlen med Ulrik Wenzel 
Tornøes maleri af Jesus, der bryder brødet, er fra 
omkring 1903 og er blevet malet flere gange i åre-
nes løb. De skiftende temperaturer i kirkerummet, 
sod fra levende lys, sollys mv. har imidlertid slidt og 
udtørret altertavlen i en grad at en restaurering er 
nødvendig. 

Altertavlen er efter planen tilbage på sin plads i en 
mere funklende og kontrastfuld udgave i løbet af 
sommerferien. Menighedsrådet vil derfor gerne i 
forbindelse med gudstjene-
sten søndag den 24. juli kl. 
10.30 invitere til en mellemting 
mellem fernisering og 
ibrugtagning. Konservator 
Bent Jacobsen, Horsens, der 
har forestået renoveringen, 
kommer til gudstjenesten og 
fortæller efterfølgende om 
arbejdet med restaureringen.

2. påskedag i Glud Kirke med Agnete, Johanne og Annelise, 
der supplerede påskehøjtidens læsninger.

Organist Maria Kristiansen og cellist Marie Magni spillede 
Langfredag i Glud Kirke.

Konfirmander og frivillige indsamlere deltog i Folkekirkens 
Nødhjælps landsdækkende sogneindsamling.

Påskegudstjeneste for børnehaven.

Sogneeftermiddag i Glud Kirke med sønderjyske 
Anna Dinesen, der fortalte om sin families liv i tiden omkring 
1. verdenskrig.Nyt vindue ud mod Glud Kirkevej.

Støttekoncert for Ukraine med fløjtenist Pernille Böser og 
pianist Tetiana Praulina Larsson.

Foto: Susanne Schibler.



Flere muligheder med 
Menighedsplejen i Glud
Glud Sogns menighedspleje har vedtaget yderligere ansøgningsmuligheder for 
familier i sognet, der har brug for en økonomisk håndsrækning.

Menighedsplejen, der på initiativ af Glud sogns menighedsråd blev etableret til-
bage i 2018, startede som en mulighed for julehjælp til økonomisk trængte fami-
lier i sognet. Senere hen kom også muligheden for dåbs- og konfirmationshjælp 
til.

Nu udvider vi rækken af muligheder yderligere og gør det muligt at ansøge om 
hjælp til pludseligt opståede udfordringer på alle tidspunkter af året i forbindelse 
både med hverdag og fest. Det være sig foreningskontingenter, feriehjælp mv.

Ansøgningsskemaer findes på www.sogn.dk/glud. Henvendelse i øvrigt til Lis-
beth Olander Rasmussen fra menighedsrådet.

Glud Sogns menighedspleje er en selvstændig forening, der alene har indtægter i 
form af frivillige bidrag. Har du mulighed for at hjælpe, siger vi tak for bidrag af 
enhver størrelse på MobilePay 88 415.

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.

Da Jesus så deres tro, 
sagde han til den 

lamme: “Vær frimodig, 
søn, dine synder 

tilgives dig.”

Matt. 9,2

KONTAKT

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 1C, 7130 Juelsminde 
Tlf. 9399 3686 
Mail: suogca@gmail.com

Graver: Lilian Kragh 
Tlf. 7568 3609

Juni - Juli
August 2022

Gudstjenester i Glud og Hjarnø
Juni   Glud Hjarnø
Søn. 5. 09.00  10.30 Pinsedag
Man. 6.  14.00 Præstegårdshaven - 2. pinsedag
Søn. 12. - 09.00 Mai Trinitatis
Søn. 19. 10.30  - 1. set.
Søn. 26. - 10.30 2. set.
 
Juli
Søn. 3. 09.00 Mai -  3. set.
Søn. 10. - 09.00 Mai 4. set.
Søn. 17. 10.30 - 5. set.
Søn. 24. - 10.30 6. set.
Søn. 31. 10.30 - 7. set.

August
Søn. 7. - 09.00 Mai 8. set.
Søn. 14. 10.30 - 9. set.
Søn. 21. 10.30 19.00 Udendørs 10. set.
Søn. 28. 09.00 Mai - 11. set.

Ældregudstjenester i fælleshuset på Museumsvænget onsdag kl. 11.00: 27/7 og 31/8. Gudstjenesten varer ca. ½ time.

Ved alle højmesser i Glud Kirke samles der ind til Glud Sogns Menighedspleje med mindre andet nævnes. Bidrag kan 
gives på MobilePay 88 415.

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

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

Tanja og Simon med Paia.Michelle med Marius og Lasse med 
Lauge.

Nanna med Matheo og Stephanie 
og Martin.

HJARNØ


