
 

MINIKONFIRMANDER 
EFTERÅR 2022 

OG KONFIRMANDER 22-23

GLIMT FRA…

Efterårssæsonen er altid festligt præget af at 
arbejdet med både mini-konfirmander og konfir-
mander går i gang.

Mini-konfirmander
Det er som altid 3. klassetrin på Glud Skole, der til-
bydes et minikonfirmandforløb. I år er der info-
møde tirsdag den 6. september kl. 17.00 i konfir-
mandlokalerne. Deltagelse i mødet er obligatorisk, 
hvis man ønsker at være minikonfirmand. Selve 
minikonfirmand-eftermiddagene starter tirsdag 
den 13. september og fortsætter de følgende 10 
tirsdage. Som altid deltager årets minikonfirman-
der både i høstgudstjenesten i Glud Kirke og guds-
tjenesten 1. søndag i advent.

 Konfirmander
Der er obligatorisk info-møde onsdag den 21. sep-
tember kl. 19.00, hvor både konfirmand og min. én 
forælder skal deltage. Selve undervisningsforløbet 
starter onsdag den 28. september kl. 13.30. Tilmel-
ding kan kun ske via link på folkekirken.dk. Alle 6. 
klasses elever fra Glud Skole i 2021-2022 og som er 
rykket videre til 7. klasse på Juelsminde Skole i sko-
leåret 2022-2023 bliver kontaktet via skolen 
herom. Alle andre skal selv henvende sig til sogne-
præst Ulrik Dige.

UDFYLDNINGSVALG BREDERE GANGE PÅ 
GLUD KIRKEGÅRD

GLUD SOGNS MENIGHEDSPLEJE

OPDATERING PÅ 
GLUD KIRKES LÆSEKLUB

Udfyldningsvalg  til menighedsrådet i Glud

Biskoppen over Haderslev Stift 
har i skrivelse af 11. august givet 
tilladelse til, at der afholdes 
udfyldningsvalg (også kendt som 
suppleringsvalg) til menighedsrå-
det i Glud Sogn tirsdag den 20. 
september. Der er orienterings-
møde om valget fredag den 2. 
september kl. 17.00 i konfirmandlokalerne i Glud 
præstegård. Begge datoer er varslet jfr. valgloven i 
hhv. Horsens Folkeblad og Hedensted Avis.

Menighedsrådet i Glud er kommet til at mangle et 
medlem, idet Elisabeth Ellen Thomsen kort efter 
sin indtræden i menighedsrådet i 2020 fik ansæt-
telse i Folkekirkens Familiestøtte med arbejdsplads 
i Aars i Nordjylland og derfor måtte fraflytte sognet 
og udtræde af rådet.

Menighedsrådet i Glud fik ved valget i 2020 ikke 
indvalgt suppleanter.

Menighedsrådet er glade for at kunne meddele at 
Lotte Bjørn Jensen, Snaptun, har indvilliget i at 
stille op til menighedsrådsvalget.

Lotte Bjørn Jensen, 
Snaptun

Som annonceret sidste år ved gen-indvielsen af 
Jensgård-gravstedet har Glud Kirkegård påbe-
gyndt arbejdet med at gøre nogle af kirkegår-
dens gange bredere. Dette sker ved at fjerne 
gravstedernes fronthække og erstatte disse med 
en forkant af brosten.

En bred hæk kan være ganske kunstfærdig, men 
nogle steder på kirkegården – særligt i området 
på kirkens sydside – er hækkene efterhånden 
blevet så brede, at det er noget nær umuligt for 
bl. a. rollator-brugere at komme ned af gangene. 
Endvidere besværliggør de brede hække brug af 
løvsuger: For det første er der dårligt plads og for 
det andet ødelægger løvsugerens udstødning 
den del af hækken som den er i berøring med, 
hvilket medfører en død, grå plet i en ellers grøn 
og frodig hæk.

Kirkegårdsmedhælper Tom Jensen har derfor i løbet 
af foråret fortsat arbejdet, der ikke forventes tilen-
debragt før i løbet af 2023. Vi ved, at nogle af kirke-
gårdens brugere holder af de brede hække, men vi 
håber, at mindst lige så mange vil komme til at 
holde af et lysere indtryk og forbedrede adgangs-
forhold til gravstederne.

Glud Kirkes læsegruppe er pt. fuldtegnet med 8 
med lemmer, der mødes én eftermiddag om 
måneden. 

Vi er meget glade for at have fyldt op med det 
antal, som vi mener, er det passende for at alle 
deltagere kan nå at komme til orde hver gang. 
Herudover er antallet også fastlagt ud fra et 
ønske om at skabe en tryghed og fortrolighed del-
tagerne imellem.

Pt. er der en venteliste til læseklubben med 5 per-
soner. Hvis interessen herfor viser sig stigende, vil vi 
overveje en yderligere gruppe. En yderligere gruppe 
vil evt. blive en aftengruppe, således at personer på 
arbejdsmarkedet også har mulighed for at deltage. 

Spørgsmål vedr. læseklubben rettes til Lisbeth 
Olander Rasmussen fra menighedsrådet i Glud.

Organist Maria Kristiansen spillede Beatles-melodier på Glud 
Kirkes orgel til en velbesøgt koncert.

Årets konfirmander Bededag 2022. Lidt blæsende, men en 
dejlig dag.

Hele konfirmandlokalet var i perioden marts-slut maj pakket 
ned …

hvorfor det også var en glædelig 2. Pinsedag at kunne byde 
indenfor igen.

Godt vejr var med til at gøre Sankt Hans-arrangementet i 
præstegårdshaven i Glud til en succés.

Efter mange års forberedelse af projektet kunne Hjarnø 
Menighedsråd endelig tage den ny-restaurerede altertavle i 
brug. Konservator Bent Jakobsen, Horsens, deltog i 
indvielses gudstjenesten og fortalte om restaureringen.

Minikonfirmander årg. 2020 på prædikestolen i Glud Kirke.

Sidste års konfirmander på arbejde på kirkegården.

Som nævnt i forrige kirkeblad har Glud Sogns 
Menighedspleje udvidet ansøgningsgrundlaget, 
således at det nu også er muligt at søge om 
midler til hverdagsudgifter som f. eks. forenings-
kontingenter, feriehjælp, mærkedage og skole-
startsudgifter. Listen er ikke udtømmende 
beskrevet, men er heller ikke endeløs.

Der kan hentes opdaterede ansøgningsskemaer 
på www.sogn.dk/glud Ansøgninger kræver hver-
ken medlemskab af Folkekirken eller anden rela-
tion til Glud Kirke, men dog bopæl i sognet. Du 
kan tjekke om din bopælsadresse ligger i Glud 
sogn på www.sogn.dk

Der er løbende ansøgningsfrist.

Fra minutterne før årets Sankt Hans-gudstjeneste for børne-
huset Giraffen. Foto: Kirsten Kjær.



Fællesspisning i præstegården
Torsdag den 29. september kl. 17.00-19.00 vil menighedsrådet i Glud gerne invi-
tere alle 60+ere (enlige såvel som par) i Glud-Hjarnø Pastorat til fællesspisning i 
præstegårdens konfirmandlokaler på Glud Kirkevej 13.

Vi vil gerne markere ibrugtagningen af vores ny-renoverede konfirmandlokaler 
med et fællesskabende spise-arrangement, hvor vi ud over et alm. dansk 
aftensmåltid (fra Dagli’Brugsens delikatesse) og sang fra højskolesangbogen 
også vil lade sognepræst Ulrik Dige gennemgå et udvalg af lokale, historiske bil-
leder fra Det Kongelige Biblioteks digitale samling af luftfotos.

Arrangementet koster 79 kr. pr. person og er alt inkl. (mad, drikke, kaffe). Tilmel-
ding (bindende) skal ske til Lisbeth Olander Rasmussen fra menighedsrådet på 
sms/opkald til tlf. 2335 4056 eller mail: lisbetholanderrasmussen@gmail.com 
Betaling skal ske til Mobilepay 50 866 eller kontant på dagen.

Med arrangementet vil vi prøve at etablere en ny tradition i kirkelivet og håber at 
kunne gennemføre arrangementet et par gange om året. Som nævnt henvender 
arrangementet sig mod en specifik aldersgruppe, men derudover håber vi, at 
også dem, der måske ikke hidtil har plejet at benytte sig af nogen af kirkens til-
bud, vil kunne lade sig friste. Vel mødt.

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.

“Kærligheden er 
tålmodig, kærligheden 
er mild, den misunder 

ikke, kærligheden praler 
ikke, bilder sig ikke 

noget ind.”

 1. Kor 13,4

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

September
Oktober

November
 2022

Gudstjenester i Glud - Hjarnø Pastorat
September  Glud Hjarnø
Søn. 4. -  10.30 12. set.
Søn. 11. 09.00 Mai - 13. set.
Søn. 18. 09.00  10.30 Høstgudstj. 14. set.
Søn. 25. 10.30 Høstgudstj. - 15. set.
 
Oktober
Søn. 2. -  09.00 Mai 16. set.
Søn. 9. 10.30 - 17. set.
Søn. 16. 10.30 19.00 18. set.
Søn. 23. 10.30 - 19. set.
Søn. 30. 09.00  10.30 20. set.

November
Søn. 6. 16.00 10.30 Allehelgensdag
Søn. 13. 09.00 Mai - 22. set.
Søn. 20. - 19.00 Ssik.
Søn. 27. 10.30 09.00 1. sia.

Ældregudstjenester i fælleshuset på Museumsvænget onsdag kl. 11.00: 28/9, 26/10 og 30/11. 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.

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

Følg også med på 
Glud - Hjarnø Kirkers 
facebook-side

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

Hjemmesider:

Glud og Hjarnø sogne

KIRKEBLADET

DÅB VIELSE UDENDØRS VIELSE

Tomasz og Katarzyna med Viktoria. Sanne og Martin. Louise og Kristian.
Foto: Pixabay/Det Kongelige Bibliotek


