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Nåde være med jer 
og fred fra Gud, vor 

Fader, og Herren 
Jesus Kristus!

Romerbrevet 
1,7

Kontakt

Gudstjenester i Glud og Hjarnø kirker
September Glud Hjarnø
Søn. 6. 09.00 Schiang -   14. set.
Søn. 13. 09.00  10.30 Høstgudstjeneste   15.
Søn.  20. 10.30 Høstgudstjeneste -   16.
Søn.  27. 16.00 19.00   17.

Oktober
Søn. 4. 10.30 -   18.
Søn. 11. 09.00 10.30   19.
Søn. 18. 09.00 Nørgaard -   20.
Søn. 25. - 09.00 Mai   21.

November
Søn. 1. 16.00 19.00   Alle Helgen 
Søn. 8. 10.30 -   23.
Søn. 15. 09.00 10.30   24.
Søn. 22. 10.30 -   Ssik.
Søn. 29. 10.30 09.00   1. sia.

Gudstjenester på Museumsvænget onsdag kl. 11.00 den 26/8, 30/9, 28/10 og 16/12 (ingen i november).

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

Præstesekretær: 
Kirstine Jensen 
Tlf. 2113 3059 
Mail: kirje@km.dk
Træffes efter aftale. 

Glud Sogn
Formand: 
Joan Olander Rasmussen,
Søborgvej 17, 7130 Juelsminde 
Tlf. 3033 5953
Mail: joan.o.rasmussen@gmail.com

Næstformand: Henrik Nielsen
Kasserer: Mads Lorenzen
Kirkeværge: Bent Flemming Andersen
Kontaktperson: Jette Hartvigsen
Lotte Sarkkinen

Graver: Claus Jensen
Tlf. 7568 3743 
(graver-kontoret)
Mail: gludkirke@mail.dk

Hjarnø Sogn
Formand og kontaktperson: 
Susanne Schibler,
Hovedvejen 25, 7130 Juelsminde 
Tlf. 7568 3686 
hjarnoe.camping@dlgmail.dk

Næstformand: Kirstine Jensen
Kasserer: Gunnar Jensen
Kirkeværge: Kirstine Jensen
Sekretær: Susanne Ernst 
Jens Andersen
Graver: Lilian Kragh 
Tlf. 7568 3609

2015
September

Oktober
November

Henvendelse vedr. dåb, konfirmation, vielse og begravelse: 
sognepræsten. 

Vedr. fødsel: anmeldelse sker via jordemoder. Hvis fødslen er sket 
uden jordemoders deltagelse, skal du henvende dig til sognepræsten. 

Ugifte forældre skal indsende ansvars- og omsorgserklæring 
via borger.dk senest 14 dage efter fødsel. 

Vedr. navneændringer: indsendes via borger.dk. 
Navneændringer koster kr. 510,00.

Kirkebil
For medlemmer af Folkekirken i Glud 
sogn kan der bestilles kirkebil til alle 
gudstjenester i Glud Kirke. 

Kontakt Juelsmindebilen 
Tlf.: 7026 0027

Ministre og himmelnisser
Af sognepræst Ulrik Dige

For snart mange år siden kom sognepræsten i Taarbæk, Thorkild 
Grosbøll, ud i et gevaldigt stormvejr, da han i en bog erklærede, at 
han ikke troede på en skabende og opretholdende Gud. Det blev en 
kæmpe sag, for det plejer præster jo at gøre, men sagen delte alligevel 
vandene og Grosbøll havde sine tilhængere i debatten. Sagen endte 
såvel teologisk som juridisk en lille smule uforløst, da Grosbøll efter 
et stykke tid selv valgte at gå af som præst.

Den problematisk, skabende Gud
Lige før sommerferien kom en ny person ud i en offentlig polemik 
om sit Gudsforhold, men med et par ændrede fortegn i forhold til 

Grosbøll-sagen: Nu var det ikke en sognepræst, men derimod landets 
nyudnævnte uddannelses- og forskningsminister, Esben Lunde Larsen 
(V) (som dog er cand.teol og dermed videnskabeligt eksamineret 
teolog lige som alle andre folkekirkepræster), der kom i vælten, fordi 
han troede på, at der stod en skabende Gud bag mennesket. Altså det 
stik modsatte af hvad Grosbøll mente. Esben Lunde Larsen erklærede 
sin tro på en skabende Gud i et interview i JyllandsPosten den 3. juli 
og det medførte en ophidset debat mellem på den ene side forskellige

(fortsættes på næste side)

Maria og Jan 
med Zacharias

Billederne kan også ses på: Glud - Hjarnø kirkers facebook side
 https://www.facebook.com/gludkirke

Sara og Martin
med Astrid

Charlotte og Magnus 
med William

Pernille og Ulrik Majken og Mads Kristin Laursen

Grosbøll fik problemer, fordi han var præst og ikke troede på en 
skabende eller opretholdende Gud. Esben Lunde Larsen fik problemer, 

fordi han var minister for uddannelse og forskning og fordi han 
troede på en skabende Gud.

KONFIRMATION

(fortsættes på næste side)



 

Tirsdag den 27. oktober kl. 14.30 
i Glud Kirke

’Mini’ fordi den er kort, og fordi den 
er lavet af minikonfirmanderne. 
De medvirker med bønner, læsninger 
og sang.

For alle interesserede
Søskende, forældre, bedsteforældre, 
børnehave, SFO, seniorer, ældre og 
pensionister.

Der er kaffe, kage og saftevand efter 
gudstjenesten. 

Mini-gudstjeneste

Hvad kan en prædiken?
Det, som derimod både ærgrer og 
bekymrer mig, er, at det fra kirkeligt 
hold lader til at komme som en kæmpe 
overraskelse, at kirkens forkyndelse både 
som overordnet foranstaltning og den 
enkelte præsts prædiken slet ikke når ud 
og rodfæstes blandt folk, sådan som man 
måske håber og forestiller sig, at den 
gjorde. Der er ganske vist den kirkelige 
fløj, der tror, at bare fordi vi prædiker 
hver søndag i kirkerne, er Danmark et 
kristent land – uanset hvad alle andre, 
der ikke går i kirke (og knapt kunne 
drømme om at gøre det) måtte mene. 
Men det er den største, kirkelige virke-
lighedsflugt af alle og som virkelig kan 
både overraske og bekymre mig. 

Det store skel
Skellet mellem kirkelige og ikke-kirke-
lige er sine steder enormt og at tro at 
prædikenerne i Folkekirken er begge 
parters naturlige udgangspunkt er et 
blålys. Når vi som kirke først har erkendt 
dét, kan vi såmænd sagtens få en frugtbar 
diskussion ud af, hvorfor en minister 
med uddannelse og forskning som 
resort-område selvfølgelig godt kan have 
en personlig tro at bygge på. For opgaven 
med at opnå en god og frugtbar kom-
munikation mellem den hhv. kirkelige 
og ikke-kirkelige er selvfølgelig hverken 
umulig eller håbløs. Men at tro at den 
kan opstå med udgangspunkt i kirkens 
gudstjeneste og præstens prædiken, når 
den ene part aldrig er tilstede i kirken, 
er naivt. Og indtil vi har gjort os dét 
klart, vil jeg hellere mane til besindelse 
end forargelse over, at nogen får kaffen 
galt i halsen, fordi landets videnskabs-
minister erklærer sin tro på en 
skabende Gud. 

(fortsættes fra forsiden)

kirke-folk og på den anden side forskellige 
ikke-kirkelige så som ateister, religionskriti-
kere m. fl. Som jeg læste en fra ikke-kirke-
ligt hold udtrykke det: ”Åh nej, en viden-
skabsminister, der tror på himmelnisser?!”

Stor måben
Den forventede reaktion fra kirkeligt hold 
ud ad til var naturligvis: Selvfølgelig kan man 
være minister for uddannelse og forskning 
selvom man har en personlig tro! Man kan 
jo også godt være forsvarsminister selvom 
man ikke selv har været soldat og trafikmi-
nister selvom man ikke har kørekort. Og 
der var sine steder nærmest måben over, at 
folk ikke kunne holde tingene adskilt. Tin-
gene har ikke noget med hinanden at gøre.

Debat ind ad til
Men debatten medførte også en reaktion 
ind ad til i kirken og den var præget af 
selvransagelse: Falder det hele ikke tilbage 
på kirken selv? Har kirken dens præster og 
lægfolk ikke fejlet i stor stil, når det efter 
1000 års prædiken ikke er lykkes at fortælle, 
hvorledes tro og viden ikke spænder ben for 
hinanden? Har kirken ikke bare sejret ad 
helvede til – som man siger – når folk ikke 
kan rumme, at en minister for videnskaben 
erklærer sin personlig tro? Dét var spørgs-
målet, som mange fra kirkeligt side mente, 
at kirken burde stille sig selv i kølvandet 
på sagen.

Videnskabelige præster
Personligt ser jeg selvfølgelig heller ikke 
noget problem i, at en minister for ud-
dannelse og forskning erklærer sin per-
sonlige tro. Som før nævnt er teologers 
uddannelse videnskabelig – og Gud ske 
tak og lov for det – og så længe ministeren 
ikke kan tages i at favorisere noget 
entydigt kirkeligt på bekostning af noget 
entydigt videnskabeligt, synes jeg ikke, 
at der ikke er fugls føde på den sag. Også 
jeg kan på dét punkt sukke efter større 
evne til at reflektere.

Glimt fra...

Børne-sankt hans i præstegårdshaven

Gudstjeneste på Muserumsvænget

2. pinsedagsgudstjeneste på Glud Museum

5- og 6-års dåbsjubilarer 2015

Medhjælpere til mini-konfirmanderne efteråret 2015
Fra venstre: Kirsten Kjær, Bitte Poulsen, Ruth Juhl & 

Karen Margrethe Bisgård Jensen

Fra gummistøvler 
til præstekjole

Sogneeftermiddag i præstegården
torsdag den 19. november kl. 14.00-16.00

Sognepræst Anja Mindstruplund Elm, 
Vor Frelsers Kirke i Horsens, fortæller 
om sin vej til præstegerningen. Anja er 
tidligere kirkesanger, bl.a. ved Glud og 
Hjarnø kirker, og gæster denne eftermid-
dag derfor en egn, hun kender særdeles 
godt. Undervejs i sin fortælling vil Anja 
inddrage nogle af de mange sange, der har 
betydet noget særligt for hende. 

Kom og hør, hvordan
gummistøvler kobles 
med en god sang, 
og hvordan præste-
kjolen kom med 
i tilkøb.

Tirsdag den 27. oktober kl. 19.00 
i forsamlingshuset

Organist Kristian Enevoldsen, Barrit, 
tager os med på en musikalsk rejse 
gennem efterårets sange i Højskolesang-
bogen. Der bliver mulighed for at synge 
både nye og gamle klassikere og 
Kristian binder det sammen med ord 
og fortællinger om både tekst og melodi. 

Der serveres kaffe og kage.

Sangaften på Hjarnø


