
Glud og Hjarnø sogne

KIRKEBLADET
Hvorfor tro på en gud?
Af sognepræst Ulrik Dige

Sådan stillede Ateistisk Selskab for nyligt spørgsmålet på en række busser 
i Århus (Jeg forestiller mig, at de er taknemmelige for at jeg nu her i vore 
sognes kirkeblad giver dem yderligere (og tilmeld gratis) reklame).

Reklamekampagnen medførte fra folkekirkelig side en del rabalder, fordi 
Ateistisk Selskab i realiteten mere opfordrede til udmeldelse af Folkekirken 
(eller andre trossamfund) end indmeldelse i deres egen forening. Og det er 
sådan lidt ... ja, dårlig reklamestil i stil med at Bilka opfordrede folk til at holde 
op med at handle i Brugsen i stedet for at opfordre folk til at handle i Bilka. 
Men okay, der er set ting, der er langt værre end det. 

6000 UDMELDELSER
Samtidigt kom det frem, at op mod 6000 personer havde reageret på annon-
cen og meldt sig ud af Folkekirken, hvilket bl. a. fik Deadline på DR2 til at hente 
Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, i studiet for at høre om der virkelig 
ikke skulle mere til, før SÅ mange mennesker meldte sig ud. Jeg hørte ikke hele 
hans svar, men selvfølgelig skal der ikke det. Med så mange medlemmer, med 
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Der står skrevet: 
’Mennesket skal 
ikke leve af brød 

alene, men af 
hvert ord, der udgår 

af Guds mund’. 

Matthæus-
evangeliet 4,4

KONTAKT

Gudstjenester onsdag kl. 11.00 for ældre og brugere af fælleshuset på Museumsvænget: 29/6 og 31/8.

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:
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

2016
Juni
Juli

August

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

Kontakt Juelsmindebilen Tlf.: 7026 0027

Gudstjenester i Glud og Hjarnø kirker
Juni  Glud Hjarnø
Søn. 5. 10.30 -  2. set.
Søn. 12. - 10.30  3. set.
Søn. 19. 10.30 -  4. set.
Søn. 26. 10.30 19.00  5. set.

Juli
Søn. 3. - 10.30  6. set.
Søn. 10. 10.30 -  7. set.
Søn. 17. - 09.00 Mai  8. set.
Søn. 24. 10.30 09.00  9. set.
Søn. 31. 09.00 Unold -  10. set.

August
Søn. 7. -------  Der henvises til nabokirkerne -------  11. set.
Søn. 14. 09.00 10.30  12. set.
Søn. 21. 10.30 19.00 Friluftsgudstj.  13. set.
Søn. 28. 10.30 Konf. indskrivning -  14. set.

Karin og Allan med Jonas Louise og Anders med Ofelia Christina og René med Laura Mathilde og Herman med Gerda

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

(fortsættes på næste side)

HJARNØ

Billedet er lånt fra Ateistisk Selskab (www.ateist.dk)



 

GLIMT FRA...BØRNE-SANKT HANS MED 
JUELSMINDE PIGEGARDE

SANG- OG MUSIK 
EFTERMIDDAG

HVORFOR TRO PÅ EN GUD? (fortsat fra forsiden)

KONFIRMATIONSUNDERVISNING 2016-2017

Torsdag den 8. september kl. 14.00 
kommer Jacob Grundkær Hansen, Århus, 
forbi Glud Præstegård for at synge og spille 
efteråret i møde. 

Jacob, der til daglig ernærer sig som efterskole-
lærer på Århus Efterskole, er en super-erfaren 
pianist og kor-instruktør, der gennem hele sit 
liv har været beskæftiget med kor, klaver og 
musik, bl. a. som huspianist på Fairbar i Århus, 
der afholder utrolig populære syng-sammen-
aftener for unge by-mennesker. 

Jacob ved således alt om, hvordan både 
’Nu falmer skoven’ skal og bør lyde til sang- 
og musikeftermiddage som vores og hvordan 
de nye rytmiske sange, der også har fundet 
plads i seneste udgave af Højskolesangbogen, 
skal lyde. 

Jacob krydrer sangene med historier og 
fortællinger fra sit musiske liv og vi byder 
alle sangglade og lyttelystne velkommen. 
Pris kr. 20,- for kaffe og kage. 
Vi slutter som sædvanlig kl. 16.00.

der skulle drive mig frem i kærlighed til livet og 
tilværelsen, er kærligheden og tilliden til mig selv.

PÆNT NEJ TAK
Jeg forestiller mig, at Ateistisk Selskab ser noget 
godt i, at hvis andet ikke kan bevises, så er det 
fint, at man selv står med ansvaret og forplig-
tigelsen mm. Og jeg ser heller ikke dem, der 
frasiger sig enhver form for tro på nogen gud 
som hverken onde eller uoplyste mennesker. 
Det må være noget med, at de fint kan leve 
i en udelukkende vidensbaseret verden. 

JEG TROR
Men selv siger jeg pænt nej tak. Jeg har det rigtig, 
rigtig godt med, at det ikke kun handler om mig 
og jeg har det rigtig godt med, at taknemmelig-
heden til Gud – eller gud, for nu at være imøde-
kommende – driver mig i retningen af min næste. 
Fordi jeg fik, giver jeg. Ikke fordi jeg VED, at det 
er sådan, at det hænger sammen, men fordi jeg 
TROR på, at det er sådan, at hænger sammen. 
(Og så er det i øvrigt noget decideret vrøvl både 
at hævde, at man automatisk bliver medlem af 
Folkekirken, og at det er svært at melde sig ud. 
Man skal selv melde sig ind, og man skal bare 
rette en verificérbar, skriftlig henvendelse til 
sognet for at blive meldt ud).

KONFIRMATIONSDATO 
Selve konfirmationen kommer i Glud til at ligge 
Bededag, fredag den 12. maj kl 11.00. I tilfælde 
af at der bliver to konfirmationsgudstjenester, 
kommer den anden til at 
ligge kl. 09.00. I tilfælde 
heraf trækkes der ifb. med 
info-aftenen (se ovenfor) 
lod om de to klokkeslæt, 
således at man konfirme-
res sammen med sin 
gamle 6. klasse på Glud 
Skole. Man kan således 
ikke selv vælge klokkeslæt.

I tilfælde af konfirmation 
på Hjarnø bliver dette 
søndag den 14. maj 
kl. 10.30.

I præstegårdshaven i Glud Sankt Hans aften, 
torsdag den 23. juni kl. 17.00-19.00

Kl. 17.00:  Juelsminde Pigegarde starter 
 ved Brugsen i Glud og marcherer 
 ned i præstegårdshaven og giver 
 en lille koncert.

 Herefter mini-båltale og 
 midsommersang. 
 Snobrød og pølser mv.

Pris: Voksne 20,-    Børn 10,-

Tilmelding til præsten på tlf. 7568 3059 
eller ud@km.dk

SENSOMMERGUDSTJENESTE 
PÅ HJARNØ 
(på græsarealet bag kirken)

Søndag den 
21. august kl. 19.00

så bred og rummelig en folkekirke, er der selv-
følgelig altid nogen, som bare venter på den 
rette anledning til at melde sig ud (og så faldt 
annoncekampagnen tilmed sammen med 
udsendelsen af folks skatteopgørelse og der 
er ALTID ekstra udmeldelser omkring den tid). 
Jeg tvivler derimod på, at alle 6000 har meldt 
sig ind i Ateistisk Selskab, men jeg ved det ikke.

DET LILLE G
Selve annoncen stiller spørgsmålet: Hvorfor tro 
på en gud? Bemærk at gud er stavet med lille g. 
Det er altså ikke nødvendigvis den kristne Gud – 
ham med det store hvide skæg – som man alene 
tænker på. Man må formode at der tænkes på 
enhver form for gud eller styrende ideal i sit liv 
hvad enten det så er materielt, politisk, åndeligt 
eller noget helt 4.

DET STORE G
Spørgsmålet er fint – også med lille g – men 
personligt når jeg nok frem til det stik modsatte 
af, hvad Ateistisk Selskab håber på. Når jeg tror 
på Gud – med stort G – er det fordi, at jeg har 
behov for at vide, hvordan jeg er blevet til og 
fordi jeg kan blive skrækslagen ved tanken om, 
at jeg skulle være herre i mit eget liv og at dét, 

Indskrivning til konfirmationsundervisning 
2016-2017 i Glud og på Hjarnø sker søndag den 
28. august i forbindelse med gudstjenesten 
i Glud Kirke kl. 10.30. Efter gudstjenesten finder 
selve indskrivningen sted i konfirmandlokalerne. 

INFO-AFTEN
Info-aften vedrørende konfirmationsundervis-
ningsforløbet finder sted onsdag den 31. august 
kl. 19.00 i konfirmandlokalet i Glud. Tilmelding 
er ikke nødvendig, da mødet anses for at være 
obligatorisk for kommende konfirmander og 
deres forældre (begge parter skal med til mødet).

UNDERVISNING 
Undervisning mhp. konfirmation 2017 kommer 
til at ligge onsdag eftermiddag. Klokkeslættet 
er endnu ikke fastlagt, da bustider mv. først 
foreligger efter udgivelsen af kirkebladet.

Pianist Jacob Grundkær Hansen, Århus.

Afskeds-
reception 
med organist 
Kirsten Bjørke

Familie-
gudstjeneste 
på Hjarnø

Konfirmation 
Bededag

 Se mere på Glud - Hjarnø 
 Kirkers Facebook-side

Årets konfirmander. Billede venligst 
udlånt af fotograf Lis Albertus. HJARNØ


