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Men straks talte Jesus 
til dem og sagde: 

"Vær frimodige, det 
er mig, frygt ikke!" 

Så kom han op
 i båden til dem, 

og vinden lagde sig.

Markusevangeliet 
6,50-51

KONTAKT

Gudstjenester på Museumsvænget onsdag kl. 11.00 den 6/4, 27/4 og 25/5.

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
Marts

April
Maj

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

Kontakt Juelsmindebilen Tlf.: 7026 0027

Kirken og skolen
Af sognepræst Ulrik Dige

Tilbage i tiden var skole og kirke tæt forbundet i kraft af den klassiske degn 
som den gennemgående figur. I 60erne begyndte forholdet at krakelere og med 
folkeskoleloven i 1975 ophørte skolens såkaldte konfessionelle kristendomsun-
dervisning officielt. Altså nok kristendomsundervisning men ikke nødvendigvis 
folkekirke-kristendom.

Siden da har forholdet mellem skole og kirke på landsplan skullet genopfinde 
sig selv. Det har taget mange år, men det har været en sund proces og det er 
ved at finde et naturligt leje. 

Således er det min opfattelse at vi lokalt er lykkedes med at etablere et samar-
bejde med de forskellige skoler og institutioner til gensidig tilfredshed. Fra 
besøg i kirken og undervisningsprojekter til julegudstjenester og arrangementer 
– og hvor børn og elever får størst muligt medansvar for at gøre det hele 
vedkommende, læringsrelevant og dannende. Som på billedet herunder, hvor 
Mathilde fra 6. klasse læser juleevangeliet til Glud Skoles julegudstjeneste. 
Se billeder fra andre skole-kirke-anledninger inde i bladet.

(fortsættes på næste side)

Gudstjenester i Glud og Hjarnø kirker
Marts  Glud Hjarnø
Søn. 6. 10.30  14.00  Familiegudstj. Midfaste
Søn. 13. 10.30  - Mariæ bebudelsesdag
Søn. 20. 09.00 10.30 Palmesøndag
Tors. 24. 10.30 19.00 Skærtorsdag
Fre. 25. 16.00  - Langfredag
Søn. 27. 10.30 09.00 Påskedag
Man. 28. 10.30  - 2. påskedag

April
Søn. 3. - 09.00  Mai 1. sep.
Søn. 10. 10.30 - 2. sep.
Søn. 17.  16.00 19.00 3. sep.
Fre. 22. 10.30  Konfirmation - Bededag
Søn. 24. - 10.30 4. sep.

Maj
Søn. 1. 09.00  Schiang - 5. sep.
Tor. 5.  - 10.30 Kristi Himmelfart
Søn. 8. 10.30 - 6. sep. 
Søn. 15. 10.30 09.00 Pinsedag
Man 16. 14.00  Friluftsgudstj. - 2. pinsedag
Søn. 22. 09.00  Mai  - Trinitatis
Søn. 29. 16.00 19.00 1. set.

Romelyn og Bent med Thea Kristina og Henning med Silje Nina og René med Waldemar Mia og Jens Steffen med Vilhelm

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

Mathilde fra 6. klasse fl ankeret af minipræster og vogterengle.

HJARNØ



 

GLIMT FRA...ORGANIST KIRSTEN BJØRKE 
STOPPER I GLUD

NEDRIVNING AF 
GLUD KIRKEVEJ 46

REINKARNATION ≠ PÅSKE

Som det nu vil være de fleste bekendt, har 
kirken overtaget og nedrevet afdøde Karen 
Laursens ejendom på Glud Kirkevej 46 med 
henblik på at udvide det eksisterende græs-
parkeringsareal. 

Menighedsrådet er glade for at nedrivningen 
er forløbet som planlagt og glæder sig til 
senere på året at se anlægningen afsluttet helt.

ellers er rationelt uforklarligt, nemlig: Hvad sker 
der, når vi dør? Og: Gad vide om ikke, der er noget, 
der kan siges at have indvirkning på, hvad der sker 
med os, når vi dør? 

For tænk, hvis man nu kunne regne med, at ’hvis 
jeg lever et på alle måder sund, fornuftigt og 
oprigtigt liv overfor alt og alle, ja, så kan jeg tillade 
mig at tro på, at jeg som belønning efter min død 
får et nyt og bedre liv i en ny krop men med den 
samme sjæl’. Ville det ikke gøre tilværelsen mere 
logisk og påvirkelig, fordi den ikke rigtig slutter? 
På denne måde ville man få efter indsats og for-
tjeneste og man ville få en følelse af, at vi kunne 
komme bag om eller beherske tilværelsen. 

BARNEDÅB
Men ... er det virkelig en rarere tanke end den 
kristne frelseforståelse, hvor vi allerede i dåben 
loves del i et Gudsrige eller et evigt liv? Vi døber 
jo netop børn som små, fordi vi gerne vil have at 
dåbens indhold og betydning skal have karakter 
af at blive givet til os ufortjent. På den måde bliver 
det hele afgjort lang tid før, at vi er i stand til at 
gøre os fortjent til noget som helst. Og i mod-
sætning til reinkarnation er det ikke min indsats 
i løbet af livet, der afgør, hvorvidt jeg oplever 
frelse (eller evigt liv eller hvad man nu vil kalde 
det). Nej, det evige liv gives mig af Gud næsten 
inden livet overhovedet er begyndt – så jeg i 
stedet for at skulle bruge jordelivet på at sikre 
mig selv evigt, himmelsk liv, kan bruge det på min 
næste i taknemmelighed til Gud. Glædelig påske.

Af sognepræst Ulrik Dige

Torsdag den 10. marts 
kl. 14.00-16.00 
er der sogneeftermiddag 
i Glud i præstegården. 
På besøg kommer sognepræst Tine Frisenette, 
Lundum-Hansted, og fortæller om sine mange 
ophold i Iran.

Glud Kirkes organist, Kirsten Bjørke, har opsagt 
sin stilling med udgangen af februar måned. Glud 
menighedsråd vil gerne benytte lejligheden til at 
takke Kirsten for særdeles trofast og samvittig-
hedsfuldt at have leveret orgelmusikken til guds-
tjenester og kirkelige handlinger i Glud siden 1. 
september 2008. Vi håber på, at Kirsten, der fort-
sætter som organist på Hjarnø, stadigvæk vil 
have tid og lyst til lejlighedsvist at vikariere i Glud 
Kirke trods sit ønske om at drosle lidt ned.

Glud menighedsråd vil gerne invitere alle til at 
deltage i en lille afskedsreception i våbenhuset i 
forlængelse af gudstjenesten søndag den 6. 
marts.

Menighedsrådet er i fuld gang med at forberede 
en stillingsbeskrivelse for en ny organist.

NY PRÆSTESAG
En ny præstesag, 
hvor en præst 
holdningsmæssigt 

er kommet på kant 
med sit præsteløfte, 

så i efteråret dagens 
lys, idet en præst i et 

tv-program bekendte 
sin tro på reinkarna-
tion – eller som vi 
også kalder det: 
Sjælevandring i 

betydningen at menne-
skets sjæl fortsætter i en ny krop, når den 

gamle er død.

DEN KRISTNE SJÆL
Denne holdning bliver til en sag, fordi 
re-inkarnation/sjælevandring rimer meget 
dårligt med kristendommens lære om, at vi 
lever ét jordisk liv, og at vi i dåben genfødes 
til et evigt, himmelsk liv med Gud. Hertil 
kommer, at kristendommen kun dårligt kan 
siges at have en specifik sjælelære, for vi 
anser ikke sjælen for at være noget selv-
stændigt, der kan løsrives fra kroppen og 
fare et andet sted hen, når kroppen forgår. 
Selvfølgelig anerkendes begrebet sjæl og vi 
kan anvende udtrykket i vores daglige tale 
(”Du må prøve at ligge noget mere sjæl i 
det”!), men sjælen er blot en del af det, der 
gør et menneske til det, som et menneske 
nu engang er. I sig selv er den intet.

PÅSKEBUDSKABET
Og af samme grund lader reinkarnation 
sig ikke forene med kristendommens påske-

budskab, for sjælevandring overflødiggør dets 
indhold og betydning. For hvilken betydning 
kan dén frelse eller dét evige liv have, som 

Jesu død og opstandelse forkynder, hvis vi så 
at sige aldrig når frem til den, fordi sjælen 
konstant lever videre i en ny krop efter hver 
gammel krops jordiske død? 

FORTJENESTE
Jeg kan sagtens se, at reinkarnationstanken 
rummer en logik, som kan virke besnærende, 
fordi den kan hjælpe med at forklare noget, der 

SOGNEEFTERMIDDAG I GLUD

Glud Kirkevej 46 nedrevet

Børnehuset 
Giraffen 
til juleguds-
tjeneste

Klosterkirkens 
Oktet til De 
Ni Læsninger 
i Glud Kirke

Læsere til 
De Ni 
Læsninger 
i Glud Kirke

Læsere til 
De Ni 
Læsninger 
i Hjarnø Kirke

Luciaoptog 
i Hjarnø Kirke

True North 
Efterskole 
til juleguds-
tjeneste

Kirsten Bjørke stopper som organist efter 7½ år

Børne- og familiegudstjeneste med musikalsk fortælling 
i Hjarnø Kirke søndag den 6. marts kl. 14.00  -  Alle er velkomne

Skærtorsdag medvirker 
Hjarnø-koret ved 
gudstjenesten kl. 19.00. 

Under ledelse af dirigent 
Hanne Bjarnholt vil koret 
synge 3-4 sange på et tidspunkt i gudstjenesten.  

Der er færgeafgang fra Snaptun kl. 18.40 
og retur med en særafgang kl. 20.20.

Friluftsgudstjeneste 
på Glud Museum 
2. pinsedag

For 3. år i træk indbyder 
menighedsrådet til 
friluftsgudstjeneste på 
Glud Museum 2. pinsedag, mandag den 16. maj 
kl. 14.00. I år deltager Juelsminde Voksenkor med 
organist og dirigent Annelise Frederiksen i spid-
sen. Igen i år vil der være gratis entre til museet 
fra kl. 13.30 på dagen. Menighedsrådet byder 
efterfølgende på kirkekaffe. 

PÅSKEN PÅ HJARNØ

FRILUFTSGUDSTJENESTE

 Se flere billeder på Glud - Hjarnø 
 Kirkers Facebook-side

HJARNØ


