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KIRKEBLADET
Den ubegravede terrorist
Af sognepræst Ulrik Dige

Jeg debuterede som internet-debattør i forlængelse af, at medierne begyndte 
at berette om, hvorledes de muslimske imamer i dén franske by, hvor to islami-
stiske terrorister tog gidsler i en katolsk kirke og skar halsen over på præsten, 
ikke ville give dem en muslimsk begravelse. Dels fordi deres ugerning var så 
ikke-muslimsk som noget kunne være, dels som et tegn på at terror og ret, 
muslimsk tro ikke kan forenes.

Passende straf
Dén beslutning mødte stor opbakning. Fra muslimer, fra kristne, ja, fra snart 
alle og enhver, antageligt ud fra den betragtning, at dét ikke engang at kunne 
blive begravet – det at blive forkastet af en ens egne, ville være noget nær den 
mest passende og ydmygende straf, som man kan give én, der slår ihjel i en 
religions navn. Og at det samtidigt var en fra muslimsk religiøs side længe 
ventet afstandtagen til terrorisme.

Intet menneske
Jeg må sige, at jeg var og er meget uenig i, at de lokale, franske imamers 
beslutning om ikke at ville give de to terrorrister en muslimsk begravelse var 
en rigtig beslutning og jeg er uenig i, at det er en beslutning, der på nogen 
måde kan klæde islam. Faktisk det stik modsatte. 
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Vi blev altså 
begravet sammen 

med ham ved dåben 
til døden, for at 

også vi, sådan som 
Kristus blev oprejst 

fra de døde, skal 
leve et nyt liv.

Romerbrevet 6,4

KONTAKT

Gudstjenester onsdag kl. 11.00 for ældre og brugere af fælleshuset på Museumsvænget: 31/8, 28/9, 26/10 og 30/11.

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
September

Oktober
November

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
September Glud Hjarnø
Søn. 4. - 10.30  15. søndag ef. Trinitatis
Søn. 11. 10.30 Høstgudstj. -  16. set.
Søn. 18. - 10.30 Høstgudstj.  17. set.
Søn. 25. 09.00 Mai -  18. set.

Oktober
Søn. 2. 16.00  19.00  19. set.
Søn. 9. 09.00 Mai -  20. set.
Søn. 16. 10.30  09.00  21. set.
Søn. 23. 09.00 Unold -  22. set.
Søn. 30.  - 10.30  23. set.

November
Søn. 6. 16.00 19.00  Alle Helgen
Søn. 13. 10.30 -  25. set.
Søn. 20. 09.00 Mai -  Sidste søndag i kirkeåret
Søn. 27. 10.30  09.00  1. søndag i advent

Dorte og David med Josefine Lea og Jacob, viet på True North Efterskole Louise og Michael med Marcus

Mathilde og Herman med Gerda

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

HJARNØ

(fortsættes på næste side)



 

GLUD KIRKE 
STARTER BØRNEKOR

BØRNEGUDSTJENESTE 
I GLUD KIRKE

MINIKONFIRMANDERNES 
GUDSTJENESTE

DEN UBEGRAVEDE TERRORIST (fortsat fra forsiden)

OPSTILLINGSMØDE 
OG MENIGHEDSMØDE

SANG- OG MUSIK 
EFTERMIDDAG

Tirsdag den 25. oktober kl. 14.30 indbyder 
årets minikonfirmander til gudstjeneste i 
Glud Kirke. 

Gudstjenesten er for alle og foregår helt og 
aldeles på minikonfirmandernes præmisser 
og i øjenhøjde med børnene. Det vil sige, at 
det er minikonfirmanderne selv, der læser 
gudstjenestens bønner og tekster og som 
også optræder med et par sange.

Gudstjenesten, der varer ca. ½ time, byder 
også på lidt godt at spise, idet minikonfirman-
derne til lejligheden har bagt småkager, der 
gives væk til alle, der kommer og er med til 
gudstjenesten. Ligeledes samles der ind til 
Glud Kirkes julehjælp-projekt.

Tirsdag den 13. september er der landet over 
orienterings- og opstillingsmøder i forbindelse 
med valg til menighedsrådene 2016. På Hjarnø 
er det kl. 19.00 og foregår i forsamlingshuset og 
i Glud er det kl. 19.00 og foregår i konfirmand-
lokalerne på Glud Kirkevej 13. I begge sogne er 
der ved samme lejlighed menighedsmøde, der
er menighedsrådenes obligatoriske, årlige møde, 
hvor der dels redegøres for kirkens aktiviteter, 
dels inviteres til debat om kirkens arbejde.

Såfremt der indleveres flere lister end de 
bestående, skal medlemmer af Folkekirken
i Glud og Hjarnø sogne til stemmeurnerne 
tirsdag den 8. november. Indleveres der ikke 
flere lister end de bestående afgøres valget 
ved såkaldt aftalevalg.

Glud Kirke starter 
et børne-kirkekor 
og øver hver onsdag 
eftermiddag i kon-
firmandlokalerne 
i præstegården fra 
kl. 15.30 til kl. 16.45. 
Dermed kan man 
sagtens nå videre 
til aktiviteter i 
hallen eller på 
stadion kl. 17.00.

Koret ledes af 
Kristian Enevoldsen, 
der er 42 år og som 
bor i Klejs med sin 
familie. Til daglig er han organist i Barrit og 
Vrigsted kirker og ernærer sig derudover som 
musiker i mange forskellige sammenhænge. 
Kristian, der er uddannet pianist og musik-
pædagog fra Det Jyske Musikkonservatorium, 
vil være kendt af flere i Glud allerede, da 
han har gæstet os til sogneeftermiddage 
og tidligere også har afviklet gospel-week-
ends i Glud.
 
- Menighedsrådet har længe gerne villet 
kunne tilbyde kor, for kirke og korsang 
hører sammen. Og vi synes også, at der 
mangler et musikalsk tilbud til byens børn 
og unge. Og Kristian er med hans energi, 
humør og faglighed den helt rigtige mand 
til at stå i spidsen for det, siger menig-
hedsrådsformand Joan Rasmussen, der 
tilføjer, at børnekoret første gang kan 
opleves i Glud Kirke i forbindelse med 
eftermiddagsguds-tjenesten søndag 
den 2. oktober kl. 16.00.

Koret henvender sig til børn fra og med 
3. klasse. Der kræves ingen forudsætninger 
og deltagelse er gratis. Man kan henvende 
sig til Kristian på tlf.: 2095 2096.

Torsdag den 7. september kl. 17.00 
med efterfølgende spisning i konfirmand-
lokalerne og snobrødsbål i haven. 

For alle børn og voksne: kort gudstjeneste 
(30 min.) i absolut børnehøjde i Glud Kirke. 
Det er sjovt og alle kan være med. 

Arrangementet slutter kl. 19.00.

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 krydrer sangene med historier og fortællin-
ger 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.

ærinde. De er da nødt til at begrave ham for at 
vise, at deres religion også har svar på og rum 
og plads til mennesker, der kommer så galt af 
sted som terrorister. Jeg synes, at de med deres 
beslutning efterlader islam et sted, hvor det 
umuligt kan høre hjemme. 

Jeg er bange
Med al den terror som vi oplever, kan jeg sagtens 
forstå alt fra folks frustration, til frygt, til sågar 
hævngerrighed og det, der er værre. Jeg er også 
selv påvirket af terrortruslen i den forstand, at 
jeg kun meget nødig bevæger mig op i en flyve-
maskine og lignende. Men derfra og så til at 
bifalde, at dem, der begår sådanne ugerninger 
ikke skal kunne begraves – det gælder selvfølge-
lig også ’kristne’ terrorister – så taber vi os selv 
og vores menneskelighed. Så siger vi, at det, 
som Gud har skabt, ikke er værd at give tilbage 
til Gud i form af en begravelseshandling – og det 
er voldsomt forkert. Derfor blev det også en 
ganske hård debut som internet-debattør sådan 
som det måske også fremgår af illustrationen.

Dén religion, der endegyldigt forkaster en 
menneske-skabning og ikke vil vide af den, 
tager sig da ikke særligt godt ud, gør den? 
Kan religionen virkelig ikke rumme det? Hertil 
kommer, at der vel ikke er et menneske, der er 
så skidt, at der på intet tidspunkt har været 
noget godt at kunne sige om det? Om ikke 
andet så for de efterladtes skyld (uanset om 
de så vil kendes ved vedkommende eller ej). 
Også de stakkels, sølle terrorister har jo engang 
været små purke med et sikkert charmerende 
smil, når de blev taget op efter middagsluren. 

Selvmål
Derfor synes jeg, at imamernes beslutning om 
ikke at ville give terroristerne en begravelse er 
en skammelig beslutning, et selvmål og sympati 
på den misforståede måde. Det rammer helt ved 
siden ad. Tilsyneladende er deres ærinde både at 
udvise sympati for ofrene og lægge afstand til 
terrorisme, men jeg synes, at de skyder sig selv 
i foden og trækker den religion, som de repræ-
senterer, ned – og det kan umuligt være deres 

GLIMT FRA...

I år med 
deltagelse af 
Juelsminde 
Voksenkor. 
Pænt frem-
møde og vejret 
forblev tørt.

... men bål 
og snobrøds-
bagning 
overlevede 
regnvejret.

Menighedsråd 
og ansatte ved 
Glud Kirke var 
på udflugt til 
Hjarnø og nød 
både maden 
og traktor-
rundvisningen.

 Se flere billeder på Glud - Hjarnø 
 Kirkers Facebook-side

Minikonfirmandernes gudstjeneste 2015

For 4. år i 
træk afholdt 
Glud Kirke 
2. pinsedag 
friluftsguds-
tjeneste på 
Glud Museum.

Stor opbak-
ning til Glud 
Kirkes dåbs-
jubilæum. 
Efterfulgt 
af en mini-
gudstjeneste 
i Glud Kirke.

Børne-Sankt 
Hans med 
Juelsminde 
Pigegarde i 
præstegårds-
haven var 
lige ved at 
regne væk ...


