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Jeg ved, hvilke planer 
jeg har lagt for jer, 

siger Herren, planer 
om lykke, ikke om 

ulykke, om at give jer 
en fremtid og et håb.

Jeremias' Bog 29,11

KONTAKT

Gudstjenester i fælleshuset på Museumsvænget: 31/1, 28/2. Begge gange kl. 11.00.

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:
Lisbeth Olander  
Mail: limr@km.dk
Træffes efter aftale.

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

Næstformand/kirkeværge: Henrik Nielsen
Kasserer: Mads Lorenzen
Kontaktperson: Lisbeth Olander
Lotte Sarkkinen

Graver: Kirsten Kjær
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: Irma Damgaard 
Jens Andersen

Graver: Lilian Kragh 
Tlf. 7568 3609

2017
December

2018
Januar

Februar

Gudstjenester i Glud og Hjarnø Kirker
December  Glud Hjarnø
Søn. 3. 10.30 09.00   1. sia.
Søn. 10. 16.00 Lucia 14.00 Lucia  2. sia.
Søn. 17. 16.00 De 9 Læsninger -  3. sia.
Søn. 24. 11.00 For børn 14.30  4. sia. / Juleaften
  16.00
Søn. 25. 10.30 -  Juledag
Søn. 26. - 10.30  2. Juledag
Søn. 31. - -  Julesøndag

Januar
Man. 1. 16.00 14.00  Nytårsdag
Søn. 7. 10.30 -  1. sehtk.
Søn. 14. - 10.30  2. sehtk.
Søn. 21. 09.00 Mai -  Sidste sehtk.
Søn. 28. 10.30 09.00   Septuagesima

Februar 
Fre. 2. 16.00 -  Kyndelmisse
Søn. 4.  16.00 Kor-gudstjeneste -  Seksagesima
Søn. 11. 09.00 10.30  Fastelavn
Søn. 18. 10.30 -  1. sif.
Søn. 25. 10.30 19.00  2. sif.

Tine og Allan

Mathilde og Herman med Gerda

HJARNØ

Kyndelmissegudstjeneste
og spisning
Glud Kirke fortsætter sin tradition med en gudstjeneste på Kyndelmissedag 
den 2. februar kl. 16.00 som i 2018  falder på en fredag. Bag orglet sidder
organist Pojken Flensborg.

I år udvider vi med et efterfølgende spisearrangement i præstegården kl. 17.30 
umiddelbart efter gudstjenesten, som varer en lille time. Således kan man nå 
hjem omkring inden spisningen, hvis man ønsker det. Menuen vil selvfølgelig 
byde på gule ærter med tilbehør. Arrangementet slutter senest kl. 19.30.
Såvel gudstjeneste som spisning er for alle aldersgrupper.

Kyndelmisse (der kommer af det latinske ’candelarum missa’ = lysmesse) har 
både en folkelig og kirkelig side. Vi vil forsøge at tilgodese begge sider i arran-
gementet, således at gudstjenesten tager udgangspunkt i kyndelmissedags 
gamle helligdagsnavn, Maria Renselsesdag, som refererer til Lukas 2,22-40, 
hvor der fortælles om, hvorledes at Maria tog Jesus med i templet efter sine 
renselsesdage og dér møder Simeon, der kalder Jesus et lys til åbenbaring for 
hedninge.

Denne reference bruges også til at udtrykke længslen efter forårets lys i vinter-
mørket. Spisearrangementet i præstegården vil anskue kyndelmisse fra den 
mere folkelige og vinterlige side med årstidssange og vinterfortællinger.

Pris for spisning: 75 kr. Bindende tilmelding senest fredag den 26. januar til 
præsten.

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

En fyldt konfirmandstue i Glud Præstegård

præsten.



 

GLIMT FRA... FARVEL TIL AGNETHE

...OG TIL KIRSTEN BJØRKE
Bespisningen til reformationsfejringsgudstjenesten. 
29/10

Trængsel i våbenhuset efter minikonfirmandernes 
gudstjeneste 24/10

Årets konfirmander

Kirkesanger
Agnethe Wigh de Haas

Grandækning på Glud Kirkegård november 2017

Kirkeministeren til Glud Kirkes og DagliBrugsen 
Gluds fællesforedrag

Årets minikonfirmander

Minikonfirmanderne på besøg på kirkegården

Trio Con Amore til sogneeftermiddag i Glud 26/10

Søndag den 10. december er der Lucia-gudstje-
neste i Hjarnø Kirke kl. 14.00, hvor det er børn og 
børnebørn fra øen, der står for Lucia-optoget.

Samme eftermiddag kl. 16.00 er der Lucia-guds-
tjeneste i Glud Kirke, hvor det er Glud Kirkes børne-
kor, der går Lucia-optog og synger julesalmer.

Glud menighedsråd er meget glade for at
kunne byde velkommen til et nyt hold på Glud
Kirkegård. Kirsten Kjær er pr. 1. september
ansat som ny graver og vil for mange af kirke-
gårdens brugere allerede være et kendt ansigt,
idet hun siden 2011 har været ansat på Glud
Kirkegård i forskellige stillinger.

- Vi er meget glade for Kirstens ansættelse og 
ser frem til fortsat at nyde godt af hendes høje 
faglighed, hendes mange sidekompetencer og 
venlige væsen, siger formand for Glud menig-
hedsråd Joan Rasmussen. Kirsten Kjær er 45 år 
og bosat i Glud.

Glud Menighedsråd vil også gerne byde hjerteligt 
velkommen til Tom Jensen som pr. 1. oktober er 
ansat som gravermedhjælper (25 timer) på Glud 
Kirkegård. Tom Jensen kommer fra en tilsva-
rende stilling på Ormslev Kirkegård v/Århus og 
har før det bl. a. været i over 30 år hos TDC.
Tom Jensen er 57 år og bor til daglig i Viby J.

Endvidere glæder menighedsrådet sig over, at 
Lonnie Nielsen, der er ansat i virksomheds-
praktik på kirkegården, har fået forlænget sin 
ansættelse indtil januar 2018.

Glud-Hjarnø Pastorats dygtige kirkesanger 
siden september ’13, Agnethe Wigh de 
Haas, stopper med udgangen af 2017 for at 
påbegynde videre uddannelse.

Både menighedsrådene i Glud og på Hjarnø 
vil gerne takke Agnethe for den måde, 
hvorpå Agnethe med sin store drifts-
sikkerhed, gennem-
førte musikalitet og 
behagelige væsen
har udført sin kirke-
sangergerning, inkl. 
lejlighedsvise med-
virken på tværfløjte, 
gennem alle årene
i begge kirker.

Hjarnø Menighedsråd vil endvidere gerne 
takke organist Kirsten Bjørke for hendes 
lange og trofaste indsats som organist i 
Hjarnø Kirke. Kirsten, der blev ansat pr. 1. 
september 2008, stopper med udgangen 
af november måned og kan dermed se til-
bage på 9 års ansættelse ved Hjarnø Kirke. 

Menighedsrådet har i alle årene nydt godt 
af Kirstens liturgiske forståelse og vil gerne 
takke for altid velforberedt musikledsagelse 
til både gudstjenester og kirkelige handlin-
ger – ude som inde – og endvidere takke 
Kirsten for både at være i besiddelse af stor 
fleksibilitet og godt humør.

Som det fremgår af oversigten på bagsiden af 
kirkebladet er der søndag den 4. februar kl. 16.00 
såkaldt kor-gudstjeneste i Glud Kirke.

Betegnelsen dækker over en gudstjeneste, hvor 
kor musik af de 3 børne- og ungdomskirkekor fra 
hhv. Juelsminde, Barrit og Glud vil spille en større 
rolle. Korene starter dagen med en øve-efter-
middag i Glud, der kulminerer med gudstjene-
sten kl. 16.00.

Dagen har også til formål at være en øjenåbner 
for kommende korister fra hele egnen. Musikalsk 
trækkes arrangementet og gudstjenesten af 
organist Annelise Frederiksen, Juelsminde, og 
Kristian Enevoldsen, Barrit.

LUCIA-GUDSTJENESTER
I GLUD OG PÅ HJARNØ

NY-ANSÆTTELSER PÅ
GLUD KIRKEGÅRD

VIDEO-JULEKALENDER

KOR-GUDSTJENESTE

Organist Kirsten Bjørke

Fra venstre:
Tom, Lonnie
og Kirsten

Julie søgård jørgensen 
fra sidste års
video-julekalender

Glud Kirkes Børnekor

Fra den 1. – 24. december vil der også i år hver 
dag være en ny låge i konfirmandernes video-
julekalender på Glud-Hjarnø Kirkers Facebook-
side. Hér læser konfirmanderne en kort 
bibeltekst, der peger frem mod julehøjtiden og 
budskabet om Guds Søns fødsel.


