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For mens vi endnu var 
hans fjender, blev vi 

forligt med Gud, ved 
at hans søn døde.

Romerbrevet 5,10

KONTAKT

Gudstjenester i fælleshuset på Museumsvænget: 30/8, 27/9, 25/10 og 29/11. Alle gange onsdage 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
Christina Hagh

Gravervikar: 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
September

Oktober
November

Gudstjenester i Glud og Hjarnø Kirker
September  Glud Hjarnø
Søn. 3. 10.30 -   12. set.
Søn. 10. 09.00 10.30  13. set.
Søn. 17. 10.30 Høstgudstj. -  14. set.
Søn. 24. - 10.30 Høstgudstj.  15. set.

Oktober
Søn. 1. 10.30 -  16. set.
Søn. 8. 16.00 19.00  17. set.
Søn. 15. 09.00 Mai -  18. set.
Søn. 22. - 10.30  19. set.
Søn. 29. 16.00 Ref. gudstj. -   20. set.

November 
Søn. 5. 16.00 19.00  Alle Helgen
Søn. 12.  10.30 -  22. set.
Søn. 19. - 10.30  23. set.
Søn. 26. 09.00 Mai -  Ssik.

Anja og Lars med Frej Christina og Rene med Mathilde

Mathilde og Herman med Gerda

HJARNØ

Kirkesæsonen starter på ny
Sommerferien er årets længste ferie for de fleste og derfor det tidspunkt på 
året, hvor det største opbrud er. Møder og arrangementer, undervisning og 
aktiviteter lukker ned og starter op igen, og højtiderne melder sig på ny. Alt 
sammen sker det i takt med, at først sensommeren og dernæst efteråret 
sætter ind med alt, hvad disse nu rummer af både gyldne farver og køligere 
dage. Og lige som skoler og foreninger går også kirkerne i gang med sin sæson, 
når sommerferien er overstået.

Kom og vær med
På vegne af både menighedsrådene i Glud og på Hjarnø inviterer vi alle i de to 
sogne til at komme at være med også i kirkens sæsonstart. Måske vil mange 
tænke: ”Der plejer ikke at være noget i kirkernes tilbud, der henvender sig til 
mig”. Men her tænker vi selv meget bredere, når vi inviterer alle til at være med. 

Kender du en konfirmand?
Hvis du gør det, kan man gøre både konfirmanden og kirken (og sig selv) en 
stor tjeneste ved at prøve at engagere sig i konfirmandens deltagelse i kon-
firmationsforberedelse ved f.eks. at gå med vedkommende i kirke en enkelt 
gang – eller måske ved bare løbende at spørge til, hvordan det er at gå til 
konfirmationsforberedelse, om det er spændende eller kedeligt. På den måde 
viser man en positiv interesse i et andet menneskes liv og levned, og det kan 
kun bidrage til noget positivt. Også for kirken.

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

(fortsættes på næste side)(fortsættes på næste side)



 

NY PERSONREGISTRANT I 
GLUD-HJARNØ PASTORAT

Lisbeth Olander, der i forvejen er kontakt-
person i Glud menighedsråd, er ansat som 
ny personregistrant i Glud-Hjarnø Pastorat. 
Hun afløser Kirstine Jensen, Hjarnø. 

Glud menighedsråd vil gerne 
benytte lejligheden til at takke 
Kirstine for indsatsen igennem 
de seneste 4 år og samtidigt
byde velkommen til Lisbeth
på denne post også.

Søndag den 29. oktober kl. 16.00 fejrer Glud Kirke 
500-året for den lutherske reformation ved en
reformationsgudstjeneste i Glud Kirke. Den
musikalske ledsagelse af gudstjenesten leveres
af KFUM-spejdernes musikkorps i Hedensted.

Gudstjenesten vil forløbe som en normal 
gudstjeneste gør med salmer – af bl. a. Luther
selv – tekstlæsning, bønner og prædiken, men vil også indeholde elementer af forskellig karakter, der 
er med til at understrege festligheden. Vi håber på, at mange vil deltage i fejringen og menighedsrådet 
vil forsøge at gøre lidt ekstra ud af den efterfølgende kirkekaffe i våbenhuset.

GLIMT FRA...

BØRNEKORETS EFTERÅRSPROGRAM

REFORMATIONSGUDSTJENESTE MED
KFUM-SPEJDERNES MUSIKKORPS FRA HEDENSTED Familie-Sankt Hans i præstegårdshaven i Glud 

med Juelsminde Pigegarde
Årets konfirmander
Foto venligst udlånt af Lis Albertus

Udendørs pinsegudstjeneste og Grundlovsmøde 
på Glud Museum

5-års dåbsjubilæum i Glud Kirke

Torsdag den 26. oktober kl. 14.00 kommer
TRIO CON AMORE på besøg til en sogneefter-
middag i Glud. Trioen leverer wiener-, operette- 
og salonmusik, evergreens og den form for 
underholdningsmusik, som tidligere blev 
spillet på restauranter og cafeer, og som blev 
transmitteret i radioen fra middagskoncerterne 
på landets største restauranter.

Denne torsdag eftermiddag tager TRIO CON 
AMORE os med på en musikalsk rejse gennem 
tv-serien ’Matador’. Serien i sig selv behøver vist 
ingen nærmere præsentation, men musikken, 
der høres i de forskellige afsnit, har også sin 
egen historie.

TRIO CON AMORE består af cellist Marie Magni, 
pianist Svend Poulsen og violinist Tom Andersen. 

Alle er velkomne, unge og ældre og dem midt 
imellem. Der serveres kaffe og kage midtvejs, 
for hvilket der betales kr. 20,- 
Arrangementet i sig selv er gratis og slutter 
senest kl. 16.00.

Glud Kirkes børnekor øver i konfirmandlokalerne 
hver onsdag eftermiddag fra kl. 15.30-16.45.

Der er åbent, så man kan gå direkte derhen efter 
skole. Det koster ikke noget at gå til kor, men 
man forpligtiger sig selv til fremmøde hver gang, 
på samme måde som når man går til fodbold 
eller gymnastik. Der er ingen adgangskriterier, 
ud over at du skal være startet i 3. klasse.

Korleder Kristian Enevoldsen kan kontaktes 
på tlf.: 2095 2096.

Børnekoret deltager foreløbigt i følgende guds-
tjenester og arrangementer i løbet af efteråret:

Tirsdag den 12. september kl. 17.30: 
I DagliBrugsen i Glud ifb. med foredrag 
af kirkeminister Mette Bock
Søndag den 8. oktober kl. 16.00: 
Eftermiddagsgudstjeneste i Glud Kirke
Søndag den 5. november kl. 16.00: 
Alle Helgen-gudstjeneste i Glud Kirke
Søndag den 10. december (2. sia.) kl. 16.00: 
Lucia-gudstjeneste i Glud Kirke

Børnekoret
Det kan også være, at du kender nogen, der går
i 3. klasse eller derover, og som du synes skal 
opfordres til at prøve at synge i Glud Kirkes 
børnekor. Børnekoret har en fantastisk dygtig 
leder i Kristian Enevoldsen, og der ligger masser 
af gode vitaminer gemt i det at lære at synge 
i kor. Som du kan se andetsteds her i bladet, 
er der i løbet af efteråret flere muligheder for 
at opleve koret synge i Glud Kirke. Og vi håber, 
at rigtig mange – piger og drenge – vil finde 
vej til koret i denne dets anden sæson.

Spændende arrangementer
Både i Glud og på Hjarnø vil vi også i den
kommende sæson forsøge os også med både 
vanlige og velkendte arrangementer og guds-
tjenester, der hver især er tilpasset traditionen
i de enkelte sogne. Som omtalt tidligere (og se 
her i bladet) forsøger Glud Kirke i samarbejde 
med DagliBrugsen i Glud sig med et kombineret 
foredrags-, spise- og kor-arrangement, når 
kirkeminister Mette Bock kommer til brugsens
foredragslokaler. Hér bliver der mulighed for at 
høre kirkeministeren forholde sig til Folkekirkens 
aktuelle situation, høre børnekoret synge og 
samtidigt få lidt aftensmad.

Velkommen til alle
Så når vi siger: ”Velkommen i kirkerne” til alle, 
mener vi det. Vi mener, at vi har gudstjenester 
og arrangementer – en sag – som vedrører os 
alle på en eller anden måde og som derfor også 
åbner op for mange måder at engagere sig på.

SOGNE-EFTERMIDDAG I GLUD(FORSAT FRA FORSIDE)

VOKSEN-FÆLLESKOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arr.: Hedensted Provsti 

Har du lyst til at fejre reformationsjubilæet med sang og musik? Så kom og syng 
salmer og mindre korstykker fra tiden omkring reformationen og frem til i dag 
sammen med alle kirkekorene i Hedensted Kommune. 
  
Er du sangglad, så kom til en af øve-aftenerne (se nedenfor), og til øvedagen 
lørdag 30. september kl. 13.00–16.00 i Løsning Kirke. Kl. 16.00 er der koncert for 
offentligheden i Løsning Kirke. 
 
Her kan du se, hvor og hvornår du kan øve forud koncerten 30/9: 

 Juelsminde: Kirkebakkehuset, torsdag den 28/9 kl. 19.00-21.00 
 Barrit: Kirkehuset, onsdag den 27/9 kl. 19.00-21.30  

 

REFORMATIONSJUBILÆUM FOR SANGGLADE

Har du lyst til at fejre reformationsjubilæet 
med sang og musik? Så kom og syng salmer
og mindre korstykker fra tiden omkring refor-
mationen og frem til i dag sammen med alle 
kirke-korene i Hedensted Kommune.
 
Er du sangglad, så kom til en af øve-aftenerne 
(se nedenfor), og til øvedagen lørdag den
30. september kl. 13.00–16.00 i Løsning Kirke. 
Kl. 16.00 er der koncert for offentligheden
i Løsning Kirke. 

Her kan du se, hvor og hvornår du kan øve 
forud koncerten lørdag den 30. september:

•	 Juelsminde:	Kirkebakkehuset,
 torsdag den 28. september kl. 19.00-21.00

•		 Barrit:	Kirkehuset,
 onsdag den 27. september kl. 19.00-21.30 

Arr.: Hedensted Provsti

   MUSIK, MAD OG METTE
Fyraftensmøde med kirkeminister Mette Bock tirsdag den 
12. september kl. 17.30 i Dagli Brugsens arrangementslokaler. 
Glud Kirkes børnekor medvirker.
Traktement: Pølse- og ostebord. Pris: Gratis – øl/vand kan købes.
 
Arrangør: DagliBrugsen Glud og Glud Kirke.


