
Glud og Hjarnø sogne

KIRKEBLADET
Over 15.000 kr. indsamlet til 
Glud Sogns Menighedspleje
Af sognepræst Ulrik Dige

Glud Kirkes menighedsråd søsatte i løbet af efteråret Glud Sogns Menighedspleje 
som et diakonalt bidrag til kirkelivet i sognet. I første omgang med henblik om at 
kunne tilbyde julehjælp.

Efteråret er gået med at indsamle penge på forskellig vis og vi er glade for at 
kunne meddele at vi er i hus med midler i en sådan forstand, at vi er parate til at 
uddele de første midler. I første omgang kun til julehjælp. Ansøgningsskemaer 
kan rekvireres ved henvendelse til personregisterfører Lisbeth Olander, limr@km.dk

Kirkebladet udgives af menighedsrådene i Glud og på Hjarnø. Redaktion: Ulrik Dige, 75 68 30 59.
Sats og tryk: Form & Farve, Glud, 75 68 39 33. Forsidevignetten er tegnet af John Madsen.

Jeg udsletter dine 
overtrædelser som en 
sky, dine synder som 

et skylag. Vend til-
bage til mig, for jeg 

har løskøbt dig.

Esajas' Bog 44,22

KONTAKT

Onsdagsgudstjenester kl. 11.00 i fælleshuset på Museumsvænget: 30/1 og 27/2. Alle er velkomne.

Ved alle højmesser (kl. 10.30) og eftermiddagsgudstjenester kl. 16.00 i december måned 
i Glud Kirke samles der ind til Glud Sogns Menighedspleje.

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
Træffes efter aftale.

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

2018
December

2019
Januar

Februar

Gudstjenester i Glud og Hjarnø Kirker
December  Glud Hjarnø
Søn. 2. 10.30 09.00 1. sia.
Søn. 9. 16.00 Lucia 14.00 Lucia 2. sia.
Søn. 16. 16.00 D9L 14.00 Koncert 3. sia.
Søn. 23. 10.30 - 4. sia.
Man. 24. 1 1.00 For børn 14.30 Juleaften 
  16.00
Tirs. 25. 10.30  - Juledag
Ons. 26. - 10.30 2. juledag
Søn. 30. 10.30  - Julesøndag

Januar '19
Tirs. 1. 16.00 14.00 Nytårsdag
Søn. 6. 10.30 m/kirkekaffe - Helligtrekongers søndag
Søn. 13. - 10.30 1. sehtk.
Søn. 20. 10.30 - 2. sehtk.
Søn. 27. 10.30 19.00 3. sehtk.

Februar 
Søn. 3. 16.00 Kyndelmisse - 4. sehtk.
Søn. 10. - 09.00 Mai Ssehtk.
Søn. 17. 09.00 Mai - Septuagesima
Søn. 24. 10.30 19.00 Seksagesima

Billederne kan også ses på:
Glud - Hjarnø Kirkers facebook-side

Kirkebladet er tilgængeligt på henholdsvis:
http://www.sogn.dk/glud og
http://www.sogn.dk/hjarnoe

Alle billeder bringes 
med tilladelse

(fortsættes på næste side)Anna-Louise og Per med Siv Camilla og Kasper med Aksel Johanna og Jan med Elliot Cecilie og Nikolaj med Lilly

HJARNØ

(fortsættes på næste side)



 

Børnehuset Giraffen var til sin egen 
høstgudstjeneste i Glud Kirke.

23 ud af årets 24 friske konfirmander.

Minikonfirmanderne afviklede en velbesøgt og vellykket 
mini-gudstjeneste, hvor de selv stod for det hele.

Decemberindsamling i DagliBrugsen i Glud
Vi fortsætter imidlertid indsamlingen i håb om 
på sigt også at kunne tilbyde både dåbs- og 
konfirmationshjælp. Ud over mulighederne for 
at yde et bidrag via MobilePay (88415), kirkens 
indsamlingsbøsser eller ved indbetaling vil der 
i løbet af december også blive mulighed for at 
donere kontant i en indsamlingsbøsse placeret 
ved kasselinien i DagliBrugsen i Glud.

På forhånd tak til alle bidragsydere – private og 
erhvervsmæssige, kontante og ikke-kontante 
bidrag – og for enhver beløbsstørrelse. Intet 
bidrag kan være hverken for stort eller for lille.

Kirkekaffe Helligtrekongers søndag
For at markere starten på Glud Sogns Menig-
hedspleje vil menighedsrådet gerne invitere 
til en form for udvidet kirkekaffe Helligtre-
kongers søndag, den 6. januar, i forlængelse af 
højmessen kl. 10.30. Hér vil menighedsrådet 
byde på et stykke kransekage og på uformel vis 
fortælle om den netop overståede lancering og 
første uddeling af midler.

Til efteråret 2019 (september-november) 
ved vi allerede nu, at vi kommer til at mangle 
min. 2 hjælpere til minikonfirmandunder-
visningen. Så har du lyst til at hjælpe sogne-
præsten og 2 andre frivillige med årets 
undervisning, hører vi meget gerne fra dig. 

Minikonfirmanderne mødes tirsdage om 
eftermiddagen fra 14.15-15.45. Du skal 
hjælpe med både praktiske ting (servering 
af frugt, saftevand osv.), hjælpe med at 
styre tropperne, deltage i aktiviteterne og 
bidrage til indøvningen af årets krybbespil.

Årets hjælpere ved minikonfirmandundervisningen.

Det kræver ingen særlige forudsætninger, 
men det er godt at kunne lide at være 
sammen med børn (3. klasse), du skal 
have en ren straffe-attest, kunne stå inde 
for Folkekirkens arbejde og kun klare lidt 
tempo mens børnene er her.

Vi glæder os til at høre fra dig. Ring eller 
skriv gerne til sognepræst Ulrik Dige.

GLIMT FRA...MINIKONFIRMANDHJÆLPERE 
SØGES TIL EFTERÅRET 2019

GLIMT FRA...(FORTSAT FRA FORSIDE)

1. søndag i advent (2. december)
Glud: Minikonfirmandernes krybbespil 
i forbindelse med højmessen kl. 10.30

2. søndag i advent (9. december)
Hjarnø: Lucia-optog kl. 14.00 med børn fra øen
Glud: Lucia-optog kl. 16.00 med Glud Kirkes 
Børnekor

3. søndag i advent (16. december)
Hjarnø: Julekoncert kl. 14.00 med 
Ensemble Equilibrio
Glud: De Ni Læsninger med konfirmand-
forældre og Trio Con Amore kl. 16.00

4. søndag i advent (23. december)
Glud: Højmesse kl. 10.30

Gudstjenester i perioden 24. december – 
1. januar: Se gudstjenesteoversigten på 
bagsiden af kirkebladet

JUL I GLUD OG 
HJARNØ KIRKER

Kyndelmissedag falder hvert år den 2. februar 
og Glud Kirke plejer at fejre denne dag med en 
særskilt gudstjeneste. I 2019 falder 2. februar 
imidlertid på en lørdag og i erkendelse af at det 
kan være lidt svært at kalde til gudstjeneste 
både en lørdag og en søndag, vælger vi i år at 
lade kyndelmissegudstjenesten smelte sam-
men med gudstjenesten søndag 3. februar – 
dog stadigvæk kl. 16.00 og med kyndelmisse-
særpræg i liturgien. 

KYNDELMISSE

Line og Martin og gudfar med Zenia

Helle med Toke og Thomas

Maja og Bo med Ida

Ina og Kim med Mikkel og øvrig familie

Jennie og Steffen og 
gudmor Tilde med Benjamin

Karina og Jakob med Carl

Minikonfirmanderne medvirkede 
ved årets høstgudstjeneste.

Årets minikonfirmander og hjælpere.

Glud Kirkes Børnekor går Lucia-optog 
i Glud Kirke 2. søndag i advent.


