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KIRKEBLADET
Går du til alters?
Prædiket om alt
Jeg er aldrig bevidst gået uden om et kontroversielt emne, når jeg prædiker. Hvis 
det gav mening i prædikenens øvrige sammenhæng, har jeg inddraget det. Jeg 
har således talt for både at give muslimske terrorister en rigtig (muslimsk)
begravelse og for homoseksuelles/lesbiskes ret til at adoptere.

Halvdelen
Ét emne har jeg dog altid holdt mig fra af ren og skær frygt for at få menig-
heden alvorligt på nakken, nemlig: Hvorfor er det kun gennemsnitligt halvdelen 
af den tilstedeværende menighed, der går til alters? Hvorfor bliver nogen
siddende? Ikke fordi at man simpelthen ikke må blive siddende, for det må
man – og sådan skal det blive ved med at være – men hvorfor er det, at nogen 
springer over?

Stor frustration
Dette forhold har jeg aldrig rigtigt turde berøre, da det næsten ikke er til at gøre 
uden på samme tid at lyde bebrejdende. Og det vil jeg under ingen omstændig-
heder byde nogen, når det netop ikke er tvungent at deltage i altergangen.
Når jeg så alligevel tager det op nu, skyldes det dels min ærgrelse over det –
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Elsk jeres fjender
og bed for dem,
der forfølger jer,

 for at I må være
jeres himmelske

faders børn

Matthæusevangeliet 
5,44-45

KONTAKT

Onsdagsgudstjenester i fælleshuset på Museumsvænget: 29/8 og 26/9. Begge gange onsdage og 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
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
Juni
Juli

August

Gudstjenester i Glud og Hjarnø Kirker
Juni   Glud Hjarnø
Søn. 3. - 09.00  Mai  1. set.
Søn. 10. 10.30  Mai -  2. set.
Søn. 17. - 19.00  Dykær  3. set.
Søn. 24. 16.00  Unold -  4. set.

Juli
Søn. 1. - 09.00  Mai  5. set.
Søn. 8. 09.00  Mai -  6. set.
Søn. 15. - 09.00  Dykær   7. set.
Søn. 22. - -  8. set.
Søn. 29. 09.00  Mai -   9. set.

August 
Søn. 5. - 10.30  10. set.
Søn. 12.  16.00 -  11. set.
Søn. 19. 10.30 19.00  12. set.
Søn. 26. 10.30  Konfirmandindskrivning -  13. set.

Christina og Rasmus med Laurits Katrine og Jeppe med Alfred Mathilde og Mads med Ingrid

HJARNØHJARNØ

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

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

Tina og Morten med Karla Marie



 

GLIMT FRA...

GLUD KIRKES BØRNEKOR

Glud Kirkes klokkestabel har undergået større
reparationer: Det gamle skifertag er udskiftet
og bærende midterstolper ligeledes. 

Glud Kirkes konfirmander 2018.
Tak til fotograf Lis Albertus for udlån af billede.

Onsdag den 11. april var konfirmander fra Glud og elever 
fra hhv. Phønix Efterskole på Hjarnø og True North Efter-
skole samlet hos sidstnævnte til et fælles sangprojekt.
Kristian Enevoldsens band leverede musikken til de to 
sange: Volbeat ’For evigt’ og ’Gi’ os lyset tilbage’.

Glud Kirke er godt i gang med at indføre en ny tradition 2. påskedag: En liturgisk gudstjeneste hvor vi genlæser alle teksterne 
fra påskens højtidsdage: Palmesøndag, Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag – selvfølgelig 2. påskedag selv. Imellem læsning-
erne er der musik og igen i år kom tonerne fra organist Annelise Frederiksen, Juelsminde, flankeret af søstrene Agnete og 
Johanne Wigh de Haas.

Forhenværende folketingsmedlem, minister, amtsborg-
mester mv., Laurits Tørnæs, var til sogneeftermiddag
i Glud og fortalte om sit spændende liv og om hvordan 
man kan blive tvunget til at turde åbne nye døre, når 
andre lukkede sig.

En af de seneste trends i det folkekirkelige 
arbejde er hjemmestrikkede dåbsklude.
Normalt tørrer præsten den ny-døbtes hoved 
med en almindelig hvid, vaskbar stofserviet, 
men på Hjarnø er man gået over til hjemme-
strikkede dåbsklude med motiver som f. eks. 
kors. Man gør det for på den måde at intensivere
dåbsfamiliens oplevelse af barnedåben og for at 
gøre det muligt at give familien et varigt minde 
med hjem i form 
af dåbskluden.

Andre steder
bruger man dåbs-
lys, men de har 
det jo med at 
brænde ned før 
eller siden.
En dåbsklud
(en dåbsserviet) burde alt andet lige holde læn-
gere. Det er Irma Damgaard fra Hjarnø Menig-
hedsråd, der har taget initiativet og hurtigt 
meldte der sig en flok af kvinder fra øen, der 
gerne ville hjælpe, så der således nu er et pænt 
lager af personligt strikkede dåbsklude til dåbs-
børn på Hjarnø.

Dåbsklude i Glud Kirke 
Hvis nogen i Glud sogn kunne tænke sig at 
hjælpe med at strikke dåbsklude så traditionen 
også kan indføres i Glud Kirke, er man meget 
velkommen til at henvende sig til sognepræst 
Ulrik Dige.

jeg føler simpelthen, at jeg som præst taber en 
del af menigheden, når halvdelen måske bliver 
siddende – dels at der nu på biskoppeligt initia-
tiv er nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på 
gudstjenestens liturgi og ritualer. Og så fordi jeg 
synes, at emnet må være legitimt at tage op.

Fred og ro
Jeg ved alt for godt, at det kan være svært at gå 
alters: For det første er selve ritualets ordlyd helt 
håbløst (det kan i sig selv være kontroversielt at 
melde ud). Men det er alt for svært og ophøjet. 
Det kan også skyldes, at man føler det for intimt 
og for nært ved knæfaldet; selve altergangen 
kan føles uforståelig eller tom; det kan være 
svært og akavet at få sig rejst eller mast ud fra 
en bænk, hvis andre på bænken forbliver
siddende; der kan være teologiske grunde;
det kan være ren og skær vane fra gammel tid; 
det kan være behovet for at sidde i fred og ro
et par minutter og det kan være behovet for at
distancere sig selv fra noget som andre gør.

Gudstjenesten går i stykker
Det skal selvfølgelig fortsat være lovligt ikke at 
gå til alters. Verden går ikke under af den grund. 
Det kan ikke understreges nok – og heller ikke
at man ikke fremover vil opleve mig skulende
til dem, der ikke går til alters.

Men jeg tror på, at man kan få en bedre gudstje-
neste ved at deltage og jeg føler, at gudstjene-
sten går en lille smule i stykker for mig, når ofte 
mere end halvdelen af den tilstedeværende 
menighed ikke deltager i gudstjenestens alter-
gang. At gudstjenesten på den måde går i styk-
ker, skal forstås på den måde, at vi ikke er sam-
men om hele gudstjenesten. Menigheden bliver 
delt i to. 

Fokus
Dette vil jeg derfor arbejde med i den kommende 
tid. Ikke sådan at invitationen til altergangen 
sådan som den plejer at lyde fra prædikestolen 
fremover vil være mere insisterende. Men jeg vil 
i den kommende tid prøve at arbejde med alter-
gangen i gudstjenesterne i Glud kl. 16.00 og det 
vil også være et fornyet fokus i konfirmand-
undervisningen. 

Kommende konfirmander skal sammen med 
deres forældre deltage i gudstjenesten søndag 
den 26. august kl. 10.30 i Glud Kirke. Efter guds-
tjenesten skal man gå ned i konfirmandstuen
i præstegården på Glud Kirkevej 13 og udfylde
en indskrivningsseddel.

Info-møde
Onsdag den 29. august kl. 19.00 er der infomøde 
i konfirmandstuen om konfirmationsunder-
visningen og igen skal både konfirmander og
forælder/forældre være til stede. Det er meget 
vigtigt: Hér gives vigtige oplysninger om årets 
forløb.

Selve konfirmationen finder sted Bededag,
fredag den 17. maj 2019.
Klokkeslettet kan ikke fastlægges endnu.

Efterårets minikonfirmandundervisning forløber 
over 11 tirsdage og starter med et info-møde for 
forældre og børn i konfirmandstuen på Glud Kir-
kevej 13 tirsdag den 4. september kl. 17.00-17.30. 
Hér kan man hilse på underviserene og blive 
introduceret til forløb og indhold.

1. gang bliver den efterfølgende tirsdag, den
11. september kl. 14.15-15.45 og sidste gang bliver 
tirsdag den 27. november. Minikonfirmanderne 
skal i løbet af efteråret deltage i to guds-
tjenester, hvoraf den ene bliver 1. søndag
i advent, 2. december kl. 10.30, hvor mini-
konfirmanderne vil opføre et krybbespil.

Glud Kirkes børnekor starter en ny sæson
onsdag den 22. august kl. 15.30 i konfirmand-
stuen i Glud Præstegård på Glud Kirkevej 13. 
Man skal gå i 3. klasse for at være med og have 
lysten til at synge – men ellers kræves der ingen 
musikalske forudsætninger. Der øves her efter 
hver onsdag fra 15.30 til 16.45 og man er ude at 
synge med koret gennemsnitligt én gang om 
måneden. Det koster ikke noget at være med.

Har du spørgsmål forud for sæsonstarten,
kan du kontakte korleder Kristian Enevoldsen,
mobil: 2095 2096.

HJARNØ SOGN
STRIKKER DÅBSKLUDE
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