
Glud og Hjarnø sogne

KIRKEBLADET
Kirkebladet husstandsomdeles ikke længere. 
Fremover skal du hente det i Dagli’Brugsen i Glud. 
På Hjarnø sørger Hjarnø Menighedsråd for at det 
kommer i din ny postkasse på havnen.

Rammer kirkebladet
Som det vil være de fleste bekendt, har 
PostNord i gennem længere tid lidt under 
økonomiske udfordringer og mange af os 
har på en række felter stiftet bekendtskab 
med ændringer i kølvandet derpå i form af 
portostigninger, leveringstider mv. Dette 
rammer nu også husstandsomdelingen af 
kirkeblade sådan som vi har kendt den
i mange år.

Fra og med 1. januar 2018 bortfaldt den ordning hvorunder omdelingen af
Glud-Hjarnø Pastorats kirkeblad har fungeret og menighedsrådene i Glud
og på Hjarnø har derfor måtte se sig om efter en ny måde at få bladet ud på.

Flere muligheder
For Hjarnøs vedkommende vil menighedsrådet sørge for, at du får kirkebladet
i din ny postkasse på havnen, så du kan hente det sammen med din øvrige post. 
Ændringerne vil hér således være minimale. I Glud sogn (Glud og Snaptun byer) 
har løsningen været knapt så oplagt og knapt så ligetil. Selvom det i princippet 
stadigvæk er en mulighed at købe sig til husstandsomdeling hos PostNord eller 
andre distributionsfirmaer er betingelserne – herunder prisen og leveringsbetin-
gelser – nogle helt andre. Og menighedsrådet har også måttet overveje i hvor 
høj grad bladet reelt læses og hvad denne uvished må koste. 

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.

Frygt ikke, du lille 
hjord, for jeres fader 
har besluttet at give 

jer Riget.

Lukasevangeliet 
12,32

KONTAKT

Gudstjenester i fælleshuset på Museumsvænget: 28/3 og 30/5. 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
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
Marts

April
Maj

Gudstjenester i Glud og Hjarnø Kirker
Marts   Glud Hjarnø
Søn. 4. 10.30 -  3. sif.
Søn. 11. 09.00 10.30  Midfaste
Søn. 18. 10.30 -  Maria Bebudelse
Søn. 25. 16.00 19.00  Palmesøndag
Tors. 29. 09.00 10.30  Skærtorsdag
Fre. 30. 16.00 -  Langfredag

April
Søn. 1. 10.30 09.00  Påskedag
Man. 2. 16.00 -  2. påskedag
Søn. 8. 09.00 Vikar -  1. søn. eft. påske
Søn. 15. - 10.30  2. sep.
Søn. 22. 10.30 -   3. sep.
Fre. 27. 10.30 Konfirmation -   Bededag
Søn. 29. - 09.00 Vikar   4. sep.

Maj 
Søn. 6. 10.30 -  5. sep.
Tors. 10.  10.30 -  Kristi Himmelf.
Søn. 13. - 19.00  6. sep.
Søn. 20. 10.30 09.00  Pinsedag
Man. 21. 14.00 -  2. Pinsedag
Søn. 27. 09.00 10.30  Trinitatis

Helle og Henrik med Amalie og Andreas

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



 

Traditionen tro indbyder Glud Kirke sammen
med Glud Museum til 2. pinsedagsgudstjeneste 
på Glud Museum kl. 14.00. I år er det Glud Kirkes 
eget børnekor, der står for den musikalske
ledsagelse i samarbejde med korleder Kristian 
Enevoldsen.

Der er gratis adgang fra kl. 13.30 til museet. Man 
kan med fordel medbringe en klapstol eller et 

tæppe. Menighedsrådet
er vært ved kirkekaffe
i museets café efter
gudstjenesten. I tilfælde
af vedvarende regn aflyses 
gudstjenesten.

GLIMT FRA...

BØRNEKORET

PÅSKE

Skole-/kirke-samarbejdeMinikonfirmandernes krybbespil

Glud Skole til julegudstjeneste

Kor-gudstjeneste 4. februar

De Ni Læsninger i Glud Kirke

True North Efterskole til julegudstjeneste

Glud Kirke har ansat 17-årige Johanne Wigh de 
Haas som ny kirkesanger pr. 1. februar. Johanne, 
der til daglig går på gymnasium i Vejle, er et 
særdeles kendt ansigt i sang- og musik-sam-
menhænge i denne del af Hedensted Kommune 
og spiller bl. a. også violin i Vejle Symfoniorke-

ster. - Johanne er valgt 
som den ene ud af et ret 
så kvalificeret ansøger-
felt, så vi er både glade 
og stolte, siger menig-
hedsrådsformand Joan
Rasmussen. Skulle 
efternavnet virke 
bekendt, kan det skyl-
des, at Johanne er lille-
søster til Glud Kirkes 
hidtidige kirkesanger, 
Agnete Wigh de Haas.

Aftale med Brugsen
Vi er derfor glade for at kunne meddele, at vi har 
indgået en aftale med Dagli’Brugsen i Glud og 
uddeler Benny Michl om, at kirkebladet fremover 
kan fås i Dagli’Brugsen på en måde, så det er 
nemt og naturligt at tage det enten på vej ind 
eller ud af Brugsen. Og bliver det første blad 
væk, kan man tage et nyt næste gang man er
i Brugsen.

Beboere på Museumsvænget
Vi er dog klar over, at det ikke er alle byens 
ældre, der selv foretager deres indkøb i Brugsen 
og derfor vil det selvfølgelig være muligt for 
ældre, gangbesværede, beboere på Museums-
vænget mv. at få tilsendt bladet direkte med 
almindelig brevpost. Hvis man måtte ønske 
dette, skal man således rette henvendelse til 
Glud menighedsråds personregisterfører, Lisbeth 
Olander Rasmussen, på limr@km.dk eller ringe/
skrive til sognepræst Ulrik Dige, hvis man ønsker 
dette.

Løbende overvejelser
Menighedsrådet i Glud vil løbende overveje om 
der skal suppleres med yderligere muligheder for 
at få bladet i Glud eller Snaptun. Menigheds-
rådene havde gerne været denne ændring
foruden, men vil gerne takke Dagli’Brugsen og 
Benny Michl for at hjælpe os på denne måde.
Vi beder om forståelse for beslutningen og håber 
at alle fortsat vil føle, at det er nemt at følge 
med i kirkelivet i Glud-Hjarnø Pastorat.

Glud Kirkes Børnekoret kan i forårsmånederne 
opleves to gange: Til gudstjenesten Palme-
søndag kl. 16.00 i Glud Kirke og 2. pinsedag
til gudstjeneste kl. 14.00 på Glud Museum.

Koret ledes af Kristian Enevoldsen og øver hver 
onsdag eftermiddag i konfirmandlokalerne
i præstegården fra kl. 15.30-16.45. Piger og 
drenge fra og med 3. klasse er velkomne. 

På oversigten på bagsiden af kirkebladet kan 
man se, hvornår påskehøjtidens gudstjenester 
falder og vi håber selvsagt at mange vil finde en 
anledning til at gå i kirken i løbet af denne vores 
største højtid.

Igen i år afholder vi i Glud Kirke 2. påskedag
kl. 16.00 hvad man kan kalde en påske-opsum-
meringsgudstjeneste, hvor vi genlæser de
5 højhelligdages bibeltekster til tonerne af 
musik leveret af søsken-
deparret Agnete og 
Johanne Wigh de Haas 
og organist Annelise 
Frederiksen, Juelsminde.

Torsdag den 12. april kl. 14.00 kommer
Laurits Tørnæs til sogne-eftermiddag
i konfirmandlokalerne i præstegården i Glud. 
Laurits Tørnæs, der er årgang 1936, er en 
mand, der igennem tiden har båret mange 
titler: Han er først og fremmest fisker, men 
nok mest kendt som først folketingsmedlem 
for Venstre. Senere landbrugsminister under 
Poul Schlüter og endelig amtsborgmester i 
Ribe. Han er desuden far til nuværende mini-
ster for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs.

Hertil kommer at Laurits Tørnæs over årene 
personligt har stiftet bekendtskab med livet, 
når det bider fra sig på den hårde måde. Der-
for taler Laurits Tørnæs ud fra emnet: "Man 
må finde livsmodet til at åbne nye døre, når 
nogle lukker sig". Sogne-eftermiddagen 
krydses som vanligt med sang fra højskole-
sangbogen og kaffe midtvejs.

GLUD KIRKES
NYE KIRKESANGER

2. PINSEDAGSGUDSTJENESTE 
PÅ GLUD MUSEUM

LAURITS TØRNÆS KOMMER 
TIL SOGNEEFTERMIDDAG 

FERIE - JUNI OG JULI

(FORTSAT FRA FORSIDE)

Jeg holder ferie i juni og juli måned, hvilket med-
fører, at det i den pågældende periode vil være 
egnens præster, der holder gudstjenesterne
og forretter de kirkelige handlinger, der måtte 

komme. Af samme 
grund springes kirkens 
årlige børne-Sankt 
Hans-arrangement
i præstegårdshaven
over i år.

Med venlig hilsen
sognepræst Ulrik Dige


