
Glud og Hjarnø sogne

KIRKEBLADET
”Som barn fik jeg og min
familie glæde af julehjælp”
Citat: Lisbeth Olander Rasmussen, Glud Menighedsråd

Menighedsrådet i Glud etablerer Glud Sogns 
Menighedspleje med henblik på at starte et
diakonalt arbejde i sognet, der i første omgang
skal gøre det muligt at ansøge menighedsplejen 
om økonomisk støtte op til julehøjtiden.

Målgruppen er:
• Børnefamilier med hjemmeboende børn i alderen til og med 17 år.
• Ældre/enlige 
• Par

Foreningen skal etableres med et økonomisk fundament, der vil gøre det
muligt at åbne for ansøgninger til menighedsplejen. Derfor har menigheds-
rådet foreløbig lavet ét arrangement, der har til formål at sikre menigheds-
plejen midler og hvor deltagerbetalingen går ubeskåret til julehjælp samt
andet diakonalt arbejde i sognet.

Vil du være med til at hjælpe de borgere i Glud Sogn, som måtte have
behov for julehjælp? Så skal du tilmelde dig følgende arrangement:  

Torsdag 4. oktober 2018 kl. 18.00-20.30: Sangaften i præstegården
Kirkesanger Vita Trøjborg og organist Lene Bolsing, Rårup, leder os igen-
nem en musikalsk rejse i dansk sang gennem årtierne fra 1910 til 90’erne.
En blanding af solo- og fællessang indenfor et bredt repertoire af danske
sange. Kom, syng med og lyt!
Der bliver serveret smørrebrød og en øl/vand samt en kop kaffe/te.

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.

Jesus sagde da
til dem: "Når I får 

ophøjet Menneske-
sønnen, da skal I

forstå, at jeg er den, 
jeg er, og at jeg intet 

gør af mig selv ..."

Johannesevangeliet 
8,28

KONTAKT

Onsdagsgudstjenester i fælleshuset på Museumsvænget: 26/9, 24/10 og 28/11. Alle er velkomne.
Ved alle højmesser kl. 10.30 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
September

Oktober
November

Gudstjenester i Glud og Hjarnø Kirker
September  Glud Hjarnø
Søn. 2. - 09.00  Mai 14. set.
Søn. 9. 10.30 - 15. set.
Søn. 16. 09.00 10.30  Høstgudstj. 16. set.
Tirs. 18. 10.00 - Høstgudstj. for dagplejen, børnehaven mv.
Søn. 23. 10.30  Høstgudstj. - 17. set.
Søn. 30. 16.00 19.00 18. set.

Oktober
Søn. 7. 10.30 - 19. set.
Søn. 14. - 09.00  Mai 20. set.
Søn. 21. 10.30 -  21. set.
Søn. 28. 09.00 10.30  22. set.
Tirs. 30. 14.30 - Mini-konfirmandernes gudstjeneste

November 
Søn. 4. 16.00 19.00 Alleehelgen
Søn. 11.  10.30 - 24. set.
Søn. 18. 09.00 10.30 25. set.
Søn. 25. 09.00  Mai - Ssik.

Christina og Rene med Emma Mathilde og Herman og Mathias (gudfar) med Henry

HJARNØ

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

Alle billeder
bringes med 
tilladelse

Kirkesanger
Vita Trøjborg

Organist
Lene Bolsing

(fortsættes på næste side)



 

GLIMT FRA...

Glud Kirkes Børnekor og Barrit Kirkes Ungdomskor til fælleskoncert i Glud Kirke.
Fra venstre Kirsten Jensen, Birgit Vase, Lone Broløs
og Birgitte Christensen

Høstgudstjeneste for dagplejere,
børnehaven og alle andre
Tirsdag den 18. september kl. 10.00 i Glud Kirke 
er der høstgudstjeneste særligt tilrettelagt for 
dagplejere og børnehaven Giraffen. Men alle der 
måtte have formiddagstimerne til rådighed – 
seniorer, ældre, pensionister mv. – er også meget 
velkomne.

Det bliver en gudstjeneste primært i øjenhøjde 
med de yngste, men vi vil meget gerne se også 
andre, så kirken bliver fuld.

Minikonfirmandernes gudstjeneste
Tirsdag den 30. oktober kl. 14.30 i Glud Kirke
er der, hvad vi kalder for bedsteforældre-guds-
tjeneste: Minikonfirmandernes gudstjeneste for 
familie, venner og øvrige (med eller uden relation 
til en minikonfirmand), der gerne vil anerkende, 
hvad minikonfirmanderne har brugt tiden til
i løbet af efterårets lektioner. Gudstjenesten er 
kortvarig og flest mulige liturgiske led forestås 
af minikonfirmanderne selv.

Der er småkager-gaver til alle fremmødte.
Årets mini-konfirmandundervisning forløber 
over 11 tirsdage fra 14.15 til 15.45 med start
den 11/9 og slut 27/11. Årets undervisere er
Mette Andersen og Karen Margrethe Bisgaard 
Jensen, begge Snaptun, Kirsten Kjær og Gitte 
Hansen, Glud, og sognepræst Ulrik Dige.

Glud Kirke annoncerer nu i Glud-hallen. Det sker 
efter grundige overvejelser i menighedsrådet, 
fortæller menighedsrådsformand Joan Rasmusen:  
- Vi har jo også noget at tilbyde til enhver på 
samme måde som enhver anden annoncør har 
det, frisør, håndværker eller hvem det nu måtte 
være – og fortsætter: - Vi ved godt, at det er 
ekstra-ordinært, at kirker reklamerer på denne 
måde, og nogen bliver måske lidt overraskede. 
Men vi synes, at det er en helt igennem sober 
reklame, som vi er stolte af.

Menighedsrådet ser spændt frem til at modtage 
reaktioner på tiltaget og vil herefter evaluere 
ordningen.

Deltagerbetaling 350 kr. pr. person, som 
betales på konto 7160 1914261 eller på 
Mobile Pay på nummer 88415 ved tilmelding.

Bindende tilmelding senest fredag
den 21. september til Lisbeth Olander på
tlf. 23 35 40 56 mellem kl. 16.00-18.00 eller 
på mail: lisbetholanderrasmussen@gmail.com

Ønsker du yderligere oplysninger om menig-
hedsplejens arbejde, skal du henvende dig til 
Lisbeth Olander på mail: Se ovenfor.

Glud Sogns Menighedspleje er en selvstæn-
dig forening under De samvirkende Menig-
hedsplejer.

Søndag den 30. september inviterer Glud Kirke 
til det årlige 5-års dåbsjubilæum, hvor vi fejrer 
dåbsdagen som en glædelig begivenhed.
I år for døbte i 2013.

Fejringen starter i konfirmandlokalerne
i præstegården kl. 15.00 med lagkage til jubi-
larerne og deres familier, og fortsætter med 
gudstjeneste i Glud Kirke kl. 16.00 med deltagelse 
af Glud Kirkes Børnekor.

Alle er velkomne til at deltage i gudstjenesten 
kl. 16.00, uanset om man er dåbsjubilar eller
ej, og uanset om man har relation til en af jubi-
larerne. 

Glud Kirkes Børnekor og korleder Kristian
Enevoldsen kan i efteråret opleves ved
følgende lejligheder:

• Søndag den 30. september kl. 16.00
 til dåbs-jubilæumsgudstjeneste

• Søndag den 4. november kl. 16.00
 til Alle Helgensgudstjeneste

• Onsdag den 28. november kl. 16.00
 i DagliBrugsen, Glud

• Søndag den 9. december kl. 16.00
 til Lucia-gudstjeneste

Koret, der er åbent for medlemmer fra og med
3. skoleklassetrin, øver hver onsdag i konfir-
mandlokalerne i Glud Præstegård fra kl. 15.30 
til 16.45.

Glud Kirke følger i kølvandet på Hjarnø Kirke
og tager dåbsklude i anvendelse ved dåb i kirken 
fra og med dette efterår. Dette er muligt efter
at Birgit Vase Rasmussen, Glud, tilbød at gå
i gang med at producere de dåbsklude – eller 
dåbsservietter om man vil – som bruges til at 
tørre den døbtes hoved efter de tre håndfulde 
vand. Familien tilbydes at få dåbskluden med 
hjem som et minde om dagen.

Glud Kirke døber et sted mellem 10 og 20 børn 
hvert år, så der bliver brug for at supplere 
løbende. Anvendelsen af dåbsklude er de
seneste år blevet et meget udbredt fænomen
i Folkekirken.

Torsdag den 15. november kl. 14.00-16.00
fortæller sognepræst Ulrik Dige om familiens 
europæiske autocamper-rundrejse i sommeren
Fortsætter i næste spalte

TO HVERDAGS-
GUDSTJENESTER I GLUD KIRKE

5-ÅRS DÅBSJUBILÆUM
FOR ÅRGANG 2013

GUDSTJENESTER/KONCERTER
MED GLUD KIRKES BØRNEKOR

GLUD KIRKE
FÅR DÅBSKLUDE

SOGNEEFTERMIDDAG
I GLUD PRÆSTEGAARDGLUD KIRKE PÅ PLADS

I GLUD-HALLEN

(FORTSAT FRA FORSIDE) 2018 ud fra overskriften:
1 hund – 5 mennesker – 7 uger – 12 lande.

Der vises billeder fra turen, og Ulrik Dige 
fortæller om, hvordan turen gik fra at være en 
hurtig tanke i et julekort til et minde for altid.

Der synges som sædvanligt fra Højskolesang-
bogen og serveres kaffe med kage ca. halvvejs. 
Ingen tilmelding. Pris 20 kr.


