
 

Glud Kirke i 'befrielsesudsmykning' a la 1945
søndag den 5. maj.

Tilmelding til konfirmation foregår fra og 
med i år elektronisk via folkekirken.dk. Dvs. 
at bor du i Glud-Hjarnø Pastorat og skal dit 
barn konfirmeres i foråret 2020, skal du
tilmelde dit barn via folkekirken.dk.

Overgangen til elektronisk tilmelding sker 
både af teknologiske grunde og for at 
opfylde lovkrav i den ny persondatafor-
ordning. Man kan således ikke tilmelde
sig ved henvendelse til præsten.

Det er imidlertid vigtigt at huske, at man 
ved tilmelding alene tilmelder sig konfir-
mation og undervisning. Det handler altså 
ikke om at få valgt sig på et bestemt hold 
eller valgt et bestemt klokkeslæt for selve 
konfirmationen. 

Som udgangspunkt skal man gå til under-
visning i sit bopælssogn/hjempastorat
og konfirmeres i sin sognekirke.

Selvom du tilmelder dig konfirmation, skal 
du forud for undervisningen stadigvæk del-
tage i et orienterende møde, hvor deltagelse 
er obligatorisk. Dato herfor meddeles senere.

Tilmeldingen skal ske senest 1. august.
Man er selvfølgelig velkommen til at
henvende sig, hvis man har spørgsmål
i forbindelse med konfirmationen.

Sognepræst Ulrik Dige

Søndag den 18. august kl. 19.00 markeres som-
merens afslutning med Hjarnø Kirkes traditions-
rige udendørsgudstjeneste på græsarealerne
ned mod vandet uden for kirkediget. Pernille 
Böser medvirker på tværfløjte.

Der serveres kirkekaffe efter gudstjenesten.

GLIMT FRA...ELEKTRONISK TILMELDING
TIL KONFIRMATION

UDENDØRS SENSOMMER-
GUDSTJENESTE PÅ HJARNØ

GLUD KIRKES BIBEL
GENPLACERES I KIRKEN

GLIMT FRA...

Ved pinsegudstjenesten den 9. juni kl. 10.30
i Glud Kirke genplaceres Glud Kirkes bibel på 
alteret i Glud Kirke.

Bibelen, der i nogen år har levet en lidt hengemt 
tilværelse på sognepræstens kontor i præste-
gården, har trængt til en genindbinding, da
bogryggen var faldet af og på det nærmeste 
havde revet for- og bagside med i faldet.
Imidlertid synes menighedsrådet, at bibelen
er et så stort og flot historisk klenodie, at man 
besluttede at lade Weber og Poulsens Bog-
binderi i Svendborg restaurere den.

 - Af indskriften kan vi se, at Bibelen blev
skænket Glud Kirke i 1939 af Elisabeth Tegner
og direktør L. F. Tegner, rd. Desværre ved vi ikke 
mere end det, men vi er i gang med at under-
søge, om det er muligt at finde flere oplysninger 
om donationen, siger Lisbeth Olander Rasmussen 
fra Glud Menighedsråd, som også har stået
i spidsen for arbejdet med restaureringen og til-
føjer: - Vi er meget glade for resultatet og synes 
også, at bibelen fremover bør have sin plads på 
alteret i kirken. Efter gudstjenesten pinsedag vil 
der være mulighed for at gå op til alteret og tage 
den ny-restaurerede bibel i nærmere øjesyn.

Til gudstjenesten i Glud Kirke pinsedag vil der
ud over genplaceringen af Glud Kirkes bibel også 
lyde bibeltekster på andre tungemål end dansk.

Således har vi spurgt et par herboende i sognet 
med andet modersmål end dansk om at læse
et par af gudstjenestens tekster og bønner på 
deres modersmål for på den måde at tilføre en 
(Fortsætter næste spalte)

dimension fra pinsedags vanlige læsning bl. a. 
fra Apostlenes Gerninger, hvor det fortælles, at 
modtagelsen af Helligånden fik apostlenetil at 
tale på andre tungemål end deres eget og tilmed 
så alle andre kunne forstå det.

Alle de tekster, der til gudstjenesten læses på 
andre sprog, vil til lejligheden selvfølgelig være 
trykt på dansk på omdelte ark, så ingen går glip 
af betydningen og gudstjenesten vil i øvrigt 
følge den vanlige højmesses liturgi. Vi håber
dog alligevel, at alle kan se en pointe i på denne 
måde at tydeliggøre pinsebudskabet om, hvad 
Guds ånd kan udvirke.

2. Pinsedag kl. 14.00 vil der traditionen tro være 
udendørs pinsegudstjeneste på Glud Museum. 
Der vil være gratis adgang til museet fra kl. 13.30 
og selve gudstjenestens afvikles som vanligt
på arealet uden for Badensminde. Glud Kirkes
Børnekor medvirker under ledelse af korleder
Kristian Enevoldsen.

Man kan med fordel medbringe tæppe eller 
havestol til at sidde på. Menighedsrådet byder 
efter gudstjenesten på kirkekaffe i museets café. 
Kun i tilfælde af vedvarende regn aflyses guds-
tjenesten.

2. PINSEDAG PÅ GLUD MUSEUM

PINSEDAG I GLUD KIRKE

Gravermedhjælper Tom Jensen på arbejde.

Ved gudstjenesten søndag den 3. marts markerede elever fra 
Glud Skole årgang 1959 60-års dagen for deres konfirmation.

HUSK GLUD SOGNS
MENIGHEDSPLEJE

88 415



Glud og Hjarnø sogne

KIRKEBLADET
Familie-Sankt Hans
i præstegårdshaven
Søndag den 23. juni kl. 17.00 er der Sankt 
Hans-bål for hele familien i præstegårds-
haven i Glud. Som sædvanlig starter
arrangementet med at Juelsminde Pige-
garde går fra Brugsen i Glud kl. 17.00 og
til præstegårdshaven. Man kan både møde 
op ved Brugsen og følge med garden eller 
afvente deres ankomst i præstegårdshaven. 
Der er indgang til præstegårdshaven via 
konfirmandstuen.

Pigegarden giver et par numre efter 
ankomst til haven, hvorefter sognepræst 
Ulrik Dige holder en lille båltale. Og så
synger vi selvfølgelig Midsommervisen. 
Herefter tændes bålet og der serveres
pølser med tilbehør, snobrødsdej, kaffe
og the mv. Man kan med fordel medbringe 
stol/tæppe til at sidde på i haven.

Arrangementet er for alle – børn, unge, ældre – men børn skal dog være ifølge 
med voksne. Pris kr. 20,- pr. person uanset alder. Kun i tilfælde af vedvarende 
regn aflyses arrangementet. Arrangementet slutter ved 19-tiden, så der er
mulighed for både at tage de mindste med og mulighed for at man kan fort-
sætte til de traditionelle Sankt Hans-bål senere på aftenen.

Arrangør: Glud menighedsråd.

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.

Men jeg siger jer, at I 
ikke må sætte jer til 

modværge mod den, 
der vil jer noget ondt.

Matt. 5,39

KONTAKT

Onsdagsgudstjenester kl. 11.00 i Fælleshuset på Museumsvænget: 28/8 og 25/9. Alle er velkomne.

Ved alle højmesser i Glud Kirke samles der ind til Glud Sogns Menighedspleje eller til kirkelige organisationer,
der alle er at finde på Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalgs indsamlingsliste. Det annonceres fra
prædikestolen, hvem der samles ind til den pågældende søndag.

Indsamlingsresultater fremgår af kirkens årsregnskaber, der kan ses på www.sogn.dk/glud eller ved henvendelse
til Glud Kirkes personregisterfører.

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:
Janni Grotkær Nielsen
Mail: jgni@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

2019
Juni
Juli

August

Gudstjenester i Glud og Hjarnø Kirker
Juni   Glud Hjarnø
Søn. 2. 09.00 Mai - 6. sep.
Søn. 9. 10.30 09.00 Pinsedag
Man. 10. 14.00 Glud Museum - 2. Pinsedag
Søn. 16. 16.00 10.30 Trinitatis
Søn. 23. 10.30 - 1. set.
Søn. 30. 09.00 Mai - 2. set.

Juli
Søn. 7. - 19.00 Mai 3. set.
Søn. 14. 09.00 Mai - 4. set.
Søn. 21. - 10.30 5. set.
Søn. 28. 10.30 - 6. set.

August 
Søn. 4. 09.00 Kristiansen - 7. set.
Søn. 11. - 10.30 8. set.
Søn. 18. 10.30 19.00 Friluftsgudstjeneste 9. set.
Søn. 25. 10.30 - 10. set.

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.

Xenia og Jan med Nohr Ineta og Sebastian med Alexander Ernst og Inge Sara og Martin med Agnes

Tilmelding senest fredag d. 21/6
Mail: ud@km.dk / mobil: 29 63 73 01
eller Glud - Hjarnø Kirkers facebook

HJARNØ


