
 

Glud og Hjarnø Pastorat har en lang tradition 
for minikonfirmand-tilbud og igen i efteråret 
2019 tilbyder vi minikonfirmation for alle på 
3. klassetrin.

I år er der udskiftninger på hjælper-fronten 
og vi rykker sæsonen en smule for at få det 
hele til at gå op.

Således vises det afsluttende krybbespil
i Glud Kirke 2. søndag i advent kl. 10.30 og 
ikke, som hidtil 1. søndag i advent. Og herud-
over har vi blandt underviserne sagt farvel til 
graver Kirsten Kjær og til Gitte Hansen, der 
er flyttet til Horsens. Derfor er vi desto mere 
glade for at kunne byde velkommen til Ketty 
Sørensen fra Glud, som mange vil kende fra 
forskellige sammenhænge.

Og selvfølgelig også en stor tak til både 
Karen Margrete Bisgaard Jensen og Mette 
Andersen, begge fra Snaptun, der heldigvis 
fortsætter og, som begge har flere sæsoner 
bag sig, som minikonfirmand-hjælpere. 
Menighedsrådene vil gerne udtrykke sin 
største anerkendelse for den indsats, der ligger 
bag det at være minikonfirmand-hjælper.

Som det er nævnt andet steds i bladet, kan 
man også opleve minikonfirmandernes egen 
gudstjeneste i Glud Kirke tirsdag den 5. nov. 
kl. 14.30. Minikonfirmandundervisningen 
foregår på tirsdage i september, oktober
og november fra kl. 13.30 til 15.00.

NY ORGANIST TIL GLUD
OG HJARNØ

MINIKONFIRMATION 2019

GLUD SOGNS MENIGHEDSPLEJE

GLUD SOGNS MENIGHEDSPLEJE

GLIMT FRA...

FORSÆTTELSE FRA FORSIDE

Koret ledes fortsat af Kristian Enevoldsen og der 
er øvning hver onsdag eftermiddag kl. 15.30-16.45.
Her følger en oversigt over korets optrædener
i efteråret:

• Onsdag 11/9 kl. 15.30: Kirkedal Ældrecenter
• Onsdag 9/10 kl. 15.30: DagliBrugsen i Glud
• Fredag 25/10-lørdag 26/10: Kor-weekend
• Torsdag 31/10 kl. 16.00: Allehelgens-
 gudstjeneste i Juelsminde Kirke
• Søndag 1/12 kl. 10.00: Glud Museum
• Søndag 15/12 kl. 16.00: Lucia-gudstjeneste
 i Glud Kirke

Høstgudstjeneste for dagplejere,
børnehaven og alle andre
Tirsdag den 17. 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 andre også, så kirken bliver fyldt.

Minikonfirmandernes gudstjeneste
Tirsdag den 5. november kl. 14.30 i Glud Kirke 
indbyder mini-konfirmanderne til deres egen 
gudstjeneste for familie, venner og øvrige (med 
eller uden relation til en minikonfirmand), der 
gerne vil anerkende, hvad minikonfirmanderne har 
brugt tiden til og lært i løbet af efterårets lektio-
ner. Gudstjenesten er kortvarig og flest mulige 
liturgiske led forestås af minikonfirmanderne 
selv. Der er småkage-gaver til alle fremmødte. 

Der er møde om konfirmation og konfirmations-
undervisning tirsdag den 24. september kl. 19.00 
i konfirmandlokalerne ved Glud Præstegård.

Mødet er obligatorisk for konfirmander (og min. 
én forælder), der ønsker at gå til konfirmandun-
dervisning i skoleåret 2019/2020. Der er derfor 
ikke tilmelding til mødet. Men du kan ikke del-
tage i mødet uden på forhånd at have tilmeldt 
dig konfirmandundervisningen via folkekirken.dk.
Tilmelding til konfirmandundervisningen kan 
således ikke foregå ved henvendelse til sogne-
præsten, men alene via folkekirken.dk. Henven-
delser vedr. undervisning mv. er selvfølgelig
velkomne.

På mødet, der ventes at vare til ca. kl. 20.30,
deltager sognepræst Ulrik Dige og Lisbeth
Olander fra Glud Menighedsråd.

Glud Sogns Menighedspleje blev etableret
i sensommeren 2018 og går derfor nu ind
i sit 2. leveår. Vi vil gerne benytte lejligheden
til at takke alle bidragsydere og sponsorere, der 
gjorde det muligt for menighedsplejen allerede
i sit første år at yde hjælp til flere familier.
Således udbetalte menighedsplejen i sin første 
sæson 4.300 kr. på baggrund af ansøgninger.

Nu fortsætter arbejdet med at indsamle midler 
og i den forbindelse minder vi om mulighederne 
for at bidrage med beløb af enhver størrelse.
(Fortsættes..)

• Der samles ind til menighedsplejen ved hver  
 kl. 10.30-gudstjeneste i Glud med mindre   
 andet er nævnt
• Der er en indsamlingsbøsse placeret ved 
 kasselinien i DagliBrugsen i Glud
• Der kan overføres beløb til menighedsplejen  
 via MobilePay til 88415

Glud Sogns Menighedspleje er oprettet med 
henblik på økonomisk støtte i forbindelse med 
højtider og kirkelige handlinger, primært jule-
højtiden og konfirmationshjælp. Ansøgnings-
skemaer er at finde på www.sogn.dk/glud. 

Menighedsrådene i Glud og på Hjarnø har ansat 
Anny Jespersen i en stilling som organist uden 
gennemsnitlig ugentlig arbejdstid. Dvs. at der 
stadigvæk vil være søndage med andre organi-
ster, men at det ud over et helt år oftest vil
være Anny Jespersen, som man ser bag orglet.

Anny, der er bosiddende i Vejle med sin mand 
Henning, er konservatorieuddannet organist – 
den højeste organistuddannelse herhjemme –
og har et langt og alsidigt organistliv bag sig. 
Senest i Nørremarkskirken i Vejle, hvor hun
fortsat spiller som fast vikar.

– Vi er meget begejstrede for at Anny på den 
måde har fundet tid til at ligge en del af sine 
timer her i Glud og på Hjarnø, siger formand for 
Glud menighedsråd, Joan Rasmussen, på vegne 
af begge menighedsråd og tilføjer: - Det er både 
Annys høje niveau rent musikalt og hendes 
behagelige væsen, der gjorde ansættelsen til
et nemt valg.

Torsdag den 17. oktober kl. 14.00-16.00 inviterer 
Glud Menighedsråd til sogne-eftermiddag i Glud 
Præstegård og det er organist, Anny Frederiksen, 
der sammen med sognepræst Ulrik Dige vil lave 
en sang- og musikeftermiddag.

Eftermiddagen kommer selvfølgelig til at
indeholde et par stykker eller tre af de klassiske
årstidssange fra Højskolesangbogen, men
herudover vil Anny og Ulrik i fællesskab også 
prøve at krydre eftermiddagens program både 
med sange hentet lidt længere væk fra og med 
historier fra deres respektive liv og erfaringer 
med sang og musik.

Der holdes en kaffepause midtvejs (kaffe og 
kage formedelst 20 kr.) og arrangementet er
for alle aldersgrupper med lyst til fællessang
og musik.

KONFIRMATIONSINFO-MØDE

SOGNE-EFTERMIDDAG
I GLUD PRÆSTEGÅRD

TO HVERDAGSGUDSTJENESTER
I GLUD KIRKE

Ansatte Anny Jespersen, her bag orglet i Glud Kirke.

Fra venstre: Ketty Sørensen, Mette Andersen
og Karen Margrete Bisgaard Jensen.



Glud og Hjarnø sogne

KIRKEBLADET
Nye tiltag i Glud Kirkes Børnekor
Glud Kirkes Børnekor går ind i sin 3. sæson og indfører 3 nye tiltag: 

• Aflønning af korister
• Årlig kor-weekend
• Obligatorisk forældre-infomøde forud for hver sæsonstart

For det første vil koristerne fremover bliver aflønnet med 50 kr. for medvirken 
ved gudstjenester og arrangementer. Vi gør dette for både at anerkende det 
arbejde og den indsats som koristerne leverer og for at fremme loyaliteten.
Selvfølgelig kræver aflønning også at man medvirker i løbet af ugen til øvning, 
men det er i øvrigt slet ikke et opgør med det hyggelige og sociale i det at gå til 
kor. Det er fortsat et sted, hvor alle, der har lyst til at lære at synge, kan være med.

Som noget andet indfører vi også en årlig kor-weekend for medlemmerne af 
koret, hvor der vil være tid til lidt mere samvær og lidt mere kreativ øvning end 
hvad en øve-eftermiddag normalt giver mulighed for. Hertil kommer, at vi også 
har lyttet til ønsket om enkelte fri-eftermiddage i løbet af året.

Og som den tredje ting starter vi hver sæson med et obligatorisk info-møde, hvor 
vi giver os selv lejlighed til at klæde hinanden på til den kommende sæson ved at 
fortælle om, hvad det vil sige at være medlem af et kirkekor.

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.

Ved ham har vi i troen 
fået adgang til den 
nåde, som vi står i,

og vi er stolte af håbet 
om Guds herlighed.

Romerbrevet 5,2

KONTAKT

Onsdagsgudstjenester kl. 11.00 i fælleshuset på Museumsvænget 25/9, 30/10 og 27/11. Alle er velkomne.

Ved alle højmesser i Glud Kirke samles der ind til Glud Sogns Menighedspleje med mindre andet nævnes. 

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: kirkj@km.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
September

Oktober
November

Gudstjenester i Glud og Hjarnø Kirker
September  Glud Hjarnø
Søn. 1. 16.00 - 11. set.
Søn. 8. 09.00 Holm 10.30 Holm 12. set.
Søn. 15. 10.30 Høstgudstj. - 13. set.
Søn. 22. 09.00 10.30 Høstgudstj. 14. set.
Søn. 29. 10.30 - 15. set.

Oktober
Søn. 6. - 09.00 Mai 16. set.
Søn. 13. 10.30 - 17. set.
Søn. 20. - 10.30 18. set.
Søn. 27. 10.30 - 19. set.

November 
Søn. 3. 16.00 19.00 Allehelgen
Søn. 10. 09.00 Mai - 21. set.
Søn. 17. - 10.30 22. set.
Søn. 24. 10.30 - Ssik.

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.

Tine og Rasmus med Asta

Fra Glud Kirkes Børnekor øve-weekend 2018 med Juelsminde Kirkes Børnekor.


