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Sådan skal også 
I se på jer selv: 

I er døde for synden, 
men levende for Gud 

i Kristus Jesus.
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Corona-kirkeblad nr. 2
Af sognepræst Ulrik Dige

Jeg ved ikke om det kan ske, at der også kommer et Corona-kirkeblad nr. 3, men 
som det ser ud lige nu i skrivende stund, er der ikke basis for at langtidsplanlægge 
arrangementer i og omkring Glud Kirke og præstegården. Og derfor kan man fristes 
til at kalde også denne udgave af kirkebladet for ’kirke-pamfletten’…

Biskoppeligt besøg i 2021
Gudstjenesteoversigten finder du bag på, for heldigvis er vi da kommet godt i gang 
med at holde gudstjenester – med restriktioner. Og først i det nye år satser vi på at 
få biskoppen på besøg til gudstjeneste i Glud Kirke. Vi har også udsigt til at få de 
længe ventede konfirmationer overstået og snart planlægger vi at tage imod både 
de ny konfirmander og de ny minikonfirmander.

Alle Helgen, julegudstjenester mv.
Jeg vil jo kun nødigt være lyseslukker, men vi bør forudse, at årets store gudstjene-
ster som f. eks. Alle Helgen i starten af november og juleaften kan være underlagt 
antalsmæssige restriktioner som alt andet lige vil give dem et noget andet udtryk 
end man er vant til.

Brugsens lystavle
Vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at informere løbende om, hvad der arran-
geres i kirken eller i præstegården. Det vil fortrinsvis ske på Facebook og enkelte 
gange på Brugsens lystavle, hvorpå vi allerede nu annoncerer alle gudstjenester i 
Glud.



Menighedsråd: Se www.sogn.dk/glud og www.sogn.dk/hjarno
Glud Kirkekontor: Sognepræst Ulrik Dige, tlf.: 7568 3059/ud@km.dk; 
Personregisterfører Helle Bruun Sørensen, mail: hebs@km.dk

Onsdagsgudstjenester i fælleshuset på Museumsvænget kl. 11.00: 30/9, 28/10 og 25/11.

Ved alle højmesser i Glud Kirke samles der ind til Glud Sogns Menighedspleje 
med mindre andet nævnes. Bidrag kan gives på MobilePay 88415.

Gudstjenester i Glud og Hjarnø Kirker
September Glud Hjarnø
Søn. 6. 09.00  10.30 Høstgudstj.   13. set.
Søn. 13. 09.00 Mai  -  14. set.
Søn. 20. 10.30 Høstgudstj.  -  15. set.
Søn. 27. - 19.00   16. set.

Oktober
Søn. 4. 10.30  -  17. set.
Søn. 11. 09.00  10.30   18. set.
Søn. 18. 09.00 Mai  -  19. set.
Søn. 25. - 10.30  20. set.

November
Søn. 1.  16.00  19.00   Alle helgens dag
Søn. 8. 10.30  -  22. set.
Søn. 15. 09.00 Mai  -  23. set.
Søn. 22. - 10.30   Ssik.
Søn. 29.  10.30  09.00   1. sia.

Følg med på Glud-Hjarnø 
Pastorats Facebookside

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

Christina og Mathias
med Frida

Helle Therese og Jan 
med Sia

Christina og Kenneth Udendørs vielse af 
Sara og Kristian


