
Af Birgitte Rosager Møldrup, Gitte 
Sandager Bjerre og Kristian Bøcker 

Drop-in-bingo og drop-in-frisør er 
begreber, som vi kender. Friheden til 
bare at droppe ind uden forudgående 
planlægning eller tidsbestilling. Det 
nye er drop-in-dåb, og mange tro-
ede i starten, det var en vittighed. 
Men det har nu eksisteret i et par år, 
og konceptet er, at kirken, typisk en 
storbykirke, holder åbent en bestemt 
aften, og at voksne, der endnu ikke er 
døbt, kan ”gå ind fra gaden” og efter 
en kort samtale med præsten blive 
døbt.
 
Hvad er godt ved det? Hvad er ikke 
godt ved det? Er det alligevel for pop-
pet? Eller rammer det tværtimod lige 
ind i dåbens betydning? På den ene 

side understreger drop-in-dåben 
noget meget vigtigt, der gælder for 
enhver dåb: At den ikke er en eksa-
men; at man ikke skal ”tro nok” for 
at blive døbt. Det spæde dåbsbarn 
er jo vores tegn på, at troen absolut 
må være en gave, og oplæringen er 
noget, der kommer bagefter. På den 
anden side er folkekirkens praksis, at 
man ved voksendåb altid har haft en 
indledende dåbsoplæring. Så hvad er 
det rigtige her hos os? Og hvad kan 
man? 

Det er i virkeligheden ret enkelt: I 
vore kirker kan man som voksen 
altid blive døbt. Et menneske må 
ikke hindres i at blive døbt – om 
det så er ved gudstjenesten om søn-
dagen eller ved en højtidelighed på 
et andet tidspunkt, som man har 
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aftalt med præsten. Mange voksne, 
der ikke er døbt som børn, kan godt i 
en senere fase af livet opleve en læng-
sel efter en markering af, at noget er 
større end ”mig”, at man er en del af en 
større sammenhæng, og at Gud skabte 
mig præcis sådan, som jeg er, og som 
sådan er jeg omfattet af Guds kærlig-
hed. Måske synes man, at dåben er 
svaret på denne længsel, men at det er 
for sent at gøre noget ved. 

Men for sent er det aldrig. I musikken 
taler man om ”timing” – om det rigti-
ge tidspunkt. Men når det gælder dåb 
eller en konfirmation, eller en vielse 
eller velsignelse, er der simpelthen 
ikke noget, der hedder dårlig ”timing”. 
Drop det og spring ud i det. Kontakt en 
af os præster, så kan vi mødes og tale 

om, hvordan det kan foregå: om der 
skal være oplæring og hvor meget – 
før eller efter, alt sammen for at belyse 
det ritual, som er kernen, og som vi 
skal lukke øjnene og hjertet op for, 
fordi dette ritual i sig selv rummer et 
løfte fra Gud, som bringer nyt til livet 
mellem mennesker og til livet mellem 
mennesker og Gud. 

FAKTA
OM DROP-IN-DÅB 
Drop-in-dåb blev startet i september 
2017 i Kristkirken Vesterbro i Køben-
havn. Siden da har ideen bredt sig 
til en række kirker i større byer som 
Aarhus, Aalborg, Odense og Randers. 
Siden starten er over 600 mennesker 
blevet drop-in-døbt.

2



Konfirmation

Hvordan er det nu lige med 
konfirmationer og konfirma-
tionsforberedelse?

Hvor skal man gå til præst, hvor kan 
man bliver konfirmeret og hvornår er 
det?

Bor man i Hvejsel sogn, eller føler sig 
knyttet til sognet, har man mulighed 
for at gå til præst i Hvejsel og blive kon-
firmeret i Ildved eller Hvejsel kirke.  

Hvis man går i skole i Kollerup, så vil 
man automatisk få et brev om konfir-
mandindskrivning først i juni i 6. kl. 
Går man på Bredagerskolen, Jelling 
friskole eller et andet sted, må man 
selv være opmærksom på invitationen 
her i kirkebladet.

Skulle tidspunktet for forberedelsen 
ikke passe sammen med ens skole (det 
passer dog altid med Bredager og fri-
skolen i Jelling), har man også mulig-
hed for at følge forberedelsen det sted 
man går i skole, og så blive konfirme-
ret i Hvejsel eller Ildved kirke.

Har I spørgsmål er I, som altid vel-
komne til at ringe på 75873322 eller 
maile til gsw@km.dk

Kære kommende konfirmander og for- 
ældre i Hvejsel og Ildved sogne

Der er konfirmation for jeres barn / 
jeres årgang:

I Ildved kirke d. 3. maj 2020 
kl. 10.30

I Hvejsel kirke d. 10. maj 
2020 kl. 10.30

Jeg ser frem til at møde jer til:

Indskrivning søndag den 
25. august kl. 10.30 i Ildved kirke

Der skal I medbringe kopi af dåbsat-
test. 

Konfirmanderne bliver hentet i bus 
om onsdagen 14.00 v. Bredager-
skolen i Jelling og kørt til konfir-
mandstuen i Hvejsel, eller en af kir-
kerne. I får en plan. Konfirmanderne 
skal selv finde hjem fra forberedelse 
kl. 15.40 (Jeg plejer at få det til at pas-
se med den alm. skolebus)
Forberedelsen begynder i okto-
ber og der vil indimellem være fæl-
lesundervisning og udflugt med kon-
firmanderne i Kollerup/Vindelev og 
konfirmanderne i Jelling. I skal nok få 
nærmere besked

Til konfirmationsforberedelsen skal vi 
snakke om Gud og tro, - hvad kommer 
det mig ved? Høre fortællingen om 
Jesus og synge nye og gamle salmer – 
hvad vil det alt sammen sige mig? Og 
aller vigtigst, så skal vi tale om livets 
store spørgsmål: hvad vil det sige at 
være menneske.
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Konfirmationsbilleder
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Årets udflugt går til egnen 
omkring Silkeborg

Vi kører fra Hvejsel kirke kl. 8.00 og til Sejs-Svejbæk kirke, hvor vi deltager i en 
gudstjeneste og hører noget om denne nye særlige kirke og tankerne bag den. 
Morgenkaffen og morgenmaden indtages undervejs.

Bagefter går eller kører vi hen til Aalekroen (tager ca. 20 min at gå), hvor vi vil få 
serveret en wienerschnitzel.

Efter middagen kører vi til Asger Jorn museet i Silkeborg, hvor vi vil få en rund-
visning, og også mulighed for at gå rundt på egen hånd.

På vejen hjem finder vi et sted i det grønne og drikker vores medbragte kaffe og 
spiser kage.

Vi forventer at være hjemme kl. ca. 16.30.

Prisen er 150kr inkl alt, på nær drikkevarer til middagen. Børn under konfirma-
tionsalderen er gratis.

Har du lyst til at bage en kage til turen, så sig det ved tilmeldingen til 
Fritse Madsen på 60 63 32 54.
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19. SEP. KL. 19.30 I KONFIRMANDSTUEN I HVEJSEL 
FINDES DER MERE MELLEM HIMMEL OG JORD?

Foredragsholder og forfatter Niels Krøjgaard vil denne aften give sit bud på hvor 
nemt man kan manipuleres til at tro på det okkulte. Hør om de teknikker clair-
voyante kan benytte for at skabe illusionen af at være i besiddelse af overnatur-
lige evner. Få interessante og informative historier om spøgelser, spådomme og 
meget mere.

Niels Krøjgaard er en af Danmarks mest benyttede foredragsholdere om okkulte 
fænomener. Gennem de seneste år har han holdt 100-vis af underholdende og 
medrivende foredrag – overalt i landet. 

Niels Krøjgaard er tryllekunstneren som i DR1 dokumentaren “Forført” afslø-
rede den indiske guru Sai Babas evner, som snyd. Han er også medforfatter på 
“Politikens bog om det alternative – En håndbog om mystik og videnskab”. Lige-
ledes er Niels Krøjgaard én af idémændene bag DR1 dokumentarserien “For-
nemmelse for snyd” – hvor han også medvirkede i programmerne.

Findes der mere mellem himmel og jord? Muligvis! Men én ting er sikkert. Når 
du har hørt Niels Krøjgaards foredrag vil du være sikker på, at nogle af de som 
påstår, at være i besiddelse af ægte overnaturlige evner, snyder!

14 NOV. KL. 19.30 
I KONFIRMANDSTUEN I HVEJSEL 
SHADOWLANDS 

Vi ser en af de smukkeste film der findes. 
Shadowlands med Debra Winger og Anthony 
Hopkins

”Shadowlands” er et smukt og rørende drama og ikke mindst en unik kærlig-
hedshistorie, som finder vej til selv de mest hærdede hjerter. Historien om for-
fatteren Lewis’ opvågning til en livsglæde han ikke anede, var mulig, er både 
velfortalt og vedkommende. Ikke mindst takket være en stærk præstation af 
Anthony Hopkins i hovedrollen.

Et subtilt og meningsfyldt drama, hvor de begavede pointer nærmest står i kø.

EFTERÅRETS ARRANGEMENTER
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ONSDAG DEN 6. NOVEMBER KL. 17 
ER DER BØRNETEATER I HVEJSEL KIRKE

"Det er ganske vist" og "Den barmhjertige samaritaner" – med én 
mand i 21 roller! Eventyr og lignelse fortalt og spillet med en sprudlende ener-
gi! H. C. Andersen kommer på besøg i skikkelse af skuespiller Jens Jødal, der 
ved hjælp sjove dukker, mekaniske flagermus, hjælp fra publikum samt en lang 
række stemmer, der imiterer dyrenes egne lyde, genfortæller eventyret "Det er 
ganske vist". Efterfølgende spiller og fortæller Jødal lignelsen om "Den barm-
hjertige samaritaner" med en række skøre rekvisitter. Flere børn bliver klædt 
ud som røvere, og hele publikum inddrages løbende i forestillingen. En udgave 
af lignelsen, der er tro mod fortællingen - men på sin helt egen skøre facon.
Der er pizza i Hvejsel konfirmandstue, Hvejselvej 69, efter forestillingen. Alle er 
velkomne.

ARRANGEMENTER

SØNDAG D. 24 NOVEMBER I HVEJSEL KIRKE KL. 19.30 
KONCERT MED CASH BLACK 

Musik med dybe rødder ned i livets største følelser 

Søndag d. 24 november slå Hvejsel Kirke dørene op til en helt speciel koncertop-
levelse. Her kan man opleve bandet Cash Black, der spiller musik af Johnny 
Cash, i bandets helt egen stil. Det er musik med nerve og intensitet, og det er 
musik, der slår sine dybe rødder ned i livets største følelser. Sangene handler 
om kærlighed og misbrug, om omsorg og had, om liv og død, og ikke mindst om 
tro. Det er ofte enfoldige tekster og simple melodier, men musikken og teksterne 
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får en stor dybde, når de mellem numrene 
udfoldes gennem fortællingen om Johnny 
Cash.

Cash Black består af Martin Bonde Eriksen 
(sang, klaver, guitar), Jan Christoffersen 
(bas), Michael Schrøder (trommer) og Stig 
Svendsen (guitar), og hele bandet sætter 
spilleglæden og kontakten med publikum i 
højsædet.

Så kunne man tænke sig en aften med gedi-
gen, afslappet underholdning med indhold 
og bid, så er det måske lige præcist den aften 
man skulle begive sig afsted til Hvejsel Kirke.

ARRANGEMENTER

TIRSDAG D. 3 DECEMBER KL. 19.30 I KONFIRMANDSTUEN I HVEJSEL
VI SYNGER JULEN IND

Traditionen tro vil vi synge julen ind med nye og gamle advents- og julesange/
salmer. I år er det vores organist Lars Hindborg Skovgaard og Gitte Sandager 
Bjerre som vil sammensætte programmet inden kaffen, og efter kaffe vil der som 
altid være mulighed for at ønske lige præcist din yndlingssang/salme).

TIRSDAG D. 8 OKT., 29 OKT., OG 19 NOV., 
FRA KL 19.30 TIL 21.00 I PRÆSTEGÅRDEN 
SNAK-PÅ-LIVET-LØS 

Vi gentager forrige vinters nye initiativ med disse snak-på-livet-løs aftener. 
Hver aften har et eksistentielt emne, som vi i fællesskab funderer over og prø-
ver at forstå. Man skal på ingen måde kunne noget særligt for at være med. 
Blot være nysgerrig på emnerne og have lyst til at tale sammen med andre om 
aftenens emne. Jeg indleder og styrer samtalen, og har nogle input i fald det 
skulle være nødvendigt. Efterårets emner er: Mening, værdier og valg. Alle er 
hjertelig velkomne, og man behøver ikke komme til alle aftenerne.

Gitte Sandager Bjerre

8



FÆLLESSIDER FOR JELLING • KOLLERUP-VINDELEV • HVEJSEL-ILDVED SOGNE

JULENS FORTÆLLING 2019
Igen i år vil vi indbyde sangglade voksne fra nær og fj ern ti l at deltage ved ”Julens fortællinger” 
søndag den 8. december kl. 14.00 og 16.00. Der vil være 5 øvegange op ti l denne søndag, hvor 
de øvrige kor ved Jelling Kirke ligeledes vil deltage. Øvedagene: Onsdag d.6/11, 13/11, 20/11, 
27/11 og 4/12 kl. 19.30-21.00 i Jelling Sognehus.

Tilmelding ti l Henrik Rosendal: henr3071@gmail.com el. 29899282

BØRNEGUDSTJENESTER 
I EFTERÅRET 2019
Jelling, Hvejsel og Kollerup-Vindelev sogne ti lbyder sammen 
kirke for børn, og alle børn i alle 4 sogne er meget velkomne.

Onsdag 28. august kl. 17.00 er det i Kollerup kirke. Det er 
fyraft enssang for børn og forældre og bedsteforældre, hvor 
vi skal synge nogle af de salmer som bedstefar kender og så 
skal vi lære nye børnesalmer. Der er spisning bageft er for alle 
i LYSNINGEN, der ligger i præstegårdsskoven på Præstegårds-
vej i Kollerup.

Tirsdag 8. oktober kl. 17.00 er det i Jelling Kirke, hvor der 
er børnegudstjeneste om det at være ”Lille og stor” og hvor årets minikonfi rmander i Jelling 
afslutt er deres forløb. Der er pizza i Jelling Sognehus bageft er.

Onsdag 6. november kl. 17.00 er det Hvejsel Kirke, der åbner dørene for børneteater: ”Det 
er ganske vist – den barmhjerti ge Samaritaner”. Der er pizza ti l alle i Hvejsel konfi rmandstue, 
Hvejselvej 67, bageft er.
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Søn 18. aug. 9.s.e.trin 10.30 BRM 9.00 BRM  10.30 GSB 

Søn 25 aug. 10. s.e.trin 9.00 KB1  10.30 BRM16  10.30 GSB16

Ons. 28 aug.   17.006   

Søn 1. sep. 11.s.e.trin 10.30 Signe Toft   9.00 GSB  10.30 GSB

Søn 8. sep. 12.s.e.trin 10.30 KB 11.0017  5 5

Søn 15 sep. 13.s.e.trin 10.30 KB4  10.30 BRM4 10.30 GSB4 

Søn. 22. sep. 14.s.e.trin 10.30 KB 10.30 BRM   9.00 BRM

Søn. 29. sep.  15.s.e.trin 10.30 BRM  9.00 BRM  

Tors. 26. sep.   17.00 BRM12   

Søn 6. okt. 16. s.e.trin 19.30 GSB  10.30 BRM 10.30 GSB7 

Tirs 8. okt.  17.00 BRM6    

Søn 13. okt. 17 s.e.trin 10.30 BRM 9.00 BRM   10.30 GSB

Søn 20 okt. 18.s.e.trin 10.30 GSB  9.00 GSB 16.00 GSB8 

Søn 27 okt. 19 s.e.trin 10.30 KB 10.30 BRM11   10.30 GSB

Søn 3. nov. AlleHelgen 10.30 KB 16.00 BRM 14.30 BRM 16.00 GSB 14.30 GSB

Ons 6. nov     17.0015 

Søn 10. nov. 21.s.e.trin 19.30 KB  10.30 BRM  9.00 KB

Søn. 17. nov. 22.s.e.trin 10.30 KB 10.30 DVP13  10.30 GSB 

Søn 24 nov. s.s.i kirkeåret 10.30 GSB  9.003 19.309 

Ons. 27. nov.   17.00 BRM12   

Søn 1. dec.  1. s. i advent 10.30 KB2  10.30 BRM  10.30 GSB14

Søn 8. dec. 2.s.i advent 14.00 GSB10

   16.00 GSB10

1 Gudstjeneste
 Dereft er sommermøde med Bertel Haarder
2 Eft erfølgende frokost og orientering
  ved menighedsrådet
3 Morgensang v. menigheden
4 Høstgudstjeneste
5 Sogneudfl ugt
6 Børnegudstjeneste
7  med eft erfølgende recepti on i præstegården 

og menighedsmøde
8  Forklaringsgudstjeneste

9  Koncert
10  Julens fortælling
11 Kirkespirerne medvirker
12 Fyraft enssang
13 Gudstjeneste v. provst Dorthe Volck Paulsen 

og med eft erfølgende menighedsmøde
14 Hvejselkoret medvirker
15 Børneteater
16  Konfi rmandindskrivning
17 ”Morgensang ved meningheden” på 

Brandbjerg Højskole

GUDSTJENESTER
DATO NAVN JELLING KOLLERUP VINDELEV  HVEJSEL ILDVED
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GUDSTJENESTER
DATO NAVN JELLING KOLLERUP VINDELEV  HVEJSEL ILDVED
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KB  Kristi an Bøcker, Jelling 
GSB  Gitt e Sandager Bjerre, Hvejsel-Ildved 
BRM  Birgitt e Rosager Møldrup, Kollerup-Vindelev 

GUDSTJENESTER
DATO NAVN JELLING KOLLERUP VINDELEV  HVEJSEL ILDVED
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KALENDER

AUGUST
Onsdag 21. aug. kl. 19.30 Læsekreds: ”Ar” af Audur Ava Olafsdotti  r Sognestuen Kollerup
Søndag 25. aug. kl. 9.00 Sommermøde med Bertel Harder Jelling kirke
Onsdag 28. aug. kl. 10.00 Formiddagscafé med Mogens Ladegaard, Grejs Sognestuen Kollerup
Onsdag 28. aug. kl. 17.00 Fyraft enssang for børn og alle andre m. spisning Kollerup Kirke
Lørdag 31. aug. Fernisering Mytologisk Art Festi val Sognehuset Jelling

SEPTEMBER 
Tirsdag 3. sept. kl. 8.30 Morgensang Jelling kirke
Onsdag 4. sept. kl. 19.30-21 Højskolesangaft en Sognehuset Jelling
Søndag 8. sept. kl 8.00 Sogneudfl ugt ti l Sejs-Svejbæk og Silkeborg Hvejsel kirke
Tirsdag 10. sept. kl. 19-20.30 Konfi rmandindskrivning Jelling kirke
Onsdag 11. sept. kl. 19.30 Fællessang med Ove Rasmussen Sognestuen Kollerup
Torsdag 12. sept. kl. 19.30 Film med mening Byens Bio
Onsdag 18. sept. kl. 10.00 Formiddagscafé med Anett e Lyster-Clausen, Uldum  Sognestuen Kollerup
Onsdag 18. sept. kl. 19.30 Koncert med Janne Mark Pilgrim Trio Jelling kirke
Torsdag 19. sept. kl. 19-21 Verdensarvsforedrag Kongernes Jelling
Torsdag 19. sept. kl. 19.30 Foredrag m/Niels Krøjgard Konfi rmandstuen Hvejsel
Lørdag 21. sept. kl. 9.00 Kirkevandring Jelling kirke
Torsdag 26. sept. kl. 19-21 Verdensarvsforedrag Sognehuset Jelling

OKTOBER
Tirsdag 1. okt. kl. 8.30 Morgensang Jelling kirke
Torsdag 3. okt. kl. 17.00 Fyraft enssang med spisning  Kollerup Kirke/Sognehus
Torsdag 3. okt. kl. 19-21 Verdensarvsforedrag Kongernes Jelling
Torsdag 3. okt. kl. 19.30-21  Højskolesangaft en Sognehuset Jelling
Søndag 6. okt. kl. 12.00 Åbent hus i anledning af boligens 100 års jubilæum Præstegården i Hvejsel
Tirsdag 8. okt. kl. 17.00 Børnegudstjeneste ”Lille og stor” m. pizza Jelling Kirke
Tirsdag 8. okt. kl. 19.30 Snak-på-livet-løs om Mening Præstegården i Hvejsel
Torsdag 10. okt. kl. 19-21 Verdensarvsforedrag Sognehuset Jelling
Torsdag 10. okt. kl. 19.30 Fællessang med Ove Rasmussen  Kollerup Kirke/Sognehus
Onsdag 23. okt. kl. 10.00 Formiddagscafé med Viggo M. Larsen, Fårupgård. Kollerup Kirke/Sognehus
Torsdag 24. okt. kl. 20-21 MOMENTO - ORD OG MUSIK Jelling kirke
Lørdag aft en 26. okt. Den store fejring Monumentområdet
Søndag 27. okt. kl. 10.30 Eft erårets Kirkespire-kor medvirker ved gudstjenesten Kollerup Kirke
Tirsdag 29. okt. kl. 19.30 Snak-på-livet-løs om Værdier Præstegården i Hvejsel
Torsdag 31. okt. kl. 19.30 Foredrag m/Ellen Merete Wilkens Finnseth Kollerup Kirke/Sognehus

NOVEMBER
Søndag 3. nov. kl. 16.00 Tangokoncert Jelling kirke
Tirsdag 5. nov. kl. 8.30 Morgensang Jelling kirke
Onsdag 6. nov. kl. 17.00 Børneteater for alle sogne med pizza Hvejsel kirke
Onsdag 6. nov. kl. 19.30 Læsekreds: ”Bjørnen” af Katrine Marie Guldager  Kollerup Kirke/Sognehus
Torsdag 14. nov. kl. 19.30  Filmaft en: Shadowlands Konfi rmandstuen Hvejsel
Søndag 17. nov. kl. 11.30  Menighedsmøde og frokost. Kollerup Kirke/Sognehus
Tirsdag 19. nov. kl. 19.30 Snak-på-livet-løs om Valg Præstegården i Hvejsel
Onsdag 20. nov. kl. 10.00 Formiddagscafé m. Anny Davidsen, Kollerup Kollerup Kirke/Sognehus
Onsdag 27. nov. kl. 17.00 Fyraft enssang m. Quintett en og julefrokost Kollerup Kirke
Torsdag 28. nov. kl. 20-21 MOMENTO - ORD OG MUSIK Jelling kirke
  
DECEMBER
Søndag 1. dec. kl. 11.30 Menighedsmøde med frokost Sognehuset Jelling
Tirsdag 3. dec. kl. 8.30 Morgensang Jelling kirke 
Tirsdag 3. dec. 19.30 Vi synger julen ind  Konfi rmandstuen Hvejsel
Søndag 8. dec. kl. 14 og 16 Julens fortælling Jelling kirke
Tirsdag 10. dec. kl. 19.30 Julekoncert med Alberte Winding Jelling kirke
Torsdag 12. dec. kl. 19.00  Luciaoptog og julehistorie Vindelev kirke
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SØNDAG D. 15 SEP. KL 10.30 I HVEJSEL KIRKE 
HØSTGUDSTJENESTE OG AUKTION 

Spejderne kommer med deres uniformer og faner, de 
kommende konfirmander kommer med nypudsede 
sko, menighedsrådet kommer med boller, auktiona-
rius kommer med godt humør. 

Kommer du og er med til denne hyggelig gudstjeneste 
og underholder auktion?

(Har du lyst at donere en pose æbler, en buket blom-
ster, en krukke honning eller andet fra havens over-
fold, modtages det meget gerne).

Al overskudet går ubeskåret til spejderne i Ådal,- som 
denne dag også serverer pandekager bagt over bål.

SÆRLIGE GUDSTJENESTER

SØNDAG D. 6 OKT I HVEJSEL KIRKE OG HVEJSEL PRÆSTEGÅRD 
100 ÅRS JUBILÆUM 

Præstegården fylder 100 år! Det vil vi markere med åbent hus i præstegården, 
præstegårdshaven og konfirmandstuen søndag d. 6. okt efter gudstjenesten kl. 
10.30 i Hvejsel kirke. Der vil være åbent i stuerne, det nye køkken og de offi-
cielle lokaler og der vil bliver serveret lidt mundgodt. Arrangementet afslut-
tes med kaffe og kage i konfirmandstuen, hvor formanden vil fortæller lidt om 
hvad menighedsrådet arbejder med og forhåbentlig bliver det til nogle hyggelige 
timer med fælles snak om vores kirke og sogn.
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3. NOVEMBER KL. 14.30
I ILDVED OG KL. 16.00 I HVEJSEL 
ALLEHELGENSDAG 

Allehelgensdag er den dag hvor vi i kirkerne mindes vore 
døde. I vore kirker tænder vi et lys for dem der er døde eller 
begravet i sognet i årets løb og nævner deres navne. Der 
vil også være mulighed for at tænde lys for og mindes dem 
som er døde andets steds eller for flere år siden.

SØNDAG D. 1. DEC KL. 10.30 I ILDVED KIRKE 

Hvejselkoret medvirker ved årets adventsgudstjeneste med nogle 
smagsprøver på hvad de kan.

Præster er til at tale med 

Husk at du altid er velkommen til at skrive eller ringe og bede om 
en samtale med din præst. Det kan være i dit hjem eller på mit kon-
tor. Jeg har tavshedspligt og intet emne er for stor eller småt til at 
kunne blive bragt på bane. Store valg i livet, følelsen af utilstræk-
kelighed, bekymringer, Gud, tro og tvivl, angst, livskriser, svigt, 
døden, kærligheden og alt muligt andet. 

2. pinsedag

Der blev kigget op mod skyerne,- tjekket en 
vejrudsigt,- den sagde lidt regn kl. 17.00. Så 
der blev traditionen tro stillet op til gudstje-
neste i præstegårdshaven kl. 14.00 – regnen 
kom, men det gjorde kirkegængerne også 
125 mennesker trodsede vejret og deltog i 
gudstjenesten i haven trods støvregnen. Der 
var kor og prædiken, bøn og læsning, kaffe 
og kage,- og ja da vi sang Hør tusind tungers 
tusindfryd, da istemte alle havens fugle fra 
trætoppende og det blev pinse. 
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Kirsam

Kold og tør forår, har på kirkegården været lig med triste forårsblomster, så vi 
tog den beslutning at plante sommerblomster 2 uger før vi plejer. Og heldigvis 
gik det godt uden frost og nu med masser af vand.

Der har i Ildved og Hvejsel været fokus på de gamle gravminder og der er taget 
nogle beslutninger om hvordan det skal se ud, så det vil være på kirkegårdspla-
nen, som vi arbejder på, i de næste år. Spørg gerne og vi kan fortælle mere når vi 
er på stederne.

Malene er ansat i vores team og det går rigtig godt, ca. 20 timer i ugen. Der er 
meget at lære, så det tager lidt tid inden hun har været rundt og prøvet det meste. 
Men hun har gåpåmod så det går rigtig fint.

Ellers står der ferie på skift, hen over sommeren, derefter flere opgaver på kirke-
gårdsplanerne, som vi kan gå i gang med, så efteråret bliver også fyldt op.

Men lige nu ønskes i en god sommer og kom gerne og se på de skønne stauder der 
blomstrer på kirkegårdene, vi nyder dem og bruger dem i kirkerne.

Sommerhilsen fra
Graver Marianne Rasmussen

Nyt fra formandsskabet

I skrivende stund sidder vi foran sommerferien. Lige p.t. er der lidt ro på menig-
hedsrådsarbejdet, og vi glæder os alle til en lille pause, inden et spændende 
efterår går i gang.

Vi har haft en tur rundt i lapedarierne i Hvejsel og Ildved Kirke (lapedarie er et 
sted på kirkegården, hvor man opbevarer bevaringsværdige sten).

Lapedariet, Ildved kirkegård fortsætter uændret.

Hvejsel kirkegård – flyttes stenene fra bagest på kirkegården op til 3 tomme 
gravpladser beliggende nord for kirken.
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Ved nederste del af Hvejsel kirkegård plantes en hæk ved kapellet. Vildgræs-
set bevares med gange, og der plantes æbletræer, hvorefter området udgør en 
æblelund.

En bænk sættes under det gamle træ, hvor man er meget velkommen til at sætte 
sig og nyde roen, naturen og den gamle kirke – og de kommende æbler.

Vi tager hul på efterårets aktiviteter søndag 8. september, hvor den årlige som-
merudflugt går til Sejs-Svejbæk Kirke og Silkeborg, se nærmere andet steds i 
bladet. Men der er mange gode aktiviteter af forskellig art hen over efteråret.

En stor opfordring skal lyde fra menighedsrådet om, at I vil støtte op om vores 
fælles kirker og arrangementer.

I er altid velkomne til at kontakte menighedsrådet, hvis I har spørgsmål.

Fra menighedsrådets side vil vi gerne ønske jer alle en rigtig dejlig sommer og 
høst.

Find Rasmussen, formand
Susanne Andersen Stokkendahl, næstformand

Nyt Fra Kirkeværgen
En af de faste opgaver her i foråret er det årlige kirke-
syn, den 8. maj var hele menighedsrådet samt 2 byg-
gesagkyndige rundt og syne Hvejsel og Ildved kirke 
samt præstegården.
Ved eftersynet bliver der så noteret ned hvad der er 
af fejl og mangler, det kan være stort som småt og der 
er en del opgaver som kirkeværgen skal sørge for at 
blive udført.
Taget på graverbygning i Hvejsel er udskiftet, men træværket mangler at blive 
malet. Kalkning af Hvejsel Kirke og kapel er i gang og skulle gerne være færdig 
inden sommerferien. I præstegården er køkkenet brækket ned, og der er ved at 
blive lagt nyt gulv med gulvvarme og så skal det nye køkken sættes op , vi for-
venter at være færdig med køkken i løbet af uge 28. På Hvejsel Kirkegård er der 
nogle låger ud til Ådalsvej, der skal rettes til i løbet af efteråret.
 

Henrik Uhrskov, Kirkeværge
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PRÆSTEGÅRDSFESTIVAL
Der var hygge og sol, musik og sang, bål og leg, latter og snak.
300 mennesker var mødt op til festivalhygge i præstegårdshaven d. 16 juni. 
Nogen havde sørget for scenen, lyd, opstilling, fadøl, popcorn, pølser, 
plakater, kager osv. 

Nogen kom og optrådte på scenen.
Nogen stod i boder.
Nogen ryddede op.
Nogen klappede og sang med.
Og alle så ud til at hygge sig.
Tusind tak til alle som bakkede op om dagen uden jer kunne det ikke lykkes.

Og i særdeleshed tak til den fantastisk styregruppe: Anders Gøtsch, Kim Loft 
Lauersen, Mads Früchstück og Maria Wacher. 

Hvad folk har sagt på facebook om dagen:
• Det var så mega hyggeligt
• Hvor er det fedt der kommer så mange mennesker
• Tak for en hyggelig eftermiddag, rigtig godt arrangement i skønne omgivelser  
 og i perfekt vejr
• Helt igennem dejlig dag
• Jeg glæder mig allerede til næste år
• Tusind tak for at samle og skabe glæder
• Rigtig hyggeligt
• Det har været rigtig dejligt,- flot dag
• Øv vi bor så langt væk,- det ser mega hyggeligt ud.

OG VI GØR DET IGEN! 
DATOEN ER SAT: 14 JUNI KL. 15.00 - 19.00 2020. SES VI?
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SORGGRUPPE 
Har du mistet en som du holdt meget 
af, og synes du at du trænger til at tale 
om det, ja så er sorggruppe måske et 
godt tilbud til dig.

En sorggruppe er en gruppe på 6-8 menne-
sker som mødes i sognehuset i Jelling 7 ons-
dag hen over efteråret med ca. 14 dages mel-
lemrum fra kl 19.00 til 20.30.

Her mødes man og taler om alt hvad der kan røre sig i en når man har mistet en 
man holde meget af. Man bestemmer selv hvad og hvor meget man til fortælle, 
og selvfølgelig er der tavshedspligt for alle

Når man kommer er der kaffe, lys og chokolade på bordet, og vi begynder altid 
med en runde om hvordan det er gået siden sidst, om der er nogen der har noget 
særligt, de gerne vil fortælle eller tale om. Som oftest er der et tema for hver gang, 
det kan være: ensomhed og tavshed, sjove historier, forløbet omkring dødsfaldet, 
hvornår må man grine igen, forbudte og tunge tanker, arv og økonomi, hvordan 
finde ind i en ny hverdag og meget, meget mere. Det væsentligste er, at samtale-
emnerne er dét, som ligger de enkelte deltagere på sinde.. Nogle gange fortæller 
sorggruppelederen også lidt om hvad sorg er og hvordan den kan udmønte sig.

Tidligere sorggruppedeltager har sagt:
• Det forbavsede mig så stærkt et fællesskab jeg kom til at føle med de andre i  
 gruppen. Jeg kendte dem slet ikke, men vi deler en erfaring: sorgen
• Vi har tavshedspligt – så der bliver ikke sladret, det er rart
• Her kan jeg tale uden at skulle tage hensyn til andre, - jeg kan sige lige 
 præcist det, der ligger mig på sinde
• Skønt at kunne få lov at fortælle min historie igen og igen, - familie og venner  
 er ved at være trætte af det
• Hvor er det godt at høre andre har det lige som mig!!!!
• At gå i sorggruppe er det bedste jeg har gjort – overvejer du det, så tag med.

Næste sorggruppe begynder den 21. august kl. 19.00 -20.30

Har du lyst at være med eller vil vide mere, så kontakt sorggruppeleder sogne-
præst Gitte Sandager Bjerre på 75873322. (Der findes også brochure i sognehu-
set, kirkerne, biblioteket og på lægehuset).
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Ny korsæson i Hvejselkoret, 
– skal du være med? 
Syng og vær glad
Hvejselkoret er ved at være klar igen efter en dejlig sommer. Sidste sæson var 
endnu en spændende sæson med masser af sang, grin og hyggelige stunder. Vi 
er godt i gang med at opbygge et varieret repertoire og har ved lejlighed givet 
smagsprøver på det vi har lært. Vi starter op igen torsdag den 15 aug. kl. 19.30 - 
22.00 og synger hver anden torsdag. 
Vi har allerede et par koncerter i kalenderen den kommende sæson, som vi ser 
frem til. Skulle du have lyst til at blive medlem af Hvejselkoret, kan du lide at synge 
og være med i et hyggeligt fællesskab, så mød op den 15. august kl. 19.30 i kon-
firmandstuen v. præstegården, Hvejselvej 69. Bedste hilsner korleder Lone Kau.

Tale-Sammen aftenerne 
- hva’ var nu lige dét for noget?

Sognepræst, Gitte Sandager Bjerre inviterede indenfor i præstegårdens 
Blå Stue, som dannede rammer for vinterens tre Tale-Sammen aftener.
 
Med begreberne Lykke, Mod og Frihed var der lagt i brændeovnen til 
nogle spændende samtaler.
 
Det var en fornøjelse at være i et fællesskab, hvor alle var deltagende 
og bød ind.
 
Der var en fin ro til at lade nysgerrigheden få frit spil – både på andres 
og egne følelser og oplevelser med begreberne.
 
Jeg nød at være i et forum, som blev startet stille og roligt op, og hvor alle 
virkede til at føle sig trygge.
 
Et koncept, som rykkede ved mine begrebsforståelser. Som gav mig en ind-
sigt og forståelse, som jeg tager med mig i min dagligdag.
 
Tak for et virkelig godt initiativ. Håber, at vi ses igen til vinter.
 

 Med venlig hilsen,
Susanne Andersen Stokkendahl
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KIRKEHØJSKOLE VEJLE PROVSTI 
Efterår 2019 
TEMA: ”Tilgivelse og forsoning – i en verden af uforsonligheder” 

TORSDAG D. 19. SEPTEMBER
Kl. 10.00  Markering af kirkehøjskolens 25 års jubilæum
Kl. 10.15  ”Forsoning i praksis - om ikke-vold og de drømme, 
 der aldrig slukkes”
 Taler: LiseLotte Wiemer, sognepræst, forfatter og anmelder.
Kl. 13.00  ”Tilgivelse – Blekingegadesagen i et 
 kristendomsperspektiv”
 Talere: Jørn Moos. tidl. kriminalinspektør og Bo Weymann, 
 tidl. medlem af Blekingegadebanden

TORSDAG D. 24. OKTOBER 
Kl. 10.00 ”Forsoning og tilgivelse” 
 Taler: Hans Vium Mikkelsen, cand.teol, rektor for 
 Folkekirkens uddannelses-og videnscenter
Kl. 13.00  "Guds barmhjertighed og menneskenes"
 Taler: Doris Ottesen, cand. theol, exam. art i litteratur, 
 genfortæller af store klassiske romaner. 

TORSDAG D. 21. NOVEMBER 
Kl. 10.00 ”Fjendskab til forsoning – 200 års grænselandshistorie”
 Taler: Carsten Porskrog Rasmussen, Enhedsleder, Historie, 
 Museum Sønderjylland
Kl.13.00 ”HVA’FOR-NÅDE? Hvordan ser forsoning 
 og tilgivelse egentlig ud?” 
 Taler: Karsten Auerbach, billedkunstner 
SE MERE OMTALE I PROGRAMFOLDEREN ELLER 
PÅ VEJLE PROVSTIS HJEMMESIDE 

Kirkehøjskolens foredrag holdes i Mølholm Sognehus på Niels Skousvej 13 A, 
7100, Vejle. Tilmelding skal ske på Vejle Provstis hjemmeside under fanebladet 
Kirkehøjskolen https://www.vejleprovsti.dk/ eller på telefon: 2547 1000 hvis 
du ikke har netadgang.
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Bagest i haven 

1. Bagest i haven der sidder jeg tit
kikker på blomster og blade
tænker på livet og det der blev mit
det jeg engang skal forlade 

2. søger dig, Herre, men himlen er stum
havet ved intet at sige
måne og stjerner er tavse derom –
hvor er dit sted og dit rige? 

3. findes der sangfugle dér hvor du er
svaler der kvidrer ved morgen?
græder du stadig for dem du har kær
mindes du angsten og sorgen? 

4. husker du nætter med rullende tog
tungt gennem mørket derude?
var du den natsværmervinge der slog
blødt mod min oplyste rude? 

5. yderst på bænken – her sidder jeg lidt
skjult bag ved grene og kviste
beder i stilhed for det der blev mit
dem som jeg frygter at miste 

6. fuglene kvidrer i hassel og pil
her er det sted du vil være
lyse din fred her hvor livet blir til
midt i det kendte og nære. 

Lisbeth Smedegaard Andersen, 
2011

Priser: 
Alle foredrag - 3 højskoledage inkl. frokost og kaffe kr. 510
Et enkelt foredrag uden frokost kr. 60
Et enkelt foredrag med frokost og kaffe kr. 130
En hel dag med frokost og kaffe kr. 190

Arrangør Vejle Provstis Kirkehøjskole.
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Kort nyt fra Runefolket 
Det har virkelig været et forår fuldt 
af krudt. Det er svært at prioriterer 
mellem mange begivenheder, det her 
skrift vil ingen ende tage.
Hvis man tænker det må have været 
sjovt, så se det hele i fotos på Face-
book, hvor vi er meget aktive. Man kan 
”like” vores side på FB og følge med i 
alle vores opslag.
Byggeplaner, som bekendt har vi 
paner om et nyt spejderhus, da det 
gamle er en pavillon med mange år på 
bagen og med råd i den bærende ram-
me. Byggeudvalget er på opgaven, og i 
gang med at indhente tilbud
Jellingfestival, hvor vi har et godt job, 
med at sætte to pavilloner op og lave 
oprydning på halvdelen af pladsen. Vi 
havde god tilslutning i år, rigtig mange 
familier kom og var super effektive.
Økodag, med dansede køer på Ådals-
lund, vi var så mange afsted at vi 
kunne nyde det. Der var et godt flow 
i vores bod, med betaling, udlevering 
af snobrødsdej, pandekagedej, kakao, 
service og bagning. Vejret var lidt blæ-
sende, frisk men vi lå i læ og bål, hygge  
og samtaler varmede. 

Fanevagt, vi har tradition for at stå 
udenfor kirken for at ære vores kon-
firmander. I år var det ved Kollerup 
Kirke og Hvejsel kirke for at fejre Emil 
og Gustav, stort tillykke.
Rover, hos Runefolket foregår sidste 
torsdag hver måned kl. 19.30-21. For 
voksne spejdere, forældre til spejdere, 
grupperåd eller spejderledere. Vi hyg-
ger os med udfordringer, ideer og tek-
nikker der indgår som regel også både 
kaffe og ild. 
Ildfluerne, var på sejltur med Skon-
nerten Martha på Vejle Fjord d. 20 
maj, sammen med nogle FDF Seniorer 
fra Vejle 1. kreds, samt besætningen 
fra Martha. 
Bævere og Ulve besøgte Ildved kirke 
i forbindelse med påskeugen. Ulvene 
har taget Palette-mærket “Tro håb 
og historier” derfor har vi også set 
“Sigurd og Snapper” med PÅSKE-
UGEN, arbejdet med “Bamse-teater” 
og “Gæt og grimasser” med bibelhi-
storier.
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Vi var på Løsning Spejderborg til Lov-
ring distrikts Bæver & Ulve turnering 
d. 6/4. Vi var 12 børn og to ledere 
afsted. Det var en fantastisk solskins-
dag hvor frugttræernes blomster drys-
sede. 
To patruljer, Bæver drenge og Ulve 
drenge vendte hjem med tre præmier, 
to for bedste resultat og en for ”tur-
nout” (for god opførsel). Vores supers-
eje børn på en fantastisk forårstur!

Dannebrog 800 år 
Hele Runefolket var inviteret til Rid-
derlejr på Spejderpladsen i Ådal, fra 
fre- lørdag d. 14-15/6. Det faldt sam-
men med Dannebrogs 800 års jubi-
læum, Valdemarsdag, samt vores 
sæsonafslutning. Det blev vendt og 
tænkt igennem og blev til lejr med rid-
dertema. Vi starter altid en lejr med 
spænding og forventning; er temaet 
og aktiviteterne sjove, har vi nu husket 
det hele...
Vi var 30 Riddere til en forrygende lejr, 
med et program fyldt med spændende 
ridder-aktiviteter. Vi var på tidsrejse 
til middelalderen, for at gå i træning 
som riddere. Det endte heldigvis godt, 
de gode vandt over det onde, og Dan-
nebrog blev kastet ned midt i Ådal!
Et uhyggeligt sent natløb senere, 
stod vi lørdag morgen kl. 7.45, klar 
til flaghejsning på plænen ved Kon-
gernes Jelling, til Dannebrogs 800 
års jubilæum. Runefolk og forældre 
mødte talstærkt op, vi så stolte hvor 
flot vores tre fanevagter stod (korrekt 
med fanen) mellem veteraner, hjem-
meværn og FDF.

Lejren sluttede lørdag kl. 17.00, hvor 
vores sæsonafslutning med spisning 
afrundede lejren. Her var familie og 
søskende inviteret til grill-aften. 
Virkelig en god lejr, alt klappede, alle 
tre arrangementer smeltede sammen 
til en fin oplevelse. 

Sommerlejr
Årets sommerlejr går til Kulsø Spej-
dercenter, det glæder vi os rigtig meget 
til. Det er ikke så langt hjemmefra, så 
lidt mindre rejsekoordinering i år. 
Patruljekasserne er pakket, og pione-
rings teknikerne er afprøvet. Vi bliver 
35 fra vores gruppe. Vi ved ikke hvor 
mange andre spejdere der kommer, 
det er altid spændende at lære nogle 
nye spejdere at kende.

Status
Vi har ikke mindre end 45 indmeldte 
spejdere lige nu. -Samt 5 ledere og 7 
grupperødder. Vi har lige sagt farvel til 
to unge spejderledere Sabine og Mar-
tin, der rejser efter job og uddannelse. 
De vil blive savnet, for de har kort sagt, 
lagt liv og sjæl i at lykkedes med godt 
spejderarbejde.
Det er heldigvis sjældent vi skal sige 
farvel til ledere der har betydet så 
meget for Runefolket. De vil blive 
savnet, men de har lovet at komme 
på besøg af og til, (-og de skal med på 
sommerlejren).
Vi har lavet en leder rokering, med 
ledere og hjælpeledere på alle enhe-
der, det bliver spændende -og vi er 
100% klar til en ny sæson der starter 
d. 13. og 14. august. 
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Adresser
Sognepræst 
Gitte Sandager 
Bjerre
Hvejselvej 69, 
Hvejsel, 7300 Jelling
Træffes efter tlf.-aftale. 
Mandag fri. 
Tlf. 75 87 33 22. 
Mail: gsw@km.dk

Kirkebetjening
Organist: 
Lars Hindborg Skovgaard
Vesterlundvej 49, 7323 Give. Tlf. 60 94 98 23. 
Mail: laskoje@hotmail.com

Kirkesanger:
Mads Brogaard Frühstück
Hvejselvej 69, 7300 Jelling
Tlf. 60646943 – Mail: madsbf@city.dk

Graver ved Hvejsel kirke:
Marianne Rasmussen
Vindelevvej 2, 7300 Jelling. Tlf. 21 56 54 74
Mail: kirsam@mail.dk

Graver ved Ildved kirke:
Marianne Rasmussen
Vindelevvej 2, 7300 Jelling. Tlf. 21 56 54 74
Mail: kirsam@mail.dk

Menighedsråd
Formand:
Find Rasmussen
Østermarksvej 7, Ildved, 7160 Tørring
Tlf. 29665450 
Mail: find.thorsholm@gmail.com

Kirkeværge ved Hvejsel og Ildved kirker:
Henrik Uhrskov, Mindstrup 7, 7300 Jelling
Tlf. 51 74 00 51 – Mail: henrik@mindstrup.dk

Regnskabsfører:
DIT BOGHOLDERI - Bente Loft Nielsen
Vindinggård Ringvej 1, 7100 Vejle
Tlf. 28 69 68 38 – Mail: dit-bogholderi.dk

 

Deadline næste kirkeblad 29. oktober 2019. Materialet sendes til gsw@km.dk

Se mere på hjemmesiden www.runefolket.dk    RUNEFOLKET
SPEJDERMØDER:

Tirsdag kl. 17.30-19.00
Bævere, 0. og 1. kl.
Ulve, 2. og 3. kl.

Onsdag kl. 18.00-19.30
Juniorer, 4. og 5. kl.
Trop, 6. - 8. kl.

GRUPPERÅD:
Giza Blæsild, formand
3110 1432
Jennie Ojczyk, 
gruppe leder
Anette Nørskov Nielsen, 
kasserer
Berit Nilsen, sekretær

Leder Bæver: 
Annie Due, 21663379
duemor45@gmail.com

Leder Ulve:
Søren Thomsen Lund, 25434770,
sorentlund@fibermail.dk

Leder Junior spejder:
Sabine Frydendal, 28 44 22 05 
spfrydendal@gmail.com

Leder Junior- og Tropspejder
Sabine Frydendal, 28442205,
spfrydendal@gmail.com

Vi ses på spejderpladsen
Ildvedvej 105, Ådal

Nyttige links:
www.sogn.dk/hvejsel


