
Af Gitte Sandager Bjerre 

En tidlig oktobermorgen, en af de 
allerskønneste, koldt og klar og solen 
skinner på en lysende blå himmel.  
– Og så skal der skrives juleklumme. 
Julen med dens nisser og klejner, 
gaver og juleræs synes endnu langt 
væk. Alligevel er de første julekager og 
den første julepynt dukket op i forret-
ningerne, og den yngste har allerede 
spurgt, hvad jeg ønsker mig til jul.

Ja, hvad ønsker jeg mig? 
Hvad ønsker du dig?

Jeg synes, det er tidligt allerede at skul-
le tænke på jul, men måske er det for-
kert!? Måske skulle vi tænke på jul hele 
tiden. Måske skulle vi leve vores liv lidt 
mere i lyset af julen. Ikke i lyset af nis- 

ser og klejner, gaver og julepynt, men i 
lyset af hvad det er, Gud vil med os.

Gud så, for mere end 2000 år siden, 
at mennesket var begyndt at leve et liv 
vendt væk fra ham og dermed i mørke 
fra verden omkring dem og i et indre 
mørke. Han ønskede sig noget andet. 
Han satte sig ikke ned og ventede, han 
skrev ikke en ønskeseddel, men gav i 
stedet af sig selv. Han sendte sin søn 
ind i vores verden, for at frelse os. 
For at redde os. For at vi aldrig skulle 
være alene mere, end ikke når vi sid-
der i dødens og mørkets skygge. Han 
sendte sin søn for at hjælpe os til at 
vende vore ansigter mod lyset og på 
den måde også se hinanden i dette 
kærlighedens lys.

En tidlig oktobermorgen

Nr. 1 December 2019 - Marts 2020 82. årg.

Udgivet af Hvejsel – Ildved menighedsråd ved sognepræsten

Til samtlige husstande



KOM I KIRKE
I JULEN
Juleaften er der gudstjeneste i Hvejsel 
kl. 14.00 og i Ildved kl. 16.00. Juletræet er 
tændt og vi synger de kendte julesalmer, 
julen begynder så småt.

Juledag er der gudstjeneste i Hvejsel 
kl. 10.30. Vi nyder julemorgens ro og fejre i 
fællesskab at det største er sket: 
Gud kom til os i verden.

Julesøndag d. 29. dec. er der gudstjeneste
i Ildved kirke kl. 10.30. En salmegudstjeneste 
m. vægt på de skønne julesalmer vi endnu 
ikke har fået sunget.

Nytårsdag er der gudstjeneste i Ildved 
kl. 16.00. Vi tager hul på et nyt år og ønsker 
hinanden alt godt med et glas champagne 
og kransekage efter gudstjenesten.

Hellig 3 kongers søndag d. 5. jan i Hvejsel 
kl. 10.30. Så rinder julen ud med fortællingen om 
de Hellige tre konger og den lysende stjerne 
– og selvfølgelig skal vi synge: 
”Dejlig er den himmelblå”.

Jeg ønsker mig, at vi holder lidt mere 
jul – og gerne hele året. At vi husker 
på, og lever vores liv med Gud, os selv 
og hinanden i lyset af det der skete 
julenat. Og at vi i stedet for at skrive 
ønskesedler om, hvad vi ønsker, at alle 

andre skal give os, tværtom giver af os 
selv.

Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul. 
Må juleglæden og julefreden finde 
frem til alle hjem.
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Decembernat. Engle slår vingerne ind
og lander forsigtigt i menneskesind
de hvisker om barnet, som netop blev til:
I nat kan I møde ham her, hvis I vil!

Måske er vi store, i nat er vi små
måske skal vi fejle, i nat skal vi få
I nat kalder Gud sine mennesker frem:
Her har I mit barn, I skal være hans hjem!

Han spjætter af livskraft i hjertet på os
som tænder stearinlys i mørket på trods
små lys, der skal strømme mod dem, vi er nær
og dem som er fjerne, og dem som vi er

I stuer, i kirker, i tanker, i år
ved sygehussenge hvor håbsengle går
skal Guds hånd i nat trække angststikket ud
og røre os stille, for julen er Gud

I nat tør vi tro det, i nat tør vi tro
at selv helt alene er mennesket to,
at barnet fra himlen skal vokse sig stort
det sted i os selv, hvor vi kommer til kort

I nat skal vi tænde decembernatslys
og gyse af glæde og dele det gys
Kom, mærk det! Nu ryster den gamle planet
af julenatsfryd over det, der er sket!

– Iben Krogsdal, 2009
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Kirsam

Efterår på kirkegården er lig med skiftende vejr og dermed arbejdsopgaver på 
kirkegården. Vi har plantet æbletræer i Hvejsel, nederst på kirkegården. Det er 
forskellige sorter, som gerne skulle blive til glæde for alle, når der kommer æbler 
på træerne.

Vi har flyttet de gravsten som var bevaringsværdige, efter at et udvalg har kigget 
på dem, efter nogle kriterier som står i en vejledning på siden: kirker og kirke-
gårde. 

De er ligeledes blevet sikret, så det er godt at få mere fokus på dette, men det er 
en større opgave, som vil komme i små ryk. Næste sted er Ildved.

Som noget nyt bliver det gratis at komme i jorden og erhverve et gravsted i Vej-
le provsti. Det er jordkastning og urnenedsættelsen der bliver gratis og det at 
oprette et gravsted. Det er ikke bedemanden og ikke renholdelsen af gravstedet. 
Det er for folkekirkens medlemmer, så det kan betragtes som pleje af medlem-
merne.

Præstegården i Hvejsel har fået fjernet scenen, for enden af græsplænen. Det var 
blevet ret sammenvokset, og svært at holde pænt, så nu er der sået græs og lavet 
en ny vold med nye planter, hortensia, syren og laurbær, et flot resultat syntes vi.
Ellers er det grandækningen vi skal i gang med, som er vores kreative del af job-
bet, en dejligt arbejde. Så kom gerne og se hvad vi laver.

Vinterhilsen Graver
Marianne Rasmussen
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Nyt fra Kirkeværge 

På Hvejsel kirke er den udvendige kalkning af kirken færdig, men vi har lidt 
udfordringer med kalkningen inde i tårnet, ved indgangen til kirken, det bliver 
ret hurtigt misfarvet og vi har mistanke om at det kan være noget fugt eller en 
slags alger. Vi er også i gang med at udskifte træet på rækværk/ gelænder ved 
indgangen til Kirken. 

Kapellet på Hvejsel Kirkegård skal laves lidt om, så graverne får mulighed for at 
udnytte pladsen derinde når det ikke bliver brugt som kapel, der bliver sat en dør 
i, så der kan lukke op i mellem kapel og værkstedet samt så bliver indgangsdøren 
til kapellet udskiftet. 

Udskiftningen af køkkenet i præstegården er veloverstået med et fint resultat, 
det blev lidt dyrere end forventet at lægge det nye gulv, men det er givet godt ud, 
da det gamle gulv var uden isolering og lå nogen steder direkte oven på jorden. 
Skoven ved præstegården er blevet gået igennem af en skovfoged og der blev 
fundet et par træer der var syge og de er blevet fældet, vi har ladet ca. 4 meter 
stamme stå ved det ene bøgetræ og det er så meningen at der skal laves en træ-
skulptur.

– Henrik Uhrskov, Kirkeværge
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Formandskabet 

Efteråret viser sig endnu engang fra sin smukkeste side.
Røde, brune og grønne nuancer omgiver os, hvor end vi færdes i naturen.

Graverne er i fuld gang med at flytte stenene på Hvejsel Kirkegård fra bagest på 
kirkegården op til de 3 tomme gravpladser nord for kirken, og indtil videre ser 
det rigtig godt ud.

Sogneudflugten, 8. september var en rigtig stor oplevelse. Stor tak til udvalget 
for, at de kan blive ved med at finde på så gode ture.

Høj solskin satte rammerne for jubilaren, 6. oktober – Hvejsel Præstegård, som 
fyldte 100 år.
Hus og have viste sig fra sin allerflotteste side. Stor ros skal lyde til alle, der 
gjorde det muligt.

I det nye år tager vi fat på et stort emne – ”Hvad vil lokalsamfundet med vores 
kirker.”

Når du sidder og læser dette blad, nærmer julen sig med, og du ønskes en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen
Find Rasmussen, formand og Susanne Andersen Stokkendahl, næstformand
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AKTIVITETER 

Det er for børn og deres voksne

HELLIG TRE KONGER Torsdag den 9. januar kl. 17.00 er der gudstjeneste 
i Jelling Kirke for de mindste om de tre hellige konger, der kom på besøg i stal-
den, hvor Jesus lå som nyfødt. Vi tænder de tre lys og der er pizza i sognehuset 
bagefter.

LYS I FEBRUAR Tirsdag den 4. februar kl. 17.00 er der, som sidste år i februar,
lys-gudstjeneste for store og små i Jelling Kirke v. Birgitte Møldrup. Det er ”Kyn-
delmisse” og det betyder lys-gudstjeneste, så vi skal have tændt lys i mørket og vi
skal synge vintersange og salmer med ”lys” i. Der er pizza i sognehuset bagefter.

FASTELAVN: HVEJSEL/KOLLERUP/JELLING Fastelavnssøndag den 
23. februar er der familie-gudstjeneste i Jelling Kirke kl. 10.30 og i Kollerup 
Kirke kl. 14.00. Der er tøndeslagning efter begge gudstjenester (Sognehuset, Jel-
ling, og Kollerup Skole) og man må meget gerne komme til gudstjeneste udklædt.

PÅSKE Torsdag den 31. marts kl. 17.00 er der påskegudstjeneste for børn i Jel-
ling kirke ved Birgitte Møldrup. Der er pizza i sognehuset efter gudstjenesten.

BØRNETEATER Onsdag d. 22 april kl. 17.00 i Hvejsel kirke med efterfølgende
pizza i konfirmandstuen.

JESUS 
Musikforestilling for børn og barnlige sjæle

“Og det skete i de dage” proklamerer Historiefortælleren, og fortsætter med 
sære ord som “udskrive”, “alverden” og “mandtal”.“STOOOP” siger Jesus mor, 
Maria “det er der ingen, der forstår. Bare fortæl, hvad der skete! Og brug almin-
delige ord”. Historiefortælleren lader musikken brede sig forklarende ud over 
den store fortælling om Biblens superhelt nr. 1: Jesus. Så er vi igang! 
Vi møder Josef, den ene og den anden Johannes, et brudepar, en due og selv-
følgelig Jesus venner, disciplene. Alle går de et stykke af vejen sammen med 
Jesus: Fra krybben i Betlehem til død og opstandelse i Jerusalem. Maria spil-
ler og kommenterer med fra start til slut.Undervejs spiser publikum madpakke 
med Jesus, ser ham gøre mirakler, helbrede og hører ham fortælle historier som 
ingen anden.
Vi skal opleve sjov og alvor, lammende tristhed og stor glæde. Sammen.
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Minikonfirmand 

Kære forældre og børn i 3. klasse. 

Vi indbyder 3. klassetrin i vore sogne, til det vi kalder for dåbsoplæring eller 
minikonfirmander. Undervisningen varetages af Gitte Sandager Bjerre, 
Præst i Hvejsel-Ildved, og Birgitte Rosager Møldrup, præst i Kollerup- 
Vindelev.

 Vi starter tirsdag den 14. januar i Sognestuen i Kollerup. 

I løbet af 7 tirsdage vil vi bl.a. fortælle minikonfirmanderne om kirken og hvad 
vi bruger den til. Der skal fortælles historier og synges nogle af de mest kendte 
salmer – og der bliver også tid til lege og til en lille forfriskning hver gang. Mini-
konfirmanderne skal lære deres kirke at kende, og derfor vil vi også være i de fire 
kirker på skift.

Menighedsrådene sørger for, at børnene bliver hentet i bus på Kollerup Skole  
kl. 14.00. Bussen kører børnene tilbage til Kollerup Skole så de er der 
15.30.

De 7 eftermiddage er følgende tirsdage.
Tirsdag den 14. januar, 21. januar, 28. januar, 4. februar, 18. februar, 25 februar 
og 3 marts. 

Vi håber, at mange har lyst til at være med – og ber´ jer om at melde tilbage til én 
af os senest den 20. december. Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen

Gitte Sandager Bjerre  Birgitte Rosager Møldrup
Tlf. 75873322 – gsw@km.dk  Tlf.75871528 – brm@km.dk

Søndag den 23. februar medvirker minikonfirmanderne ved en fastelavns-
gudstjeneste i Kollerup Kirke. Det er en gudstjeneste for alle 4 sogne og 
for minikonfirmandernes forældre og søskende, samt alle andre.

Efterfølgende er der tøndeslagning på Kollerup Skole, hvilket er arrangeret i 
samarbejde med Beboerforeningerne.
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FÆLLESSIDER FOR JELLING • KOLLERUP-VINDELEV • HVEJSEL-ILDVED SOGNE

INTERNATIONAL KIRKE I JELLING SOGN

Jelling Kirke har hver uge fl ere akti viteter, der også henvender sig ti l de mennesker, der bor på 
asylcentret eller ikke har dansk som modersmål. For kirkebladets læsere gælder det, at man alti d 
er velkommen ti l at deltage i mødestedet EAT & SING, og at man i det hele taget gør opmærksom 
på disse ti lbud, hvis man kender nogen i målgruppen.Der er kristendomsundervisning hver ti rsdag 
12.30-14.00 som foregår på dansk, engelsk, farsi og arabisk vha. tolk og oversat materiale. Sog-
nepræst Birgitt e Møldrup varetager undervisningen i samarbejde med internati onal medarbejder 
Brit Bagger Thorsø. Henvendelse: Birgitt e Rosager Møldrup 26461285 / brm@km.dk

EAT & SING

Der er et mødested for asylansøgere, lokale m.fl . hver torsdag kl. 17.30. Vi kalder det EAT & 
SING. Man medbringer en ret, brød eller lign., og så deler vi maden. Man kan få refunderet 
sine udgift er. Så er der evt. en fællessang, et indslag om dansk kultur eller lignende og aft enen 
afslutt es kl. 19.30 med altergang i kirken for dem der har lyst. 
Kontakt: Brit Bagger Thorsø mobilnr: 92 43 82 22
Cirka hver anden søndag er der oversætt else af gudstjenesten ti l farsi vha. tolkeanlæg. Der vil 
løbende blive orienteret om det på Facebook Internati onal Church Vejle and Jelling eller man 
kan få besked via messenger. Henvendelse: Brit Bagger Thorsø mobilnr 92 43 82 22

KALENDER

NOVEMBER
Onsdag 27. nov. kl. 17.00 Jule-fyraft enssang med Quintett en og julefrokost Kollerup Kirke

Torsdag 28. nov. kl. 20.00 MOMENTO – ord og toner Jelling kirke

Lørdag 30. nov. kl. 10.00 Juleskovtur i Kollerup præstegårdsskov Lysningen

DECEMBER
Søndag 1. dec. kl. 10.30 Højmesse og menighedsmøde Jelling Kirke

Tirsdag 3. dec. kl. 08.30 Morgensang Jelling kirke

Tirsdag 3. dec. kl. 19.30 Vi synger julen ind konfi rmandstuen i Hvejsel

Onsdag 4. dec. kl. 10.00 Formiddagscafé: julefortælling v. Grudrun-Marie Carlsen Sognestuen

Søndag 8. dec. kl. 14.00 +16.00 Julens fortælling Jelling kirke

Tirsdag 10. dec. kl. 17.00+19.30 Julekoncert med Alberte Jelling kirke

Torsdag 12. dec. kl. 19.00 Luciaoptog i med sang og fortælling Vindelev Kirke

JANUAR 

Tirsdag 7. jan. kl. 08.30 Morgensang Jelling kirke

Torsdag 9. jan. kl. 17.00 Børnegudstjeneste v. Hellig tre Konger m. pizza Jelling Kirke

Lørdag 11. jan. kl. 10.00 Dåbsjubilæum for de 5-årige Jelling Kirke

Tirsdag 14. jan. kl. 19.30 Fællessang med Ove Rasmussen Kollerup-Vindelev Sognehus

Tirsdag 21. jan. kl. 09.30 Babysalmesang begynder Jelling Kirke

Tirsdag 21. jan. kl. 19.30 Snak-på-livet-løs om håb Præstegården i Hvejsel
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Ons. d. 27 nov.   17.00 BRM7   
Søn d. 1. dec. 1.s. i advent 10.30 KB8  10.30 BRM9+12  10.30 GSB10

Søn d. 8. dec  14.00 GSB11

   16.00 GSB11  
Tors. d. 12. dec    19.0017  
Søn. d. 15. dec 3.s.i advent 10.30 BRM  9.00 BRM 10.30 GSB12 
Søn. d. 22 dec 4.s.i advent 10.30 KB 10.30 BRM12   
Tirs. d. 24 dec Juleaft en 11.30 BRM9 14.00 BRM9 16.00 BRM9 14.00 GSB 16.00 GSB
   13.00 KB9

   14.30 KB9

   16.00 KB9

Ons. d. 25 dec Juledag 10.30 KB9 9.00 BRM9 10.30 BRM12+9 10.30 GSB12 
Tors. d. 26 dec 2. juledag 19.30 KB9    
Søn. d. 29 dec  Julesøndag 10.30 KB 9.00 KB   10.30 GSB1+12

Ons. d. 1. jan Nytårsdag 16.00 KB13  16.00 BRM13  16.00 GSB13

Søn. d. 5 jan H3K søndag 10.30 BRM12 9.00 BRM  10.30 GSB12 
Søn. d. 12 jan  1.s.e.h3k 10.30 KB 10.30 CHJ12   10.30 GSB
Søn. d. 19 jan 2.s.e.h3k 10.30 KB  10.30 BRM12  9.00 KB
Søn. d. 26 jan 3.s.e.h3k 10.30 GSB 9.00 BRM  19.00 GSB18 
Søn. d. 2. feb s.s.e.h3k 10.30 KB12  16.00 BRM2 10.30 GSB12 
Søn. d. 9 feb Septuagesima 10.30 GSB 10.30 BRM12   9.00 GSB
Søn. d. 16 feb Seksagesima 10.30 KB  19.003 9.00 KB 
Søn. d. 23 feb Fastelavn 10.30 KB4 14.00 BRM/GSB4   
Søn. d. 1 marts 1.s.i fasten 10.30 BRM12  9.00 BRM  10.30 GSB5+12

Søn. d. 8. marts 2.s.i fasten 10.30 KB9 10.30 BRM12  10.30 GSB12 
Søn. d. 15 marts 3.s.i fasten 10.30 KB  10.30 BRM5+12  9.00 KB
Søn. d. 22 marts Midfaste 10.30 BRM 9.00 BRM   
Søn. d. 29 marts  Mariæ bebudelses 10.30 KB  9.00 KB 10.30 GSB12 
Søn. d. 5 april  Palmesøndag 14.00 KB14  10.30 BRM12  10.30 GSB12

Tors. d. 9 april Skærtorsdag 19.30 KB15 19.30 BRM  17.00 GSB6 
Fre. d. 10 april Langfredag 10.30 KB16  10.30 BRM 10.30 GSB 
Søn. d. 12 april Påskedag 10.30 KB 10.30 BRM9+12   10.30 GSB12

Man. d. 13 april 2. påskedag 10.30 BRM    

1  Julesalmegudstjeneste
2 Kyndelmisse
3 Aft ensang v. menigheden
4 Fastelavnsgudstjeneste
 m. eft erfølgende tøndeslagning
5 Konfi rmanderne medvirker
6 Med eft erfølgende skærtorsdagsmiddag
7 Fyraft enssang
8 Eft erfølgende frokost og orientering 
 v. menighedsrådet

9  Indsamling
10 Hvejselkoret medvirker
11 Julens fortælling
12 Kirkekaff e
13 Champagne og kransekage
14  Påskeoptrin
15 Med eft erfølgende ost og rødvin
16 Liturgisk gudstjeneste
17 Luciaoptog
18 Aft enrefl eksionsandagt: At være hjemme

GUDSTJENESTER
DATO NAVN JELLING KOLLERUP VINDELEV  HVEJSEL ILDVED
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GUDSTJENESTER
DATO NAVN JELLING KOLLERUP VINDELEV  HVEJSEL ILDVED
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Kirkebilen kan benytt es ti l alle gudstjenester og kirkelige arrangementer i sognene i gl. Jelling kom-
mune. Man bedes henvende sig ti l vognmanden på tlf. 70 20 12 22 senest kl. 15.00 dagen før.
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Tirs. d. 24 dec Juleaft en 11.30 BRM9 14.00 BRM9 16.00 BRM9 14.00 GSB 16.00 GSB
   13.00 KB9

   14.30 KB9

   16.00 KB9

Ons. d. 25 dec Juledag 10.30 KB9 9.00 BRM9 10.30 BRM12+9 10.30 GSB12 
Tors. d. 26 dec 2. juledag 19.30 KB9    
Søn. d. 29 dec  Julesøndag 10.30 KB 9.00 KB   10.30 GSB1+12

Ons. d. 1. jan Nytårsdag 16.00 KB13  16.00 BRM13  16.00 GSB13

Søn. d. 5 jan H3K søndag 10.30 BRM12 9.00 BRM  10.30 GSB12 
Søn. d. 12 jan  1.s.e.h3k 10.30 KB 10.30 CHJ12   10.30 GSB
Søn. d. 19 jan 2.s.e.h3k 10.30 KB  10.30 BRM12  9.00 KB
Søn. d. 26 jan 3.s.e.h3k 10.30 GSB 9.00 BRM  19.00 GSB18 
Søn. d. 2. feb s.s.e.h3k 10.30 KB12  16.00 BRM2 10.30 GSB12 
Søn. d. 9 feb Septuagesima 10.30 GSB 10.30 BRM12   9.00 GSB
Søn. d. 16 feb Seksagesima 10.30 KB  19.003 9.00 KB 
Søn. d. 23 feb Fastelavn 10.30 KB4 14.00 BRM/GSB4   
Søn. d. 1 marts 1.s.i fasten 10.30 BRM12  9.00 BRM  10.30 GSB5+12

Søn. d. 8. marts 2.s.i fasten 10.30 KB9 10.30 BRM12  10.30 GSB12 
Søn. d. 15 marts 3.s.i fasten 10.30 KB  10.30 BRM5+12  9.00 KB
Søn. d. 22 marts Midfaste 10.30 BRM 9.00 BRM   
Søn. d. 29 marts  Mariæ bebudelses 10.30 KB  9.00 KB 10.30 GSB12 
Søn. d. 5 april  Palmesøndag 14.00 KB14  10.30 BRM12  10.30 GSB12

Tors. d. 9 april Skærtorsdag 19.30 KB15 19.30 BRM  17.00 GSB6 
Fre. d. 10 april Langfredag 10.30 KB16  10.30 BRM 10.30 GSB 
Søn. d. 12 april Påskedag 10.30 KB 10.30 BRM9+12   10.30 GSB12

Man. d. 13 april 2. påskedag 10.30 BRM    

KB  Kristi an Bøcker, Jelling 
GSB  Gitt e Sandager Bjerre, Hvejsel-Ildved 
BRM  Birgitt e Rosager Møldrup, Kollerup-Vindelev
CHJ Carl Hertz-Jensen, Emeritus 

GUDSTJENESTER
DATO NAVN JELLING KOLLERUP VINDELEV  HVEJSEL ILDVED
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FÆLLESSIDER FOR JELLING • KOLLERUP-VINDELEV • HVEJSEL-ILDVED SOGNE

KALENDER – FORTSAT

Tirsdag 21. jan. kl. 20.00-21.00   MOMENTO  – ord og toner  Jelling kirke 

Onsdag 22. jan. kl. 19.30 Fordrag med postdoc Jett e B. Rønkilde Kollerup-Vindelev Sognehus

Torsdag 23. jan. kl. 19.30 Foredragsrække, Ole Rabjerg Jelling sognehus

Onsdag 29. jan. kl. 10.00 Formiddagscafé borgmester Jens Einar Christensen Kollerup-Vindelev Sognehus

Onsdag 29. jan. kl. 19.30 Blekingegadesagen i et forsoningsperspekti v Konfi rmandstuen i Hvejsel

FEBRUAR
Søndag 2. feb. kl. 14.00 Foredragsrække, Jorit Tellervo Jelling sognehus

Søndag 2. feb. kl. 16.00 Musikgudstjeneste ved Kyndelmisse Vindelev Kirke

Tirsdag 4. feb. kl. 08.30 Morgensang Jelling kirke

Tirsdag 4. feb. kl. 17.00 Børnegudstjeneste om kyndelmisse m. pizza Jelling Kirke

Onsdag 5. feb. kl. 19.30 Fælles foredrag m. fængselspræst Jakob Birkler   Kollerup-Vindelev Sognehus

Tirsdag 18. feb. kl. 19.30 Foredragsrække, Kristi an Bøcker Jelling sognehus

Søndag 23. feb. kl. 10.30 Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning  Jelling sognehus

Tirsdag 25. feb. kl. 19.30 Snak-på-livet-løs om tro Præstegården i Hvejsel

Tirsdag 25. feb. kl. 20.00-21.00   MOMENTO – ord og toner  Jelling kirke 

Onsdag 26. feb. kl. 10.00 Formiddagscafé: Birgitt e Rosager Møldrup  Kollerup-Vindelev Sognehus

Torsdag 27. feb. kl. 19.30 Foredragsrække, Esben Kjær Jelling sognehus

MARTS
Tirsdag 3. mar. kl. 08.30 Morgensang Jelling kirke

Tirsdag 3. mar. kl. 19.30  Fællessang med Ove Rasmussen Kollerup-Vindelev Sognehus

Tirsdag 3. mar. kl.19.30 Filmaft en:   Konfi rmandstuen i Hvejsel

Torsdag 5. mar. kl. 19.00 Film med mening ”Dansen med Regitze” Byens Bio

Torsdag 5. mar. kl. 19.30 Læsekreds: Aleksandr Solsjenitsyn Kollerup-Vindelev Sognehus

Torsdag 12. mar. 18.00 Spørgeskemaaft en Kollerup-Vindelev Sognehus

Søndag 15. mar. kl.15.00 Klaverkoncert med Katrine Gislinge Jelling kirke

Torsdag 19. mar. kl. 19.00 Film med mening ”En mand der hedder Ove” Byens Bio

Onsdag 25. mar. kl. 19.30 Foredrag Heine Fricke Kollerup-Vindelev Sognehus

Tirsdag 31. mar. kl. 17.00 Børnegudstjeneste om påske m. pizza Jelling Kirke 

Tirsdag 31 mar. kl. 19.30 Snak-på-livet-løs om kærlighed Præstegården i Hvejsel 

Tirsdag 31. mar. kl. 20.00-21.00   MOMENTO – ord og toner  Jelling kirke

APRIL
Søndag 5. apr. kl. 14.00 Gudstjeneste med kor Jelling kirke

Tirsdag 7. apr. kl. 08.30 Morgensang Jelling kirke

Torsdag 9. apr. kl. 17.00 Gudstjeneste og Skærtorsdagsmiddag Hvejsel kirke & konfi rmandstue

Skærtorsdag 9. apr. kl. 19.30 Gudstjeneste og Ost & rødvin  Jelling sognehus

Onsdag 22. apr. kl. 17.00 Børneteater: ”Jesus” m. eft erfølgende pizza  Hvejsel kirke
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FOREDRAG 

ONSDAG D. 29 JAN KL. 19.30 I KONFIRMANDSTUEN

”TILGIVELSE – BLEKINGEGADESAGEN I ET 
KRISTENDOMSPERSPEKTIV” 

V. Jørn Moos tidl. Kriminalinspektør og Bo Weymann tidl. medlem af Blekin-
gegadebanden.

Jørn Moos og Bo Weymann har i en årrække holdt foredrag sammen om Ble-
kingegadesagen. Vægten har hidtil ligget på kriminalsagens detaljer, banden og 
politiet. Der har dog også været plads til de mere personlige sider. Med tiden 
har der udviklet sig et venskab mellem de to, der oprindeligt stod på hver sin 
side. Dette har naturligt spørgsmålet: Hvordan kan en pensioneret kriminalin-
spektør blive ven med en tidligere politisk storkriminel? Svarene har – udover 
personlige forklaringer – involveret eksistentielle erkendelser hos Jørn og Bo. 
Begge har de i et livsperspektiv trukket på kristne værdisæt og kristendommens 
grundlæggende indhold. 

Dette har ført til en helt ny foredragsrække, der inddrager foredragsholdernes 
forhold til tilgivelse og andre kristne værdier. Det giver et nyt og anderledes per-
spektiv, når den fælles historie og Blekingegadesagen rulles op. Sagen formidles 
fortsat med sine mærkelige og spændende detaljer, men disse bringes nu ind i en 
mere eksistentiel kontekst.

I oprulningen af den fælles historie berøres temaer som kampen mellem godt og 
ondt samt de eksistentielle og konkrete ansvar for egne handlinger, som et men-
neske må påtage sig. Personlige handlinger er sjældent kun personlige, men påvir-
ker i større eller mindre grad andre. Blekingegadesagen har mange egentlige ofre, 
men mennesker tæt på de involverede på begge 
sider af sagen har også oplevet personlige konse-
kvenser. Den smertelige og nødvendige proces, når 
ofres lidelser dybt erkendes samtidig med, at livet 
skal leves videre er et kardinalpunkt i foredraget. 

Foredraget er bygget op ud fra Blekingegadesa-
gens kronologi, så de oprindelige oplevelser deles 
ærligt med tilhørerne. Det er imidlertid de senere 
erkendelser og de kristne perspektiver, der giver 
historien den egentlige substans og mening.
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ONSDAG D. 5. FEB. KL. 19.30 I KOLLERUP SOGNESTUE

JESPER BIRKLER: 
MENNESKER BAG RINGMUREN. PRÆSTENS 
UDFORDRINGER OG ERFARINGER BLANDT 
FANGERNE I ET TOPSIKRET FÆNGSEL 

I det topsikrede Enner Mark Fængsel ved Horsens afsoner de indsatte fængsels-
straffe fra nogle få år til livstid og forvaring. At være præst i denne sammenhæng 
rummer en række særlige udfordringer og indebærer nødvendige teologiske 
overvejelser omkring skyld og straf, håb og længsel. Hvordan påvirker det et 
menneske at skulle afsone i et sådant fængselsmiljø med en ofte lang dom for 
alvorlig kriminalitet? Hvordan kan en indsat opretholde kontakt til familien 
udenfor og forberede sig på en dag at skulle ud i friheden? 

I foredraget fortæller fængselspræst Jesper Birk-
ler om den ofte barske hverdag blandt rockere og 
bander, drabsmænd, narkohandlere, røveridømte, 
voldsmænd og terrordømte – en hverdag, som er 
meningsfuld og teologisk udfordrende!

  

TIRSDAG D. 3. MARTS

FILM 

Filmaften i konfirmandstuen i Hvejsel, vi ser 
filmen: deUSYNLIGE m. Trine Dyrholm, og 
nyder et glas vin og lidt snacks bagefter.

Agnes søn bliver bortført og findes senere død i en å. Otte år senere er en af de 
medskyldige, Jan Thomas, på fri fod og finder arbejde som organist i en kirke. 
Her møder han præsten, den enlige mor Anna, og de to indleder et forhold. Jan 
Thomas fortæller ikke Anna om sin forbrydelse, men knytter sig tæt til Annas søn 
Isak. Ved et tilfælde støder Agnes på Jan Thomas i kirken, og hendes verden ram-
ler sammen igen. For Jan Thomas er en omvandrende og smertende påmindelse 
om fortiden – en fortid, Agnes slet ikke er kommet overens med endnu. Helt galt 
går det, da Agnes ser Jan Thomas sammen med Isak, som har nøjagtig den alder, 
Agnes søn ville have haft nu. TRINE DYRHOLM, som spiller Anna, viser storspil i 
denne gribende og aldeles fantastiske film om skyld, tilgivelse, tab og håb. Filmen 
fik både norske og danske anmeldere til at finde de hélt store roser frem.
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Vinterens SNAK-PÅ-LIVET-LØS aftener har temaerne håb, tro og kærlig-
hed. Vi mødes i præstegården tirsdag d. 21 januar, tirsdag d. 25. februar og 
tirsdag d. 31. marts fra kl. 19.30 til 21.00. Alle som har lyst til at snakke og lytte 
omkring disse emner er hjertelig velkomne, og man behøver ikke at kunne 
komme alle aftenerne.

Første søndag i advent kl. 10.30 i Ildved
vi tager hul på det nye år og adventstiden sammen med Hvejselkoret

Julesøndag kl. 10.30 i Ildved 
Julesalmegudstjenste, vi synger nogle af de julesalmer der ikke var plads til 
i julens andre gudstjenester

Søndag d. 26. jan. kl. 19.00
Aftenrefleksionsandagt m. temaet: ”at være hjemme”

Søndag d. 1. marts kl. 10.30 i Ildved 
Konfirmanderne medvirker ved gudstjenesten i Ildved kirke. Det er en helt 
almindelig gudstjeneste, dog vil konfirmanderne stå for at lysene er tændt, 
salmebøgerne deles ud, indgangs bøn og nogle af læsningerne, ligesom de 
også har været med til at vælge salmer og komme med ideer til prædikenen

Skærtorsdag d. 9 april kl. 17.00 i Hvejsel kirke
Vi fejrer det kristne måltidsfællesskab, og spiser påskemiddag i den påske-
pyntede konfirmandstue bagefter. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. (se 
mere i næste kirkeblad). Alle er hjertelig velkomne, og det er gratis at deltage.

SÆRLIGE GUDSTJENESTER
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KLOKKEKLANG

Flere har spurgt til hvornår klokkerne egentlig ringer i vores kirker. Til hverdag 
ringer de kl. 8.00 om morgenen alle hverdage og lørdage, og igen om eftermid-
dagen kl. 17.00 i sommerperioden dog først kl. 20.00. Om søndagen ringer de i 
forbindelse med gudstjenester. 

Men hvorfor ringer de overhovedet – er de ikke bare larm?

Nej, kirkeklokkerne er ikke blot larm der minder os om at det er morgen eller 
aften, men også Gud der taler til os, de vidner om nærvær. Om morgenen siger 
de: ”Godmorgen lille menneske, en ny dag er givet dig, vi ved ikke hvad den vil 
bringe, men husk jeg er med dig, – du er ikke ladt alene” og om aftenen kalder 
klokkerne os hjem og til ro og siger: ”Godaften lille menneske, håber du havde 
en god dag, hvordan den end gik, hvad du end mødte på din vej, så var jeg med 
dig. Nu er tiden til at gå til ro, jeg er med dig også i søvnen og i morgen får du en 
ny og ubrugt dag igen”. 

Hver eneste morgen og hver eneste aften ringer kirkeklokkerne med det budskab 
til os. Og lytter vi til det, tager vi det til os, ja da kan vi som Grundtvig skriver det.

Gå da frit
enhver til sit
og stole på Guds nåde!
Da får vi lyst og lykke til
at gøre gavn, som Gud det vil,
på allerbedste måde.

Vi ved jo godt, at det er sådan. Vi ved jo godt, at 
Gud er med os og at vi har hans daglige nåde og 
velsignelse, men jeg er i hvert fald glemsom, så 
jeg glæder mig hver dag over at kirkeklokkerne 
ringer for os.

DØREN ER ÅBEN

Skulle man synes at kirkeklokkens lyd kalder 
en hen mod kirken, ja så er vore kirker åbne fra 
kl 7.00 om morgenen til kl. 20.00 om aftenen. 
Man er hjertelig velkommen til at gå ind og nyde 
en stille stund, tænde et lys og/eller bede en bøn. 
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Præs   egårds

Hvejsel Præstegård, 14. juni kl. 15-19

Kom og mød din nabo
i en glad stemning

af leg og spil,
bål og grill,musik og sang (lokale kunstnere)og tror vi masser af solskin!

- for HELE familien!

Der vil blive serveret kaffe/te og kage.Salg af sodavand, fadøl, vin, grillpølser og kold kartoffelsalat.

VI GØR DET IGEN 

Præstegårdsfestival
16 juni havde vi anden gang præste-
gårdsfestival, og det blev en dejlig 
dag med ca. 300 besøgende, solskin, 
god musik, snobrød, pølser, kaffe og 
fadøl.

Vi er glade for at så mange bakkede 
op om ideen og bidrog til den gode 
stemning, det både musikere, opstil-
lere, kagebagere og alle andre som på 
forskellig vis biddrog og deltog.

Så: VI GØR DET IGEN! 
Søndag 14 juni fra kl. 15.00 til 19.00

• Synes du det er en sjov ide?
• Fortrød du at du ikke var med 

sidste år?
• Kan du spille på et instrument 

eller kan du synge? 
• Kender du en nabo/et barn eller 

en kollega der kan? 
• Har du lyst til at være med til at 

hjælpe? 
• Eller er du bare nysgerrig, ja 

så kontakt Mads Frühstück 
(60646943) eller Gitte Sandager 
Bjerre (75873322)

Vi håber at se både gengangere og 
nye hjælpere og musikere.

Præs   egårds

Hvejsel Præstegård, 14. juni kl. 15-19

Kom og mød din nabo
i en glad stemning

af leg og spil,
bål og grill,

musik og sang (lokale kunstnere)
og tror vi masser af solskin!

- for HELE familien!

Der vil blive serveret kaffe/te og kage.
Salg af sodavand, fadøl, vin, grillpølser og kold kartoffelsalat.

EN AT TALE MED

Præsten har tavshedspligt og er til at tale med. Så har du brug for en fortrolig 
samtale om livet, døden, kærligheden eller noget der i mellem, ja så er du vel-
kommen til at ringe og træffe en aftale på 75873322.
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Høstgudstjeneste 

Søndag d. 15. sep. var der atter høstgudstjeneste i Hvejsel kirke.

Landmændene omkring os har høsten i hus, solen titter frem mellem regnbyger-
ne og vi samles igen for at afholde høstgudstjeneste. Det er en festlig gudstjene-
ste, hvor årets nye konfirmander traditionen tro bliver præsenteret og spejderne 
deltager i kirken med deres flotte faner.

Efter gudstjenesten er der høstmarked med lokale råvarer og flotte blomster-
kranse. Der er livlig auktion og sædvanen tro går overskuddet til spejderne i 
Ådal, der også sælger pandekager og andre fine hjemmelavede ting.

En festlig og fornøjelig dag, hvor man kan glæde sig over jordens mangfoldig-
hed, og måske huske på vores ansvar overfor Guds skaberværk og værne om 
vores jord.

– Maria Wacher

KIRKEHØJSKOLENS PROGRAM 
FOR FORÅRET 2020 

Tema: Håb 
Pessimisterne er dog de reneste tåber,
de tror på det modsatte af hvad de håber.
Nej, de optimister som livet beror på,
er dem der tør håbe på noget de tror på.

Hvad er håb? Hvad giver os håb? Er det naivt at håbe? Skal vi altid bevare håbet? 
Kan man leve uden håb?
Kan man påstå, at vi altid finder glimt af håb i en verden, der synes håbløs? Hvor 
får vi håbet – fra os selv, fra fællesskabet i form af vores medmennesker eller et 
helt tredje sted fra?
Disse spørgsmål vil vi søge belyst ud fra samfundsmæssige, religiøse, filosofiske 
og kunstneriske vinkler. 

Torsdag den 16. januar
Kl. 9.30: Generalforsamling med kaffe
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Kl. 10.30
Håb forstået gennem det politiske venskab og fællesskab
Anne Marie Kragh Pahuus, ph.d. i filosofi og prodekan ved Aarhus 
Universitet. Filosoffen Hannah Arendt skrev i lyset af Anden Ver-
denskrig om ondskab og de forskellige niveauer af nedbrydning af 
det menneskelige fællesskab, som vi blandt andet så det i nazimens 
kz-lejre. Hendes egen politiske tænkning var derfor en beskrivelse af 
et alternativ – et håb for det politiske – hvori den politiske samtale 
foregår i en offentlighed, der er fælles, åben og tilgængelig for enhver 
og hvori der er plads til stadig fornyelse og menneskelige mulighe-
der. Disse tanker om håb, fornyelse og politisk fødsel gennem samtale 
danner udgangspunkt for seriens åbningsforedrag.

Kl. 13.00
Forløsning under narkose – Karen Blixens tvetydige forhold til kri-
stendommen 
David Bugge, ph.d. og lektor i teologi ved Aarhus Universitet, hvor 
han blandt andet arbejder med forholdet mellem litteratur og kri-
stendom. Store dele af Karen Blixens forfatterskab kan læses som ét 
langt opgør med kristendommen, sådan som hun mente at finde den 
repræsenteret hos Martin A. Hansen og kredsen omkring tidsskrif-
tet Heretica. De savnede i Blixens øjne sansen for det magiske og det 
erotiske og reducerede ifølge hende fejlagtigt frelsen til en ’forløsning 
under narkose’. I andre af Blixens fortællinger finder vi imidlertid en 
positiv fremstilling af netop den uendelige og betingelsesløse gud-
dommelige nåde, der intet forlanger af os, men ’deklarerer almindelig 
amnesti’ og således bringer håb til det fortvivlede menneske.

Torsdag den 20. februar
Kl. 10.00
Klimaetiske tanker om lysegrønt håb
Mickey Gjerris, ph.d. i teologi og lektor i bioetik ved Københavns Uni-
versitet. Med videnskab og teknologi har mennesket sikret sig en hid-
til uset magt over naturen. Det har givet muligheder for øget velfærd 
og velstand for milliarder af mennesker, men et sted på vejen glemte 
vi, at magt ikke kun er mulighed, men også ansvar. Hvordan finder vi 
vilje og mod til at standse op og ændre vores brug af naturen, så både 
den og fremtidige generationer har en fremtid? Foredraget vil dykke 
ned i menneskets forhold til naturen og diskutere en række mulighe-
der for at ændre vores perspektiv på naturen og vores rolle i den. 
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Kl. 13.00
Musik og håb ved livets afslutning
Marie Falk, cellist og musikterapeut ved Sct. Maria Hospice i Vejle.
Hvordan leve videre, når alt håb synes ude? Marie Falk vil denne 
eftermiddag fortælle om, hvordan musik og toner kan hjælpe og 
støtte mennesker i eksistentiel krise. Hun vil give eksempler fra sit 
arbejde med alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende. 
Med levende musik giver hun tilhørerne mulighed for på egen krop 
at mærke, hvordan toner og lyd kan give rum for det smertefulde liv, 
som det er her og nu, og samtidig hjælpe med at bygge bro til nyt håb 
og mening med livet.

Torsdag den 19. marts
Kl. 10.00
Håbet om fremtiden – i fortid og nutid
Taler: Bertel Nygaard, ph.d. og lektor i moderne historie ved Aarhus 
Universitet med særlig interesse for revolutioner og sociale foran-
dringer. Vi er ikke længere så gode til at håbe. Klimakatastrofer, krige 
og kriser får os til at frygte for fællesskabet og indskrænke vores håb 
til os selv og vores nærmeste. Alligevel håber vi. For håbet ligger som 
målet for vores handlinger. Og vores små håb og handlinger rummer 
måske alligevel kimen til noget, der rækker ud over det nære. Ved at 
undersøge håbet i forskellige skalaer og skiftende historiske former 
kan vi formentlig blive klogere på vores håb – og dermed på, hvem 
vi er, har været og kan blive. Måske kan vi endda bedre til at håbe og 
handle større.

Kl.13.00
Om det frugtbare i at opgive håbet 
Preben Kok, teolog og tidligere hospitalspræst. Når vi beslutter os for 
at håbe på noget bestemt, ligger det naturligvis inden for det, vi mener 
er godt. I livets mest afgørende forhold ligger det forløsende imid-
lertid ofte uden for det, vi kan forestille os er godt. Hvis man derfor 
koncentrerer sig om det håb, man har, og arbejder på, at det skal rea-
liseres, bliver man ofte blind for, hvor det forløsende kan findes. Her 
er en ’omvendelse’ nødvendig, så man opgiver det, man håbede på og 
derved sættes fri til at bevæge sig i en ny retning. 

Tilmelding og betaling 
Skal ske på www.vejleprovsti.dk/vejle-provsti/kirkehoejskolen/
(eller på telefon 25471000, hvis du ikke har netadgang), hvor du også 
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kan finde Kirkehøjskolens program. Tilmelding kan ikke ske til kirkekontoret i 
Mølholm Sogn.

Kirkehøjskolens foredrag holdes i Mølholm Sognehus 
på Niels Skousvej 13A, Vejle

Priser
Alle tre højskoledage med frokost og kaffe kr. 570,-
En hel højskoledag med frokost og kaffe   kr. 210,- 
Et enkelt foredrag     kr. 70,- 

Arrangør
Bestyrelsen for Vejle Provstis Kirkehøjskole ved Verner Helwig Pedersen, for-
mand (vhp@km.dk) samt Gitte Sandager Bjerre, Mads Djernes, Birthe Engga-
ard Jensen, Kirsten Meyer Rokkjær, Lone Norden Møller og Bodil Bach Henrik-
sen.

Nyt fra Runefolket 

Før sommeren planlagde vi sæsonstart og lederrokering, men var selvfølgelig 
spændte på hvordan ville gå. Halvvejs inde i efterårssæsonen, kan vi roligt sige 
det går godt. Der er stadig styr på det hele, der er gang i spejdermøder og der 
planlægges nye arrangementer. Man kan se spejder enhedernes aktuelle møde-
tider og ledere på bagsiden af kirkebladet.
En ny junior spejderleder, Filip Blum Samuelsen er startet fra oktober, -og der 
er blevet taget godt imod ham, hos Runefolket. Filip er kort sagt superspejder, 
har været spejder hele sit liv og går nu på lærerseminariet glæder sig til at falde 
til i Jelling-området. 

Sæsonstart 

Det var dejligt at få startet sæsonen op, være samlet igen efter ferien. Det er altid 
en del der skal snakkes om, så vi startede sæsonen op med bål-hygge hos alle 
enheder. Hos Juniorerne har programmet i efteråret har indeholdt øksebevis, 
badetur til Ring sø, entertainer mærket. Vi indspiller en film med arbejdstitlen 
verdens bedste spejdermøde, som vil kunne ses på YouTube når den har haft 
premiere i spejderhuset.
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Sommerlejren på Kulsø 

Vi var 40 afsted fra Runefolket på en uforglemmelig sommerlejr på Kulsø. 
Dagene var fyldt med opgaver. Ja, udover det elementære; at holde brænde klar 
til bålet, bålet klar til vandet, vandet klar til opvasken, service klar til måltider, 
hente varer til måltider og endelig indtage måltider og om igen, morgen, mid-
dag og aften. Formiddag og eftermiddag stod centerets stab for aktiviteter som 
Krea, tømrerflåde, leg på tov, natur tur, master chef, krible kable… Midt på ugen 
sendte vi 12 Juniorspejdere med Sabine og Anders på 18 km hike og 4 Trop spej-
dere med Martin og Laura på 25 km hike. 
Der var natløb for de yngste; Smuglerløb med penge, fire handlende med for-
skellige værdifulde varer, fire toldere og en bank. Der var natløb for Juniorer og 
Trop, i tre uhyggegrader. Plottet, som seniorspejderne selv havde udviklet, var 
ret genialt; alle voksne og seniorer var blevet forgiftet af kaffen, der skulle skaffes 
en modgift så deres voksne kunne blive raske. 
Efter sådan en sommerlejr er alle godt brugte. 
Vi syntes selv vi sluttede af med overskud. Det syntes “Naglerne” også, -så sta-
ben på spejdercenteret gav en is for godt kammeratskab og opførsel. Uden alles 
indsats er der nemlig ingen lejr. 

Naturens dag på Brandbjerg Højskole 

Vi nød en fantastisk travl og hyggelig søndag på Brandbjerg Højskole til Natu-
rens dag. Vi solgte igen i år snobrød og pandekager. Dejligt at se arrangementet 
udvikler sig år for år, mange tidligere spejdere kommer forbi og hilser på os! 
Regnen kom desværre også forbi kl. 16, rigtig ærgerligt. Efter 20 minutters styrt-
skyl fik Maja og Emma liv i bålet igen og de ukuelige kunne bage pandekager til 
kl. 17.00.

Årets høstgudstjeneste 

Vi var til høstgudstjeneste i Hvejsel Kirke, en dejlig søndag, med konfirman-
der, barnedåb, solosang, altergang. Vi havde to faner med i kirken og mange 
meget dygtige fanevagter. Vi havde bålkøkkenet med og stod klar til at sælge 
varme pandekager ved høstmarkedet udenfor. Endelig var der årets auktion, 
hvor overskuddet gik til Runefolket, tak for det. 
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Spejdervenner og PC i 61 timer 

I efterårsferien sendte vi 10 spejdere afsted til Jota-Joti på Højen Skole i Vejle. 
De mødtes med 45 andre lokale spejdere, med en gennemsnitsalder på 13 år. På 
pakkelisen stod der pludselig egen Pc'er! 
Jota-Joti står for “jamboree on the air” og “jamboree on the internet”. Det fore-
går på amatørradio, webcam, og på chat på PC. Sådan kommer man hele verden 
rundt på en weekend, får talt med spejdere fra de fjerneste kroge af verden. Det 
er et arrangement der afholdes årligt, samtidigt for alle spejdere i hele verden. 
Det betyder at ca. 28 millioner spejdere laver spejderaktiviteter og tager kontakt 
til hinanden. Spejderaktiviteter, venner og Pc'er 61 timer i døgndrift, det bliver 
ikke bedre for en spejder-teenager!

Så glæder vi os til jul 

Hos Runefolket starter julen d. 15-16. november når vi tager på julelejr på Dane-
borg. Sidste års premiere med julelejr på Daneborg var en bragende succes. Der-
for har vi igen lejet stedet der ligger ved Juelsminde. Omdrejningspunktet for 
hele lejren bliver DRs gode gamle julekalender, Nissebanden på Nissernes Ø. 
Sidste års tema, Jul i Valhalla, betød lidt for lidt klassisk jul, det laver vi om på 
i år. Med lederne i hovedrollerne skal vi lave de traditionelle kreative juleting, 
spise julemad, synge julesange og danse om juletræ à la Runefolket. 
I november kan man også tage forskud på julehyggen ved at købe en julekalen-
der af os. Vi sælger julekalendere for Y´s Mens Club 2 Vejle, de koster 30 kr. Vi 
tjener 15 kr. stykket og det resterende beløb hensættes som fondsmidler. Sidste 
år blev den samlede fortjeneste hele 119.000 kroner, som får ikke lov at ligge og 
samle støv, de kan nemlig søges til gode formål. 
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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, Mindstrupvej 7, 7173 Vonge
Tlf. 51 74 00 51 – Mail: henrik@mindstrup.dk

Regnskabsfører:
DIT BOGHOLDERI – Bente Loft Nielsen
Smaragdvej 5, 7100 Vejle
Tlf. 28 69 68 38 – dit-bogholderi.dk

 

Deadline næste kirkeblad ??. Materialet sendes til gsw@km.dk

Se mere på hjemmesiden www.runefolket.dk    RUNEFOLKET

SPEJDERMØDER:

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

Tirsdag kl. 19.00-20.30
Trop spejdere, 7. - 8. kl.

Onsdag kl. 18.00-19.30 
Juniorer, 4. - 6. kl.

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

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

Leder Ulve:
Jennie Ojczyk, 40556118
jennie@jodesign.dk

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

Leder Trop spejder:
Anders Byager, 20216394
ab-thyrasvej4@hotmail.com
 

Vi ses på spejderpladsen
Ildvedvej 105, Ådal

Nyttige links:
www.sogn.dk/hvejsel


