
Postcoronatanker

Af Gitte Sandager Bjerre 

Så er det blevet efterår igen, eller i hvert 
fald sensommer. Frugterne modnes 
rundt i haverne, georginerne står i flor 
og duften af nyhøstede marker bølger 
ind over os. Sommeren er forbi med al 
sin aktivitet og al sit sprudlende liv, og 
der begynder at være tid til efterårets 
eftertænksomhed. Da det sidste kir-
keblad udkom stod foråret på spring, 
men det gjorde coronaen også viste 
det sig. Vores verdener blev væltet og 
vi måtte vænne os til et helt andet liv. 
Vores forår blev stækket. Konfirmati-
oner måtte udskydes, festivaller afly-
ses og ja, vi kunne ikke engang mødes i 
kirke for at holde gudstjenester. Sam-
men, men hver for sig blev sloganet, 
– og på trods blomstrede der mange

fællesskaber. Mange har sunget med 
Phillip Faber, lært at Skype, talt med 
naboer de aldrig rigtig har talt med før, 
handlet for de ældre og meget, meget 
mere. Det var en svær tid for mange. 
Mange mærkede ensomheden og sav-
net af socialt samvær, men mange har 
også nydt det. Lært noget af det. Man-
ge familier med børn i alle aldre er ryk-
ket tættere på hinanden og måske har 
man fundet ud af, at kalenderen ikke 
nødvendigvis altid behøver være fyldt. 
Mange har mærket, at de ikke sav-
ner den stressede hverdag, hvor man 
både skal til yoga, foredrag, koncert og 
spise middag med vennerne. Jeg hørte 
sågar et meget aktivt barn på 11 sige: 
”næste efterår vil jeg kun gå til en ting, 
for jeg vil have tid til at lege og bare 
hygge”. Nu står efteråret som sagt på 
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spring, og dermed kommer alle de 
gode tilbud også væltende ind. Der er 
mange ting, som er spændende, også 
i kirken. Kommer det til at gå som før 
coronaen? Fylder vi kalenderen op 
til bristepunktet igen, eller formår vi 
at drage vores erfaringer og føre dem 
ud i livet? Jeg ved, hvordan det så let 
kan løbe mig over ende… – der er så 
meget der lokker. Efteråret inviterer 
til eftertænksomhed, lad os bruge den 

til at holde fast i de gode erfaringer vi 
fik i foråret. Lad os huske at prioritere. 
Lad os ikke være bange for at gå glip af 
noget. Lad os holde fast i langsomhe-
den, tiden til nærværet. Lad os huske 
på hvad der er det vigtigste i vores liv 
og søge at holde fast i det, for det er 
i langsomheden, nærværet og efter-
tænksomheden at livet virkelig får 
mulighed for at folde sig ud. 

Ønsker jer alle 

      et godt efterår.
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Konfirmationer

6. september 2020 
kl. 9.30 i Ildved

Mikkel Christiansen, 
Ådalvej 46, 7160 Tørring

Jeppe Bygvrå Laursen, 
Agervej 14, 7300 Jelling

Maja Elisabeth Frøkiær, 
Ildvedvej 14, 7300 Jeling

6. september 2020 
kl. 11.00 i Hvejsel

Ditte Stokkendahl Petersen, 
Hvejselvej 37, 7300 Jelling

Denice Østergaard Larsen, 
Hvejselvej 27, 7300 Jelling

Rasmus Dall Kristensen, 
Hvejselvej 63, 7300 Jelling

Sally Kathrine Hundahl, 
gl. Tingvej 10, 7300 Jelling

Celina Maia Hundahl, 
gl. Tingvej 10, 7300 Jelling 

Der vil være mulighed for at aflevere 
telegrammer mv. i graverhusene.

Konfirmandindskrivning
Kære kommende konfirmander 2021 
og forældre i Hvejsel og Ildved sogne. 

Konfirmation for jeres barn/jeres årgang:
• I Ildved kirke d. 2. maj 2021 kl. 10.30
• I Hvejsel kirke d. 9. maj 2021 kl. 10.30

Og hvordan er det nu lige med 
konfirmationer og konfirmations-
forberedelse?
Hvor skal man gå til præst, hvor kan man bli-
ver konfirmeret og hvornår er det?

Bor man i Hvejsel sogn, eller føler sig knyt-
tet til sognet, har man mulighed for at gå til 
præst i Hvejsel og blive konfirmeret i Ildved 
eller Hvejsel kirke. 

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

Til konfirmationsforberedelsen skal vi snak-
ke om Gud og tro, – hvad kommer det mig 
ved? Høre fortællingen om Jesus og synge 
nye og gamle salmer. Og aller vigtigst, så skal 
vi tale om livets store spørgsmål og hvad det 
vil sige at være menneske.

Der er indskrivningsgudstjeneste i Hvejsel 
kirke d. 23 aug. kl. 10.30. 

Har I spørgsmål, så må I gerne sende 
mig en mail på gsw@km.dk eller ringe 
på 75873322.

Jeg glæder mig til at møde de nye hold, Gitte
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Nyt fra formandskabet

I skrivende stund sidder vi foran som-
merferien.
Vi håber, at alle får en rigtig god 
sommerferie – trods de helt særlige 
omstændigheder ifb. corona.
Vi har som kirke været ramt af de 
samme omstændigheder men er hel-
digvis stille og roligt på vej tilbage og 
har åbent – dog i begrænset omfang.
Vi har valgt at køre på lavt blus mht. 
projekter og koncentrerer os om at 
passe gravsteder, kirkegårde og kir-
ker, så de også i denne tid fremstår 
velplejet.
Midt i maj begyndte vi igen at afholde 
menighedsrådsmøde. Alle var glade 
ved tanken om at genoptage arbejdet.  

 
Undervejs har hver passet sit ansvars-
område, så ingen områder har lidt 
under, at vi ikke har kunnet samles.
Vi ser frem til igen at kunne afvikle 
aktiviteter – både i kirken og sogne-
stuen og ikke mindst sogneflugten, 
søndag 30. august, som vi håber, at 
mange vil bakke op om (se mere andet 
steds i bladet).

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.

Valgbestyrelsen: Menighedsrådsvalg!!!

I forbindelse med det kommende 
menighedsrådsvalg i Hvejsel Sogn 
afholdes et orienteringsmøde man-
dag, den 17. August kl. 19.30 i konfir-
mandstuen. 

På orienteringsmødet informerer 
formand Find Rasmussen om menig-
hedsrådets arbejde i den foregående 
periode samt endnu ikke løste plan-
lagte opgaver. Der redegøres endvi-
dere for kirkens økonomi i 2019 samt 
budgettet for 2020. Til sidst vil Find 
orienteret om hvilke forskellige slags 
opgaver et menighedsråd tager sig af. 

 
Herefter lægges op til debat om frem-
tidige ønsker til arrangementer samt 
tanker om kirkens fremtid. 
Efter debatten orienteres der om Valg-
forsamlingen (menighedsrådsvalg) 
den 15. September. Der informeres om 
regler, samt om hvor mange der skal 
vælges ind i det nye menighedsråd, 
som tiltræder den 1. december 2020. 
I forbindelse med denne del af mødet 
vil der være mulighed for at afklare om 
der er interesserede kandidater til det 
nye menighedsråd. 

Med venlig hilsen 
Menighedsrådet i Hvejsel Sogn. 
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Sogneudflugt 
søndag d. 30 aug. 

Søndag d. 30. august tager vi på sogneudflugt. Turen går til gudstjeneste i Hader-
slev domkirke, med efterfølgende rundvisning i den ny restaurerede domkirke. 
Efter en god frokost kører vi til Christiansfeld hvor vi vil få en rundvisning og for-
tælling om brødremenigheden, som jo ligesom Jelling er UNESCO-verdensarv. 
Dagen slutter med kaffe og kage på Skamlingsbanken.

Børn som ikke er konfirmerede er gratis med, ellers er prisen for hele dagen
150 kr. + drikkevare til frokosten.

Program

8.30 afgang fra Hvejsel kirke (der serveres morgenmad i bussen)

10.00 Gudstjeneste i Haderslev domkirke

11.20 Rundvisning i domkirken

12.30 Frokost (Der er endnu ikke helt på plads hvor, men det bliver godt)

14.00 Besøg og rundvisning i Christiansfeld

16.00 Kaffe på Skamlingsbanken

Ca. 17.30 Hjemkomst

Tilmelding 
Til Fritse Madsen på 60633254 senest d. 21 aug, – men vil du sikre dig en plads, 
– så meld dig til med det samme.
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Hvejselkoret

Går du tit hjemme og nynner/synger 
i dit hus?
Får du tit en melodi på hjernen?
Er du glad for at synge, men mangler 
nogen at synge sammen med?

Så er det helt rette tilbud til dig lige om 
hjørnet. Hvejselkoret er et kor, hvor 
vi synger sammen og hygger os med 
hinanden. Vi mødes torsdage i ulige 
uger kl. 19.30 i konfirmandstuen ved 
Hvejsel Præstegård. Korleder, Naja 
Storebjerg styrer slagets gang med 
dygtighed og smil på læben. Har du 
lyst at være med, ja så starter koret op 
torsdag d. 13 aug. Kl. 19.30 i konfir-
mandstuen i Hvejsel og du er hjertelig 
velkommen.

Farvel og Goddag: Desværre har 
vores hidtidige korleder Lone Kau 
valgt at stoppe som korleder, da hen-
des job som en del af forstanderparret 
på Brandbjerg højskole ikke længere 
levnede tid til Hvejsel koret. Men ikke 
desto mindre glædelig er det, at vi kan 
byde velkommen til Naja Storebjerg, 
sanger, sangskriver og underviser fra 
Jelling, som vil leder koret fra august.
Vi ønsker Lone alt godt og siger tak for 
mange gode år og byder Naja hjertelig 
velkommen. (Da nyheden først kom 
efter redaktionens afslutning, vil der 
først i næste kirkeblad være en nær-
mere præsentation af Naja)

Nyt fra kirkeværgen

Menighedsrådet har igennem længere 
tid haft et ønske om at få parkerings-
pladsen ved Hvejsel Kirke renoveret, 
da det er Vejle Kommune der står for 
vedligehold af pladsen, så har vi ikke 
selv haft mulighed for at bestemme 
tidspunktet, men her i foråret lyk-
kedes det at overbevise kommunen 
om, at tiden var inde og pladsen er nu 

blevet rigtig fin igen med nyt asfalt,  
kantsten og fliser, dog er der et mindre 
hængeparti ved muren foran cykelsta-
tiv som kommunen stadig arbejder 
på. Vi har også selv være i gang med 
at friske den lille P-plads op på Ådal-
vej, buske er beskåret og noget jord er 
kørt væk og så er der kommet ny grus 
belægning på.

GRATIS
AT DELTAGE
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Nyt fra kirsam 

Så er det sommer mens jeg skriver, sommerblomsterne 
er plantet, sommerstauderne blomstrer, så vi nyder vores 
arbejdsplads med dufte og farver. Vi bruger også blomster-
ne i kirken om søndagen, og til de lejligheder der er. Corona-
tiden har brugt nogle uger af vores tid, så vi har ikke klippet 
gravsteds hækkene endnu, det plejer at være vinter og tidlig 
forår det bliver gjort.
Æbletræerne som blev plantet i efteråret, nederst på Hvej-
sel kirkegård, kommer fint, så kig derned.
Ellers rengør vi gravsteder og der skal klippes større hække 
rundt om kirkegårdene, så tiden bliver hurtigt brugt, og så 
er der ferie på skift, der skal afholdes.

God sommer til alle.

PS: kom gerne og kig på blomsterne på kirkegårdene.
VH Graver Marianne Rasmussen

Gravsteder er nu gratis  
– for medlemmer af Folkekirken 

Medlemmer, der har betalt kirkeskat, skal altså ikke længere betale for et grav-
sted, mens ikke-medlemmer fortsat skal betale en pris, der svarer til de omkost-
ninger, kirkegårdene reelt har i forbindelse med driften af det enkelte gravsted.
Det er erhvervelsen af gravstedet, som nu bliver uden beregning. Hvis der er en 
udgift til vedligehold af gravstedet, så skal den udgift fortsat betales. Det samme 
gælder andre udgifter ved begravelsen. 

Kan man selv holde stedet, så der ikke er udgifter til vedligehold.
Det er en fælles provsti-beslutning, at ovenstående nu er en mulighed.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte graver, Marianne på 
21565474 eller formand for menighedsrådet, Hvejsel sogn, 29665450.

Man bliver medlem af folkekirken ved dåb.

7



Arrangementer 

Orienterende møde ang. menighedsrådsvalg 
mandag d. 17 aug. kl. 19.30 i konfirmandstuen i Hvejsel. 
Menighedsrådet serverer lidt godt til ganen og formand Find Rasmussen 
orientere om årets gang i menighedsrådet. Der vil også være mulighed for 
at komme med ønsker til aktiviteter i og omkring kirken og debattere dens 
fremtid.

Børneteater onsdag d. 19. august 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 almindelige ord”. Historiefortælleren lader musikken brede sig forkla-
rende ud over den store fortælling om Biblens superhelt nr. 1: Jesus. 
Så er vi i gang! 
Vi møder Josef, den ene og den anden Johannes, et brudepar, en due og 
selvfølgelig Jesus venner, disciplene. Alle går de et stykke af vejen sam-
men med Jesus: Fra krybben i Betlehem til død og opstandelse i Jerusalem. 
Maria spiller og kommenterer med fra start til slut. Undervejs spiser publi-
kum 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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FÆLLESSIDER FOR JELLING • KOLLERUP-VINDELEV • HVEJSEL-ILDVED SOGNE

BØRNEGUDSTJENESTER
I EFTERÅRET 2020

KIRKE FOR BØRN i Jelling, Hvejsel, Ildved, Kollerup og Vindelev.

Onsdag 19. august 17.00 Musikforesti llingen ”JESUS” for børn og barnlige sjæle.
Vi møder Josef, den ene og den anden Johannes, et brudepar, en due og selvfølgelig Jesus ven-
ner, disciplene. Der er pizza i Hvejsel konfi rmandstue, Hvejselvej 69, eft er foresti llingen. Alle er 
velkomne.

Onsdag 23. sept. kl. 17.00 Børnefyraft ens-sang for alle generati oner i Kollerup Kirke, Hygumvej 
70. Vi vil opfordre børnene ti l at tage deres bedstemor eller bedstefar (og forældre) ved hånden
og tage dem med. Så vil vi synge i fællesskab – eft er forskrift erne. Eft er sangti men er der lidt
mad eft er de gældende regler i LYSNINGEN i præstegårdsskoven, Præstegårdsvej, 7300 Jelling.

Onsdag 7. okt. 17.00 i Jelling kirke. Det er blevet eft erår, men vi holder en festlig gudstjeneste 
med band og Minikonfi rmanderne slutt er af ved denne gudstjeneste. Der er pizza i sognehuset 
eft er gudstjenesten. 

KIRKEFRØ i musik og bevægelse I eft eråret er det muligt for de mindste (9 mdr.- 4 år) at høre og 
bevæge sig ti l kirkens og alverdens musik. Det er 5 lørdage kl. 10-11 og det foregår i Kollerup-
Vindelev Sognehus, Hygumvej 68, og det er ved organist Ove Rasmussen og musikpædagog 
Lone Byrner. De fem lørdage er den 26.09., den 03.10., den 10.10., den 31.10. og den 07.11. 
Det koster 150 kroner for deltagelse og der er plads ti l 12 børn ifølge med voksen. Tilmelding
ti l Ove Rasmussen på ove.rasmussen@jellingnet. dk med angivelse af navn på voksen og mobil-
nummer samt barnets navn og alder. Ved spørgsmål kan man ringe ti l Ove på 29263484. 

JULENS FORTÆLLINGER 2020
Igen i år vil vi indbyde sangglade unge og voksne fra nær og fj ern ti l at deltage i ”Det 
store Julekor. Vi skal optræde ved ”Julens fortællinger” søndag den 6. december kl. 
14.00 og 16.00. 
Der vil være 5 øvegange op ti l denne søndag, hvor de øvrige kor ved Jelling Kirke lige-
ledes vil deltage. Øvedagene: Onsdag d.4/11, 11/11, 18/11, 25/11 og 2/12 kl. 19.30-
21.00 i Jelling Sognehus, Gormsgade 19.
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1 Kirkekaff e
2 Konfi rmandindskrivning
3 Sogneudfl ugt
4 Konfi rmati on
5 Høstgudstjeneste
6 Julens fortælling

7 Aft ensang v. menigheden
8 Menighedsmøde
9 Koncert
10 Hvejselkoret medvirker
11 Sensommersøndag med foredrag
12 Eft erfølgende menighedsmøde med frokost

Søn. d. 16. aug 10.s.e.trin 10.30 KB 10.30 BRM 9.00 BRM

Søn. d. 23. aug 11.s.e.trin 9.00 KB11 10.30 BRM 10.30 GSB1+2

Søn. d. 30. aug 12.s.e.trin 10.30 BRM 9.00 BRM 3

Lør. d. 5. sep. 9.30 KB4

11.00 KB4

Søn. d. 6. sep 13. s.e.trin 10.30 KB 10.30 BRM2 11.00 GSB4 9.30 GSB4

Lør. d. 12. sep 9.30 GSB4

11.00 GSB4

Søn. d. 13. sep.  14.s.e.trin 10.30 KB4 19.307 10.30 GSB5

Søn d. 20. sep. 15.s.e.trin 10.30 KB5 10.30 BRM4

Søn d. 27. sep.  16.s.e.trin 10.30 KB 10.30 BRM5 9.00 KB 

Søn. d. 4. okt 17.s.e.trin 10.30 BRM 16.00 BRM

Søn. d. 11. okt. 18.s.e.trin 10.30 KB 9.00 KB 10.30 GSB 

Søn d. 18. okt. 19.s.e.trin 10.30 GSB 10.30 BRM 9.00 GSB

Søn. d. 25. okt. 20. s.e.trin 10.30 BRM 9.00 BRM 10.30 GSB

Søn d. 1. nov. Alle helgens dag 10.30 KB 14.30 BRM 16.00 BRM 14.30 GSB1 16.00 GSB1

Søn. d. 8. nov. 22.s.e.trin 10.30 KB 10.30 BRM 9.00 KB 

Søn. d. 15. nov. 23.s.e.trin 19.30 BRM 10.30 BRM8 10.30 GSB 

Søn d. 22. nov. s.s.i kirkeåret 10.30 KB 9.00 KB 19.309

Søn d. 29. nov 1.s.i advent 10.30 KB12 10.30 BRM 10.30 GSB1+10 

Søn. d. 6. dec. 2.s.i advent 14.00 BRM6

16.00 BRM6

GUDSTJENESTER
DATO NAVN JELLING KOLLERUP VINDELEV HVEJSEL ILDVED
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1 Kirkekaffe
2 Konfirmandindskrivning
3 Sogneudflugt
4 Konfirmation
5 Høstgudstjeneste
6 Julens fortælling

7 Aftensang v. menigheden
8 Menighedsmøde
9 Koncert
10 Hvejselkoret medvirker
11 Sensommersøndag med foredrag
12 Efterfølgende menighedsmøde med frokost

Søn. d. 16. aug 10.s.e.trin 10.30 KB 10.30 BRM 9.00 BRM

Søn. d. 23. aug 11.s.e.trin 9.00 KB11 10.30 BRM 10.30 GSB1+2

Søn. d. 30. aug 12.s.e.trin 10.30 BRM 9.00 BRM 3

Lør. d. 5. sep. 9.30 KB4

11.00 KB4

Søn. d. 6. sep 13. s.e.trin 10.30 KB 10.30 BRM2 11.00 GSB4 9.30 GSB4

Lør. d. 12. sep 9.30 GSB4

11.00 GSB4

Søn. d. 13. sep.  14.s.e.trin 10.30 KB4 19.307 10.30 GSB5

Søn d. 20. sep. 15.s.e.trin 10.30 KB5 10.30 BRM4

Søn d. 27. sep.  16.s.e.trin 10.30 KB 10.30 BRM5 9.00 KB 

Søn. d. 4. okt 17.s.e.trin 10.30 BRM 16.00 BRM

Søn. d. 11. okt. 18.s.e.trin 10.30 KB 9.00 KB 10.30 GSB 

Søn d. 18. okt. 19.s.e.trin 10.30 GSB 10.30 BRM 9.00 GSB

Søn. d. 25. okt. 20. s.e.trin 10.30 BRM 9.00 BRM 10.30 GSB

Søn d. 1. nov. Alle helgens dag 10.30 KB 14.30 BRM 16.00 BRM 14.30 GSB1 16.00 GSB1

Søn. d. 8. nov. 22.s.e.trin 10.30 KB 10.30 BRM 9.00 KB 

Søn. d. 15. nov. 23.s.e.trin 19.30 BRM 10.30 BRM8 10.30 GSB 

Søn d. 22. nov. s.s.i kirkeåret 10.30 KB 9.00 KB 19.309

Søn d. 29. nov 1.s.i advent 10.30 KB12 10.30 BRM 10.30 GSB1+10 

Søn. d. 6. dec. 2.s.i advent 14.00 BRM6

16.00 BRM6

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.

Søn. d. 16. aug 10.s.e.trin 10.30 KB 10.30 BRM 9.00 BRM

Søn. d. 23. aug 11.s.e.trin 9.00 KB11 10.30 BRM 10.30 GSB1+2 

Søn. d. 30. aug 12.s.e.trin 10.30 BRM 9.00 BRM 3

Lør. d. 5. sep. 9.30 KB4

11.00 KB4

Søn. d. 6. sep 13. s.e.trin 10.30 KB 10.30 BRM2 11.00 GSB4 9.30 GSB4

Lør. d. 12. sep 9.30 GSB4

11.00 GSB4

Søn. d. 13. sep.  14.s.e.trin 10.30 KB4 19.307 10.30 GSB5

Søn d. 20. sep. 15.s.e.trin 10.30 KB5 10.30 BRM4

Søn d. 27. sep.  16.s.e.trin 10.30 KB 10.30 BRM5 9.00 KB 

Søn. d. 4. okt 17.s.e.trin 10.30 BRM 16.00 BRM

Søn. d. 11. okt. 18.s.e.trin 10.30 KB 9.00 KB 10.30 GSB 

Søn d. 18. okt. 19.s.e.trin 10.30 GSB 10.30 BRM 9.00 GSB

Søn. d. 25. okt. 20. s.e.trin 10.30 BRM 9.00 BRM 10.30 GSB

Søn d. 1. nov. Alle helgens dag 10.30 KB 14.30 BRM 16.00 BRM 14.30 GSB1 16.00 GSB1

Søn. d. 8. nov. 22.s.e.trin 10.30 KB 10.30 BRM 9.00 KB 

Søn. d. 15. nov. 23.s.e.trin 19.30 BRM 10.30 BRM8 10.30 GSB 

Søn d. 22. nov. s.s.i kirkeåret 10.30 KB 9.00 KB 19.309 

Søn d. 29. nov 1.s.i advent 10.30 KB12 10.30 BRM 10.30 GSB1+10 

Søn. d. 6. dec. 2.s.i advent 14.00 BRM6

16.00 BRM6

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

KALENDER
AUGUST
Tirsdag 4. aug. kl. 8.30 Morgensang  Jelling kirke
Tirsdag 11. aug. 19.30 Orienterende møde Kollerup-Vindelev Kollerup-Vindelev Sognehus
Onsdag 12. aug. 19.30 Filmaft en: ”Fannys rejse” Kollerup-Vindelev Sognehus
Mandag 17 aug. kl. 19.30 Valgorienteringsaft en ti l menighedsrådsvalg Konfi rmandstuen i Hvejsel
Tirsdag 18. aug. kl. 19.30 Valgorienteringsaft en ti l menighedsrådsvalg Jelling sognehus
Onsdag 19. aug. 10.00 Formiddagscafe med Jørgen Antonsen Kollerup-Vindelev Sognehus
Onsdag 19. aug. 17.00 Børneteater  Hvejsel Kirke
Torsdag 20. aug. kl. 15.00  Sogneudfl ugt ti l Brejning  Kollerup-Vindelev Sognehus
Søndag 23. aug. kl. 9.00 Sensommersøndag Jelling kirke og sognehus
Onsdag 26. aug. 19.30 Læsekreds: ”At koge bjørn” af M. Niemi Kollerup-Vindelev Sognehus
Søndag 30 aug. kl. 8.30 Sogneudfl ugt Hvejsel Kirke

SEPTEMBER 
Tirsdag 1. sept. kl. 8.30 Morgensang Jelling kirke
Søndag 6. sept. kl. 16.00 Beethovenkoncert med Katrine Gislinge Jelling kirke
Onsdag 9. sept. 17.00 Fyraft en i kirken og aft en om spørgeskema Kollerup Kirke og Sognehus
Onsdag 9. sept. 19.30 Højskolesangaft en Jelling sognehus
Tirsdag 15. sept. 19.30 Valgforsamling Alle sogne
Søndag 20. sept. kl. 16.00 Beethovenkoncert med Zielke & Johannsen Jelling kirke
Onsdag 23. sept. 17.00 Fyraft en i kirken for hele familien m. mad Kollerup Kirke & Lysningen
Torsdag 24. sept. kl. 19.00 Film med mening ”En helt almindelig familie” Byens Bio
Tirsdag 29. sept. kl. 17.00 Fyraft enssang Jelling kirke
Onsdag 30. sept. kl. 19.30 Højskolesangaft en med Holger Lissner Jelling sognehus
Onsdag 30. sept. 19.30 Foredrag m. Kurt Leth ”Kaff e med Kurt” Kollerup-Vindelev Sognehus

OKTOBER
Tirsdag 6. okt. kl. 8.30 Morgensang Jelling kirke
Tirsdag 6. okt. kl. 19.30 Foredragsrækken 1 Jelling sognehus
Onsdag 7. okt. 17.00 Børnegudstjeneste m. band Jelling Kirke
Tirsdag 20. okt. kl. 19.30 Foredragsrækken 2 Jelling sognehus
Onsdag 21. okt. 19.30 Fællessang med Ove Rasmussen Kollerup-Vindelev Sognehus
Tirsdag 27. okt. kl. 17.00 Fyraft enssang Jelling kirke
Tirsdag 27. okt. kl. 19.30 Foredragsrækken 3 Jelling sognehus
Tirsdag 27 okt. kl. 19.30 Foredrag: Hans Jørgen Bonnichsen Konfi rmandstuen i Hvejsel
Onsdag 28. okt. kl. 10.00 Formiddagscafé m. Mogens Ladegaard Kollerup-Vindelev Sognehus

NOVEMBER
Tirsdag 3. nov. kl. 8.30 Morgensang Jelling kirke
Tirsdag 3. nov. kl. 19.30 Foredragsrækken 4 Jelling sognehus
Onsdag 4. nov. 19.30 Læsekreds: ”Pesten” af Albert Camus Kollerup-Vindelev Sognehus
Tirsdag 10. nov. kl. 19.30 Foredragsrækken 5 Jelling sognehus
Onsdag 11. nov. 19.00 koncert m. Ronnie Olesen m. Grænseforeningen Kollerup-Vindelev Sognehus
Onsdag 11. nov. kl. 19.30 Film: Gøgereden Konfi rmandstuen i Hvejsel
Søndag 15. nov. 11.30 Årligt menighedsmøde m. frokost Kollerup-Vindelev Sognehus
Tirsdag 17. nov. kl. 19.30 Samtaleaft en Jelling sognehus
Søndag 22 nov. kl. 19.30 Koncert: The Northern Lights Gospelkor Hvejsel kirke
Tirsdag 24. nov. kl. 17.00 Fyraft enssang Jelling kirke
Onsdag 25. nov. 10.00 Formiddagscafé med Arne Henningsen  Kollerup-Vindelev Sognehus
Søndag 29. nov. kl. 11.30 Årligt menighedsmøde med frokost Jelling sognehus

DECEMBER
Tirsdag 1. dec. kl 8.30 Morgensang Jelling kirke 
Onsdag 2. dec. 17.00 Julefyraft enskoncert med julefrokost Kollerup Kirke
Søndag 6. dec. kl. 14.00 og 16.00 Julens fortælling Jelling kirke
Tirsdag d. 8. dec.r kl. 19.30 Vi synger julen ind v. Mads Djernes Konfi rmandstuen i Hvejsel
Torsdag 10. dec. 19.00 Luciaoptog og julehistorie Vindelev Kirke 
Tirsdag 15. dec. kl. 19.30  Julekoncert med Herning Drengekor Jelling kirke
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Foredrag tirsdag d. 27 oktober kl. 19.30 
i konfirmandstuen i Hvejsel v. Hans Jørgen Bonnichsen,
tidl. Leder af PET
»Mennesket i ondskaben« erfaringer fra 41 års politilivs møde med ondska-
ben«. Hans Jørgen Bonnichsen vil på baggrund af personlige og professio-
nelle erfaringer og oplevelser fortælle om den ondskab, han gennem tiden 
er stødt på. I foredraget vil han tage os med på en rejse, hvor vi først bliver 
ført fra de små danske byer, videre til New York og slutteligt til Guantána-
mo-lejren. Et af Hans Jørgens budskaber i foredraget er bl.a. at fortælle 
om, hvor vigtigt, men samtidig hvor svært, det er at se mennesket i al den 
ondskab, han har set!

Filmaften onsdag d. 11. november kl. 19.30 
i konfirmandstuen i Hvejsel: Gøgereden
Det er en gammel film, men den holder med Jack Nicholson 
i hovedrollen. 
Voldtægtssigtede Randall McMurphy, spillet af Jack 
Nicholson i sin måske bedste rolle nogensinde, anbringes 
i forvaring på en psykiatrisk institution i stedet for at blive 
sendt i fængsel. Her møder han et system – køligt personifi-
ceret gennem oversygeplejersken Nurse Ratched – hvis metoder han ikke 
kan forlige sig med. Han opildner de andre patienter til at kæmpe for deres 
rettigheder og gå imod systemet, men styrer samtidig lukt mod afgrunden. 
'Gøgereden' var den første film i 40 år, som vandt de fem 'store' Oscars: 
For bedste film, bedste adopterede manuskript, bedste instruktør, bedste 
mandlige og bedste kvindelige hovedrolle.

”Morsom og chokerende. En helt overvældende stærk film”. Kom og se den 
sammen med din nabo. Der serveres et lille glas og lidt snacks.

Koncert i Hvejsel kirke kl. 19.30 
med The Northern Lights Gospelkor 
The Northern Lights Gospelkor ledes 
af Brian Hollingsworth, som er født og 
opvokset i den sorte amerikanske kirke. 
Med Brian Hollingsworth i front og Nicolai 
Damgaard på klaver synger koret autentisk 
amerikansk gospel med en energi og indle-
velse, som kan mærkes i både krop og sjæl. 
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”Vi synger julen ind” tirsdag d. 8. dec. 
kl. 19.30 i konfirmandstuen i Hvejsel.
Traditionen tro vil vi synge julen ind med nye og 
gamle advents- og julesange/salmer. I år er det 
præst og organist fra Nørremarkskirken Mads Djer-
næs 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).

Særlige gudstjenester

Søndag d. 13 september: Høstgudstjeneste m. efterfølgende  
marked i Ildved kl. 10.30 
Når landmændene omkring os har høsten i hus, vil vi igen afholde en høstgudstjeneste. 
Efter gudstjenesten har vi traditionen tro vores lille høstmarked på kirkeplad-
sen, hvor der vil være en festlig og fornøjelig auktion over diverse af naturens 
og høstens frugter. Overskuddet fra auktionen går som det plejer ubeskåret til 
spejderne i Ådal, som også deltager i gudstjenesten med deres faner og efter-
følgende også har et par boder på kirkepladsen, med bla. pandekager og andre 
hjemmelavede ting. Har du æbler i haven, georginer i bedet, honning i staden 
eller andet af naturens produkter som du har lyst at donere til auktionen vil det 
blive taget imod med tak fra menighedsrådet og spejderne

– Kom og deltag i en festlig gudstjeneste, hvor også årets nye konfirmander vil 
blive præsenteret.

14



Søndag d. 1. november: Alle Helgens gudstjenester kl. 14.30 
i Hvejsel og kl. 16.00 i Ildved 
Ved denne gudstjeneste sætter vi fokus på sorgen og giver gennem salmer, bøn 
og prædiken plads til at mindes og sørge over dét og dem vi har mistet. I vores 
kirker er det en tradition at nævne navnene på det sidste års døde og begravede 
i ved kirken, og idet navnet nævnes tænder kirkesangeren et lys for afdøde og 
sætter det på kanten af døbefonten. Der vil også være mulighed for at tænde lys 
for og mindes dem som er døde andets steds eller for flere år siden Kom alene 
eller tag familie, venner og naboer med i kirke og lad os i fællesskab mindes alle 
dem vi har mistet. Efter gudstjenesten er der en kop kaffe til hvem som måtte 
have lyst.

Søndag d. 29. november: Adventsgudstjeneste hvor Hvejselkoret 
medvirker i Hvejsel kirke kl. 10.30.
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Sorggruppe 

Tilbud om sorggruppe 

Når en nærtstående dør, det kan være ens 
partner, barn, forældre, søskende eller 
nær ven, så kan man opleve et smerte-
fuldt tomrum, og i en lang periode føler 
man sig sårbar og i krise. Selv om vi rea-
gerer forskelligt på det at miste, kan vi 
ofte genkende de følelser og erfaringer, 
andre i samme situation har, og så ople-
ver vi, at vi ikke er helt så alene, som vi 
troede. Derfor kunne du måske få glæde 
af at være med i en sorggruppe, hvor du 
i trygge omgivelser kan tænke højt, og 
samværet med de andre kan hjælpe dig i 
din egen sorg.

Du er hjertelig velkommen.

Hvad kan man forvente at få ud af at 
være med i en sorggruppe?
Det er ikke helt til at sige på forhånd, 
men umiddelbart kan det være forløsen-
de at møde andre i samme situation som 
én selv. Nogle der også kæmper med at 
få hverdagen til at hænge sammen efter 
et stort tab. En sorggruppe er ikke terapi, 
men et sted hvor man kan dele sin livser-
faring med andre, som også kender til 
sorgen og det er der ofte stor lettelse i.
 
Når man sørger kan man føle sig hudløs 
og desorienteret. Der er en tryghed, der 
er forsvundet ud af ens liv sammen med 
det menneske, der har betydet så meget 
for én og som man har delt så meget  

med. Samtidig med at alle omkring 
én tilsyneladende fortsætter det travle 
liv som før, kan man have behov for 
at trække sig tilbage en stund og geare 
tempoet ned.

Vi sørger ikke alle på samme måde og 
oplever forskelligt, men i sorggruppen 
er man sammen med andre, der også 
kender den smerte og følelse af forladt-
hed, man selv gennemlever. Der bliver 
lyttet til ens historie, og der er forståelse 
for de stærke følelser, man indimellem 
bliver overvældet af, og når man sætter 
ord på sin erfaring gang på gang, bliver 
tabet også tydeligere for én selv. Der er 
både tid til at tale og lytte.

I sorggruppen taler vi bl.a. om:

• Tiden indtil dødsfaldet
• Dødsfaldet
• Begravelsen
• Lettelse og skyld
• Forandringen – den nye rolle
• Ensomhed
• Glæde
• Mærkedage og højtider
• Sorgreaktioner
• Det vi ikke nåede
• ...og hvad der ellers synes vigtigt 

for deltagerne.
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Vil du vide mere er du velkommen til 
at ringe til sognepræst Gitte Sand-
ager Bjerre 75 87 33 22.

Sted
Sognehuset Jelling, Gormsgade 19

Tid
Onsdag d. 7. okt., d. 21. okt., d. 4. nov., 
d. 18. nov., 9. dec., d. 6. jan., og d. 20. 
jan. fra kl. 18.30 til 20.00

Tilmelding
Du kontakter Sognepræst Gitte Sand-
ager Bjerre på 75873322 eller gsw@
km.dk

Hvor mange? 
Gruppen størrelse er mellem 4 - 8 per-
soner. Alle i sorggruppen har tavsheds-
pligt.

Gruppen ledes af
Sognepræst Gitte Sandager Bjerre og 
Sygeplejerske Kirsa Dall Kristensen

Pris
Tilbuddet er gratis og man er velkom-
men uanset religiøs overbevisning

Transport
Har du problemer med transport henter 
vi gerne.
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Kirkehøjskolen  
for Vejle provsti efteråret 2020 

Tema: Hvor står folkekirken i forhold 
til det spirituelle.

Det er, som om begrebet ’spiritualitet’ er 
svaret på det moderne menneskes søgen 
efter noget andet og mere. Samtidig 
sporer man ofte en let skepsis fra folke-
kirkeligt hold. Men er dette forbehold 
berettiget? Spiritualitet er et andet ord 
for åndelighed, som må siges at have en 
stærk forbindelse til vores evangelisk-
lutherske kirke. Sandt er det da også, at 
den kristne spiritualitet har dybe rødder 
som praksisform. Men hvor placerer 
folkekirken sig i forhold til den spiritua-
litet, som i det enogtyvende århundrede 
kan hvile på både intuitive, bevidstheds-
mæssige, eksistentielle og religiøse 
erfaringer?

Torsdag d. 17. sep.
Kl. 10.00: Marie Vejrup Nielsen, lek-
tor ph.d i teologi og leder på Center for 
Samtidsreligion: Folkekirken og nye 
tendenser indenfor religion.

kl. 13.00: Niels Krøjgaard, psykologisk 
entertainer: Findes der mere mellem 
himmel og jord?

 
Torsdag d. 22. okt.
Kl. 10.00 Anne Birgitte Reiter, dom-
provst i Maribo domprovsti: Behøver 
man gå over åen for at hente vand.

Kl. 13.00 Vibeke Houmøller, sogne-
præst v. Skt Lukas kirke i Århus: Kan 
man møde Gud i stilheden?

Torsdag d. 19. nov.
Kl. 10.00 Thomas Frovin, projektleder i 
”I Mesterens Lys”: Kirke mellem karma 
og clairvoyance.

Kl. 13.00 Elisabeth Lidell, pilgrims-
præst, retræteleder og åndelig vejleder: 
Pilgrimsvandring – en folkekirkelig tro-
spraksis.

Kirkehøjskolen for Vejle provsti er et 
samarbejde mellem alle sognene i prov-
stiet og alle er hjertelig velkomne til 
foredragene. Se nærmere om foredra-
gene, tilmelding og betaling på: https://
www.vejleprovsti.dk/vejle-provsti/kir-
kehoejskolen/ eller tag en folder i kir-
ken.

18



Nyt fra Runefolket 

Forårets overskrift var bekymring og 
forsigtighed. Ingen havde forestillet sig, 
at vi skulle aflyse vores udadvendte liv i 
flere måneder, på grund af en virus.  
Vi har holdt humøret oppe, tilpasset os, 
overholdt alle retningslinjer. 

Aflysninger 
Vi måtte aflyse spejder fra d. 10. april. 
Det var meget mærkeligt.
Vi kom ikke til Økodag på Ågårdslund 
hvor Runefolket ville have haft travl 
dag. Vi kom heller ikke til at være frivil-
lige på Jelling Musikfestival. 

Hjemmespejder
Det blev for tomt at spejder skulle være 
aflyst, så hver uge lavede vi online løb, 
opgaver, udfordringer på Facebook. Der 
skulle bindes knob, synges højt og løses 
koder, selv Påskeharen fik vi involveret. 

Tilbage igen
Det var kompliceret starte igen! Da vi er 
over 10 personer i hver enhed, kunne vi 
ikke mødes sammen. Vi lavede tilmel-
ding, for at vide, hvor mange der ville 
komme og gav de enkelte besked om, 
hvor og hvornår de skulle mødes. 
Vi haft møder på Ildved Multiplads, ved 
Ildved Kirke og i Ildved kirkeskov. Det 
er dejligt at vi har nem adgang til de ste-
der og det har været perfekt vejr til spej-
dermøder udendørs. 
Juniorspejderne var sammen, i 1 måned 
med 1 km afstand. 9 pers. i Spejderhuset 
i Ådal og 8 pers. på Multipladsen i Ild-

ved. Vi havde start og slut sammen med 
telefonforbindelse med højtaler, det 
hjalp at høre de andre, få samme intro 
til opgaver. 

Juniorspejdere på hike
D. 7-8. marts, lige før det hele ændrede 
sig, sendte vi 9 af vores seje Juniorspej-
dere afsted på 20 km hike. De gik fra 
Jelling og til Bindeballe købmandsgård, 
med overnatning i en shelter. De havde 
arbejdet med at forberede mad til turen, 
bla. knækbrød, myslibar og gryderet 
med reduceret vægt.

Minilejr
Vi havde oplevelsen af en hel lejr på 12 
timer d. 13. juni. Vi var 26 børn, 6 ledere 
og 1 forælder. Dagen foregik som en 
lejr, med masser af sommer og spejder-
stemning.

Sommeren står for døren 
Vi skal på sommerlejr i uge 27.
Runefolket har inviteret alle sine spej-
dere, med på sommerlejr i 5 dage. Vi 
bliver ca. 35 fra Runefolket og 100 på 
hele lejren.
Vi glæder os meget til at komme afsted. 

Vi har haft mange små bump og forhin-
dringer i løbet af foråret. Men vi tager 
noget med: nye rutiner, huler, minder, 
glæde ved små nære ting. Taknemme-
lighed over at bo et godt sted og være 
sammen om noget.
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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 21.10.2020 – 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




