
Snydt kan man altid blive…..

Af Gitte Sandager Bjerre 

Da jeg lavede det foregående kirke-
blad, skrev jeg en klumme med over-
skriften Postcoronatanker. Det viste 
sig at være naivt! Men jeg troede virke-
lig, at når vi var nået til augustmåned, 
ja så var vi ved at være efter coronati-
den og måske endda allerede så småt 
begyndt at tale om corona i datid. Men 
sådan er det jo som bekendt ikke gået. 
Corona er her stadig, mere end nogen-
sinde næste. Og tankerne er mange: 
hvem er det forsvarligt at være sam-
men med, kan vi synge, må vi kram-
me, hvordan holder vi jul, hvad med 
begravelser osv. osv. Det var næsten 
lettere i foråret hvor nogen bestemte 
for os. Det hele var bare lukket, - nu er 
langt mere op til vores egen samvittig-
hed og moral. Og det KAN være svært, 
for hvad ER forsvarligt og hvad er 

overreaktion. Det taler vi også meget 
om i menighedsrådet, hvad kan vi 
arrangere og hvad må vi aflyse. Vi kan 
jo heller ikke undvære al socialt liv, 
så bliver vi for ensomme. Vi gør vores 
bedste og holder tungen lige i munden 
og følger alle retningslinjer, så kom 
trygt til vores arrangementer. Vi sprit-
ter og holder afstand.

Det kan se lidt håbløst ud. Jeg må ind-
rømme, at jeg nogle gange har været 
ved at miste modet. Får det da aldrig 
ende, - og jeg troede virkelig på, som 
skrevet i begyndelsen, at vi ville være 
begyndt at tale om corona i datid på 
nuværende tidspunkt. Men sådan er 
det ikke. Og nu er den mørketid også 
for alvor over os. Det kan være svært 
at holde humøret oppe.
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Men så er det en trøst, at jeg kan kom-
me i kirke! Så er det godt, at jeg kan 
komme et sted og høre om at vi ikke er 
alene med i al vores ensomhed og fru-
strationer. At Gud er med os. I denne 
tid er det ekstra godt at kunne gå og 
forberede sig til julen, at høre advents-
tidens forventningsfulde ord om det 
der skal komme. Og lige om lidt, - jule-
aften skal vi høre ordene om hvordan 
Gud ville os så meget at han lod sin søn 

føde i en stald blandt æsler, mus og 
stude. Gud skrev sin historie sammen 
med vores. Han ville vi mennesker så 
meget, at han valgte at komme til os 
med sin søn, barnet i krybben for at vi 
aldrig skulle lades alene.
Det er altid godt at høre, men særligt 
i en bekymringstid som denne tæn-
der det lys i mørket og giver os mod 
og kraft til at leve vores liv. Så med 
Grundtvigs ord:

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Julenat, da Vorherre blev fød,
da tændte sig lyset i mørkets skød.
Velkommen, nytår, og velkommen her!

Jeg ønsker alle en glædelig adventstid og en glædelig jul. 
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Jul i kirken

4. Søndag i advent holder vi en stille 
aftenandagt med musik, læsninger og 
refleksion over den tilstundende høj-
tid.

Juleaften, kan vi, pga. af corona, ikke 
fejre som vi plejer, da der er begræns-
ning på hvor mange vi må være i kir-
kerne og hvor tæt vi må sidde. Derfor 
har vi i år valgt at lave to mindre tjene-
ster i hver kirke, for at så mange som 
muligt vil have mulighed for at komme 
med. Vi overholder selvfølgelig alle 
retningslinjer og spritter af imellem 
tjenesterne. Vi må ikke synge sam-
men, men heldigvis må nogen synge 
og spille for os og selvfølgelig skal vi 
høre julens evangelium. Det glade 
budskab skal lyde og julestemningen 
vil finde os, corona eller ej. For at få 
tingene til at glide og så mange som  

 
mulig må få en god oplevelse, åbner 
vi først kirkerne 15 min før gudstjene-
sten begynder. Vi kan maximalt være 
ca. 56 i Ildved kirke og ca. 80 i Hvejsel. 
Og så vil vi opfordre folk til at over-
veje måske at deltage i nogle af julens 
andre gudstjenester.

Juledag er der helt almindelig gudstje-
neste i Hvejsel kirke.

2. juledag er der aftengudstjeneste i 
Jelling kirke.

Julesøndag sætter vi fokus på at få 
sunget flere af julens skønne salmer.

Nytårsdag ser vi ind i det nye kalen-
derår og tager afsked med det gamle. 
Efter gudstjenesten skåler vi med hin-
anden og får et stykke kransekage.

4. søndag i advent: Ildved kl. 19.00 
Stille aftenandagt med refleksion over den forestående jul

Juleaften: Ildved kl. 14.00 og 14.45 & & Hvejsel kl. 15.45 og 16.30

Juledag: Hvejsel kl. 10.30

2. Juledag: Fællesgudstjeneste i Jelling kl. 19.30  
v. Gitte Sandager Bjerre

Julesøndag: Ildved kl. 10.30

Nytårsdag: Hvejsel kl. 16.00
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Hjerte, løft din glædes vinger!

Over muld
underfuld
englesangen klinger;
hør og mærk de toner søde,
Himlen lydt
melder nyt:
Kristus lod sig føde!

Gud, vor Fader, gav i nåde
julenat
os en skat,
herlig overmåde;
for at frelse os af nøden
steg herned
kærlighed,
stærkere end døden.

I, som tunge stier træde,
stands og hør:
Her er dør
til den sande glæde;
og i huset inden døre
trøstes ved
slig en fred,
ingen sorg tør røre!

Er I fattige og arme,
ind kun stig,
han er rig
og har hjertevarme!
Fyldt af forråd er hans lade,
og han huld
skifter guld,
som gør hjerter glade.

Nu, så lad til ham os fare,
mange, få,
store, små
i en samlet skare!
Ingen tør ved rejsen gyse,
Jesu navn
som en bavn
vil på vejen lyse.

Priser, brødre! hvor I bygge,
det Guds Ord,
som til jord
kom med liv og lykke!
Genlyd, jul, af toner søde,
som med klang
engle sang:
Kristus lod sig føde!

Tyskland, Paul Gerhardt 1653, C.J. Brandt 1878

4



Arrangementer 

Julesang, Tirsdag d. 8. dec. kl. 19.30 
i Hvejsel kirke
Vi synger julen ind med Sognepræst og organist 
Mads Djernes og sognepræst Gitte Sandager Bjer-
re. Traditionen tro vil syner vi julen ind med nye og 
gamle julesange/salmer udvalgt af Mads Djernes 
og Gitte Sandager Bjerre. Efter kaffen vil der være 
mulighed for at ønske lige præcist din yndlings 
julesang/salme.
Vi sidder med afstand i kirken og kaffen serveres 
på bænkene. Der er plads til ca. 25 og dørene åbnes 
kl. 19.15

Foredrag v. Dorte Volck Paulsen, provst i Vejle provsti, 
Onsdag d. 13 jan. kl. 19.30 i Konfirmandstuen i Hvejsel: 

Hvad jeg fandt på loftet i det gamle zinkbadekar på gården i Sønderjylland!

1.og 2.verdenskrig er ikke langt væk, når man færdes i grænselandet. Og når 
jeg taler om grænseland, så tænker jeg både på Sydslesvig syd for grænsen 
og Sønderjylland nord for grænsen.

Jeg føler mig tilknyttet grænselandet pga. familierelationer, men også fordi 
folk har fortalt mig deres historie! Historierne har gjort stort indtryk og sat 
mit eget liv i perspektiv!

Da jeg så også var så heldig at blive gift med en 
sønderjyde, fandt jeg alverdens skatte og historier 
oppe i badekarret på loftet.

Alle disse historier vil jeg glæde mig til at dele med 
jer i mit foredrag!

Med venlig hilsen Dorte Volck Paulsen, 
provst i Vejle
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Børneteater. Onsdag d. 24. feb. kl. 17.00 
er der igen børneteater i Hvejsel kirke.
Vi skal se forestillingen: ”Da Gud skabte verden gik 
det ikke stille af” med Tante Adante og en af hen-
des venner. Efter forestillingen er der pizza i kon-
firmandstuen.

Filmaften. Tirsdag d. 9. marts kl. 19.00 er der 
atter filmaften i konfirmandstuen i Hvejsel.

Vi skal se filmen: Parasite fra 2019. Sydkoreansk oscar-
vindende film. 

Den sydkoreanske film 'Parasite' handler om en fattig 
familie af småsvindlere, der bor i ubeskriveligt slum i 
Sydkorea.

Familiens to store børn er dog begge lige så handlekraftige som forældrene, 
så da drengen får mulighed for at undervise en rigmands-datter i en godtro-
ende familie, begynder en større overtagelse, hvor hele hans familie snart 
snyder sig ind som medarbejdere.

'Parasite' er en original, kulsort og til tider dybt forstyrrende komedie om 
klasseskel. Midt i komikken bliver det dog til tider meget mørkt og langt fra 
morsomt, men handlingen er så kuleskør, at man er underholdt ud over det 
sædvanlige.
'Parasite' modtog fire Oscars, bl.a. for Bedste film og Bedste instruktør, og 
den blev hædret med Guldpalmen på Cannes Filmfestival 2019.

Efter filmen serveres der et glas vin og lidt snacks.

Snak med en præst
Går du og tumler med ensomhed, livsforvirring, sorg, utilstrækkelighed, 
sygdom, bekymringer, står du over for at skulle træffe store beslutninger 
eller trænger du ”bare” til en at tale med, så husk du altid kan henvende 
dig til din præst. Jeg har tavshedspligt og vi kan mødes i præstegården, i 
kirken, hjemme hos dig eller til en walk and talk. Jeg træffes på 75873322 
eller gsw@km.dk.
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FÆLLESSIDER FOR JELLING • KOLLERUP-VINDELEV • HVEJSEL-ILDVED SOGNE

MINIKONFIMANDER 2021
Der inviteres til minikonfirmand-undervisning for 3. klassetrin på Kollerup skole, men også for 
dem på samme årgang, der bor i sognet, men går på anden skole. Undervisningen varetages af 
Gitte Sandager Bjerre, Præst i Hvejsel-Ildved, Birgitte Rosager Møldrup, præst i Kollerup-Vindelev 
og med besøg af bedemand Connie Henningsen. 
Vi starter et nyt hold 5. januar 2021 med start i Kollerup-Vindelev Sognehus.

I løbet af 6 tirsdage og en gudstjeneste 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. Minikonfirmanderne skal lære deres 
kirke at kende, og derfor vil vi også være i de fire kirker på skift.

Datoerne er: 05.01., 12.01., 19.01., 26.01., 02.02., 09.02., 14.02.
 
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.

Søndag den 14. februar medvirker minikonfirmanderne ved en fastelavnsgudstjeneste i Kollerup 
Kirke. Det er en gudstjeneste for alle sognene og for minikonfirmandernes forældre og søskende. 
Efterfølgende er der tøndeslagning på Kollerup Skole, hvilket er arrangeret i samarbejde med 
Beboerforeningerne.

Vi håber, at mange har lyst til at være med - og ber´ jer om at melde tilbage til én af os inden 
juleferien. Vi glæder os til at se jer! Der vil blive sendt besked på "Aula". Tilmelding senest den 15. 
december til en af præsterne.

Med venlig hilsen 

Gitte Sandager Bjerre
Præst i Hvejsel og Ildved
Hvejselvej 67, 7300 Jelling
Tlf. 75873322 gsw@km.dk

Birgitte Rosager Møldrup
Præst i Kollerup og Vindelev
Kollerupvej 9A, 7300 Jelling
Tlf.75871528 brm@km.dk
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1 Kirkekaffe
2  Nytårsgudstjeneste m. champagne
3  Fastelavnsgudstjeneste m. efterfølgende 

tøndeslagning
4  Med efterfølgende skærtorsdagsmiddag
5  Med efterfølgende ost og rødvin
6  Online-musikandagt på www.kollerupkirke.dk
7  Der henvises til gudstjeneste i Kollerup

8  Konfirmanderne medvirker
9  Adventsrefleksionsandagt
10  Julens fortælling. Musik v. saxofonist Cecilie 

Strange og læsninger v. Birgitte Møldrup
11  Musikgudstjeneste m. Kirsten Schroll Band  

ved Kyndelmisse
12 Indsamling

Søn. 6. dec. 2.s.i advent 16.0010    

Søn. 13. dec 3.s.i advent 10.30 KB  10.30 BRM1 10.30 GSB1 

Søn. 20. dec. 4.s.i advent 10.30 KB 10.30 BRM1   19.00 GSB1+9

Tors. 24. dec. Juleaften  16.00 BRM 14.30 BRM12 14.00 GSB 15.45 GSB

      14.45 GSB 16.30 GSB

Fre. 25 dec. Juledag 10.30 KB 10.30 BRM1+12  10.30 GSB1 

Lør. 26. dec. 2. juledag 10.30 GSB 6 6  

Søn. 7. dec. Julesøndag 10.30 KB    10.30 GSB1

Fre. 1. jan.  Nytårsdag 16.00 KB2 16.00 BRM2  16.00 GSB2 

Søn. 3. jan.  H 3 K søndag 10.30 KB  10.30 BRM1 7 7

Søn. 10 jan. 1.s.e.h3k 10.30 BRM 9.00 BRM  10.30 GSB1 

Søn. 17. jan. 2.s.e.h3k 10.30 KB  9.00 KB  10.30 GSB1

Søn. 24. jan. S.s.e. h3k 10.30 KB 10.30 BRM1  9.00 BRM 

Søn. 31. jan. Septuagesima 10.30 GSB  16.0011  9.00 GSB

Søn. 7. feb. Seksagesima 10.30 KB  10.30 BRM1 10.30 GSB1 

Søn. 14. feb. Fastelavn 10.30 KB3 14.00 BRM & GSB3   

Søn. 21. feb. 1.s.i fasten 10.30 KB 6 6  10.30 GSB1

Søn. 28. feb.  2. s. i fasten 10.30 GSB 10.30 BRM1   9.00 GSB 

Søn. 7. mar. 3.s.i fasten 10.30 KB  9.00 KB 10.30 GSB1 

Søn. 14. mar. Midfaste 10.30 BRM 14.00 BRM1+8   9.00 BRM

Søn. 21. mar. Mariæ bebudelse 10.30 KB  10.30 BRM1 10.30 GSB1+8 

Søn. 28. mar. Palmesøndag 14.00 KB 10.30 BRM1   10.30 GSB1

Tors. 1. apr. Skærtorsdag 19.30 KB5  19.30 BRM 17.00 GSB4 

Fre. 2. apr.  Langfredag 10.30 KB 10.30 BRM1+12   10.30 GSB

Søn. 4. apr. Påskedag 10.30 KB  10.30 BRM1+12 10.30 GSB1 

Man. 5. apr. 2. påskedag 19.30 GSB 6 6

GUDSTJENESTER
DATO NAVN JELLING KOLLERUP VINDELEV  HVEJSEL ILDVED
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Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester og kirkelige arrangementer i sognene i gl. Jelling kom-
mune. Man bedes henvende sig til vognmanden på tlf. 70 20 12 22 senest kl. 15.00 dagen før.

Søn. 6. dec. 2.s.i advent 16.0010    

Søn. 13. dec 3.s.i advent 10.30 KB  10.30 BRM1 10.30 GSB1 

Søn. 20. dec. 4.s.i advent 10.30 KB 10.30 BRM1   19.00 GSB1+9

Tors. 24. dec. Juleaften  16.00 BRM 14.30 BRM12 14.00 GSB 15.45 GSB

      14.45 GSB 16.30 GSB

Fre. 25 dec. Juledag 10.30 KB 10.30 BRM1+12  10.30 GSB1 

Lør. 26. dec. 2. juledag 10.30 GSB 6 6  

Søn. 7. dec. Julesøndag 10.30 KB    10.30 GSB1

Fre. 1. jan.  Nytårsdag 16.00 KB2 16.00 BRM2  16.00 GSB2 

Søn. 3. jan.  H 3 K søndag 10.30 KB  10.30 BRM1 7 7

Søn. 10 jan. 1.s.e.h3k 10.30 BRM 9.00 BRM  10.30 GSB1 

Søn. 17. jan. 2.s.e.h3k 10.30 KB  9.00 KB  10.30 GSB1

Søn. 24. jan. S.s.e. h3k 10.30 KB 10.30 BRM1  9.00 BRM 

Søn. 31. jan. Septuagesima 10.30 GSB  16.0011  9.00 GSB

Søn. 7. feb. Seksagesima 10.30 KB  10.30 BRM1 10.30 GSB1 

Søn. 14. feb. Fastelavn 10.30 KB3 14.00 BRM & GSB3   

Søn. 21. feb. 1.s.i fasten 10.30 KB 6 6  10.30 GSB1

Søn. 28. feb.  2. s. i fasten 10.30 GSB 10.30 BRM1   9.00 GSB 

Søn. 7. mar. 3.s.i fasten 10.30 KB  9.00 KB 10.30 GSB1 

Søn. 14. mar. Midfaste 10.30 BRM 14.00 BRM1+8   9.00 BRM

Søn. 21. mar. Mariæ bebudelse 10.30 KB  10.30 BRM1 10.30 GSB1+8 

Søn. 28. mar. Palmesøndag 14.00 KB 10.30 BRM1   10.30 GSB1

Tors. 1. apr. Skærtorsdag 19.30 KB5  19.30 BRM 17.00 GSB4 

Fre. 2. apr.  Langfredag 10.30 KB 10.30 BRM1+12   10.30 GSB

Søn. 4. apr. Påskedag 10.30 KB  10.30 BRM1+12 10.30 GSB1 

Man. 5. apr. 2. påskedag 19.30 GSB 6 6

KB  Kristian Bøcker, Jelling 
GSB  Gitte Sandager Bjerre, Hvejsel-Ildved 
BRM  Birgitte 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
DECEMBER
Onsdag 2. december kl. 19.00 Koncert med Quintetten og  gløgg  Kollerup Kirke
Søndag 6. december kl. 16.00 Julens fortælling m. Cecilie Strange på sax Jelling Kirke
Tirsdag 8. december kl. 16.30  Krybbespil som dukketeater Vindelev Kirke

JANUAR
Torsdag 8. januar kl. 17.00 Børnegudstjeneste  Jelling Kirke
Onsdag 20. januar kl. 19.30 Foredrag Ulrik Overgaard om Grundtvig Kollerup-Vindelev Sognehus
Onsdag 27. januar kl. 10.00 Formiddagscafé m. Birgitte Arffmann Kollerup-Vindelev sognehus
Søndag 31. januar kl. 16.00 Kyndelmisse Musikgudstjeneste  Vindelev Kirke 

FEBRUAR
Onsdag 3. februar kl. 10-11.30  Læsekreds: "Hvor flodkrebsene synger" Kollerup-Vindelev Sognehus
Onsdag 10. februar Filmaften. Filmen ”Crash” fra 2004 Kollerup-Vindelev Sognehus
Søndag 14. februar kl.14.00  Fastelavnsgudstjeneste for hele familien  Kollerup Kirke
Onsdag 24. februar Formiddagscafé m. Søren Due  Kollerup-Vindelev Sognehus
Onsdag 24. februar kl. 17.00  Børneteater Hvejsel Kirke

MARTS
Tirsdag 16. marts kl 17.00 Samtaleaften ”Kloden kalder” Kollerup-Vindelev Sognehus
Onsdag 24. marts kl. 10.00 Formiddagscafé m. Heine Fricke Kollerup-Vindelev Sognehus
Torsdag 25. marts kl. 17.00 Børnegudstjeneste Kollerup Kirke
Onsdag 14. april kl. 10-11.30 Læsekreds: ”Den gamle præst” J.Knudsen Kollerup-Vindelev sognehus

Alle gudstjenester og arrangementer afholdes efter de gældende regler for at undgå smitte-
spredning med covid-19. Der tages forbehold for eventuelle aflysninger, og de vil i så fald blive 
meddelt på hjemmeside, på Facebook og i ugeavisens annonce ”Det ske i kirkerne”.
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Andre gudstjenester 

Fastelavn: søndag d. 14. feb. kl. 14.00 er der fælles fastelavnsgudstjeneste i 
Kollerup kirke hvor minikonfirmanderne medvirker. Efterfølgende har beboer-
foreningerne arrangeret tøndeslagning på Kollerup skole.

Marie bebudelsesdag: søndag d. 21. marts kl. 10.30 i Hvejsel kirke: KONFIR-
MANDERNE MEDVIRKER. Ved denne gudstjeneste er det årets konfirmander 
som står for at have gjort kirken klar til gudstjeneste. De står for salmevalg og 
prædikenideer. Bønner og læsninger. Kom og bak op om de unge mennesker

Nyt fra KirSam

Så er grandækningen godt i gang når 
dette blad udkommer, og os der arbej-
der med det, kan rigtig godt lide denne 
del af året. Kreativiteten får frit spil.

Året er gået lidt anderledes end ellers, 
og vi nåede ikke at klippe gravsteds-
hækkene, der ellers bliver klippet i 
marts og april. Derfor er de ret lang-
hårede nu, og fylder ret godt på grav-
stederne, men de gror så ikke mere i 
år. Vi klipper dem til foråret som plan-
lagt, så årets gang forhåbentlig kører 
igen fra 2021. 

December er den måned hvor kirkerne 
gøres juleklar, med ekstra rengøring  

og pudsning af messinget, der bliver 
tid til at være lidt på kontoret for mit 
vedkommende, og andre afspadserer 
lidt og holder fri.

I det nye år plejer der at være lidt kur-
ser som er spændende at komme på, 
alt fra beskæring til stenbelægning. 
Det er altid godt at lære noget nyt, og 
få inspiration fra andre steder.

Godt efterår til alle og nyd nu kirke-
gårdene med deres forskellige farver 
og tag et kig på vores grandækning.

Graver
Marianne Rasmussen
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Påsken
Ja, det er julenummeret af kirkebladet, men i dette kirkeblad plejer vi altid at 
løfte lidt af sløret for påskens aktiviteter og gudstjenester. Men belært at erfa-
ring, så ved vi endnu ikke hvordan næste påske kan komme til at se ud i forhold 
til corona. Så hold øje med dagspressen når vi nærmer os og næste nummer af 
kirkebladet.

Nyt fra formandskabet

Så er vi kommet ind i december og et 
nyt kirkeår har taget sin begyndelse.

Det seneste kirkeår har som det øvrige 
samfund været præget af corona.

En del sociale arrangementer er ble-
vet udskudt/aflyst. Med undtagelse af 
nogle måneder i foråret, er det heldig-
vis lykkes at opretholde de kirkelige 
tjenester – med de fornødne forbe-
hold med en stor indsats fra kirkens 
personale.

Årets konfirmander fik en rigtig fin 
afslutning – om end udskudt.

Det nye hold af konfirmander er i fuld 
gang.

Det har været et kirkeår med velover-
ståede projekter og derfor tid til at gå 
i dybden med kirkens handlinger og 
visioner.

Vi lever alle i en tid, hvor tingene 
udvikler sig fra dag til dag. Et muligt 
medie, udover kirkebladet, er bebo-
erforeningernes facebookside, hvor 
præsten kommer med opslag.

Det nye kirkeår vil være præget af 
debat omkring, hvad menigheden vil 
med Hvejsel og Ildved kirke. Det er 
ikke som i gamle dage, at kirken består 
for altid.

Kirkernes succes afhænger i høj grad 
af, hvor mange der møder op til guds-
tjeneste.

Med ønsket om en glædelig jul til jer 
alle samt et godt nytår.

Find Rasmussen, formand
Susanne Andersen Stokkendahl, 

næstformand
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Glæden
Jeg snakkende med en ung fyr allerede 
midt oktober. Han glædede sig allerede 
sådan. Han glædede sig helt vildt til jul. 
For eller til hvad kunne han ikke rigtig 
sige. Det var mest bare ordet, sagde han, 
der var så fyldt med noget varmt, noget 
godt. Hvor er det fint. Det er der bare, 
men vi ved ikke rigtig hvorfor. Jo, det 
er selvfølgelig, fordi nogle mennesker 
gennem årene har fyldt det op med glæ-
de, med mad og gaver og kærlighed og 
familiebesøg og ferier og alt andet dej-
ligt. Bare det, at vi er sammen måske.

Og ordet har så fået trylleriet i sig og 
har det endnu. Nede under det der ube-
stemmelige trylleri er der så noget godt. 
Hvorfor har de mennesker fået julen 
til at lyse, så den holder gid gennem 
århundreder. Der er ingen tvivl: fordi de 
har mødt noget godt, som skulle gives 
videre. Mine forældre var ikke så meget 
i tvivl om hvad det var. Det var alt dem 
med Jesus og Betlehem og englene. Det 
lå der helt fremme og intakt endnu. Det 
var måske ikke så meget det jeg fattede 
eller greb efter, men jeg greb alt det som
lå udenom Den kærlighed der smittede,

 
maden, sangene, fridagene. Og i dag kan  
jeg så fortælle mig selv, hvor godt det 
var og endda ane den store hændelse, 
der måtte bære bag ved al den godhed 
og kærlighed. Det er også julen.
 
Jo, det er på samme måde med det jeg 
går og kigger på helt herude ved Vade-
havet. En masse skønne fugle og jeg kan 
sagtens se fugletrækkene, hvor fanta-
stiske og flotte de er og glæde mig over 
det. En gang imellem, ja det er ret tit 
endda, kommer der så en ordentlig flok 
måger, en sky af dem nærmest, der bare 
lander på pløjemarken og gør den hvis 
og levende. Hvorfor? Hvordan? Hvor-
for lige her og hvorfor er jeg der og har 
tid? Det er så flot og dejligt.

En anden gange begynder man at filoso-
fere og at spørge sig for og vil finde ud af 
det. Hvor kommer alt det gode og varme 
fra, som vi møder i vor dagligdag og på 
vore meget forskellige veje? 

(Decemberrefleksioner af 
Jens Rosendal, s. 11 3. december)
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Menighedsrådsvalg 
Der har været menighedsrådsvalg, og 
det nuværende råd er genvalgt.

Rådet har ved redaktionens afslutning 
endnu ikke konstitueret sig.

Nyt fra Runefolket
Vi startede op i uge 33 og er kommet 
godt fra sæsonstart. Vi havde frygtet at 
Covid-19 kunne betyde faldene med-
lemstal. Det har vi heldigvis ikke erfa-
ret. Vi er nu 60 medlemmer, hvoraf 14 
er tilmeldt efter april. 10 nye Bævere og 
Ulve er startet efter sommerferien, det 
syntes vi er ret flot.

Sommerlejr
Vi var på sommerlejr i uge 27 på Houens 
Odde Spejder Center. Runefolket havde 
inviteret alle sine spejdere, store som 
små, med på sommerlejr i 5 dage. Vi var 
33 spejdere i Runefolkets lejr og ialt 100 
spejdere på hele lejren. 

Planlægningen var den sværeste og 
mærkeligste planlægning af lejr nogen-
sinde. Vi har planlagt med forventet 
regn og tørke, men eksempelvis fysisk 
afstand og sang er store elementer at 
tage ud af lejrlivet. 

Vi havde et utrolig stort forarbejde med 
at forstå og tilpasse os forholdsreglerne. 
Det er en fin balance at mellem at over-
holde og respektere og ikke selv for-
tolke. 

Lejrliv
Vi fik en fantastisk uge med masser af 
aktivitet i vores lejr. Der var både de 
praktiske aktiviteter som brændehug-
ning, opvask og rengøring og alt det 
sjove som kano, tømrerflåde og bue-
skydning. 

Vi ledere organiserede alle opgaver 
samt en del Covid19-udfordinger oveni 
det praktiske vi skulle tænke ind i lej-
romgivelserne. 

Spejderne måtte ikke deltage i bål, mad-
lavning og ikke røre ved fælles serve-
ring. Vi løste det med forældres hjælp, 
hver dag fik vi hjælp til afvikling af buf-
fet til frokost, eftermiddag og aften. Vi 
lettede på køkkenopgaverne ved at lade 
forældre levere vores aftensmad og mel-
lemmåltider på frost. Det var en anden 
måde at lave spejderlejr på, men bestemt 
også nye erfaringer. 

Vi vil huske lejren for vores shelter-
overraskelse, hvor Juniorspejderne blev 
bedt om at pakke soveposer og underlag 
i sække for at ro i kano ud til det fly-
dende shelter. Imens Bævere og Ulve 
vinkede da de store sejlede forbi lejren.

Vi vil huske lejren for vores lejrbål med 
afstand og underholdning og madbuffet 
med servering -og for Malene fra Ama-
ger, der kom og startede nogle nye lege 
med os. Vi vil også huske lejren for de 
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mange hjælpere, der kom i løbet af hele 
ugen. 

Alt i alt hyggede vi os sammen og brug-
te de endeløse muligheder på Houens 
Odde.

Trætte og mætte af indtryk, pakkede 
vi rygsæk og trailer ud med lejrgrej og 
røget tøj. Med hjem i bagagen er der 
også stribevis af store øjeblikke og gode 
minder. 

Det er det spejder kan. 

Faner og konfirmationer
Juniorspejderne har i efteråret arbejdet 
med mærket flaget. Dannebrog legen-
den fortæller om hvordan det faldt ned 
fra himmelen. Det er flettet ind i vores 
kultur og blandt spejdere er en del tradi-
tioner omkring flaget. Vi bruger Danne-
brog som faner ved ceremonier, og der 
findes regler for, hvordan både faner og 
flag skal bruges. I forlængelse af temaet 
fik vi lov til at vise hvordan det bruges 
ved konfirmationer.

Ved konfirmation af spejdere har vi tra-
dition for at møde op og stå æresvagt 
udenfor kirken med vores 3 faner. 

I år stod vi æresvagt for Maja der blev 
konfirmeret d. 6. september i Ildved 
Kirke og Emma og Ester der blevet kon-
firmeret 20. september i Kollerup Kirke. 

Særligt i år, hvor mange ting er så ander-
ledes var det en fin tradition at samles 
om.

Nu er det jul igen... 
Årets julekalender som også er en skra-
belodseddel, fra Vejle Y’s Men’s Club 
2 er til salg igen i år. Årets motiv er 
Rådhuset i Vejle, motivet er tegnet af 
Hans Suhr. Julekalenderen fremstilles 
ialt i 6.000 eksemplarer og kan købes 
hos Runefolket. Enten i Spejderhuset i 
november hver tirsdag kl. 17.30 og ons-
dag kl. 18, eller efter aftale. Salgsprisen 
er 30 kr pr. kalender.

Man kan følge med i hvad vi laver i 
vores mange opslag på facebook. Vi har 
også et fotoalbum på vores hjemmeside 
med en masse gode fotos af spejderliv i 
sol og sommer og året rundt.
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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 24.02.2021 – 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


