
Fede sko og halvfrosne hjerter 

Af Gitte Sandager Bjerre 

Når jeg skriver klumme til kirkebla-
det, ja så foregår det altid flere måne-
der før kirkebladet udkommer. I dag 
er det d. 4. feb., sneen ligger smukt og 
hvidt derude, men når I læser dette, ja 
så er det sidst i marts og forår. Derfor 
kan man også komme så galt afsted og 
det man skriver, kan være blevet uak-
tuelt eller forkert. For to blade siden 
havde klummen overskriften: Postco-
rona-tanker. Men snydt blev jeg, for vi 
er jo ikke postcorona endnu. Den lum-
ske sygdom snyder os. Så i stedet for at 
gisne om hvordan verden ser ud sidst 
i marts, er her en klumme skrevet ud 
fra d. 4. feb. 

Jeg har et par rigtig fede sko (ja, 
nogen vil måske mene at jeg har man-

ge). Men de her er særlige: de er sjove, 
flotte og købt i USA. Det er sådan nog-
le sko, der egner sig til fest, kjoler og 
dans. Der er bare det med de sko, at de 
står allerbagerst i skabet, fordi jeg ikke 
har haft brug for dem i rigtig lang tid. 
Sidst jeg havde dem på, var til en fest 
med præsterne i provstiet d. 11. marts 
2020. Det er næsten et år siden, og der 
har ikke rigtig været mulighed for fest 
og fællesskab siden – og det bliver der 
vist heller ikke i nærmeste fremtid. 
Jeg er nok ikke ene om at savne noget 
at se frem til – noget at glæde sig til 
– en anledning til flotte sko. Faktisk 
sagde en af mine veninder forleden, at 
hun godt kunne springe de næste par 
måneder over…
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Tænk, hvis man kunne have lagt sig 
godt til rette i et lunt jordhul sidst på 
sommeren med fuglekvidder i ørerne 
og løvfaldsdufte i næsen – stille falde 
i søvn – og som ugerne gik dækkes af 
sne og is og langsomt fryse til is. Ja selv 
hjertet ville slå langsommere og lang-
sommere for til sidst at gå helt i stå. 
Alt er stille – omkring en går verden 
videre – månederne skrider – og lang-
somt med forårssolens første stråler 
tøs kroppen og hjertet langsomt op. 
Klar til blomster og naturens opvåg-
nen – klar til lun sommervind og liv.

Sådan er det faktisk for en frø i Canada 
– og jeg blev lidt misundelig. For tænk 
sig hvis man kunne have sovet fra 
disse svære måneder – gemt sig under 
dynen, ladt det bange hjerte fryse til is 
og bare lade verden være med corona 
og isolation og vaccineproblemer og 
restriktioner og pressemøder. Og så 
vågne når det nok så omtalte lys for 
enden af tunnellen ikke længere bare 
er for enden – men faktisk omgiver os 
og hele verden.

Desværre er vi ikke frøer – vi må tåle 
at være i alt det svære et stykke tid 
endnu. Og så måske lune os ved sav-
net af den hverdag vi under normale 
omstændigheder af og til glemmer 
vigtigheden af. Savnet af de kære men-
neskeansigter, vi måske lige nu kun 
ser fladet ud på en skærm. Og savn er 
heldigvis ikke farligt. Savn er smukt 
og sundt og stærkt og hjælper os til at 
rette opmærksomheden mod det, som 
faktisk betyder noget….Vi bør vel først 
rigtigt være bekymrede, hvis vi plud-
selig holder op med at savne. Hvis 
hjertet med tiden vænner sig til den 
frosne dvaletilstand og ikke lader sig 
tø op i gensynet med de savnede ansig-
ter i forårssolen…

Heldigvis er der i ethvert rødt menne-
skehjerte lagt muligheden for liv. For 
vi er ikke frøer. Uanset hvor meget sne 
og is, vi dækkes af, vil der altid være 
en lille levende gnist af pulserende liv, 
der hvert øjeblik har mulighed for at 
vokse og varmes, når vi møder kærlig-
hed.

Så der er håb – både for flotte sko og 
halvfrosne hjerter.
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Konfirmander!
Der plejer i dette kirkeblad at være en liste over årets konfirmander og kon-
firmationsdatoer, men fordi konfirmationsdatoerne, pga. af corona, ikke er 
helt på plads endnu, er det ikke muligt. D. 2. maj er der konfirmationer i 
Ildved, d. 9. maj er der konfirmationer i Hvejsel og d. 29. august vil der være 
konfirmation begge steder. Konfirmanderne og deres forældre har mulig-
hed for selv at vælge, og det skal de først gøre d. 10. april. Så hold øje med 
Jelling ugeavis når vi nærmer os konfirmationerne, der vil man kunne finde 
lister over årets konfirmander.

Konfirmandindskrivning
Kære kommende konfirmander 2022 og forældre 
i Hvejsel og Ildved sogne 

Der er konfirmation for jeres barn / jeres årgang:
I Ildved kirke d. 1. maj 2021 kl. 10.30
I Hvejsel kirke d. 8. 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 blive konfirmeret og hvornår er 
det? Bor man i Hvejsel/Ildved sogn, eller føler sig knyttet til sognet, har man 
mulighed for at gå til præst i Hvejsel og blive konfirmeret i Ildved eller Hvej-
sel 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 
konfirmeret i Hvejsel eller Ildved kirke. Til konfirmationsforberedelsen skal 
vi snakke 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 vil være en indskrivningsgudstjeneste i september måned, hold øje med 
det næste kirkeblad.

Har I spørgsmål, så må I gerne sende mig en mail på gsw@km.dk
eller ringe på 75 87 33 22.

Jeg glæder mig til at møde de nye hold, Gitte
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Palmesøndag Ildved kirke kl. 10.30:
Vi nærmer os Jesu sidste dage. Palmesøn-
dag red Jesus ind i Jerusalem på et æsel, 
og jublen var stor, – nu kom han, – folkets 
frelser. 

Påsken

Skærtorsdag Hvejsel kirke kl. 19.30: 
Jesus spiser det sidste måltid sammen 
med sine disciple, og det første sammen 
med os, – vi fejrer nadverens indstiftelse. 

Langfredag Ildved kirke kl. 10.30: 
Flaget er på halv, der er hverken lys eller 
blomster på alteret. Denne dag blev Jesus 
hængt på korset og gudstjenesten vil være 
en vekslen mellem sang og læsninger. 

Påskedag Hvejsel kirke kl. 10.30: 
Påskeliljerne pynter kirken. Graven brast 
og Jesus genopstod. Vi fejrer at med Jesus 
død og genopstandelse har livet i Guds 
hånd vist sig stærkere end døden. Der er 
altid håb og liv, selv i dødens mørke. 

2. påskedag Jelling kirke kl.10.30: 
Vi bliver i gårsdagens jubel, – det tager tid 
at forstå det store som er sket for os. 
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Børnetanker om ægteskab
• Præsten siger: "Vil du tage denne her kone og beholde hende i lang tid.  

Så må du kysse hende". 
– Sofie, 7 år  
 

• Et godt ægteskab er, når den ene laver kartofler og  
den anden laver sovs.  
Bolette, 10 år  

• I kirken lover de hinanden at leve, indtil de dør af det.  
– Christopher, 9 år 

• Nogle stensikre måder at få en person til at forelske sig i dig: 
• Fortæl dem, at du ejer en hel flok slikbutikker. Vrik med dine hofter  

og håb det bedste.  
– (Jane 8 år) 

• At fri er det samme som at redde en.  
– Line, 8 år

Aktiviteter
I skrivende stund er vi stadig midt i coronapandemien. Vi må ikke mødes 
mere end 5 mennesker i konfirmandstuen, og ingen ved hvornår og hvor-
dan det ændrer sig. Derfor har vi i menighedsrådet besluttet at vi planlæg-
ger foråret og sommeren hen ad vejen. Så hold øje med VAFO, ugeavisen og 
beboerforeningernes facebooksider, der vil det blive annonceret hvad der 
sker og hvornår.

Åbningstid i kirkerne
Begge kirker er åbne hver dag fra kl. 7.00 til kl. 20.00!
I begge vores kirker har man jo mulighed for at gå ind og 
tænde et lys, sætte sig med sine tanker og bønner og lade 
rummets hvile finde vej til ens sind. 

Kirken er åben, – også for dig.
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Snak med din præst
Ensomhed, utryghed, angst, meningsløshed, sorg, forvirring, tvivl, stress, 
utilstrækkelighed, krise og tro, alt dette og mere til, er ting som du kan tale 
med din præst om. 

En samtale med præsten kaldes for sjælesorg. Det betyder egentlig omsorg 
for sjælen. En samtale med præsten er ikke behandling eller terapi, men 
det er en samtale med én, som er interesseret i at lægge øre til hvad der 
rører sig i dig og dit liv. Det er når vi fortæller, at vores livs puslespil styk-
kes sammen. Sjælesorg er samtale med én som gerne vil følges med dig et 
stykke vej, og måske også komme med input til andre måder verden kunne 
ses på hvis du ønsker det.

Nogle gange kan det være rigtig godt at tale med en fremmed om det som 
rører sig inden i en, og jeg har selvfølgelig tavshedspligt. 

Tænker du, at det kunne være en god ide med en samtale med mig, ringer 
du blot på 75 87 33 22 eller sender en mail på gsw@km.dk. 

Nyt fra Kirkeværgen
Vi har før jul fået opdateret lydanlæggene i Hvejsel og Ildved kirke, nye høj-
taler i Hvejsel samt flytte de bestående højtalere til en bedre placering. 

Der er opsat medhørs højtaler ved indgang til kirkerne, der er også ind-
købt en højtaler, som kan opsættes uden for kirken i forbindelse med store 
arrangementer.

 Vi arbejder stadig med at få godkendt, at der kan sættes en ny facade dør, 
samt dør mellem kapel og redskabsrum, ved kapellet i Hvejsel. 

Vi er også i gang med at indhente tilbud og godkendelse af nyt varmeanlæg 
til Præstegården og konfirmandstuen, vi forventer at vi kan få det udskiftet 
i løbet af sommeren 2021. 
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Bibliade

I almindelighedens hus

runger hulheden mellem murene i dag

og sange synes under høje lofter i morgen

Slægter går, slægter kommer

solen står op, solen går ned

vinden drejer og drejer og drejer

Det der var, er det samme som det der kommer

det der er sket, er det samme som det der vil ske

der er intet nyt under solen

Men Gud har sagt god for hvad du gør

Det er nok

Det der er, er nok

Det er rigeligt at spise og drikke og elske

Det er rigeligt at være menneske

Gud har sagt god for hvad du gør

Det er mere en nok at bo i almindelighedens hus

Det er guds hus.

 (Himlen i mine fodsåler s. 161)
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1 Konfirmation
2 Indsamling
3 Friluftsgudstjeneste, se annoncering  

og hjemmesider

4 Sommermøde
5 Online musikandagt

Søndag 28. marts Palmesøndag 14.00 KB 10.30 BRM   10.30 GSB
Torsdag 1. april Skærtorsdag 19.30 KB  19.30 BRM 19.30 GSB 
Fredag 2. april Langfredag 10.30 KB 10.30 BRM2   10.30 GSB
Søndag 4. april Påskedag 10.30 KB  10.30 BRM2 10.30 GSB 
Mandag 5. april 2. påskedag 19.30 GSB    
Søndag 11. april 1.s.e. påske 10.30 BRM 9.00 BRM   10.30 GSB
Søndag 18. april 2.s.e. påske 10.30 KB 10.30 BRM  9.00 KB 
Søndag 25. april 3.s.e. påske 10.30 KB  9.00 GSB 10.30 GSB 
Torsdag 29. april      19.00 GSB
Fredag 30. april Bededag 10.30 BRM 9.00 BRM   
Søndag 2. maj 4.s.e. påske 10.30 KB  10.30 BRM  10.30 GSB1
Søndag 9. maj 5.s.e. påske 10.30 BRM 19.30 BRM  10.30 GSB1 
Torsdag 13. maj Kr. himmelfart 10.30 KB 10.30 BRM   9.00 BRM
Søndag 16. maj 9.s.e. påske 10.30 KB  9.00 KB  10.30 GSB
Søndag 23. maj Pinse 10.30 KB  10.30 BRM 10.30 GSB 
Mandag 24. maj 2.pinsedag 3 3 3 3 3
Søndag 30. maj Trinitatis  10.30 KB 10.30 BRM   10.30 GSB
Søndag 6. juni 1.s.e. trin 10.30 GSB  10.30 BRM 9.00 GSB 
Søndag 13. juni 2.s.e. trin 10.30 KB 10.30 BRM  10.30 GSB 
Søndag 20. juni 3.s.e. trin 10.30 KB 14.00 BRM4   9.00 BRM
Søndag 27. juni 4.s.e. trin 10.30 GSB  10.30 BRM 9.00 GSB 
Søndag 4. juli 5.s.e. trin 10.30 KB  9.00 KB  10.30 GSB
Søndag 11. juli 6.s.e. trin 9.00 KB 9.00 GSB  10.30 GSB 
Søndag 18. juli 7.s.e. trin 10.30 GSB  5  9.00 GSB
Søndag 25. juli  8.s.e. trin 9.00 GSB   10.30 GSB 
Søndag 1. august 9.s.e. trin 19.30 BRM 10.30 BRM   
Søndag 8. august 10.s.e. trin 10.30 KB  10.30 BRM 9.00 KB 
Lørdag 14. august   10.30 BRM1   
Søndag 15. august 11.s.e. trin 10.30 KB  10.30 BRM  10.30 GSB
Lørdag 21. august  1KB    
Søndag 22. august 12.s.e. trin 10.30 BRM 9.00 BRM  19.30 GSB 

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.

Søndag 28. marts Palmesøndag 14.00 KB 10.30 BRM   10.30 GSB
Torsdag 1. april Skærtorsdag 19.30 KB  19.30 BRM 19.30 GSB 
Fredag 2. april Langfredag 10.30 KB 10.30 BRM2   10.30 GSB
Søndag 4. april Påskedag 10.30 KB  10.30 BRM2 10.30 GSB 
Mandag 5. april 2. påskedag 19.30 GSB    
Søndag 11. april 1.s.e. påske 10.30 BRM 9.00 BRM   10.30 GSB
Søndag 18. april 2.s.e. påske 10.30 KB 10.30 BRM  9.00 KB 
Søndag 25. april 3.s.e. påske 10.30 KB  9.00 GSB 10.30 GSB 
Torsdag 29. april      19.00 GSB
Fredag 30. april Bededag 10.30 BRM 9.00 BRM   
Søndag 2. maj 4.s.e. påske 10.30 KB  10.30 BRM  10.30 GSB1
Søndag 9. maj 5.s.e. påske 10.30 BRM 19.30 BRM  10.30 GSB1 
Torsdag 13. maj Kr. himmelfart 10.30 KB 10.30 BRM   9.00 BRM
Søndag 16. maj 9.s.e. påske 10.30 KB  9.00 KB  10.30 GSB
Søndag 23. maj Pinse 10.30 KB  10.30 BRM 10.30 GSB 
Mandag 24. maj 2.pinsedag 3 3 3 3 3
Søndag 30. maj Trinitatis  10.30 KB 10.30 BRM   10.30 GSB
Søndag 6. juni 1.s.e. trin 10.30 GSB  10.30 BRM 9.00 GSB 
Søndag 13. juni 2.s.e. trin 10.30 KB 10.30 BRM  10.30 GSB 
Søndag 20. juni 3.s.e. trin 10.30 KB 14.00 BRM4   9.00 BRM
Søndag 27. juni 4.s.e. trin 10.30 GSB  10.30 BRM 9.00 GSB 
Søndag 4. juli 5.s.e. trin 10.30 KB  9.00 KB  10.30 GSB
Søndag 11. juli 6.s.e. trin 9.00 KB 9.00 GSB  10.30 GSB 
Søndag 18. juli 7.s.e. trin 10.30 GSB  5  9.00 GSB
Søndag 25. juli  8.s.e. trin 9.00 GSB   10.30 GSB 
Søndag 1. august 9.s.e. trin 19.30 BRM 10.30 BRM   
Søndag 8. august 10.s.e. trin 10.30 KB  10.30 BRM 9.00 KB 
Lørdag 14. august   10.30 BRM1   
Søndag 15. august 11.s.e. trin 10.30 KB  10.30 BRM  10.30 GSB
Lørdag 21. august  1KB    
Søndag 22. august 12.s.e. trin 10.30 BRM 9.00 BRM  19.30 GSB 

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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Påskemorgen
Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria 
Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et 
kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen
og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, 
og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for 
ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne: "Frygt ikke! Jeg 
ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, 
som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig 
til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen 
for jer til Galilæa. Dér skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det."
Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for 
at fortælle hans disciple det. 
Og se, Jesus kom dem i møde og hilste dem med et "Godmorgen!" 
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Nyt fra Kirsam
Vinteren 2021 har indtil nu, mest været kontorarbejde, lidt træer der skulle 
stynes, for mit vedkommende. Der er gravsteder som er udløbet, så det skal 
undersøges om de skal forlænges eller nedlægges. Der er heldigvis flere der 
bliver forlænget, mest i 5 år. Der er også den mulighed at man kan bevare 
gravmindet, for et mindre beløb. Ring gerne for mere info. 
Resten af holdet har været hjemme, eller haft afspadsering. Lidt ferie er der 
også blevet afholdt, også for mit vedkommende.
Så nu hvor frosten pt. er væk, kan vi komme til at klippe vores gravsteds 
hække hvor det endnu mangler. De er blevet ret pjuskede. Og inden længe 
starter årets gang igen, der skal gran af og plantes forårsblomster. Grav-
steder, gange, grønne områder skal rengøres, gravminder og låger får 
algefjerner. Der er også i Ildved endnu nogle gravminder der skal sikres, så 
opgaver er der nok af.
Sidste forår var jo ikke helt normalt, så jeg håber på, at vi alle kan arbejde i 
dette forår, på normal vis. Og foråret er for mig den bedste, men også trav-
leste tid på året. 

Kom gerne ind og tag et kig på kirkegårdene, der er masser af løgplanter 
som gerne skulle vise sig, når det bliver varmere.

Forårshilsen fra
Graver Marianne Rasmussen

KOR KOR KOR KOR
Kan du lide at synge og savner du fællesskabet med andre sangglade, så 
glæd dig til efteråret, – da begynder Hvejselkoret igen med ny korleder.
 Hvejselkoret er for alle sangglade mænd og kvinder og består pt. af ca. 24 
sangere i alle aldre og køn. Koret har ikke sunget sammen det sidste år pga. 
af corona og starter op med en ny korleder, så hvis du ikke har været med 
før, men egentlig gerne vil synge i koret, så får du aldrig bedre chance og du 
er hjertelig velkommen.
 Og til alle de "gamle" korsangere, – vi glæder os til at byde jer velkommen 
til en ny sæson. Håber at vi kommer til at se rigtig mange af jer.
 
Hold øje med næste kirkeblad, dagspressen og beboerforeningernes face-
booksider når vi nærmer os august måned for opstartsdato.
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Formandskabet
I skrivende stund står vinterferien og fastelavn for døren.
Ved samme tid sidste år havde vi netop været igennem den varmeste januar 
siden 1874.
Med minus 20 grader målt her i nat, kan man vist roligt sige, at vinteren er 
så nordisk, som den kan blive.

Fastelavn, som jo er tiden lige op til den kristne faste, der varer 40 dage og 
slutter påskelørdag, falder i år sammen med vinterferien, så mon ikke alle 
børn er særligt oplagte…

Menighedsrådet holder fortsat møder og varetager øvrige vanlige opgaver 
samt samler kræfter til forårets komme.

Med udgangspunkt i de nuværende restriktioner har vi valgt, at alle arran-
gementer er aflyst frem til sommerferien.

Sognets kirker – sikre kirker
Sognets kirker er fortsat åbne. Gudstjenester afholdes efter sundhedsmyn-
dighedernes vejledning – uden sang og nadver og varer maksimum en halv 
time.

Rundt om i landet er man i stadig stigende grad begyndt at holde måltids-
gudstjenester Skærtorsdag, hvilket der også er tradition for i Hvejsel sogn. 
Nogle af dem er reelle middage, andre er mere symbolske, men alle spises 
til minde om dengang, hvor Jesus afbrød det jødiske påskemåltid og ind-
stiftede den nye pagt: Nadveren, som vi stadig spiser hver søndag til hans 
ihukommelse.

Fra menighedsrådet ønsker vi alle en god påske og et lyst og forhåbentligt 
varmt forår.

Find Rasmussen, formand

Susanne Andersen Stokkendahl, næstformand

12



Spejder online
Vi startede op d. 4. og 5. januar efter en lang juleferie, optimistisk forberedt 
på to scenarier. Vi var både klar til fremmøde fysisk og online. Desværre 
kan vi stadig ikke mødes fysisk, så nu foregår selv spejder online.
Spejder har ikke tidligere været afhængigt af internet og pc, nu er det vores 
livline. Vi var ikke vant til at gå så uhyggeligt meget op i hygiejne, nu ligger 
det på rygraden. Efterhånden er vi blevet vant til at, alt er anderledes nu. 
Når vi evaluerer på det første år med COVID-19, har vi allesammen fortjent 
Ulvemærket der hedder "Tankebryder".

Mærkehøst
Mens vi kunne mødes fysisk havde vi travlt med at tage mærker, Bæverene 
har taget: "Superheltemærket", "Jeg kan selv mærket", "Naturmærket". 
Ulvene har taget mærkerne "På junglestien" og "Hemmeligheder". Junio-
rerne har taget "Bålmærket", "Flag mærket", "Svanemærket", "Økse bevi-
set". Spejderne har taget "Symærket", "Bag masken", "Ide maskinen". Bag 
alle mærker ligger der planlægning og masser af aktiviteter med mening.

Mærket "Hjemmespejd"
Efter jul har vi haft online Meet/Zoom spejdermøder for alle enheder, 
samme tider som vi plejer at holde spejdermøder for enhederne, det giver 
mærket "Hjemmespejd".

Sådan helt praktisk, bag hver vores skærm, bruger vi "spejder rammen" 
omkring opstart og afslutning. Vi hilser på hinanden og snakker bruger de 
råb vi plejer, synger og beder Fadervor inden vi slutter. Vi forbereder en 

Spejder
Nyt fra Runefolket
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hemmelig opgave, man kan lave hjemme, med materialer alle har ved hån-
den. Hos Bævere og Ulve har vi haft spændende opgaver som bowling chal-
lenge, laser bane, gæt en ting og byg et tårn i spaghetti og skumfiduser.
Junior og spejdere har arbejdet med at binde knob, løse morse og andre 
koder. Der har også været banko og vi har planlagt en meget interessant 
fastelavnsfest med terninger og fjernstyrede ledere. 

Små højdepunkter fra 2020
I efteråret, hvor kunne vi lave aktiviteter i spejderhuset, tilføjede vi små 
gode arrangementer, som vi bare havde brug for. 
Til halloween var spændingen tårnhøj, hvad havde vi fundet på! Vi har 
heldigvis gode forbindelser til to ældgamle vikinge genfærd, som nemt kan 
starte en fangeleg. Bæver og Ulve blev sendt afsted på refleks løb med lom-
melygter for at finde en skat, en stor pose popcorn til hver som præmie.

 Tilbage i bålhytten var en skrap heks i gang ved gryden på bålet. Hun 
serverede varm modighedsdrik, så børnene var klar til halloween. Der er 
stadig uvist hvad der var i gryden. Frække børn, der gættede på at hendes 
heksebryg var kakao, te, eller Ribena er desværre blevet tryllet til frøer.

Til det sidste Bæver og Ulve møde før juleferien, der skulle vise sig at blive 
ekstra lang, lavede vi et såkaldt røverløb i små hold. Kong Jul fra Juleland, 
bad os hjælpe med at afgøre hvilken farve nissehuer fremover skal have. 
Løbet gik mellem farlige oprørere, med gemte stemmesedler. Der blev løst 
opgaver, stemt, optalt og det blev afgjort, at ALLE nissehuer fremover vil 
blive sølv, – hold øje med dem!

Vi havde allesammen en skøn aften og sluttede med kakao og pebernødder. 
Vi har ikke tidligere haft løb som juleafslutning, vi vil bestemt huske, at det 
var en rigtig god måde at starte juleferien på.

Søndagsløb i Brandbjerg skov
Søndag den 31. januar inviterede vi på et anderledes spejderløb for hele 
familien. Spejder familierne kunne selv planlægge deres tur i skoven. Det 
var en fantastisk solskinsdag, klar, kold og hvid i Brandbjerg skov. Store 
og små fik brug for hinandens hjælp til at finde, åbne, læse, forstå og løse 
søndagens udfordringer. Spejder løbet var udtænkt og arrangeret af Anders 
Byager. Det svært at sige hvor mange der gennemførte, men med sikkerhed 
over 7 familier, vi syntes godt det kan kaldes for en stor succes.
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Aflyste arrangementer
COVID-19 betød aflysning på aflysning. Vi kom ikke til Økodag på Ågårds-
lund, hvor køerne skulle danse. Vi kom ikke til at udføre vores job på 
Jelling Musikfestival. Ingen lokale arrangementer, Høstgudstjeneste og 
Naturens dag, på Brandbjerg Højskole. Vores Julelejr med nisse tema blev 
aflyst, det var bittert, den var planlagt til mindste detalje.

Alle vores gode arrangementer kan startes op igen, nårsomhelst, om smit-
tetallene tillader det. 

Det tid til årets beretning
Der er indkaldt til Runefolkets generalforsamling online, det foregår på 
Meet i år.

Seneste optælling hos Runefolket, viser at vi er 59 medlemmer, vi er 6 
Ledere, 3 hjælpe ledere samt 6 i bestyrelsen. Vi har tilpas med ledere på 
hver enhed, samt en uundværlig hjælp fra hjælpe lederne Maja, Emma og 
Lasse. De unge mennesker sætter en ære i at være spejdere, og gøre det 
godt. Fra august startede Louise M. Ladefoged, som ny leder. Desværre har 
vi har sagt farvel til Annie Due, som er flyttet til Viborg, hvor hun har slået 
nye rødder. Ingen kan erstatte Annie, så hun har lovet at komme forbi af og 
til, for at se om vi klarer den!

En stor tak til alle spejder børnene, samt deres forældre, for at holde ud og 
støtte op om spejder, selv om det kan blive lidt fjernt med spejder online.
Runefolkets generalforsamling foregår som sagt online på Meet i år. Vi er 
klar, det lover allerede godt.

Vi er gode til at finde på gode løsninger, tænke anderledes, bryde rutiner-
ne... – men vi kan da lige nævne til sidst, at vi glæder os enormt meget til at 
vende tilbage til normale tilstande og fysiske spejdermøder.

Spejderhilsner 
Jennie Ljungberg Ojczyk, Gruppeleder
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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 22.06.2021 – 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


