
Klumme 

Af Gitte Sandager Bjerre 

Så er det klummetid igen, – og som 
altid skrives denne ca. 2 måneder før 
I sidder med bladet i hånden. I skri-
vende stund har vi lige taget hul på 
sommeren, og når I læser dette, er 
efteråret godt på vej. Og gad vide hvor-
dan verden ser ud til den tid? For to år 
siden vidste vi altid sådan ca. hvordan 
vores tilværelse ville se ud i den nær-
meste fremtid. ”Plejer” og traditioner 
var pejlemærker i tilværelsen. 

Men så kom corona! 

Pludselig måtte man til at planlægge 
en uge, ja måske en måned ad gangen. 
Vi troede, til at begynde med i foråret 
2020, at der var tale om en kort tid, – 
uger eller i værste fald måneder. Men 

sådan kom det, som bekendt, ikke til 
at gå. Det lysner nu. Vi bliver vacci-
neret i stor stil. Samfundet er næsten 
lukket op, og vi vover at planlægge et 
efterår, som ligner det vi kender fra 
før corona. Men vi har en usikkerhed 
med os. ”som det ser ud lige nu”, ”efter 
de gældende restriktioner” og ”hvis 
alt går vel” er blevet faste vendinger i 
vores kommunikation. Det er slidsomt 
at leve med. Og mon ikke der er andre 
end mig der indimellem simpelthen 
får nok og bare er træt af hele tiden at 
skulle tænke: ”hvad kan vi”, ”hvad er 
forsvarligt”, ”hvem må jeg se”?

Midt i alt dette, midt i al usikkerhe-
den og utrygheden der står der rundt 
omkring i landet urokkelige kirker. Ja, 
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bare i vores lille sogn står der to urok-
kelige kirker. De er symboler på, at der 
er noget der ikke er usikkert, at der 
er noget der ikke ændrer sig, at der er 
noget som ikke kan rokkes ved, og det 
er; at vi alle er en del af noget større og 
at der er en Gud som er med os. Vi er 
ikke alene. Kristendommens budskab 
om tro, håb og kærlighed er urokke-
lig uanset hvordan verden ser ud. Det 
kan godt være at kirken har været låst 
i perioder under corona. Men den har 

stået der! Den er ikke forsvundet. Gud 
har ikke haft nedlukket. 

Nu er det så småt efterår, meget er 
lukket op, for nogen er det med frygt 
og bæven. Men uanset hvad der sker, 
uanset hvem vi er og hvor vi er, så er 
Gud med os alle dage indtil verdens 
ende. Så lad os tage hul på efterårets 
gudstjenester, foredrag, kor og filmaf-
tener, – med Gud i vold.

Konfirmationer

29. aug. Konfirmeres i Ildved kirke:
Frederik Kjær Nørgaard Skarby, Ildvedvej 22
Noah Vestergaard Laulund, Ildvedvej 44
Jonas Gerber Christensen, Ådalvej 52
Malte Ole Klinch Steffensen, Ildvedvej 95 
Sander Høllund Kamph, Ildvedvej 23
Lasse Munkholm Gravens Lund Olesen, Hvejselvej 91
Kevin Johnny Møller, Østermarksvej 6A 
Nicklas Holmberg Nielsen, Ådalvej 12

29. aug. Konfirmeres i Hvejsel kirke:
Mathilde Beuchert Ulvedal, Bjerlev hedevej 14
Jakob Toft Henriksen, Bjerlevvej 12
Kasper Burgaard, gl. tingvej 12
Alberte Rosenkær Hansen, Bjerlevvej 8
Ingeborg Bruun Hinrichsen, Hvejselvej 32
Christoffer Bager Mejlvang, Hvejselvej 71 
Amalie Brodersen, Tørringvej 32
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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 2022 kl. 10.30
I Hvejsel kirke d. 8. maj 2022 kl. 10.30

Og hvordan er det nu lige med konfirmationer og 
konfirmationsforberedelse?

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 kom-
mer 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 12. sep. kl. 10.30. med 
efterfølgende møde i konfirmandstuen.

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 står vi foran sommerferien, og for de fleste betyder det afslapning og 
hyggelige stunder i haven. I menighedsrådet glæder vi os alle til en lille pause, 
inden et spændende efterår går i gang. Vi håber, at alle har en rigtig god sommer 
– nu med kun få restriktioner ift. corona.
Vi har som kirke været ramt af de samme omstændigheder men er heldigvis godt 
på vej tilbage – måske er vi , når I læser dette, helt uden restriktioner.
Vi glæder os over igen at kunne afvikle aktiviteter – både i kirken og konfir-
mandstuen og ikke mindst sogneflugten, søndag 5. september, som vi håber, at 
mange vil bakke op om (se mere andetsteds i bladet).
En stor opfordring skal lyde fra menighedsrådet til, at I vil støtte op om vores 
fælles kirker og arrangementer.
I er altid velkomne til at kontakte menighedsrådet, hvis I har spørgsmål.
Fra menighedsrådet ønsker vi alle en rigtig god sommer og høst.

Find Rasmussen, formand
Susanne Andersen Stokkendahl, næstformand

Nyt fra Kirsam 
Endeligt forår og om lidt sommer. Vi planter sommerblomsterne lige om lidt og 
der skal klippes hække rundt om kirkegården, starter med navr en gang midt 
juni og igen midt august, derefter bøg til august og sidst taks hækken. 
I Hvejsel er der sået en del mere græs på gange og nedlagte områder, det er en 
del af planen, som bliver udført i etaper, som tiden og nedlagte gravsteder, giver 
mulighed for.
I Ildved er der også sået mere græs på nedlagte gravsteder, men endnu ikke på 
gangene. 
Grandækning er jo i gang inden næste kirkeblad udkommer, selv om der lige nu 
er lang tid til. I år skal vi på et kursus en dag, det bliver i Jelling i uge 41, og man 
er velkommen til at kigge forbi den dag. Nærmere info kommer på Jellings hjem-
meside om dag og tidspunkt.
Men som altid kig en tur på kirkegårdene, til efteråret er 
der måske æbler på træerne nederst på Hvejsel kirkegård.

Sommerhilsner 
Graver
Marianne Rasmussen
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Nyt fra Hvejselkoret 
Jubii Hvejselkoret har fundet en ny korleder

Når den nye korsæson starter torsdag den 2. september, vil det være med en 
ny mand i front: Lars Skovgaard, der også er organist Hvejsel og Ildved kirker, 
glæder sig til at overtage stafetten som korleder for Hvejsel koret. Han skriver 
om sig selv:

Jeg er uddannet folkeskolelærer, og har undervist i musik i 14 år. Sideløbende 
har jeg har være leder af et Gospelkor. Jeg elsker at lave musik sammen med en 
masse glade mennesker, og hvor kan man gøre det bedre end i et kor?
Vi skal i Hvejselkoret synge et bredt udsnit af især danske sange. Repertoiret 
spænder over et bredt udsnit af den danske sangskat. Fra de gode gamle sange 
fra højskolesangbogen, til det helt nutidige. Det meste vil vi synge 3 eller 4 stem-
migt afhængigt af sangene og sangerne. Vi skal i koret synge med både hovedet 
og hjertet. Vi skal have alle følelserne i sving, men frem for alt skal vi dyrke fæl-
lesskabet og oplevelsen at synge sammen. Jeg glæder mig til at møde jer alle.

Kom bar do
 
Har du længe gået med en lille drøm i maven om at synge sammen med andre? 
At mødes med andre sangglade mennesker i dit lokalområde hver 14. dag og 
snakke, grine og synge? Ja så er det NU du har chancen
Mange tror at de ikke kan synge, men faktisk handler det ofte om at man er utræ-
net. I Hvejselkoret er der ikke optagelsesprøve, for der er plads til alle der har et 
ønske om at synge. Så har du lyst til at synge ja, så kom bar do. Alle uanset alder 
og evner er velkomne.

Hvejselkoret 

– Øver torsdage i lige uger + to ekstra torsdage op til koncert.
– Første gang 2. september kl 19.30-22 i Konfirmandstuen i Hvejsel.
– Allerede nu ved vi at vi giver en lille koncert 1.s. i advent til  
    gudstjenesten kl. 10.30 i Hvejsel kirke.
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Nyt fra kirkeværgen
Foråret er den tid på året hvor vi har kirkesyn, det er en gennemgang af alle de 
forskellige bygninger og faciliteter som kirken råder over, og i år var det ekstra 
fint, nemlig provstesyn, som forgår hver 4. år og hvor provsten fra Vejle Provsti, 
Dorte Volck Paulsen samt en bygningssagkyndig deltog, først så var der en gen-
nemgang af præstegården derefter konfirmandstuen derefter Hvejsel og Ildved 
kirke med kirkegårde, vi er rundt i alle de fjerne kroge, inde i skunkerne og lofter 
for at se efter skimmelsvamp og andre forhold der kan skade bygningerne, vi 
fandt blandt andet at der var borebiller i træværket ved Ildved Kirke, der bliver 
udfærdiget en synsrapport hvor alle punkter bliver skrevet ned og så bliver der 
skrevet hvad der skal laves og hvornår, så der bliver nok at lave for kirkeværgen 
fremover. Vi går i gang med at udskifte varmeanlægget i præstegård og konfir-
mandstuen i sidste halvdel af juni, og har efter kyndig rådgivning og vejledning 
fra stiftet besluttet at der skal etableres lufttilvand anlæg begge steder.

Snak med en præst
Går du og tumler med ensomhed, livsforvirring, sorg, utilstrækkelighed, 
sygdom eller bekymringer. Står du over for at skulle træffe store beslutnin-
ger 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.

Æbler lyser rødt på træernes grene, 
høsten går ind
Det er ikke paradisets have du finder på kirkegården i Hvejsel, men det ER 
en meget smuk lille grøn oase med mange tiders historie, smukke planter og 
flotte træer. Vi kan kun opfordre jer til at gå en tur forbi på alle tider af året. 
Og går du her i efteråret en tur på kirkegården, så er du meget velkommen 
til at gå ned i bunden af kirkegården, ned forbi kapellet ned til vores lille 
æblelund. Og skulle du føle dig fristet til at smage på et af de skønne lysene 
æbler på træernes grene, så er du meget velkommen til det. Det kommer ikke 
til at gå dig som Eva i paradis. God fornøjelse, velkommen og velbekomme.
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AKTIVITETER

Sogneudflugt 
Søndag d. 5. sep. tager vi på sogneudflugt. Turen går til gudstjeneste i Hader-
slev domkirke, med efterfølgende rundvisning i den nyrestaurerede domkir-
ke. Efter en god frokost kører vi til Christiansfeld hvor vi vil få en rundvisning 
og fortælling 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.

9.00  afgang fra Hvejsel kirke (der serveres morgenmad i bussen)
10.15  Ankomst til Haderslev domkirke. 
 Tid til at gå lidt rundt på egen hånd/Gitte 
11.00  Gudstjeneste
12.30  Frokost
14.00  Besøg og rundvisning i Christiansfeld
16.00  Kaffe på Skamlingsbanken
Ca. 17.45  Hjemkomst

Tilmelding sker til Anne-Sofie Christensen på 61391440, – men vil du sikre 
dig en plads, – så meld dig til med det samme.

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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1 Konfirmation
2 Sogneudflugt
3 Konfirmandindskrivning
4 Høstgudstjeneste
5 Efterfølgende menighedsmøde
6 Julens fortælling
7 Julehistorie for store og små med  

efterfølgende mad i konfirmandstuen

8 Forklaringsgudstjeneste
9 Online gudstjeneste. Se www.kollerupkirke.dk
10 Indsamling
11 Børnegudstjeneste m. efterfølgende pizza
12 Børneteater m. efterfølgende pizza

    GUDSTJENESTER [ BEMÆRK! KIRKERNE I NY RÆKKEFØLGE ]

 DATO NAVN KOLLERUP VINDELEV HVEJSEL ILDVED JELLING

Søn. 8. aug. 10.s.e.trin 10.30 BRM 9.00 KB

Lør. 14. aug. 10.30 BRM1

Søn. 15.aug. 11.s.e.trin 10.30 BRM 10.30 GSB 10.30 KB

Tors. 19. aug 17.00 BRM11

Lør. 21. aug. 9.30 KB1 og 11.00 KB1

Søn. 22. aug. 12.s.e.trin. 9.00 BRM 19.30 GSB 10.30 BRM

Lør. 28. aug. 9.30 GSB1 og 11.00 GSB1

Søn. 29. aug. 13.s.e.trin 10.30 BRM 11.00 GSB1 9.30 GSB1 10.30 KB

Lør. 4. sep. 10.00 KB1

Søn. 5. sep. 14.s.e.trin 10.30 BRM3 2 10.30 KB

Søn. 12. sep. 15.s.e.trin 9.00 BRM 10.30 GSB3 10.30 BRM

Søn. 19. sep. 16.s.e.trin 9 9 9.00 GSB 10.30 GSB

Søn. 26. sep. 17.s.e.trin 10.30 BRM 9.00 KB 10.30 KB

Tirs. 28. sep. 17.00 BRM11

Søn. 3. okt. 18.s.e.trin 10.30 BRM4⁺10 10.30 GSB4 10.30 KB

Søn. 10. okt. 19.s.e.trin 10.30 BRM 9.00 BRM 10.30 KB

Tirs. 12. okt. 17.0012

Søn. 17. okt.  20.s.e.trin 9.00 BRM 10.30 GSB 10.30 BRM

Søn. 24. okt. 21.s.e.trin 9.00 GSB 14.00 GSB8 10.30 GSB

Søn. 31. okt. 22.se.etrin 10.30 BRM 9.00 BRM 10.30 KB

Søn. 7. nov. Alle helgens dag 16.00 BRM 14.30 BRM 16.00 GSB 14.30 GSB 10.30 KB

Tirs. 9. nov. 17.00 BRM11

Søn. 14. nov. 24.s.e.trin 10.30 BRM5 10.30 GSB 10.30 KB

Søn. 21. nov. s.s.i kirkeåret 9.00 BRM 19.30 GSB 10.30 BRM

Søn. 28. nov. 1.s.i advent 10.30 BRM10 10.30 GSB5 10.30 KB5

Søn. 5. dec. 2.s.i advent 9.00 GSB 10.30 GSB 14.00 KB6 og 16.00 KB

Søn. 12. dec. 3.s.i advent 10.30 BRM 17.00 GSB7 10.30 GSB

Søn. 19. dec. 4.s.i advent 10.30 BRM 9.00 BRM 10.30 KB
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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.

KB  Kristian Bøcker, Jelling 
GSB  Gitte Sandager Bjerre, Hvejsel-Ildved 
BRM  Birgitte Rosager Møldrup, Kollerup-Vindelev

    GUDSTJENESTER [ BEMÆRK! KIRKERNE I NY RÆKKEFØLGE ]

 DATO NAVN KOLLERUP VINDELEV HVEJSEL ILDVED JELLING

Søn. 8. aug. 10.s.e.trin 10.30 BRM 9.00 KB

Lør. 14. aug. 10.30 BRM1

Søn. 15.aug. 11.s.e.trin 10.30 BRM 10.30 GSB 10.30 KB

Tors. 19. aug 17.00 BRM11

Lør. 21. aug. 9.30 KB1 og 11.00 KB1

Søn. 22. aug. 12.s.e.trin. 9.00 BRM 19.30 GSB 10.30 BRM

Lør. 28. aug. 9.30 GSB1 og 11.00 GSB1

Søn. 29. aug. 13.s.e.trin 10.30 BRM 11.00 GSB1 9.30 GSB1 10.30 KB

Lør. 4. sep. 10.00 KB1

Søn. 5. sep. 14.s.e.trin 10.30 BRM3 2 10.30 KB

Søn. 12. sep. 15.s.e.trin 9.00 BRM 10.30 GSB3 10.30 BRM

Søn. 19. sep. 16.s.e.trin 9 9 9.00 GSB 10.30 GSB

Søn. 26. sep. 17.s.e.trin 10.30 BRM 9.00 KB 10.30 KB

Tirs. 28. sep. 17.00 BRM11

Søn. 3. okt. 18.s.e.trin 10.30 BRM4⁺10 10.30 GSB4 10.30 KB

Søn. 10. okt. 19.s.e.trin 10.30 BRM 9.00 BRM 10.30 KB

Tirs. 12. okt. 17.0012

Søn. 17. okt.  20.s.e.trin 9.00 BRM 10.30 GSB 10.30 BRM

Søn. 24. okt. 21.s.e.trin 9.00 GSB 14.00 GSB8 10.30 GSB

Søn. 31. okt. 22.se.etrin 10.30 BRM 9.00 BRM 10.30 KB

Søn. 7. nov. Alle helgens dag 16.00 BRM 14.30 BRM 16.00 GSB 14.30 GSB 10.30 KB

Tirs. 9. nov. 17.00 BRM11

Søn. 14. nov. 24.s.e.trin 10.30 BRM5 10.30 GSB 10.30 KB

Søn. 21. nov. s.s.i kirkeåret 9.00 BRM 19.30 GSB 10.30 BRM

Søn. 28. nov. 1.s.i advent 10.30 BRM10 10.30 GSB5 10.30 KB5

Søn. 5. dec. 2.s.i advent 9.00 GSB 10.30 GSB 14.00 KB6 og 16.00 KB

Søn. 12. dec. 3.s.i advent 10.30 BRM 17.00 GSB7 10.30 GSB

Søn. 19. dec. 4.s.i advent 10.30 BRM 9.00 BRM 10.30 KB
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Filmaften 
Onsdag d. 6. okt. kl. 19.00 er der atter 
filmaften i konfirmandstuen i Hvejsel.

Vi skal se filmen: Parasite fra 2019. 
Sydkoreansk oscarvindende 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.

Børneteater 
Tirsdag d. 12. okt. 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 hendes venner. Efter forestillingen er der pizza i kon-
firmandstuen.
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Foredrag 
Onsdag d. 3. november 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 professionelle 
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 Guantánamo-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!

Koncerter 
Søndag d. 21 nov i Hvejsel kirke kl. 19.30: 
Efterårskoncert med Akademisk kor Århus 

Akademisk Kor Århus blev dannet i 1985 og dirigeres i dag af Jonas Rasmus-
sen. Det er et af Danmarks førende professionelt arbejdende amatørkor og 
består af sangere i alderen 20-35 år med tilknytning til musiklivet omkring 
Aarhus Universitet og Det Jyske Musikkonservatorium. Hvert år synger 
koret omkring 15 koncerter rundtom i Danmark samt deltager i konkurren-
cer i udlandet, heriblandt Japan, England, Tyskland, Italien, Østrig og USA.
I 2019 vandt Akademisk Kor Århus en verdensmestertitel ved korkonkur-
rencen World Choral Championship i Tokyo, Japan. Året inden løb koret 
med Grand Prize-prisen ved Rimini International Choral Competition, og 
i 2015 blev det til en førsteplads i hele tre kategorier ved den prestigefyldte 
konkurrence Musica Sacra a Roma i Rom, Italien.
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Vi synger julen ind 
”Vi synger julen ind” onsdag. D. 8. dec 
kl. 19.30 i konfirmandstuen i Hvejsel

Traditionen tro vil vi synge julen ind med nye og gamle advents- og julesan-
ge/salmer. I år får vi besøg af vores tidligere organist Jost Van Ingen, som 
sammen med sognepræst Gitte Sandager Bjerre vil sammensætte program-
met inden kaffen, og efter kaffe vil der som altid være mulighed for at ønske 
lige præcist din yndlingssang/salme.

SÆRLIGE GUDSTJENESTER

Høstgudstjeneste 
Søndag d. 3. okt: 
Høstgudstjeneste m. efterfølgende marked i Ildved kirke kl. 10.30 

Når landmændene omkring os har høsten i hus, vil vi igen afholde en høst-
gudstjeneste.
Efter gudstjenesten har vi traditionen tro vores lille høstmarked på kirke-
pladsen, hvor der vil være en festlig og fornøjelig auktion over diverse af 
naturens og høstens frugter. Overskuddet fra auktionen går som det ple-
jer ubeskåret til spejderne i Ådal, som også deltager i gudstjenesten med 
deres faner og efterfølgende 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.
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Søndag d. 24. okt. kl. 14.00 Forklaringsgudstjeneste i Ildved kirke
Hvem ringer klokkerne for?
Hvad betyder bedeslagene?
Hvorfor står præsten nogen gange med ryggen til?
Hvornår rejser man sig og hvorfor?
Hvem vælger salmerne?

Hvem vælger prædiketeksterne?
Hvorfor søndag formiddag?
Hvad er en tekstrække?
Hvad er nadver for noget?
Hvad skal vi med velsignelsen?

Disse og mange andre spørgsmål vil blive forklaret undervejs i denne særlige 
gudstjeneste.
Så er du nysgerrig efter at vide mere, eller få genopfrisket det du ved, så kom 
og vær med og bliv mere fortrolig med gudstjenestens hvordan og hvorfor.
Efter gudstjenesten drikker vi en kop kaffe sammen i kirken. Vel mødt.

Alle Helgens gudstjeneste 
Søndag d. 7. november: 
Alle Helgens gudstjenester kl. 14.30 
i Ildved og kl. 16.00 i Hvejsel 

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 sid-
ste 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 guds-
tjenesten er der en kop kaffe til hvem som måtte have 
lyst.
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1.søndag i Advent  
Søndag d. 28. november: Adventsgudstjeneste hvor Hvejselkoret 
medvirker i Hvejsel kirke kl. 10.30. 

SORGGRUPPE
ET TILBUD TIL DIG SOM HAR MISTET

Har du mistet et menneske som du holdt meget af?

Har du lyst til, og brug for at tale om det?

Ja, så er sorggruppe måske lige noget for dig.

I en sorggruppe mødes du med max. 8 andre som også har mistet, en sorg-
gruppeleder og en med-leder. Her er der mulighed for at få vendt alt hvad 
der fylder i forbindelse med din sorg.

Alle har selvfølgelig tavshedspligt. Vi mødes 7-8 gange hen over et tremå-
neders forløb i sognehuset i Jelling og vi begynder når der er 4-5 tilmeldte.

Tænker du at det er noget for dig, eller er du blot nysgerrig, så ring til sogne-
præst Gitte Sandager Bjerre (sorggruppelederen) og hør nærmere.
Tlf. 75873322
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Vejle Kirkehøjskoles efterårsprogram 2021   
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. Samti-
dig sporer man ofte en let skepsis fra fol-
kekirkeligt 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 fol-
kekirken sig i forhold til den spirituali-
tet, som i det enogtyvende århundrede 
kan hvile på både intuitive, bevidstheds-
mæssige, eksistentielle og religiøse erfa-
ringer?

Program:

Torsdag den 16. september
Generalforsamling 
KL. 10.15 
Emne: ”Folkekirken og nye tendenser 
inden for religion og leder på Center 
for Samtidsreligion”
Taler: Marie Vejrup Nielsen 
– lektor, ph.d. i teologi 
Kl. 13.00
Emne: ”Findes der mere mellem 
himmel og jord?”
Taler: Niels Krøjgaard 
– psykologisk entertainer

Torsdag den 14. oktober
Kl. 10.00: 
Emne: Kan man møde Gud i stilheden?
Taler: Vibeke Houmøller – sognepræst 
ved Sankt Lukas Kirke, Aarhus

Kl. 13.00: 
Emne: Behøver man gå over åen 
for at hente vand?
Taler: Anne Birgitte Reiter 
– domprovst i Maribo Domprovsti 

Torsdag den 18. november
Kl. 10.00 
Emne: Bøn som livsholdning 
Taler: Anders Gadegaard – domprovst 
i Vor Frue-Vesterbro provsti
Kl. 13.00
Emne: Pilgrimsvandring 
– en folkekirkelig trospraksis
Taler: Elisabeth Lidell – pilgrimspræst, 
retræteleder og åndelig vejleder

Praktiske oplysninger 
Tilmelding og betaling skal ske på
www.vejleprovsti.dk/vejle-provsti/
kirkehoejskolen (eller på telefon 
25471000, hvis du ikke har netadgang), 
hvor du også kan se udførligt program.

Tilmelding kan ikke ske til 
kirkekontoret i Mølholm Sogn
Kirkehøjskolens foredrag holdes i 
Mølholm Sognehus på Niels Skousvej 
13 A, Vejle.
Yderligere information kan fås ved at 
sende en mail til kirkehojskole.vejle@
gmail.com

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 
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 SORGGRUPPER FOR UNGE
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 mistet til selv

mord
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Læs mere på fb og ungdomspraesteriet.dk 

Pssssst....!
...er du ml. 15-25 år er det muligt at gå til gratis 
samtaler hos ungdomspræsten i Vejle. 

Her sættes dit dilemma eller spørgsmål i centrum, når 
du har brug for én der lytter til din historie og tør tale 
om det der er svært... eller uforståeligt.

Mail, sms eller ring til Anders Michael, hvis det 
er noget for dig: am@ungpraest.dk/6120 1848

Er du ung mor?
...og ml. 15-25 år? Så har du nemlig mulighed 
for at mødes med andre unge mødre og deres
skønne børn i en af vores superhyggelige
MADKLUBBER i Vejle.

Vi mødes én eftermiddag i måneden, til hygge, 
leg og lækkert mad i Vejle. Og det er helt GRATIS. 
Hvis du kunne tænke dig at være med, så skriv 
eller ring til Marianne for at høre mere om tid og sted: 
mail@ungpraest.dk/6120 1112
Læs mere på ungdomspraesteriet.dk/ungegrupper

Kom til GRATIS kulturelle og 
bigtime hyggelige aftener med 

fællessang, fællesspisning, fede indspark, 
kreative værksteder, afslapning, brætspil 

og fremfor alt - arrangeret af unge, for 
unge! Vi ses én onsdag i måneden 

kl. 16.45-20. Følg Den Lave Højskole 
på Insta og FB. Vi glæder os til at se dig!
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Læs mere på fb og ungdomspraesteriet.dk 

Pssssst....!
...er du ml. 15-25 år er det muligt at gå til gratis 
samtaler hos ungdomspræsten i Vejle. 

Her sættes dit dilemma eller spørgsmål i centrum, når 
du har brug for én der lytter til din historie og tør tale 
om det der er svært... eller uforståeligt.

Mail, sms eller ring til Anders Michael, hvis det 
er noget for dig: am@ungpraest.dk/6120 1848

Er du ung mor?
...og ml. 15-25 år? Så har du nemlig mulighed 
for at mødes med andre unge mødre og deres
skønne børn i en af vores superhyggelige
MADKLUBBER i Vejle.

Vi mødes én eftermiddag i måneden, til hygge, 
leg og lækkert mad i Vejle. Og det er helt GRATIS. 
Hvis du kunne tænke dig at være med, så skriv 
eller ring til Marianne for at høre mere om tid og sted: 
mail@ungpraest.dk/6120 1112
Læs mere på ungdomspraesteriet.dk/ungegrupper

Kom til GRATIS kulturelle og 
bigtime hyggelige aftener med 

fællessang, fællesspisning, fede indspark, 
kreative værksteder, afslapning, brætspil 

og fremfor alt - arrangeret af unge, for 
unge! Vi ses én onsdag i måneden 

kl. 16.45-20. Følg Den Lave Højskole 
på Insta og FB. Vi glæder os til at se dig!
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Nyt fra Runefolket
I aften har har vi sæsonafslutning hos Bæver og Ulve. Det er ikke som det 
plejer, men det vil blive fejret med et lagkageløb, for vi er faktisk godt i mål.

Vi har haft en helt usædvanlig sæson... vi fik lært konceptet hjemme spej-
der at kende. Det er bedre end at aflyse, for intet slår naturligvis et rigtigt 
spejdermøde, ved det rygende bål i bagende sol eller silende regn.

Vi afholdte Runefolkets generalforsamling online på Meet, det foregik i god 
og orden, som man siger. Det er naturligvis bedre når vi er stuvet sammen i 
spejderhuset og man kan høre børnene morer sig udenfor.
Vi har holdt humøret oppe, tilpasset os, overholdt alle retningslinjer. 
KFUM Spejderne, har forsynet os med forklaringer og opfordret os til at 
bruge rammerne, selv om de begrænsede os.

Vækst
Vi havde frygtet at Covid19 nedlukningen, den ujævne åbning og lukning, 
besked om det ene og det andet, ville føre til udmeldinger. Det har vi ikke 
oplevet, tilmeldinger og udmeldinger har været nogenlunde som vi kender 
det, med en positiv tendens. Seneste optælling hos Runefolket, viser at vi er 
68 medlemmer, vi er 9 Ledere, 3 hjælpe ledere samt 6 i bestyrelsen.

Endelig kom dagen
2. marts, kunne vi endelig mødes til helt almindeligt spejder igen. Vi satte 
flaget op for at fejre det, det var godt nok rart at se hinanden igen.
–Så gik det løs med helt almindelige spejdermøder, med gode gammeldags 
spejder aktiviteter og endnu bedre gammeldags aktiviteter på en ny måde; 
pionering, snobrød bagt på egen ild, konkurrencer og udfordringer af alle 
mulige slags. Der er kommet rigtig mange, længe ventede mærker med 
hjem i lommerne.

Nyt fra spejderne
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Vikingelejr
Vi har inviteret Bævere og Ulve til at starte sommerferien med en minilejr 
i Jelling med vikingetema. Vi regner med at lande på 25 deltagere. Vi har 
lånt FDF kredshuset i Jelling, fordi vi har gode forbindelser. Vi har lagt en 
masse vikinge-planer om alle de aktiviteter vi skal lave. Der indgår både 
“møde med kongen” på Kongernes Jelling og besøg på Jelling Orm i Fårup 
Sø. Vi skal selvfølgelig sove udenfor og spise mad lavet på bål, det bliver 
rigtig spændende.

Årets store sommerlejr
Vi er tilmeldt 30 spejdere til årets store sommerlejr. Det foregår i uge 27 
på Forlev Spejdercenter, 4 km nordvest for Skanderborg. De forventer 
der kommer op til 350 personer fordelt på 27 tønder land. Det bliver en 
klassisk spejderlejr hvor vi selv bygger lejr op og sover i telte. Forlev har 
planlagt ideer til aktiviteter formiddag og eftermiddag, som vi delvis selv 
står for. Vi trækker på praktiske Covid-19 erfaringer fra sidste år, og dog er 
rigtig meget anderledes, vi må for eksempel ikke få gæster i løbet af ugen. 
Runefolket har aldrig været på Forlev før, så vi glæder os helt vildt!

Seneste nyt fra byggeudvalget
Vores byggeplaner bliver mere og mere konkrete, vi har valgt at samarbejde 
med Your House. Vi har lavet tegninger med Hans Ladegård til et nyt spej-
derhus. Vi er kommet frem til at det der dækker vores behov bedst, med 
hensyn til faktorer som tid, økonomi, materialer, det mest bæredygtige, er 
et hus der bygges delvist færdig og leveres med en kran i 5 dele. Det bliver 
et meget fremsynet spejderhus, noget helt, helt nyt. Vi regner med at kunne 
fremlægge projekt, tegninger og model i løbet af året.

Flere aktiviteter i spejderhuset
Når vi bygger et nyt spejderhus vil der blive plads til flere aktiviteter i og 
omkring Spejderhuset, det behøver ikke at starte med spejder– Derfor vil 
vi gerne invitere andre ugentlige aktiviteter indenfor. Vi har tænkt på det 
kunne være aktiviteter for familier, børn, hobbyer, rollespil –eller måske 
noget helt andet.
Hvis vores tilbud rammer et behov, så tag kontakt til os, vil vi gerne dele 
vores sted med andre lokale og være med til at sætte noget i gang.

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 Madsen
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 20.10.2021 – 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


