
Glæden 
”Jeg snakkede med en ung fyr alle-
rede midt i 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 glæde, men mad 
og gaver og kærlighed og familiebesøg 
og ferier og alt andet dejligt. Bare det, 
at vi er der sammen måske.

Og ordet har så fået trylleriet i sig og 
har det endnu. Nede under det der 
ubestemmelige trylleri er der så noget 
godt. Hvorfor har de mennesker fået 
julen til at lyse, så den holder 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 det 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 være bag ved al den godhed og 
kærlighed. Det er julen.”

Jeg ønsker alle en rigtig glædelig 
december- og juletid, må den være 
fyldt med glæde, kærlighed og nær-
vær. Må julen lyse så stærkt at vi i alle 
hjem vil huske, at netop på grund af 
det lille barn i krybben i stalden findes 
der noget, som er stærkere end mør-
ket.

Nr. 1 December 2021 - Marts 2022 83. årg.

Udgivet af Hvejsel – Ildved menighedsråd ved sognepræsten

Til samtlige husstande



”Du stjerne over Betlehem
Oh, lad dit klare skin
Med tro og håb og kærlighed
I alle hjem nå ind”

(Nu tændes tusind julelys)

Af Jens Rosendal, 
Decemberreflektioner
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Julenyt 
Lige på nær sidste år, hvor der ingen julegudstjeneste var, har der været rigtig 
mange i kirke juleaften, så mange, at det især i Hvejsel kirke var for mange. Der-
for tilbyder vi i år en ekstra julegudstjeneste, således at der er gudstjeneste kl. 
14.00 i Ildved og kl. 15.00 og 16.00 i Hvejsel, så skulle der gerne være plads til 
alle på en måde, så det også er rart at være i kirken.

Julens gudstjenester og arrangementer 

søndag 28. nov.  10.30 Hvejsel kirke m. Hvejselkoret, frokost 
  og menighedsmøde
søndag 5. dec.  17.00 Hvejsel: Familiegudstjeneste m. spisning
onsdag 8. dec.  19.30 Syng julen ind i konfirmandstuen
søndag 12. dec.  09.00  Hvejsel v. GSB
søndag 19.dec.  09.00 Ildved v. BRM
Juleaften 24. dec.  14.00  Ildved v. GSB
 15.00 Hvejsel v. GSB
 16.00 Hvejsel v. GSB
Juledag 25. dec.  10.30  Ildved v. GSB
2. juledag 26. dec. 19.30  Jelling v. BRM
Nytårsdag 1. jan. 16.00  Nytårsgudstjeneste m. champagne 
  og kransekage i Ildved v. GSB

3



Juleevangeliet 
Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde 
folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var 
statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også 
Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder 
Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen 
med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, 
da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde 
ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.
I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over 
deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om 
dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: ”Frygt ikke! Se, jeg 
forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en 
frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et 
barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.” Og med ét var der sammen med englen 
en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!
Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne 
til hinanden: ”Lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket, og som Herren 
har forkyndt os.” De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med 
barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt 
til dem om dette barn, og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne 
fortalte dem; men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. 
Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og 
set, sådan som det var blevet sagt til dem.
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ARRANGEMENTER 

Menighedsmøde 
Efter gudstjenesten d. 28. nov. 1.s.i advent vil menighedsrådet gerne invitere 
alle til frokost i konfirmandstuen, hvor der i denne forbindelse vil blive oriente-
ret om livets gang i vores sogn og der vil også være mulighed for at samtale om 
hvad vi gerne vil med vores kirkeliv. Gode ideer er altid velkomne.

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 julesange/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.

Sang- og foredragsaften v.  
Rasmus Skov Boring 
Torsdag d. 27. jan kl. 19.30 i konfirmandstuen 
i Hvejsel
Oplev glæden ved fællessang akkompagneret af rytmisk klaver i et udvalg af tek-
ster og kompositioner fra Højskolesangbogen – kombineret med fortællinger 
om sangene. Rasmus Skov Borring inviterer indenfor i sit arbejde med formid-
lingen af den danske sangskat, og han vil præsentere både velkendt og nyt mate-
riale. Sangforedraget åbner op for værkstedsarbejdet omkring at komponere 
nye fællessange – bl.a. i samarbejde med digter Jens Rosendal, som han har 
arbejdet sammen med i syv år.

Rasmus Skov Borring (f. 1981) er pianist, komponist og foredragsholder, uddan-
net cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling fra KU. Han har flere 
albumudgivelser bag sig, bl.a. ”Den danske sang 1 & 2” med instrumentale kla-
verfortolkninger af højskolesange, to albums fra Rosendal/Borring-samarbej-
det og ”Sangen har lysning” fra 2020 med nye fællessange.
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Rasmus Skov Borring modtog i 2019 N.F.S. Grundtvigs Pris for sit arbejde med 
at formidle fællessangstraditionen både i Danmark og i udlandet. Han er kom-
ponist bag sangen ”Gi’ os lyset tilbage”, som netop er blevet optaget i Højskole-
sangbogen sammen med flere af hans andre sange.

Se mere på www.rasmusskovborring.dk

Tag med familien på farten til  
Canada og Alaska 
Foredrag: ”180 dage og 44.000 km i Canada og Alaska” med familien på farten 
tirsdag d. 1. marts kl. 19.30 i Konfirmandstuen i Hvejsel.

F A M I L I E  P Å  F A R T E N
 I CANADA & ALASKA

Anne Grethe og Helge pakker endnu en gang deres gamle Landcruiser og skiber 
den over Atlanten ti l  Nordamerika.

Fra Halifax i det sydøstlige Canada er kursen nordvest - mod Alaska.

I 180 dage bliver Landcruiseren en rullende pensionistbolig på 44.000 
kilometer nordamerikanske veje.

Foredraget er ikke blot en palet af f lot natur og spændende 
mennesker - men også en varm fortælling om, at eventyret 
lever videre i l ivets efterår.
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Andre gudstjenester 
1. s. i advent, søn d. 28. nov.
Hvejselkoret medvirker, efterfølgende frokost og menighedsmøde.

2. s. i advent, søn d. 5. dee.
Familiegudstjeneste i Ildved kirke kl. 17.00 med efterfølgende pizza.

Nytårsdag, 1. jan.
Nytårsgudstjeneste i Ildved kirke kl. 16.00. Vi byder det nye år velkommen med 
champagne og kransekage.

3.s.e.H3K, 23 januar
En lille kort aftenandagt i ord og toner i Ildved kirke kl. 17.00

1.s.i fasten, 6. marts
konfirmanderne medvirker ved gudstjenesten i Ildved kirke kl. 10.30

Skærtorsdag, 14. april
Skærtorsdagsgudstjeneste m. efterfølgende fællesspisning i konfirmandstuen.

Præstegårdsfestival
VI GØR DET IGEN 

Præstegårdsfestival
16 juni 2019 havde vi præstegårdsfestival for anden gang, og det blev en dejlig 
dag med ca. 300 besøgende, solskin, god musik, snobrød, pølser, kaffe og fadøl. 
Vi var glade for at så mange bakkede op om ideen og bidrog til den gode stem-
ning, det både musikere, opstillere, kagebagere og alle andre som på forskellig 
vis bidrog og deltog. Det så ud til at en tradition var skabt… – men så kom coro-
naen og spolerede det i både 2020 og 2021 

MEN VI GØR DET IGEN! Søndag d. 12. juni fra kl. 15.00 til 19.00

Scenen er bestilt, – udvalget er klar, så: Synes du det er en sjov ide?

Fortrød du at du ikke var med sidste gang?
Var du med og synes det kunne være skægt at være med igen?
Kan du spille på et instrument eller kan du synge? 
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Kender du en nabo/et barn eller en kollega der kan? 
Har du lyst til at være med til at hjælpe? 
Eller er du bare nysgerrig, ja så kontakt Mads Madsen (60646943) eller Gitte 
Sandager Bjerre (75873322)

Vi håber at se både gengangere og nye hjælpere og musikere.
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Minikonfirmander 2021 
Det er for 3. klassetrin på Kollerup skole, men også dem, der bor i sognet, 
men går på anden skole i samme årgang. Undervisningen varetages af Gitte 
Sandager Bjerre, Præst i Hvejsel-Ildved, Birgitte Rosager Møldrup, præst i 
Kollerup-Vindelev.

Vi starter et nyt hold onsdag 5. januar 2022 med start i Sognestuen i Kollerup.
I løbet af 7 onsdage og en fastelavnsgudstjeneste for hele familien 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., 23.02. og faste-
lavnsgudstjeneste d. 27.2.

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 27.2 medvirker minikonfirmanderne ved en fastelavnsgudstje-
neste i Hvejsel Kirke. Det er en gudstjeneste for alle 4 sogne og for minikon-
firmandernes 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 om tilmelding på ”Aula”.

Med venlig hilsen 

Gitte Sandager Bjerre Birgitte Rosager Møldrup
Præst i Hvejsel og Ildved præst i Kollerup og Vindelev
Hvejselvej 69, 7300 Jelling Kollerupvej 9A, 7300 Jelling
Tlf. 75873322 gsw@km.dk Tlf.75871528 brm@km.dk
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1 konfirmanderne medvirker
2 Julens fortælling
3 familiegudstjeneste

4 Indsamling
5 Nytårsgudstjeneste m. Champagne
6 Kyndelmisse musikgudstjeneste

    GUDSTJENESTER [ BEMÆRK! KIRKERNE I NY RÆKKEFØLGE ]

 DATO NAVN KOLLERUP VINDELEV HVEJSEL ILDVED JELLING

Søn. 5. dec. 2.s.i advent 10.30 GSB 17.00 GSB3 14.00 KB2 
16.00 KB

Søn. 12. dec. 3.s.i advent 10.30 BRM 9.00 GSB 10.30 GSB

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

Fre. 24. dec. Juleaften 14.00 BRM4 15.30 BRM4 15.00 GSB 
16.00 GSB 14.00 GSB

11.30 BRM 
13.00 KB 
14.30 KB 
16.00 KB

Lør. 25. dec. Juledag 10.30 BRM4 10.30 GSB 10.30 KB

Søn. 26. dec. 2. juledag 19.30 BRM

Lør. 1. jan. Nytårsdag 16.00 BRM5 16.00 GSB5 16.00 KB5

Søn. 2. jan. H3K søndag 10.30 KB

Søn. 9. jan. 1.s.e. H3K 10.30 BRM 9.00 BRM 10.30 KB

Søn. 16. jan. 2.s.e. H3K 9.00 KB 10.30 GSB 10.30 KB

Søn. 23. jan. 3.s.e. H3K 9.00 BRM 17.00 GSB 10.30 BRM

Søn. 30. jan. 4.s.e. H3K 16.00 BRM6 10.30 GSB 10.30 KB

Søn. 6. feb. s.s.e. H3K 10.30 BRM 10.30 GSB 10.30 KB

Søn. 13. feb. Septuagesima 19.30 KB 9.00 KB 10.30 KB

Søn. 20. feb. Seksagesima 9.00 BRM 10.30 BRM

Søn. 27. feb. fastelavn 14.00 BRM og GSB 10.30 KB

Søn. 6. mar. 1.s.i fasten 9.00 KB 10.30 GSB1 10.30 KB

Søn. 13. mar. 2.s.i fasten 10.30 BRM 9.00 GSB 10.30 GSB

Søn. 20. mar. 3.s.i fasten 10.30 BRM 10.30 GSB 10.30 KB

Søn. 27. mar. midfaste 10.30 BRM1 9.00 BRM 10.30 KB

Søn. 3. apr. Mariæ bebudelse 9.00 BRM 10.30 GSB 10.30 BRM

Søn. 10. apr. Palmesøndag 10.30 BRM 10.30 GSB 14.00 KB

Tors. 14. apr. Skærtorsdag 19.30 BRM 17.00 GSB 19.30 KB

Fre. 15. apr. Langfredag 10.30 BRM 10.30 GSB 10.30 KB

Søn. 17. apr. Påskedag 10.30 BRM 10.30 GSB 10.30 KB

Man. 18. apr. 2.påskedag 19.30 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. 5. dec. 2.s.i advent 10.30 GSB 17.00 GSB3 14.00 KB2 
16.00 KB

Søn. 12. dec. 3.s.i advent 10.30 BRM 9.00 GSB 10.30 GSB

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

Fre. 24. dec. Juleaften 14.00 BRM4 15.30 BRM4 15.00 GSB 
16.00 GSB 14.00 GSB

11.30 BRM 
13.00 KB 
14.30 KB 
16.00 KB

Lør. 25. dec. Juledag 10.30 BRM4 10.30 GSB 10.30 KB

Søn. 26. dec. 2. juledag 19.30 BRM

Lør. 1. jan. Nytårsdag 16.00 BRM5 16.00 GSB5 16.00 KB5

Søn. 2. jan. H3K søndag 10.30 KB

Søn. 9. jan. 1.s.e. H3K 10.30 BRM 9.00 BRM 10.30 KB

Søn. 16. jan. 2.s.e. H3K 9.00 KB 10.30 GSB 10.30 KB

Søn. 23. jan. 3.s.e. H3K 9.00 BRM 17.00 GSB 10.30 BRM

Søn. 30. jan. 4.s.e. H3K 16.00 BRM6 10.30 GSB 10.30 KB

Søn. 6. feb. s.s.e. H3K 10.30 BRM 10.30 GSB 10.30 KB

Søn. 13. feb. Septuagesima 19.30 KB 9.00 KB 10.30 KB

Søn. 20. feb. Seksagesima 9.00 BRM 10.30 BRM

Søn. 27. feb. fastelavn 14.00 BRM og GSB 10.30 KB

Søn. 6. mar. 1.s.i fasten 9.00 KB 10.30 GSB1 10.30 KB

Søn. 13. mar. 2.s.i fasten 10.30 BRM 9.00 GSB 10.30 GSB

Søn. 20. mar. 3.s.i fasten 10.30 BRM 10.30 GSB 10.30 KB

Søn. 27. mar. midfaste 10.30 BRM1 9.00 BRM 10.30 KB

Søn. 3. apr. Mariæ bebudelse 9.00 BRM 10.30 GSB 10.30 BRM

Søn. 10. apr. Palmesøndag 10.30 BRM 10.30 GSB 14.00 KB

Tors. 14. apr. Skærtorsdag 19.30 BRM 17.00 GSB 19.30 KB

Fre. 15. apr. Langfredag 10.30 BRM 10.30 GSB 10.30 KB

Søn. 17. apr. Påskedag 10.30 BRM 10.30 GSB 10.30 KB

Man. 18. apr. 2.påskedag 19.30 KB

11



12



Præstens nye arbejdsopgave 
Måske nogle af jer så mit opslag på facebook d. 30. sep. 2021? Det lød således:

”Så blev jeg låst ind i fængslet i Møgelkær, men var heldig og fik en nøgle så jeg 
kunne komme ud igen . Jeg har været så heldig at få ny arbejdsopgave og skal nu 
være 25 % fængselspræst og har i dag haft første rigtige dag i fængslet. 
Det bliver SÅ godt”.
Pr. 1/9 2021 er min stilling blevet ændre, så jeg nu skal lægge 25% af min arbejds-
tid i fængslet i Møgelkær. Det kommer IKKE til at ændre noget i forhold til min 
arbejdstid her i sognet. Min ansættelse før 1/9 2021 lød således: 50% i Hvejsel 
og Ildved, 25% Jelling og 25% begravelsesvagt rundt i Vejle provsti. Og det er de 
25% begravelsesvagt der nu er ændret til 25% fængselspræst. 
Møgelkær fængsel er et åbent fængsel, som ligger mellem Horsens og Juelsmin-
de, der er pt. ca. 70 indsatte. Min opgave i fængslet er primært at stå til rådighed 
for samtaler med både de indsatte og de ansatte. Jeg har mit eget kontor i fængs-
let, hvor jeg kan have samtaler, men en del af tiden går jeg rundt på fængslet 
og falder i snak. Mange gode og vigtige samtaler finder sted i de indsattes ryge-
skure. Derud over har jeg gudstjeneste i kirken hver 3. uge. Fængslet har sit eget 
kirkehus, bygget og indviet i 2007. Det er et meget smukt kirkerum, som har alt 
det en kirke skal have: alter, døbefont, salmebøger, orgel, klaver osv. Ud over 
samtalerne og gudstjenesterne er det også tanken at jeg kan byde ind med nogle 
studiekredse eller deltage med nogle oplæg i skolen.

Det handler om at gøre en forskel. 
Skulle der sidde nogen af jer som også har lyst at gøre en forskel, så har jeg en 
ambition om gerne at ville servere hjemmebagt kage for de indsatte når jeg 
har haft gudstjeneste (og jeg har gudstjeneste hver 3. uge), og derfor efterly-
ser jeg et lille bagerkorps. – Har du lyst så send mig en mail på gsw@km.dk 
eller ring på 75873322.
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Der er præster tilknyttet alle arresthuse og fængsler i Danmark, og det er fordi 
der også der, for dem der har begået noget kriminelt skal være mulighed for 
sjælesorgssamtaler og trosliv. Jeg har selvfølgelig tavshedspligt og den er, som 
udenfor fængslet skærpet, dvs. at man kan betro sig til en præst om hvad som 
helst, uden at det kommer videre. Jeg kan fx ikke indkaldes til at vidne i en rets-
sag om noget jeg har hørt i en sjælesorgssamtale. Der er mange livsfortællinger i 
et fængsel, mange skæbner og forskellige historier. Der kan være mange grunde 
til at man er landet i det kriminelle miljø, – men ét er sikkert, – det er ikke et 
attraktivt sted at være. Det er svært at være familie i et lille besøgsrum en time 
eller to hver fjortende dag. 
Min opgave er at give de indsatte et rum og en mulighed for at tale om alt det som 
trykker, samtidig er det også min opgave at give de ansatte et rum til at tale om 
det som fylder for dem. 

Sti i Hvejsel 
Ved fælles hjælp af Lasse fra Thommysminde, menighedsrådet og lejeren af 
præstegårdsjorden er det nu blevet muligt at genetablere et stisystem rundt om 
præstegårdens jord og hen over Thommysmindes marker. Stien går bl.a. forbi 
vandhullet bagved præstegårdens mark, og her er det meningen at vi i vinterens 
løb vil skabe plads til en lille bænk med udsigt. (Har du lyst at give en hånd med 
en dag i vinter, så giv et praj på 75873322). 
Man kan komme på stien efter det første læhegn efter byskiltet på venstre hånd 
når man kører mod Givskud, (sti 3) ved at gå hen ad grusvejen forbi ridehallen 
på Thommysminde og dreje til venstre (sti 2), eller ude fra Hvejselvej lige ved 
indhegningen v. bagvejen til Thommysminde (sti 1).
Vi håber at rigtig mange vil bruge og nyde det nye stisystem, der er mange mulig-
heder, bl. a. også for en tur langs bækken. Det er smuk natur at gå i, og der er 
allerede set rådyr, harer, agerhøns og fasaner på vejen (så hold gerne din hund 
i snor)

Lasse Kristensen, menighedsrådet og præsten

(sti 1) (sti 2) (sti 3)
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Nyt fra kirsam 
Grandækningen står for døren og vi skal alle på et kursus i Jelling for at udveksle 
erfaringer. Det er altid godt med nye ideer og andre øjne på det man plejer at 
lave.
Jeg vil minde om Frit Gravsted som er i Vejle provsti:
Man skal ikke længere betale for:

• selve gravkastningen / urnenedsættelsen eller erhvervelsen af gravstedet.

Hvis man som pårørende vælger at passe sit gravsted selv, skal man nu som fol-
kekirkemedlem ikke selv betale noget til Folkekirken i forbindelse med et døds-
fald:
Hidtil har man som folkekirkemedlem fået begravelses / bisættelses-ceremoni-
en i kirken med præst, organist og betjening omkostningsfrit.
Med projekt ”Frit gravsted” skal man nu heller ikke betale for at vælge sig et 
gravsted og få gravkastet eller urne sat ned.
Projekt ”Frit gravsted” fra Vejle Provsti ændrer dog ikke ved bedemændenes 
priser, krematoriernes priser, eller hvis man på kirkegården køber sig til pasning 
af gravstedet.
Vil også minde om at man kan få bevaret sit gravminde på sit gravsted, eller et 
andet mindre gravsted, i bunddække for et mindre beløb ca. halv pris af hvad det 
ellers koster. Eller i lapidariet, hvor der står en række sten i forvejen til en endnu 
mindre pris. 
Der kommer et messingskilt på hvor der står: Dette gravminde bevares af pårø-
rende.
Ved spørgsmål er i altid velkommen til at rette henvendelse til Graveren.

Vinterhilsen fra
Graver Marianne Rasmussen

Nyt fra formandskabet 
Efteråret viser sig endnu engang fra sin smukkeste side. Høsten er vel overstået, 
og røde, brune og grønne nuancer omgiver os, hvor end vi færdes i naturen.
Corona er ikke væk, og nye mutationer betyder, at kampen mod corona kan blive 
langvarig.
Heldigvis er vi som samfund i fuld gang med at lære at leve med sygdommen 
uden at sætte samfundet i stå.
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Nyt fra kirkeværgen 
Der er i løbet af sommeren blevet installeret nyt varmeanlæg i både præstegår-
den og konfirmandstuen, det er ”luft til vand” varmepumper begge steder og der 
er blevet sat radiatorer op i konfirmandstuen, her i den forbindelse er konfir-
mandstuen blevet grundigt rengjort og malet over det hele, og der vil blive lavet 
skab arrangement i forgang for at skjule de nye installationer og der kommer nye 
rullegardiner op. Hvejsel kirke og kapel er blevet kalket, vi har indhentet tilbud 
fra 3 forskellige firmaer på kalkningen af kirken, det var kalkjarlen fra Hadsund, 
der var billigst.
Vi har haft besøg af en kirkekonsulent/konservator, Karin Vestergaard Kristian-
sen, fra nationalmuseet, som har set på prædikestolen i Hvejsel Kirke, malin-
gen skaller af mange steder og den trænger til at bliver restaureret, Karin laver 
en besøgsrapport med anbefalinger i hvad der skal gøres, vi i menighedsrådet 
beslutter hvad og hvornår der skal gøres noget.

Henrik Uhrskov, kirkeværge

Og det gør vi så godt, at vi igen afholder alle kirkelige tjenester uden restriktioner.
Sogneudflugten, 5. september bød på en spændende dag med gudstjeneste og 
rundvisning i Haderslev Domkirke, frokost og videre til den UNESCO-tildelte by 
Christiansfeld med rundvisning og fortælling om brødremenigheden og afslut-
ning med kaffe og kage på Skamlingsbanken.
Endnu engang stor tak til udvalget for, at de kan blive ved med at finde på så 
gode ture.
En opfordring skal lyde til at bakke op omkring aktivitetsudvalgets kulturelle 
indslag såsom børneteater, filmaftenener, foredrag og koncerter og ikke mindst 
et fantastisk comeback – Præstegårdsfestivalen 2022.
Når du sidder og læser dette blad, nærmer julen sig med hastige skridt, og på 
vegne af menighedsrådet ønskes du og dine en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Find Rasmussen, formand
Susanne Andersen Stokkendahl, næstformand

PÅSKEN  
Palmesøndag 10.30, Hvejsel · Skærtorsdag 17.00, Hvejsel · Langfredag 
10.30, Hvejsel · Påskedag 10.30, Ildved · 2. påskedag 19.30, Jelling
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Nyt fra Runefolket
Der var fart på efterårs sæsonen lige fra skolestart, med møder og planlæg-
ning af den kommende sæson. 
Lederholdet står stærkt med 9 aktive ledere. Vi siger velkommen til en erfa-
ren, ung leder, Lotte Toft Christiansen, fra Vejen. Hun er startet på semina-
riet og vi er så heldige at hun har valgt at bruge sine kræfter hos Runefolket. 

Sommerlejren gik til Forlev
Der var rift om plads og uger på landets lejrcentre i år, vi kom med på 
afbud. Jeg kunne skrive flere sider om aktiviteterne formiddag og eftermid-
dag, natløb, nat-hike, indkøb i Tutten, det klassiske lejr liv omkring bålet, 
men nøjes med at sige det blev en mega fed lejr. 
Holdet der var med på Forlev, er de sejeste ledere, Filip, Martin, Jesper, 
Dennis, Lasse, Maja, Emma, Esther, Jennie. Da vi pakkede sammen i regn 
og tænkte på om bilen mon kunne trække traileren ad den smalle mudrede 
skovvej, blev de sidste kræfter vredet ud af lederne, – og vi gik ikke ned på 
overskud. Sommerlejren på Forlev vil blive husket for god stemning og 
balance mellem lejrliv og udfordringer. 

Efterårets arrangementer
Vi har haft stribevis af arrangementer i efteråret, Naturens Dag på Brand-
bjerg Højskole, Høstgudstjeneste i Ildved kirke, Arbejdsdag, Opryknings-
dag. Vi har prøvet et nyt arrangement ”Oprykningsdag” en heldagslejr der 
startede kl. 10 og sluttede kl. 21. En dag hvor alle børn og ledere, der skal 
flyttes op, starter i deres nye enheder. Vi var til stede ved to efterårskonfir-
mationer, af i alt 6 spejdere, en rigtig skøn tradition.
Vi har gjort vinterklart ude og inde, klippet buske, buskryddet, sorteret 
rafter, vasket skabe, fejet og til sidst spist kage, forældre arbejdsdag over to 
dage er en god løsning. 

Nyt fra spejderne

17



Roland
Næste generation af hjælpeledere er på vej på kurser. I efterårsferien sen-
der vi 5 Trop spejdere på spejderkurserne Roland 1 i Haderslev og Roland 
2 i Nordsjælland. Det er første gang de er afsted, en uge, langt hjemmefra 
uden kendte ledere. Vi har anbefalet det fordi det giver livslange spejder-
venskaber, fede oplevelser viden inden for planlægning og og nye erfarin-
ger med spejderarbejde.

Brev fra forhenværende Gruppeleder 
Vi har fået et uventet fået et brev fra forhenværende Gruppeleder i Rune-
folket, Knud Erik Christensen. Jeg har spurgt om lov til at dele beretningen 
fra Knud Erik, om hvordan Runefolket opstod.

Kære Runefolk
Her kommer en hilsen til jer, en endog meget stolt hilsen.
For mange år siden boede jeg i Tremhuse ved Bjerlev, sammen med min 
daværende kæreste Randi. Vi var dengang ledere hos KFUM Spejderne 
i Kollemorten, det var der vi mødte hinanden. Vi var begge meget unge 
omkring de 22 år, aktive spejdere, ja hele vores liv var spejder. 
Vi snakkede med et par venner og de syntes som os, at det kunne være rig-
tigt godt at starte en gruppe spejdere op lokalt. Vi gik i gang med det meget 
store arbejde at starte en spejdergruppe op. 

Jeg kontaktede Korpset, men de mente ikke mente der var basis for en 
gruppe i så tyndt befolket et område. Der var jo FDF i Jelling, Metodist 
Spejdere i Vonge, KFUM Spejdere i Tørring og Kollemorten. Det samme 
svar fik vi fra kommunen da vi spurgte om hvor mange børn og unge der 
var i området. 

Vi troede dog på vores fornemmelse for, at der var basis for en lokal spej-
dergruppe, og gik i gang med var at finde ud af hvor vi skulle have base. 
Mange år tilbage, havde en lokal landmand, givet et stykke jord i Ådal, til 
den lokale ungdom. Jorden havde været brugt som boldbane, men lå nu 
bare hen. Vi fandt ud af ejerforholdet på jorden i Ådal, og fik Jelling kom-
mune til at stille lokaler til rådighed på Kollerup skole i sensommeren 1987. 

Da vi tog kontakt til den lokale avis, begyndte tingene at gå stærkt. Vi blev 
nærmest kimet ned af forældre som gerne ville hjælpe med at starte en 
spejdergruppe op. Det var overvældende hvor stor opbakning der var til 
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projektet. En arbejdsgruppe blev etableret og der blev igen taget kontakt 
til Korpset, som nu måtte sande at der var grundlag for en gruppe i vores 
lokalområde.

Runefolket var født, og i foråret 1988 kom øjeblikket for at se om vi havde 
taget fejl, eller om det kunne bære med en ny gruppe. Vores første arrange-
ment blev holdt på pladsen i Ådal. Det var der vi skulle møde de nye spej-
dere og deres forældre. Vi var spændte til bristepunktet, ingen af os anede 
hvor mange der ville komme. For os havde det været en succes hvis der var 
kommet 10, men der mødte næsten 100 op for at se hvad vi var for nogle. 

Vi var i gang, og der var stor opbakning fra lokalområdet. Vores første 
sommerlejr gik til Kidris nær Herning. Hele gruppen var med, det var en 
kæmpe succes. 

Det var en fantastisk oplevelse at være en del af projekt Runefolket. I 1991 
købte Randi og jeg en ejendom i Vonge, startede virksomhed, derfor måtte 
vi opgive spejderlivet i Ådal og give stafetten vider til nye kræfter. 
Det er med en vis stolthed jeg i dag kan se at I stadig er der, og endda i rigtig 
god form med mange børn og unge i gruppen, I har virkelig gjort det godt. 
En stor tak til alle jer der holder gruppen i gang med ønske om alt godt for 
gruppen fremover.

Knud Erik Christensen, Forhenværende Gruppeleder i Runefolket 

Tak for ros
Tak for den fine hilsen, den er så værdsat at jeg syntes den skal deles. 
Tiden flyver og besætningen hos Runefolket ændrer sig. I dag er den en 
helt anden end da jeg selv startede i efteråret 2003. Vi er glade for det sted 
vi står i dag, med aktuelt 73 medlemmer, fremgang og planer. Der sker en 
masse udover de ugentlige spejdermøder, årlige lejr oplevelser og bygge-
planer... Vi er hele tiden på vej nye steder hen. 

Jennie Ljungberg Ojczyk, 
Nuværende Gruppeleder i Runefolket 
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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 23.02.2022 – 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


