
Der venter bag langfredags nat 
en påskemorgen røde
Når I læser dette, så er det blevet 
forår og påsken står for døren, men i 
skrivende stund er det i slutningen af 
januar og foråret og påsken kan synes 
langt væk. Det dundrer derudaf med 
skyhøje coronasmittetal og det kan 
føles som en vinter eller et mørke som 
aldrig får ende. En meget lang lang-
fredag. Sådan kan det også af og til 
føles i ens liv. At man står midt i nogle 
udfordringer som ingen ende vil tage. 
At man står midt i en smerte, en sorg 
eller et savn som fylder både dag og 
nat. Foråret, glæden og livet kan synes 
så uendelig langt væk. 

Men: ”Der venter bag langfredags nat 
en påskemorgen røde” (salmebogen 
nr. 216)– påsken står for døren, og 
med den også budskabet om tro og håb 

Nr. 2 April - Juli 2022 83. årg.

Udgivet af Hvejsel – Ildved menighedsråd ved sognepræsten

Til samtlige husstande



på og om opstandelsen. Efter langfre-
dag var der stille nogle dage, – men 
så brød påskemorgen igennem. Solen 
stod atter op. Opstandelsen bragte nyt 
liv ikke blot til den døde Jesus, men 
også til alle de sørgende, også til os i 
dag. 

Kristendommen, Jesus fødsel, liv, død 
og opstandelse bringer tro og håb til 
vores liv, uanset hvilken langfredags 
mørke vi måtte sidde i. Der er opstan-
delse og nyt liv som bryder igennem 
efter den lange mørke vinter. Livet 
rejser sig igen, – for det har Gud lovet 
os og vist os med sin søn Jesus Kristus. 
Ethvert menneske som sidder i mørke 
og langfredags nat vil han lade påske-
morgens sol skinne på. Der er opstan-
delse til også i dette liv.

Glædelig påske!

Opstandelsen er lige her
Du står
ved siden af det menneske der planter
et frø på vintergraven uden vanter

Opstandelsen er lige her
Du er
den store ånde bagved vores planer
der blæser liv i mere end vi aner

Opstandelsen er lige her
Du går
med mennesker der smiler lidt generte
til en der pludslig kigger op og ser det

Opstandelsen er lige her
Du går
med sagte skridt hos dem der bærer andre
og alt til trods blir ved og ved at vandre

Opstandelsen er lige her
Du ser
vi ligger angstgrå i de værste stunder
du lægger dine stærke arme under

Opstandelsen er lige her
Du sker
når mennesker der vakler tæt med sorgen,
igen kan se og smile: sikken morgen!

Opstandelsen er lige her
Du er
din himmel når den blæser gennem sjæle
som mærker dig og endelig kan knæle

Opstandelsen er lige her
Du er
når vi kan give alt det liv tilbage
som nogen tog fra os på onde dage

Iben Krogsdal, 2011
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SÆRLIGE GUDSTJENESTER 

Palmesøndag Hvejsel kirke kl. 10.30: Vi nærmer os Jesu sidste dage. Pal-
mesøndag red Jesus ind i Jerusalem på et æsel, og jublen var stor, – nu kom han, 
– folkets frelser.

Skærtorsdag Hvejsel kirke kl. 17.00: Jesus spiser det sidste måltid sam-
men med sine disciple, og det første sammen med os, – vi fejrer nadverens ind-
stiftelse ved at spise sammen i konfirmandstuen efter gudstjenesten.

Langfredag Hvejsel 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 Ildved 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.19.30: Vi bliver i gårsdagens jubel, – det tager 
tid at forstå det store som er sket for os.

Konfirmationer: Der er konfirmation i Ildved kirke d. 1 maj kl. 10.30 og i 
Hvejsel kirke d. 8 maj kl. 10.30. 

Aftenen før St. Bededag kl. 18.30 i Hvejsel kirke: Traditionen tro med-
virker Hvejselkoret v. denne aftengudstjeneste aftenen før st. bededag. Kom og 
nyd en stund i kirken med vores dejlige kor, de vil synge og der vil være et par 
læsninger, en bøn og et par fællessalmer. Efter andagten inviterer menigheds-
rådet til reception i anledningen af præstens 10-års jubilæum se andet steds i 
bladet.

2. pinsedag kl. 19.00 i Hvejsel kirke: 2. pinsedag mødes vi i Hvejsel kirke 
kl. 19.00 og synger sommeren ind, beder en bøn og lytter til dagens tekst og en 
kort prædiken. 
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ARRANGEMENTER 

Torsdag den 14 april kl. 17.00 skærtorsdagsgudstjeneste med efter-
følgende middag i konfirmandstuen. Traditionen tro inviterer Hvejsel 
menighedsråd til skærtorsdagsmiddag i konfirmandstuen efter gudstjenesten 
kl. 17.00 i Hvejsel kirke.

Efter gudstjenesten mødes vi i en påskepyntet konfirmandstue for fejrer påskens 
og nadverens indstiftelse ved et nyde en dejlig middag sammen og hygge os med 
hinanden.

Alle er hjertelig velkomne, og det er gratis at deltage.

Af hensyn til maden bedes man tilmelde sig til Anne Sofie Christensen på 
61391440 senest d. 8 april.

Torsdag d. 12. maj kl. 18.30 aften før st. bededag festgudstjeneste i 
anledningen af præstens 10-årsjubilæum. Efter gudstjenesten vil Gittes 
10-års jubilæum i Hvejsel Sogn blive markeret med skøn fællessang og lidt til 
maven og ganen. 

Alle er meget velkomne!

På vegne af menighedsrådet. 
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vores præst har 10 års jubilæum. 

I forbindelse med store bededag
afholdes der torsdag 12. maj 2022

gudstjeneste i Hvejsel kirke.

Efter gudstjenesten
vil Gittes 10 års jubilæum i Hvejsel Sogn

blive markeret med skøn fællessang
og lidt til maven og ganen. 

Alle er meget velkomne!

På vegne af menighedsrådet. 

10
KKOOMM  OOGG  VVÆÆRR  MMEEDD,,  NNÅÅRR……

års
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Præstegårdsfestival
Præstegårdsfestival d. 12 juni kl. 15.00 til 19.00

Så er vi klar igen, – eller det bliver vi!

Har du lyst til at bidrage?

Vil du:

• Bage en kage
• Synge eller spille
• Stå i bod
• Hjælpe med at passe bål
• Fortælle underholdende vittigheder fra scenen
• Hjælpe med at gøre klar
• Lave noget snobrødsdej
• Dele programmer ud
• Hjælpe med at rydde op

Ja så har vi brug for dine evner.

Og har du lyst til at hjælpe, så ringer eller skriver du til mig (Gitte) på gsw@
km.dk eller 75873322. Der er brug for alle slags evner og musikere.

Vi glæder os til en dag med sol og musik, pølser og godt humør, kage og hygge i 
haven og håber at rigtig mange vil bakke op om denne dag.

Arrangementet er gratis. 

Kaffe, kage og snobrødsdej er gratis.

En pølse m. brød koster 10kr, en sodavand 10 kr. og en fadøl 20 kr. 

SÅ SÆT KRYDS I KALENDEREN OG TAG HELE FAMILIEN OG ET 
TÆPPE UNDER ARMEN.
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1  Med efterfølgende ost og rødvin
2 Med efterfølgende skærtorsdagsmiddag
3 Præstegårdsfestivel fra 15.00 – 19.00
4 Kor medvirker
5  ”Lysningen” i Præstegårdsskoven

6 Tidlig sommeraftensang
7  Liturgisk
8  Med efterfølgende reception
9  Sommermøde med Thure Lindhardt

    GUDSTJENESTER [ BEMÆRK! KIRKERNE I NY RÆKKEFØLGE ]

 DATO NAVN KOLLERUP VINDELEV HVEJSEL ILDVED JELLING

Tors. 14. april Skærtorsdag 19.30 BRM1 17.00 GSB2 19.30 KB1

Fre. 15. april Langfredag 10.30 BRM7 10.30 GSB 10.30 KB

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

Man. 18. april 2. påskedag 19.30 KB

Søn. 24 .april 1.s.e.påske 9.00 KB 10.30 GSB 10.30 KB

Søn. 1. maj 2.s.e.påske 9.00 BRM 10.30 GSB (konfirmation) 10.30 BRM

Søn. 8. maj 3.s.e.påske 10.30 BRM4 10.30 GSB (konfirmation) 10.30 KB

Tors. 12. maj 18.30 GSB8

Fre. 13. maj Bededag 10.30 KB 9.30 GSB (konfirmation)
11.00 GSB (konfirmation)

Søn. 15 maj 4.s.e.påske 10.30 BRM 9.00 BRM 10.30 KB

Søn. 22 maj 5.s.e.påske 10.30 BRM (konfirmation) 9.00 GSB 10.30 GSB

Tors 26. maj Kr. himmelfart 10.30 BRM 9.00 GSB 10.30 GSB

Søn. 29 maj 6.s.e.påske 9.00 BRM 10.30 BRM

Søn. 5. juni Pinsedag 10.30 BRM 10.30 GSB 10.30 KB

Søn. 6. juni 2. pinsedag 14.00 BRM5 14.00 BRM5 19.00 GSB6 19.30 KB

Søn 12. juni Trinitatis søndag 9.00 KB 3 10.30 KB

Søn. 19. juni 1.s.e.trinitatis 14.009 9.00 KB 10.30 KB

Søn. 26. juni 2. s. e. trinitatis 10.30 BRM 9.00 GSB 10.30 GSB

Søn. 3. juli 3.s.e.trinitatis 19.30 KB 9.00 KB

Søn. 10 juli 4.s.e.trinitatis 10.30 GSB 9.00 GSB 10.30 KB

Søn. 17 juli 5.s.e. trinitatis 19.30 GSB 9.00 GSB 10.30 GSB

Søn. 24 juli 6. s.e trinitatis 9.00 BRM 9.00 GSB 10.30 BRM

Søn. 31 juli 7.s.e.trinitatis 10.30 BRM 9.00 BRM 19.30 BRM

Søn. 7. august 8. s. e trinitatis 9.00 KB 10.30 KB

Søn. 14. august 9. s.e trinitatis 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

Tors. 14. april Skærtorsdag 19.30 BRM1 17.00 GSB2 19.30 KB1

Fre. 15. april Langfredag 10.30 BRM7 10.30 GSB 10.30 KB

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

Man. 18. april 2. påskedag 19.30 KB

Søn. 24 .april 1.s.e.påske 9.00 KB 10.30 GSB 10.30 KB

Søn. 1. maj 2.s.e.påske 9.00 BRM 10.30 GSB (konfirmation) 10.30 BRM

Søn. 8. maj 3.s.e.påske 10.30 BRM4 10.30 GSB (konfirmation) 10.30 KB

Tors. 12. maj 18.30 GSB8

Fre. 13. maj Bededag 10.30 KB 9.30 GSB (konfirmation)
11.00 GSB (konfirmation)

Søn. 15 maj 4.s.e.påske 10.30 BRM 9.00 BRM 10.30 KB

Søn. 22 maj 5.s.e.påske 10.30 BRM (konfirmation) 9.00 GSB 10.30 GSB

Tors 26. maj Kr. himmelfart 10.30 BRM 9.00 GSB 10.30 GSB

Søn. 29 maj 6.s.e.påske 9.00 BRM 10.30 BRM

Søn. 5. juni Pinsedag 10.30 BRM 10.30 GSB 10.30 KB

Søn. 6. juni 2. pinsedag 14.00 BRM5 14.00 BRM5 19.00 GSB6 19.30 KB

Søn 12. juni Trinitatis søndag 9.00 KB 3 10.30 KB

Søn. 19. juni 1.s.e.trinitatis 14.009 9.00 KB 10.30 KB

Søn. 26. juni 2. s. e. trinitatis 10.30 BRM 9.00 GSB 10.30 GSB

Søn. 3. juli 3.s.e.trinitatis 19.30 KB 9.00 KB

Søn. 10 juli 4.s.e.trinitatis 10.30 GSB 9.00 GSB 10.30 KB

Søn. 17 juli 5.s.e. trinitatis 19.30 GSB 9.00 GSB 10.30 GSB

Søn. 24 juli 6. s.e trinitatis 9.00 BRM 9.00 GSB 10.30 BRM

Søn. 31 juli 7.s.e.trinitatis 10.30 BRM 9.00 BRM 19.30 BRM

Søn. 7. august 8. s. e trinitatis 9.00 KB 10.30 KB

Søn. 14. august 9. s.e trinitatis 10.30 BRM 9.00 BRM 10.30 KB
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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. 7. maj 2023 kl. 10.30
I Hvejsel kirke d. 14. maj 2023 kl. 10.30

Og hvordan er det nu lige med konfirmationer og konfirmationsfor-
beredelse?

Hvor skal man gå til præst, hvor kan man blive konfirmeret og hvornår er det?

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

Skulle tidspunktet for forberedelsen ikke passe sammen med ens skole (det pas-
ser 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 men-
neske.

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

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

Jeg glæder mig til at møde de nye hold, Gitte
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Konfirmander 2022 

Ildved d. 1. maj kl. 10.30
Sofie Heine Krogager Ibsen, Agervej 4
Jacob Møller, Vongevej 45
Madeleine Kjær Nørgaars Skarby, Ildvedvej 22
Elisabeth Ljungberg Ojczyk Ildvedvej 36
Klara Ljungberg Ojczyk Ildvedvej 36
Ida Olivia Frøkier Nielsen Ildvedvej 91
Dagmar Jans Hagen Mols, Ildvedvej 81

Hvejsel d. 8. maj kl. 10.30
Julie Kristine Lomholt Pedersen, Hvejselvej 38
Sigurd Joste Riisbjerg Kongsgaard, gl. tingvej 20
Fie Gam Eriksen, gl tingvej 25
Mathilde Lind Andreasen, Fousingvej 6
Jonathan Skov Lindholm, Vongevej 30
Jonas Toft Henriksen Bjerlevvej 12
Julie Juhl Kaargaard Brodersen Tørringvej 32
Nicholas Handberg Andersen Hvejselvej 97
Simon Møller Borup, Tørringvej 46

Døren er åben 
Ofte bliver jeg spurgt hvornår det er 
muligt at komme ind i vore kirker. Det 
er det hver eneste dag mellem kl. 8.00 
og kl. 20.00 og alle er velkomne til at 
stoppe op og gå ind tur ind i kirken og 
finde lidt tid og ro til sind og tanker. I 
begge kirker står den en lille kurv med 
lys ved døbefonten, man er velkom-
men til at tage et og tænde og sætte i 
døbefonten og på den måde bede en 
bøn eller samle sine tanker.

Gå bare indenfor – i Guds hus er du 
altid velkommen, døren er åben.
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Sogneudflugt: sæt kryds d. 4. september 
Turen går til Christianskirken i Fredericia, hvor vi vil spise vores medbragte 
rundstykker, drikke kaffe og høre lidt om kirken inden vi deltager i gudstjene-
sten kl. 10.30. Christians kirken er særlig berømt for sine forskellige udsmyk-
ninger af Bjørn Nørgaard, det nyeste er fra 2020 hvor indgangsportalen i bronze 
blev indviet. Efter gudstjenesten kører vil mod Kolding og har til den tid fundet 
et godt sted at spise. Og derefter skal vi besøge Kolding hus (som er handikap-
venlig) og både have en rundvisning og tid på egen hånd. Der er til den tid en 
særudstilling på stedet i anledningen af Kronprinsesse Marys 50 års fødselsdag: 
Mary & Kronprinsesserne (se mere om udstillingen andet steds i bladet). Efter 
besøget på Koldinghus triller bussen hjemad og vi finder et sted i det grønne 
hvor vi kan drikke vores eftermiddagskaffe og spise et stykke kage.

Nærmere info med tid og tilmelding følger i pressen og næste kirkeblad. – Men 
sæt allerede et kryds nu d. 4. sep. 2022.

Kirkevandring med musik 
Lørdag den 18. juni kl.10.30 indledes vandringen i Jelling Kirke. Derefter går 
vi til Jelling Kirkes parkeringsplads ved Thyrasvej, hvor en bus vil køre delta-
gerne til startstedet, hvorfra vi vil vandre til Kollerup Kirke og tilbage mod Jel-
ling. Organist Ove Rasmussen er med og spiller i kirkerne og sognepræst Birgitte 
Møldrup er ”medvandrer”. Turen er på ca. 7-8 km og vi er tilbage i Jelling kl. 
cirka 14. Det koster 30 kr. for vand og sandwich og deltagelse. Det er et tilbud for 
alle med gode sko, der bor i Hvejsel, Ildved, Kollerup, Vindelev og Jelling Sogne. 
Tilmelding til Marianne Kristoffersen på mak@km.dk senest tirsdag den 14. 
juni og betaling på dagen (kontant eller mobilepay).
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Udstilling på Koldinghus 
Udstillingen ”Mary & Kronprinsesserne” på Koldinghus er blevet til i anledning 
af Kronprinsesse Marys 50-års fødselsdag og tegner et portræt af den danske 
kronprinsesse og hendes fire forgængere i Glücksborg-slægten. De besøgende 
kan se frem til blandt andet at opleve det berømte rubinsæt og den blå kjole og 
hårbøjle, som Kronprinsessen bar ved Prins Christians dåb i 2006.

I 2002 kom en ung kvinde til Danmark som Kronprins Frederiks ukendte kære-
ste. Parret blev forlovet, og ved brylluppet i 2004 blev Mary Donaldson til Kron-
prinsesse af Danmark. Kronprinsessen indtrådte dermed i en helt særlig rolle, 
som hun nu har haft i 18 år, og som hun selv fortæller om i en ny udstilling med 
titlen ”Mary & Kronprinsesserne”. Udstillingen er skabt af Kongernes Samling i 
anledning af Kronprinsessens 50-års fødselsdag den 5. februar 2022.

I udstillingen vil Kronprinsesse Mary guide de besøgende på en opdagelsesrejse 
i sine forgængeres og Glücksborg-dynastiets historie. Hovedpersonerne er ud 
over Kronprinsessen prinsesserne Louise af Hessen-Kassel, Lovisa af Sverige-
Norge, Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin og Ingrid af Sverige. Blandt dem 
er Kronprinsesse Mary den eneste med en ikke-kongelig baggrund.

I udstillingen vil de besøgende via en naturtro 1:1 projektion på væggene kunne 
opleve Kronprinsesse Mary fortælle om sin rolle og sine forgængere. Udstillin-
gen fokuserer på, hvad det vil sige at være kronprinsesse: Hvad forventes der, 
hvordan har hendes forgængere grebet det an, og hvordan forbereder man sig på 
at blive dronning og træde ind i en ny rolle?

Kronprinsesse Mary reflekterer i udstillingen over og sætter ord på, hvad hun 
kan genkende hos fortidens kommende dronninger, samt hvad hun finder beun-
dringsværdigt eller inspirerende hos dem. Blandt andet siger hun:

”Som kronprinsesse bliver man stillet over for den udfordring at skulle indtage 
en helt central plads i et fremmed land. Man skal tilegne sig et nyt sprog og en 
ny kultur, mens mange øjne hviler på én – og der er en stærk følelse af, at der er 
meget at leve op til. Men også store muligheder for selv at forme sin rolle.”
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Fra formandsskabet 
I skrivende stund står vinterferien og fastelavn for døren.

Fastelavn er tiden lige op til den kristne faste, der varer 40 dage og slutter påske-
lørdag, og falder i år sammen med vinterferien, og mon ikke alle børn ser frem 
til denne begivenhed…

Sognets kirker – sikre kirker
Corona er vel kommet for at blive og kategoriseres ikke længere som en sam-
funds kritisk sygdom men sidestilles med influenza. Alle restriktioner blev 
ophævet 1. februar.
Sognets kirker er åbne, og gudstjenester afholdes som vanligt. Der vil også frem-
adrettet være opstillet håndsprit i sognets kirker, hvilket vi opfordrer alle til at 
bruge.

Menighedsrådet holder møder og varetager øvrige vanlige opgaver samt samler 
kræfter til forårets komme. Med ophævelsen af samtlige restriktioner forventer 
vi, at alle arrangementer gennemføres som planlagt.

19. marts drager menighedsrådet til Stiftsdag på Haderslev Katedralskole. 
Dagens program byder på workshops, som kan inspirere til den daglige drift af 
sognets kirker og kirkegårde.

Find Rasmussen, formand
Susanne Andersen Stokkendahl, næstformand

Præster er til at tale med 
Jeg har skrevet det før, men der er stadig mange, som bliver overraskede, når jeg 
fortæller, at præster er til at tale med, om jeg så må sige. 
En præsts uddannelse og dermed også arbejdsopgaver består af 4 søjler: Vi skal 
undervise, forkynde, administrere og yde sjælesorg, – dvs. have samtaler.
Man kan kontakte sin præst og bede om en samtale om alt mellem himmel og 
jord. Det behøver ikke handle om hverken død eller sygdom. Man kan tale med 
sin præst om sin tro, sin tvivl, sin usikkerhed, sin angst, sin glæde, sin lykke. Ja 
om livet og alt hvad det indeholder. Store beslutninger, glæder og sorger.
Så har du noget på hjerte, – eller blot lyst til at tale med mig, så ring og lav en 
aftale på 75873322.
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Nyt fra kirsam 
Foråret og lysere tider nærmer sig endnu engang, det er rigtig dejligt at følge på 
nærmeste hold, som vi gør ude på kirkegården.
I kirsam kommer der nye tider her fra 1 marts. Der er ansat ny graver, da jeg går 
på selvvalgt senior ordning.
Jeg går på 32 timer og den nye graver Heidi, er ansat på fuld tid. Aftalen er, at 
der skal overdrages viden i en periode på nogle måneder. På den måde kan jeg 
både hjælpe og give min viden videre, til Heidi, og Kirsam kan køre videre, med 
alle de opgaver der stadig vil være. Jeg ser frem til en god og spændende periode, 
med overdragelsen.
Jeg glæder mig til lidt mere fritid og begynde at nyde min senior tid. Men jeg vil 
fortsat være til stede i teamet, på alle kirkegårde og i kirkerne. 
 Heidi bydes hermed velkommen som graver og vi ser frem til et godt samar-
bejde. Hun er meget kompetent til opgaverne, både i kirken og på kirkegårdene,
Vi kender hende fra de første 6 -7 år i Kirsam, hvor hun var ansat som medhjæl-
per, så nu er hun tilbage i en ny rolle.
De første opgaver vi skal i gang med, er plantning af forårsblomster og grav-
stedshække der skal klippes.

Forårshilsen fra Graver Marianne Rasmussen

Ny Graver
Jeg glæder mig til, at starte op i Kirsam igen, hvor jeg er 
et “ kendt “ ansigt for nogen – var ansat fra 2013-2018.

Siden har jeg været ansat på Bredballe kirkegård de 
sidste 2 år. 

Grunden til jeg søgte jobbet er, at jeg var glad for at 
være ansat ved Kirsam og jeg kan lide det udendørs 
arbejde på kirkegårdene og de skiftende årstider og 
arbejdsopgaver der er hen over året, syntes også opga-
ven som kirketjener er vigtig og med til, at gøre jobbet 
spændende og varieret. 

Jeg bor i Tørring med min mand Carsten og vores 2 
drenge Rasmus på 22 år og Magnus på 19 år. Så har 
ikke langt ud til kirkegårdene.

Heidi Lundberg
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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 21.06.2022 – 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


