
1. søndag i advent 2018 havde vi 
festgudstjeneste i Hvejsel kirke. Den 
skulle genåbnes efter at have været 
lukket i et helt år. 
Der var spærfødder der skulle repa-
reres og sideskib, som skulle reno-
veres. Noget er synligt for det blotte 
øje, og noget er usynligt, men ikke 
desto mindre vigtigt. 
Og det er egentlig meget sigende 
for det kristne fællesskab: der er 
det meget synlige, det mellemmen-
neskelige, det medmenneskelige og 
så den usynlige Gud, som bærer det 
hele, som er spærfødderne i vores 
menneskeliv. Som holder det hele 
sammen og på plads, hver eneste 
dag, i sol og regn, i blæst og sne. 
Jeg håber, at de nye spærfødder og 
tag vil bære for mennesker og vores 
tro i mange år. Bære alt det, som skal 

bæres, og give ly og læ for alt, det der 
kan komme udefra. Og jeg håber, at 
det nye sideskib på flere måder vil 
være med til at skabe fællesskab og 
ikke mindst også byde på nye mulig-
heder for evangeliets forkyndelse; 
troens udfoldelse i vores liv. 
Jeg glæder mig over, at kirken atter 
er åben, til brug for gudstjenester, 
men også i hverdagen, som det sted 
vi altid kan søge til. Den dør, der altid 
står åben for os. Det sted, hvor vi kan 
søge ly og læ, og hvor der er højt til 
loftet, så vi kan rummes med alt det, 
vi er og kommer med. 
Må kirken fortsat være Gud til ære og 
os til gavn.

Gitte Sandager Bjerre

Tanker ved en genåbning

Nr. 2 April -juli 2019 82. årg.

Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten

Til samtlige husstande



Påskelammet og Guds Lam

Hvorfor spiser vi lam til påske?
Ja, hvorfor spiser vi lam, når vi mødes 
til vores skærtorsdagsmiddag? Det 
gør vi af to grunde. 
I det gamle testamente har vi beret-
ningen om, hvordan jøderne levede i 
fangenskab i Egypten. Farao ville på 
trods af gentagne løfter om det mod-
satte ikke lade dem rejse, for de var en 
vægtig arbejdskraft. 
Og vi får beretningen om de ti plager. 
Den sidste plage var den, hvor Gud 
gav jøderne besked på at smøre dør-
stolperne til deres huse med frisk blod 
fra et lam. Den sidste plage var nemlig, 
at alle familier skulle miste deres før-
stefødte, men hvor dørstolperne var 
smurt med blod, ville dødens engel gå 
forbi. 
Jøderne blev frelst og kom efterføl-
gende ud af Egypten. Derfor fejrer 
jøderne påske, og derfor var Jesus 
også på vej til Jerusalem for at fejre 
påske og spise lam ifølge hans slægts 
tradition. 
I Det Nye Testamente kaldes Jesus 
ofte "Guds Lam", der ofrer sig selv 
for menneskenes skyld. Så lammet er 
også et billede på Jesus. 
Så, når vi mødes og spiser skærtors-

dagsmiddag sammen i konfirmand-
stuen efter gudstjenesten, ligger der 
en urgammel tradition og symbolik i, 
at det netop er lam, vi spiser. 
Vi spiser sammen i fællesskab for at 
mindes Jesu sidste måltid sammen 
med sine disciple. Det var den aften, 
han indstiftede nadveren og fortalte 
os, at brødet og vinen var hans legeme 
og blod. 
Og vi skal spise det for at mindes ham. 
Vi skal spise det for at vide, at han er 
ét med os. Vi er aldrig alene, og vi skal 
spise sammen for netop at fejre det 
fællesskab, vi som døbte har med hin-
anden. Skærtorsdag sad de alle med 
ved bordet: Ham, der forrådte, ham, 
der svigtede, ham, der tvivlede og alle 
de andre. Der er plads til os alle sam-
men. 
Jeg håber, at rigtig mange i år igen 
vil komme til påskemiddag med lam, 
vin, påskeæg og fællesskab skærtors-
dag aften i konfirmandstuen (se andet 
steds i kirkebladet).
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Alterbilledet i Ildved kirke

Det gamle alterbillede i Ildved kirken 
er vendt tilbage til kirken igen, eller 
rettere til kirkerummet – for helt ude 
af kirken har det ikke været, det har 
blot været henvist til dåbsværelset i en 
lang årrække.
I 1908 blev Ildved kirke bygget, og i 
den anledning skulle man jo selvfølge-
lig have et alterbilled. 

Det blev malet af kunstmaler A. Hel-
sted, og det forestiller julenat, hvor 
Maria står bøjet over Jesusbarnet i 
krybben i Betlehem. 
Billedet blev ved kirkens indvielse 
skænket af gårdejer Kristen Kristen-
sen og familie i Ildved. Men allerede 
i 1920 blev der samlet ind til en ny 
og større altertavle, den som vi har i 
dag med motivet af den fortabte søns 
hjemkomst, malet af Kaj Guldbrand-
sen Götzsche, som også har malet 
kulisser til MGM-film i USA. Hvorfor 
der skulle ny altertavle til vides ikke 
helt, men det kunne have noget med 
størrelsen at gøre.
Det oprindelige alterbilled, har som 
nævnt været henvist til dåbsværelset i 
en årerække, men nu er det kommet 
ind i kirken igen, og hænger oppe i 
koret, hvor man er velkommen til at 
gå op og se på det.

Konfirmationer
Hvejsel d. 5 maj kl 10.30
Karen Berg Jørgensen, 
Hvejselvej, 7300 Jelling
Emilie Juhl Kaargaard Brodersen, 
Tørringvej 32, 7300 Jelling
Emil Löchen, 
Gl. Tingvej, 7300 Jelling

Ildved d. 12 maj kl. 10.30
Emil Klinch Hvid Pedersen, 
Ildvedvej 95, 7300 Jelling
Anders Kjær Nørgaard Skarby, 
Ildvedvej 22, 7300 Jelling
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SORGGRUPPE
Hvad er en sorggruppe?

En sorggruppe er et tilbud til 
voksne mennesker, både mænd 
og kvinder, der har mistet et 
menneske som stod dem nær.  

En gruppe består af max. 8 
personer, en gruppeleder 
og en medleder.

Vi mødes 8 onsdage fra kl. 19.00 til 20.30.

Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage, fx om man 
kommer i kirken eller ej.

Vi ved alle, at vi kommer til at miste en dag, men alligevel kommer det ofte bag på 
os, hvor svært og tungt det er. Sorgen tager tid, for mange lang tid, og det slider 
på en selv, samtidig med at sorgen kan være svær at forstå for ens omgangskreds. 
Derfor kan det være en stor befrielse at have et frirum, hvor man kan tale med 
andre, der ligeledes har mistet en eller flere de holdt af. 
Sorggruppemøderne giver mulighed for at dele de tanker, der trænger sig på. 
Det er ikke en gruppe, hvor man er i terapi, men en gruppe, hvor man deler tan-
ker, følelser og erfaringer med hinanden. 

Tidligere sorggruppedeltagere har sagt:
 Det forbavsede mig så stærkt et fællesskab jeg kom til at føle med de andre i 

gruppen. Jeg kendte dem slet ikke, men vi deler en erfaring: sorgen
 Vi har tavshedspligt – så der bliver ikke sladret, det er rart
 Her kan jeg tale uden at skulle tage hensyn til andre, - jeg kan sige lige præcist 

det, der ligger mig på sinde
 Skønt at kunne få lov at fortælle min historie igen og igen, - familie og venner 

er ved at være trætte af det
 Hvor er det godt at høre andre har det lige som mig!!!!
 At gå i sorggruppe er det bedste jeg har gjort – overvejer du det, så tag med.

Den næste sorggruppe begynder sidst i august

Har du lyst til at være med, eller vil du vide mere er du velkommen til at hen-
vende dig til mig (Gitte Sandager Bjerre) på  75873322 eller gsw@.dk
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Konfirmationerne:
SØNDAG DEN 5. MAJ KL. 10.30 ER DER KONFIRMATION I HVEJSEL
SØNDAG DEN 12. MAJ KL. 10.30 ER DER KONFIRMATION I ILDVED
Der er ikke så mange konfirmander i år (3 til Hvejsel og 2 til Ildved), så har 
du lyst at komme til konfirmationsgudstjeneste og være med til at fejre sognets 
konfirmander, så er der plads til dig 

Aften før st. bededag
TORSDAG DEN 16.  MAJ KL. 19.00
Traditionen tro…. – nej sådan er det ikke altid. 
I år er Hvejselkoret desværre forhindret i at deltage i vores musikandagt aftenen 
før st. bededag, men fortvivl ikke! KorDania kommer og medvirker i stedet. 
Som vi plejer, vil vi holde musikandagt med læsninger, bøn, fælles salmer og kor 
i kirken, inden vi fortsætter i konfirmandstuen med varme hveder og fællessang.

2. pinsedag
MANDAG DEN 10. JUNI 
holder vi traditionen tro gudstjeneste i præstegårdshaven i samarbejde med de 
andre sogne i gl. Jelling kommune. Se mere på fællessiderne.
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SÆRLIGE GUDSTJENESTER

Taksigelse nr. 4
Tak for mysteriet.
Tak fordi ord kan gribe ind i liv.
Tak for befrugtede møder.
Tak for alle undfangelser.
Tak for sødmen.
Tak for æbleblomster.
Og fingerblommer
Og alt, som er frydefuldt.
Tak for dit aftenlys.
Tak for dine engles værk.
Tak fordi der findes en sandhed
Uden for mig selv

(Helle S. Søtrup, Kyshånd)
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ONSDAG DEN 10. APRIL KL. 17.00
I HVEJSEL KIRKE:

BØRNETEATER: 
Josef, Farao og alle de andre. 
Festlig familieforestilling med 2 skuespillere i 
14 roller på en lille time!
Kirketeateret leverer familieteater når det er 
bedst!
Kirketeaterets to skuespillere Andreas Lip-
pert Bjørn og Jens Jødal opfører historien om 
Josef og hans brødre – i en udgave, som den vist 
aldrig er set før!
Det er humor, alvor og skøre indfald i lange 
baner, når Bjørn og Jødal går i gang som hhv. en 
ung mand med hang til superhelte og en tem-
melig nørdet historiker – to personer, der ikke 
har meget til fælles. Rigtig galt går det, da de 
pludselig får til opgave at vise publikum histori-
en om Josef – sammen! Som teaterforestilling!
Undervejs lykkes det de to skuespillere i løbet 
af knap en time at optræde i 14 roller som Josef, 
Farao og alle de andre.
Det er på én gang sjov, skør og alvorlig teaterun-
derholdning og spændende bibelhistorie.
En festlig, forrygende familieforestilling for 
børn og voksne!

ARRANGEMENTER

TORSDAG DEN 18. APRIL KL. 17.00

SKÆRTORSDAGSMIDDAG 
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 Fritse Madsen 60633254 senest 
d. 12 april.
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SÅ ER DET SNART, OG VI HAR BRUG FOR HJÆLP AF ENHVER ART

SØNDAG DEN 16. JUNI FRA KL. 15.00 TIL 19.00

PRÆSTEGÅRDSFESTIVAL
Synes du det er en sjov ide?
Fortrød du, at du ikke var med sidste år? 
Kan du spille på et instrument, eller kan du synge? 
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 Frühstück (60646943) eller 
Gitte Sandager Bjerre (75873322)

Vi håber, at flere af vores lokale musikere 
har lyst til at være med og spille et par numre.

ARRANGEMENTER

SØNDAG DEN 8. SEPTEMBER

VI TAGER PÅ VORES ÅRLIGE 
SOMMERUDFLUGT
Turen går til Sejs-Svejbæk Kirke, hvor vi 
begynder med gudstjeneste og hører lidt om 
kirken. Derefter kører vi til Silkeborg og spi-
ser middag, og godt mætte får vi en rundvis-
ning på Asger Jorn museet, dernæst kører vi 
ud i det grønne,  hvor vi drikker kaffe og spi-
ser vores medbragte kage og nyder naturen, 
inden turen atter går hjemad.

Afgang fra Hvejsel kirke ca. kl. 8.00 og 
hjemkomst ca. 18.30.
Pris 150 kr. inkl. alt på nær drikkevarer 
til middagen. Børn under konfirmati-
onsalderen er gratis.
Nærmere info i næste kirkeblad, 
men vil du med, er du velkommen 
til allerede nu at tilmelde dig til 
Fritse Madsen på 60633254

Præs   egårds

Hvejsel Præstegård, 16. juni kl. 15-19

Kom og mød din nabo
i en glad stemning

af leg og spil,
bål og grill,

musik og sang (lokale kunstnere)
og tror vi masser af solskin!

- for HELE familien!

Der vil blive serveret kaffe/te og kage.
Salg af sodavand, fadøl, vin, grillpølser og kold kartoffelsalat.
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Nyt fra 
formandskabet
Vi er i skrivende stund trådt ind i 
februar måned, og man kan mærke, at 
dagene er begyndt at blive længere. 
Vi venter på en fantastisk tid i foråret 
med masser af sol, varme og spirende 
grønt. Det nye menighedsråd er kom-
met godt i gang, og vi har fået fordelt 
de forskellige poster. 
Disse kan findes på vores hjemmeside 
www.hvejselsogn.dk. 
De store projekter er nu afsluttet, 
og det færdige arbejde med spærre-
fødder, tag og sideskib har holdt sig 
indenfor budgettet. Dette er vi godt 
tilfredse med, da styringen af øko-
nomien dermed har været positiv og 
håndterbar. 
Men selvom disse projekter er færdi-
ge, er der stadig masser at tage fat på. 
Derudover har der været mange gode 
arrangementer i kirken og konfir-
mandstuen, hvilket kommer til at gen-
tage sig i foråret. Hertil håber vi på en 
stor opbakning.  
Der er i sognet blevet ansat en ny orga-
nist, hvilket vi er meget glade for. Stor 
velkomst til Lars fra hele menigheds-
rådet. 
På samme tid skal vi også byde vel-
kommen til Malene, som er blevet 
ansat i KirSam. Hun starter til foråret 
med hendes nye arbejde.

Med ønsket om et dejligt og lyst forår.

Find Rasmussen, 
formand

Susanne Andersen Stokkendal, 
næstformand

Nyt fra kirkeværgen
Efter udskiftning af blytaget og om- 
bygning af sideskibet ved Hvejsel Kir-
ke, så er der en del andre opgaver, der 
skal gøres, heldigvis i mindre format.
Glasmosaikken over indgangsdøren 
til Ildved Kirke har været pillet ud og 
skilt ad, og blevet loddet om. 
Vi er også i gang med at udskifte ind-
gangslågen ved kirkestien ved kirke-
gården i Ildved. 
I løbet af foråret skal vi have kirken i 
Hvejsel kalket og taget på graverbyg-
ningen i Hvejsel skal udskiftes. 
Så er vi gået i gang med at undersø-
ge, om køkkenet i præstegården skal 
renoveres eller udskiftes pga. slidtage 
og mindre fugtskade.



FÆLLESSIDER FOR JELLING • KOLLERUP-VINDELEV • HVEJSEL-ILDVED SOGNE

Tab er altid så slemt, 
som det opleves.

Vi ved alle, at vi kommer til at miste en dag, men alligevel kommer det ofte bag på os, hvor 
svært og tungt det er. Derfor kan det være en stor befrielse at have et frirum, hvor man kan 
tale med andre, der ligeledes har mistet en, de holdt af.
Vi tilbyder derfor muligheden for at deltage i en sorggruppe.
En sorggruppe er et sted, hvor man deler tanker, følelser og erfaringer med andre, som også 
har mistet. Vi forudsætter gensidig respekt og tavshedspligt, og hver deltager bestemmer 
selv, hvor meget man vil sige.
Gruppen består af max. 8 deltagere og ledes af sognepræst Gitte Sandager Bjerre og syge
plejerske Kirsa Dall Kristensen
Vi byder på kaffe og te, og det er gratis at deltage. Man kan benytte sig af kirkebilen.
Sorggruppen begynder, når vi har minimum 4 tilmeldte, og vi mødes 7 onsdage fra kl 19.00 
til kl. 20.30.
Ring og hør nærmere og tilmeld dig hos sognepræst Gitte Sandager Bjerre, 7587 3322.

FRILUFTSGUDSTJENESTE
Mandag d. 10. juni, 2. pinsedag, kl. 14.00
er der traditionen tro pinsegudstjeneste i Hvejsel præstegårdshave for Jelling, KollerupVin-
delev og HvejselIldved sogne. Kristian Bøcker prædiker og kor medvirker.
Tag et tæppe med som kirkebænk (der er også stillet et antal stole op) og vær med til at synge 
i det grønne.
Efter gudstjenesten hygger vi os i haven med kaffe, saft og hjemmebag.
Alle er hjertelig velkomne.

SORGGRUPPE
– GIV PLADS 
TIL DIN SORG

Fællessider_Nr_02_2019.indd   1 19/03/2019   14.33
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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 14. april Palmesøndag 14.00 KB13 10.30 BRM11   10.30 GSB
Torsdag  18. april Skærtorsdag 19.30 KB9  19.30 BRM 17.00 GSB10 
Fredag  19. april Langfredag 10.30 KB 10.30 BRM   10.30 GSB
Søndag  21. april Påskedag 10.30 KB  10.30 BRM 10.30 GSB 
Mandag 22. april 2.påskedag 16.00 KB4    
Torsdag  25. april  17.00 BRM12    
Søndag  28. april 1.s.e.påske 10.30 BRM2 9.00 GSB   10.30 GSB
Søndag    5. maj 2.s.e.påske 10.30 BRM1  9.00 BRM 10.30 GSB2 
Søndag  12. maj 3.s.e.påske 10.30 KB2 10.30 BRM   10.30 GSB2

Torsdag  16. maj     19.00 GSB3 
Fredag 17. maj Bededag   9.30 KB2  10.30 BRM
   11.00 KB2    
Søndag 19. maj 4.s.e.påske 10.30 GSB2 10.30 BRM2   
Søndag  26. maj 5.s.e.påske 10.30 KB  9.008  9.00 KB
Torsdag  30. maj Kr. himmelfartsdag 10.30 KB  10.30 BRM  
Søndag    2. juni 6.s.e.påske 10.30 BRM1 14.005   10.30 GSB
Søndag   9. juni pinsedag 10.30 KB  10.30 BRM 10.30 GSB 
Mandag  10. juni 2. pinsedag    14.00 
Søndag  16. juni Trinitatis søndag 10.30 KB 10.30 BRM  14.0015 
Søndag  23. juni 1.s.e.trin 10.30 KB  9.00 KB  10.30 GSB
Søndag 30. juni 2.s.e.trin 10.30 BRM 9.00 BRM   
Søndag   7. juli 3.s.e.trin   9.00 GSB7  10.30 BRM 10.30 GSB 
Søndag 14. juli 4.s.e.trin 10.30 GSB   19.00 GSB 6 
Søndag 21. juli 5.s.e. trin 19.00 GSB 9.008   10.30 GSB
Søndag  28. juli 6.s.e.trin 10.30 KB  9.00 KB  
Søndag   4. aug. 7.s.e.trin 10.30 KB1 10.30 BRM  9.00 BRM 
Søndag 11. aug. 8.s.e.trin 10.30 KB  19.30 BRM  10.30 BRM
Søndag 18. aug. 9.s.e.trin 10.30 BRM 9.00 BRM  10.30 GSB 
Søndag 25. aug. 10.s.etrin   9.00 KB14 10.3016   

1 Kirkekaffe
2 Konfirmation
3 Aftenen før st. bededag, med KorDania
4 Musikgudstjeneste
5 Sommermøde
6 Aftenreflektionsandagt
7 Vikingegudstjeneste
8 Morgensang v. menigheden

9 Med efterfølgende traktement
10 Med efterfølgende skærtorsdagsmiddag
11 Kirkespirerne medvirker
12 Børnegudstjeneste
13 Børnekoret medvirker med påskedrama
14 Sommermøde
15 Præstegårdsfestival
16 Indskrivning af konfirmander

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

GUDSTJENESTER
DATO NAVN JELLING KOLLERUP VINDELEV  HVEJSEL ILDVED

Fællessider_Nr_02_2019.indd   2-3 19/03/2019   14.32
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7 Vikingegudstjeneste
8 Morgensang v. menigheden

9 Med efterfølgende traktement
10 Med efterfølgende skærtorsdagsmiddag
11 Kirkespirerne medvirker
12 Børnegudstjeneste
13 Børnekoret medvirker med påskedrama
14 Sommermøde
15 Præstegårdsfestival
16 Indskrivning af konfirmander

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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KALENDER

APRIL
Tirsdag den 2. april kl. 8.30 Morgensang Jelling Kirke
Torsdag den 4. april kl. 19.30  Læsekreds ”Sorgens grundstof”  Sognestuen Kollerup
Onsdag den 10. april kl. 17.00 Børneteater Hvejsel Kirke
Torsdag den 16. april kl. 19.00 Musikandagt m. KorDania Hvejsel Kirke
 og varme hveder
Mandag den 22. april kl. 10.30 Musikgudstjeneste acapella Jelling Kirke
Onsdag den 24. april kl. 10.00 Formiddagscafé v/ Ruth Mølgaard Sognestuen Kollerup
Torsdag den 25. april kl. 17.00 Børnegudstjeneste Jelling Kirke

MAJ:
Onsdag den 1. maj kl. 19.30 Koncert med voksenkoret Jelling Kirke
Onsdag den 1. maj kl. 19.30-21.00 Fællessang med Ove Rasmussen  Sognestuen Kollerup
Tirsdag den 7. maj kl. 8.30 Morgensang Jelling Kirke
Tirsdag den 7. maj kl. 15.00-20.00 Sogneudflugt Kollerup/Vindelev sogne
Onsdag den 8. maj kl. 19.30 Højskolesangaften Jelling Sognehus
Lørdag den 11. maj kl. 10.00  Skovdag i Præstegårdsskoven  Kollerup
Onsdag den 22. maj kl. 10.00 Formiddagscafé med Bjarne Bagge Sognestuen Kollerup
Tirsdag den 23. maj kl. 17.00 Børnegudstjeneste Jelling Kirke
Onsdag den 22. maj kl 19.30 Højskolesangaften Jelling Sognehus

JUNI:
Søndag den 2. juni kl. 14.00  ”Sommermøde på vandring” Kollerup/Vindelev sogne
Tirsdag den 4. juni kl. 8.30 Morgensang Jelling Kirke
Onsdag den 5. juni kl 19.30  Læsekreds om ”Kongens fald”  Sognestuen Kollerup
Tirsdag den 11. juni kl. 19.30-21.00  Fællessang med Ove Rasmussen  Sognestuen Kollerup
Søndag den 16. juni kl. 15.00 Præstegårdsfestival Hvejsel Præstegårdshave

JULI:
Tirsdag den 2. juli kl. 8.30 Morgensang Jelling Kirke
Søndag den 7. juli kl. 9.00 Vikingegudstjeneste Jelling Kirke

AUGUST: 
Tirsdag den 6. august kl. 8.30 Morgensang Jelling Kirke
Onsdag den 21. august Sogneudflugt Jelling sogn
Søndag den 25. august kl. 9.00 Sommermøde m/Bertel Haarder Jelling Kirke

Fællessider_Nr_02_2019.indd   4 19/03/2019   14.33
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Nyt fra Kirsam
Vi har sagt farvel til Heidi, som har 
arbejdet sammen med os i de sidste 
6 år, og vi har været meget glade for 
hende, både på kirkegården og i kir-
ken. De sidste år har vi delt hende 
med en anden kirkegård, og de kunne 
bruge hende fuld tid fra sæsonstart, så 
hun ønskes god arbejdslyst der, og vi 
vil savne hende.
Det betyder så at vi er i gang med at 
søge en ny medarbejder på 20 timer i 
ugen, så vi glæder os til at byde en ny 
velkommen i vores team, fra sæson 
opstart.
Lige nu er der stille på kirkegården, 
men om lidt går vi i gang med hække-
klipning, hvis ellers vejret er med os. 
Forårsblomsterne kommer helt sik-
kert også i jorden inden påsken i år, da 
den falder midt i april, og da er foråret 
der forhåbentlig, med skønt vejr.
Der bliver skrevet en del om at det skal 
være gratis at blive begravet fra kir-
ken. 
Som det er fra 2019 på vores kirkegår-

de er erhvervelsen gratis, men grav-
kastning og urnenedsættelse koster 
som det har gjort i flere år. Hvis man 
er medlem af folkekirken får man til-
skud dertil. 
Vi følger priserne som Vejle provsti 
har, og de kan ses på deres hjemme-
side under kirkegårdstakster.
En gravplads koster et årligt beløb for 
renholdelse, gran og blomster. Som 
det mindste skal gravstedet renhol-
des, og på plader i plæner, og visse 
andre, er det kirkegården der passer 
dem for fredningstiden.
Alm. gravpladser og små urnepladser 
kan man vælge selv at vedligeholde, 
hvis det er muligt at kunne dette. 
Fredningstiden er 25 år på kistebegra-
velser og 15 år på urner.
Ved spørgsmål er I altid velkommen 
til at rette henvendelse, og kom gerne 
forbi på kirkegårdene, til en snak.

Forårshilsen fra
Graver Marianne Rasmussen
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Genåbningen af Hvejsel Kirke
Af Lise Lervad

Sideskibet
Vi, menighedsrådet á 2014, gjorde os 
allerede dengang tanker om sideski-
bet. Men en onsdag i foråret 2015 fik 
vi i Hvejsel Kirke besøg af mange for-
skellige konsulenter, der skulle lytte, 
forundre, vurdere og udtale sig, om 
vores fine idé vedrørende sideskibet. 
En lang rejse begyndte – og ved kir-
keårets begyndelse i 2018, skulle de 
nye rammer indvies og beundres. Det 
føles rigtig rart.
Der er arbejdsgange, der er lange – så 
lange at det kan være svært at holde 
gejsten oppe. Sådan havde jeg det 
måske en smule med dette. Heldigvis 
kom nye kræfter til og lysten til, at det 
skulle lykkedes.
En invitation til genåbning/indvielse, 
ja, af den helt store slags, ramte post-
kassen. Festgudstjeneste og hygge 
på Sandvad Sognegård med Hvejsel 
koret og biskoppen fra Haderslev.
Jeg var udmærket godt klar over, at 
det ville være særligt. 
MEN, så særligt, anede jeg ikke.
Da Gitte venligt spurgte, om jeg ville 
være med til at ”fylde” kirken op igen, 
med alterlys, kander, stager og fade… 
sagde jeg ja. 
Som et ”forhenværende” medlem af 
menighedsrådet, mødte jeg op i gra-
verhuset. Her fik jeg min plads i ræk-
ken af den flok, der med fyldte arme 
skulle ”bære ind” i et følge af præst, 
formand, et helt nyt menighedsråds-
medlem, personale, et kormedlem, 
konfirmander og biskoppen som bag-

trop. Jeg indrømmer, det var særlig 
særligt. Altså helt særligt.
En højtidelighed – hvor jeg med dåbs-
fadet i mine arme, nåede at tænke på; 
her er mine børn døbt og konfirme-
ret, jeg selv gift og herfra har jeg også 
sagt farvel til kære folk. Med tonerne 
af orglet, med synet af den stående 
menighedsallé  og målet, døbefonten 
– steg stolthed, glæde og særlighed 
mig op over ørerne.
Så tak, Gitte og menighedsrådet; fordi 
I tænkte på mig og fordi det lykkedes.
Nu glæder jeg mig til at følge med i 
”livet i det nye rum” i rummet.
Tillykke med sideskibet.
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NYE ANSIGTER
MENIGHEDSRÅDET:

Kontaktperson: Jeg hedder Bjarne Nielsen.
Jeg er 56 år, gift med Lene, og sammen har vi 3 drenge på 21, 25 og 29 år. Vi bor 
i udkanten af Hvejsel på en nedlagt landbrugsejendom.
Da vi har boet i Hvejsel i godt 30 år er alle 3 drenge både døbt og konfirmeret i 
Hvejsel kirke. Jeg er ansat som varmemester på Jelling Varmeværk, hvor jeg har 
arbejdet i 11 år.
Min fritid bruges blandt andet på at sysle om vores ejendom. Desuden prøver 
jeg at komme afsted på Mountainbike et par gange om ugen sammen med gode 
venner, og om vinteren nyder jeg at læse nogle  gode bøger.
Jeg blev i efteråret 2018 fra forskellig side spurgt om jeg ikke var interesseret i 
at opstille til menighedsrådet. Efter modne overvejelser sagde jeg ja. Dels fordi 
jeg nu mener at have tiden til dette hverv, men også fordi jeg inderst inde mener 
at menighedsrådsarbejdet er vigtigt for at bevare vores lokale kirker og det liv og 
aktiviteter der udspringer derfra.
I menighedsrådet har jeg blandt andet fået posten som kontaktperson. Som kon-
taktperson er jeg bindeleddet mellem de ansatte og menighedsrådet. Desuden 
sidder jeg også i andre udvalg.
Jeg glæder mig rigtig meget til arbejdet i menighedsrådet, og ikke mindst samar-
bejdet med de andre rådsmedlemmer, præsten, graveren, kirkesangeren, orga-
nisten og de øvrige ansatte ved kirkerne i Hvejsel og Ildved.

Aktivitetsudvalgsformand:  Mit navn er Anne Sofie Spanggaard Christensen. 
Jeg bor i Ildved, er 60 år, er gift med Frode Christensen og sammen har vi tre 
voksne sønner. Jeg arbejder i studieadministrationen på UCL (seminariet) i Jel-
ling. 
Jeg har tidligere været medlem af menighedsrådet og ser frem til samarbejdet i 
rådet samt med personalet og præsten.
Jeg vil arbejde for en kirke, som et naturligt mødested for sognets beboere og 
som tilgodeser det traditionelle kirkeliv samt (kirkelige) aktiviteter som koncer-
ter, foredrag, korsang m.m.
Jeg ønsker at vores kirker og kirkegårde fortsat fremstår smukke og vedlige-
holdte samt er et sted, hvor der er rum til ro og eftertænksomhed.

Susanne Andersen Stokkendahl, 52 år, næstformand, Hvejsel sogns menig-
hedsråd. Jeg bor i Hvejsel og er gift med Majbrit Stokkendahl. Tilsammen har vi 
fem børn i stort set alle aldre.
Jeg arbejder som fritidskonsulent for udsatte og stærkt udsatte børn i Fredericia 
Kommune.
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Som udpræget familie- og naturmenneske deler jeg min fritid mellem have, 
familie og venner, løb, kultur, litteratur og Hvejsel koret.
Jeg er fortrolig med bestyrelsesarbejde – har dog ingen erfaring med menig-
hedsrådsarbejde.
Motivation for at være i menighedsråd: Kirken er et naturligt omdrejnings-
punkt for lokalsamfundet. Med en plads i menighedsrådet kan jeg være med til 
at løfte det lokale liv og dets vækst.”
Kh. Susanne

Organist: Jeg hedder Lars Skovgaard. 
Jeg er bosat i Vesterlund med min kone, børnene er på nær den mindste flø-
jet hjemmefra. Jeg er musiklærer på Thyregod skole og er leder af Kildernes 
Gospelkor. Tanken om at blive kirkemusiker har spøgt i et par år, og da jeg så 
chancen for at få en lille stilling i Hvejsel-Ildved så slog jeg til. 
Jeg glæder mig meget til lære sognet at kende. 

Husalf: Jeg hedder Inger Nielsen.
Jeg er gift med Leif Nielsen, Leif er pensionist og jeg er – lidt endnu – efterløn-
ner. Vi bor i Hvejsel, i Leifs barndomshjem, som vi overtog i 1983.
Jeg blev ansat som husalf i august 2018. Leif hjælper mig gerne, så han vil ofte 
også være der, når der er arrangementer i konfirmandstuen.
Vi har allerede mødt mange nye mennesker og snakket med mange lokale folk i 
forbindelse med arbejdet og det glæder os meget. Vi føler os rigtig godt modta-
get, og vil gøre vore bedste for at det fortsætter. 
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Gravermedhjælper: Jeg hedder Malene Svendsen, er 31 år og bor i Ildved med 
min søn på 8 år, min kæreste Peter Bjerre og vores to små tvillingepiger på 2 år.
Jeg kommer oprindeligt fra Give, hvor min familie bor.
Tidligere har jeg arbejdet i butiksbranchen, men det passer ikke længere ind i 
vores hverdag.
Jeg glæder mig til de nye arbejdsudfordringer i kirken og på kirkegården, jeg 
glæder mig til samarbejdet med de andre ansatte og til forhåbentligt at komme 
til at lære flere her fra området at kende
Bedste hilsner Malene Svendsen.

For godt 100 år siden  (maj 1927) stod der følgende i vores kirkeblad. 
Sproget er anderledes, men budskabet og indholdet er stadig højaktuelt 
i dag. 
Indlægget er skrevet af en som hedder P.S. - måske nogen ved hvem det 
er?
 

Tanker paa Paaskedag
Midt i Paaskens Feststemning kommer der en Tanke til mig: ”Hvorledes 
skal denne Festglæde blive en Hjælp til at leve i de kommende Dage”
Nu har vi sunget: ”Som Han opstod, skal vi opstaa” og ”Krist stod op af 
Døde, i Himlen iv ham møde, Ære være Gud i det høje”. Men naar vi nu 
er færdige med at holde Fest, kommer Hverdagene med deres undertiden 
besværlige Pligter og deres Arbejde, som ogsaa kan blive os sværere, end 
vi vel kan magte. Hvis så Modet falder, og det, som Luther kalder gamle 
Adam, vil tage Magten fra os, saa er den en Side af Opstandelsens Budskab, 
som kan hjælpe os. Den side af Budskabet har Paulus fremme i Rom. 6,1-
14 og Efs. 2,1-11. Der skriver Paulus bl.a., at Gud gjorde os levende med 
Kristus, at ligesom han blev oprejst fra de Døde, saaledes skal ogsaa vi leve 
et nyt Liv, ja at Gud forud beredte de gode Gerninger, som vi skal vandre i.
Vi gaar jo ikke og tænker på Døden og Opstandelsen altid.
Først skal vi leve, og den bedste Forberedelse til at dø ret er at leve ret, 
derfor er det et godt Budskab, at Jesu Opstandelse betyder ikke blot vor 
Opstandelse, men ogsaa, at han har brudt alt det ondes Magt over os nu, 
saa vi ogsaa i dette Liv kan leve til vor Faders ære.
Gud give os at kende, at opleve Kristi Opstandelses Kraft!

P.S.
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Nyt fra Runefolket i Ådal

Det går godt hos KFUM Spejderne 
Runefolket i Ådal. Vi har 47 børn i 
alderen fra 6-17 år, og 6 meget engage-
rede ledere, samt 3 unge hjælpeledere.
Vi bliver flere, det er tendensen ikke 
bare hos os, det ses også hos andre 
KFUM Spejdergrupper.  
Vi tilbyder flere arrangementer/lejr-
ture og deltager i flere udadvendte ak -
ti viteter.
Vi har tradition for at deltage i de gode 
lokale arrangementer, fastelavnsfest 
på Kollerup skole, Naturens dag, på 
Bandbjerg højskole, samt økodag.
Igen i år vil vi deltage til økodag på 
Ågårdlund søndag d. 14. april, dagen 
hvor køerne lukkes ud på græs. 
Sidste år, hvor vi solgte kakao, pan-
dekager og snobrød, oplevede vi et 
arrangement med en kæmpe succes, 
så vi glæder os meget til at deltage 
igen.
Årets sommerlejr foregår i uge 28 og 
går til Kulsø, ved Vesterlund. 
Alle aldersgrupper er inviteret med, 
det har vi rigtig god erfaring med. 
Vi tilbyder muligheden for en hel eller 
en halv uge på lejren. 
Sidste år var vi på Næsbycentret ved 
Sorø, en kæmpe oplevelse være afsted, 
langt hjemmefra med en gruppe på 30 
pers. Det var varmt og tørt, og det gav 
udfordringer, vi ikke havde prøvet før, 
f.eks. med bål til madlavningen. Men 
hold da op, vi lærer hinanden godt at 
kende.

Det optimale Spejderhus

Vi går med byggeplaner. Igennem de 
sidste år er spejderhuset blevet mere 
og mere klar til udskiftning.  
Lad os først forklare:
Spejderhuset i Ådal er en ca. 35 år 
gammel pavillon. I efteråret 2016 
måtte vi desværre konstatere, at der er 
råd i de bærende bjælker under huset. 
Vedligeholdelse ender med at blive til 
dyre udskiftninger, der ikke betaler 
sig at ofre på en nedslidt pavillon. 
Grupperådet er derfor nået frem til, at 
vi skal have huset udskiftet indenfor 
de nærmeste år. Baseret på de erfa-
ringer, vi har gjort os, de visioner vi 
har, har vi samlet en liste over ting, vi 
ønsker i det optimale spejderhus. 
Vi har startet byggeprocessen med 
byggemøder, hvor vi har vendt og 
drejet vores behov og forventninger. 
Vi har fået fremstillet en teknisk teg-
ning, der repræsenterer de ønsker, vi 
har til vores kommende spejderhus. 
Bæredygtighed, genbrug, udnyttelse 
af materialer såvel som fornuftig øko-
nomi ligger os meget på sinde.
Vi vil gerne at det bliver et optimalt 
spejderhus, bygget til vores behov, et 
godt hus, som kan stå i mange år. 
Det skal afspejle vores identitet og 
KFUM spejdernes ideologi og give 
spejderlivet de optimale rammer til at 
udfolde sig i. 
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SPEJDERLEDERE SØGES 

De sidste år, hvor vores medlemsantal steget, stiller os i den situa-
tion at der mangler voksne ledere. De nuværende ledere har meget 
forskellig baggrund i forhold til spejderarbejdet, så vi forventer ikke 
at en ny leder har været spejder hele livet. Det vigtigste er faktisk, at 
man brænder for at give børnene gode spejderoplevelser. 

Opgaverne består i at få de ugentlige møder til at glide, og ellers giver 
en hånd, hvor det skal til. Der planlægges, laves programmer, lejre 
og ture. 
Vi holder fast 2 weekendture for hele gruppen, en i november og en i 
juni samt 1 uges sommerlejr i skolernes sommerferie. 

Vi tilbyder et godt socialt fællesskab, mulighed at udvikle egne leder-
evner, tage på lederuddannelseskurser. 

Spejderarbejde er simpelthen en livsstil, hvor friluftsliv, frivillighed, 
kristen livsholdning, samvær, selvstændighed, medansvar og enga-
gement går op i en højere enhed. Det er frivilligt arbejde, men et 
meget givende arbejde, syntes vi. 

Runefolket og vil tage godt imod interesserede. 
Tag kontakt til gruppeleder: 
Jennie Ljungberg Ojczyk, tlf.: 4055 6118, 
eller skriv til: spejderhuset@runefolket.dk 

Se mere på hjemmesiden www.runefolket.dk      RUNEFOLKET



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@remove-this.hotmail.com

Kirkesanger:
Mads Brogaard Frühstück
Fousingvej 12, 7160 Tørring
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, Mindstrup 7, 7300 Jelling
Tlf. 51 74 00 51 – Mail: henrik@mindstrup.dk

Regnskabsfører:
DIT BOGHOLDERI - Bente Loft Nielsen
Vindinggård Ringvej 1, 7100 Vejle
Tlf. 28 69 68 38 – Mail: dit-bogholderi.dk

 

Deadline næste kirkeblad 18. juni 2019. Materialet sendes til gsw@km.dk

Se mere på hjemmesiden www.runefolket.dk      RUNEFOLKET
SPEJDERMØDER:

Tirsdag kl. 17.30-19.00
Bævere, 0. og 1. kl.
Ulve, 2. og 3. kl.

Onsdag kl. 18.00-19.30
Juniorer, 4. og 5. kl.
Trop, 6. - 8. kl.

GRUPPERÅD:
Giza Blæsild, formand
3110 1432
Jennie Ojczyk, 
gruppe leder
Anette Nørskov Nielsen, 
kasserer
Berit Nilsen, sekretær

Leder Bæver: 
Annie Due, 21663379
noerrevang@fibermail.dk

Leder Ulve:
Søren Thomsen Lund, 25434770,
sorentlund@fibermail.dk

Leder Junior spejder:
Sabine Frydendal, 28 44 22 05 
spfrydendal@gmail.com

Leder Junior- og Tropspejder
Sabine Frydendal, 28442205,
spfrydendal@gmail.com

Vi ses på spejderpladsen
Ildvedvej 105, Ådal

Nyttige links:
www.sogn.dk/hvejsel


