
Kirketider i Allested og Vejle sogne 

Dato  Allested Vejle  

17. søn. e. trinitatis  
26. september  

10.00 Høstgudstjeneste   Ingen gudstjeneste 

18. søn. e. trin. 
3. oktober  

 Ingen gudstjeneste  9.00 
Morgengudstjeneste v. 
Rikke Gotfredsen  

19. søn. e. trin.  
10. oktober 

10.00 Højmesse   Ingen gudstjeneste  

Fredag 15. oktober  9.30 
Morgensang & 
Morgenbrød  

  

20. søn. e. trin.  
17. oktober 

 Ingen gudstjeneste  19.00 Aftengudstjeneste 

21. søn. e. trin.  
24. oktober 

9.00 
Morgengudstjeneste v. 
Anette Agersnap  

  

22. søn. e. trin.  
31. oktober 

  10.00 Højmesse  

Alle helgens dag 
7. november 

16.30 Mindegudstjeneste  15.00 Mindegudstjeneste  

Fredag 12. november 9.30    
Morgensang & 
Morgenbrød  

  

24. søn. e. trin. 
14. november 

 Ingen gudstjeneste 10.30 Børnegudstjeneste  

Sidste søn. i kirkeåret 
21. november 

10.00 Højmesse   Ingen gudstjeneste  

1. søndag i advent 
28. november 

 Ingen gudstjeneste  14.00 
Lysgudstjeneste og 
æbleskiver 

2. søndag i advent  
5. december 

 Ingen gudstjeneste  10.00 Højmesse  

3. søndag i advent  
12. december  

9.00  
Morgengudstjeneste v.  
Eva Ladefoged 

 Ingen gudstjeneste  

Fredag 17.december    9.30  
Julegudstjeneste for 
skolen  

4. søn. i advent  
19. december 

10.00 Højmesse   Ingen gudstjeneste  

Tirsdag 21. december  19.00 Julesangaften   

Juleaftensdag 
24. december 

14.30 Julegudstjeneste 15.30  Julegudstjeneste 

Juledag  
25. december 

10.00 Højmesse  Ingen gudstjeneste 

2. juledag  
26. december 

 Ingen gudstjeneste  10.00 Højmesse 

Nytårsaftensdag  
31. december 

  14.00  



 
Kirkenyt  
September – December 2021 

Vejle Kirke og kirkegården, foto Mads Raun 2021.  

 

Det er ikke altid let sådan at se tingene oppe fra. Det kræver enten noget der kan 

få en der op eller evnen til at bruge sin fantasi. Ordbogen definerer fantasi:  

”Evnen til i tankerne at forestille sig noget man ikke har oplevet”. Fotografiet, 

taget med drone af Vejle kirkegård er ret fantastisk. Det føjer mere til end hvad 

man lige kunne forestille sig: Farverne på træer og buske står stærke og klare og 

giver en ny dimension til stedet som ikke så let fornemmes nede på jorden.  

Det er vel også det både teknik og fantasi skal og kan: At lade os opleve noget 

andet og mere end vi kunne før.   

Præsten vil sige, at det også er det tro kan. Den føjer en anden dimension til vores 

liv med hinanden, en åndelig, som vi er medlem af gennem dåben. Et fællesskab 

der ikke kun indeholder vores naturlige menneskelige tilfældige, følelsesladede, 

politiske og moralske domme over hinanden, men i sidste ende også Guds. Det 

fantastiske ved det er, at han med sin søns øjne, ser hvad vi ikke kan. Lad os bruge 

vores fantasi overfor hinanden. Lyt og se godt efter før vi dømmer!     

 



 
 

 

Babysalmesang for de mindste, der endnu ikke 

er begyndt i dagpleje. Det er hver tirsdag i 

september kl. 9.30 i Allested kirke 

 
 
 

FOLKEKORET  
Er i gang igen med Lisa organist ved klaveret. Kunne man tænke sig 
at være med, synges der hver tirsdag kl. 19.00 – 21.00 i enten 
konfirmandstue eller Allested Kirke.  
 
 
Næste års konfirmationer ligger i gudstjenesterne søndag 24. april 2022. 
Forberedelsen foregår hhv. tirsdag morgen kl. 8.00 – 9.30 for elever på 
Brobyskolerne og onsdag morgen for elever på øvrige skoler, og begynder i ugen 
efter efterårsferien. Elektronisk tilmelding kan allerede nu foretages via det link, 
der ligger hjemmesiderne sogn.dk/allested eller sogn.dk/vejle eller kontakt 
sognepræsten.  
 

Så prøver vi igen       
Foredrag i konfirmandstuen onsdag 3. november kl. 19.00  
Med historiker og Journalist Henning Frandsen:  
Deporteret til Sprogø og Livø. Med lysbilleder fortælles der om 
hvordan racehygiejnen fik indpas i Danmark efter 1. verdenskrig 
med K.K Steincke som minister. Og om den gang man ikke for 
alvor sondrede mellem gale, åndssvage, asociale, småkriminelle 

og fattige, og hvor man troede at en aparte opførsel skyldtes djævelskab.  
Foredraget er gratis, også kaffen!  
 
Musikalsk legestue for dagplejere og andre små børn med deres voksne 
Fra tirsdag 5. oktober – 14. december er der Musikalsk legestue 9.30 – 10.00. Lige 
uger i Allested kirke og ulige uger i Vejle Kirke.  
 
Læsekreds  
Konfirmandstuen lægger lokale til byens læseklub, der mødes i dette efterår den 
første torsdag i måneden kl. 19.30. Medbring selv kaffen.  



 

Torsdag 23. september kl. 19.00 
Filmaften i konfirmandstuen.  
Den norske film ”Barn” fra 2019.  
 
Søndag 26. september kl. 10.00  

Høstgudstjeneste 
i Allested Kirke 
med 
efterfølgende 
kaffebord.  
 

 
Onsdag 27. oktober kl. 15.00 
SYNG DANSK i Konfirmandstuen. 
Kom og syng fra Den Nyeste 
Højskolesangbog.  
 
Onsdag 3. november kl. 19.00  
Foredrag i konfirmandstuen om 
pigerne på Sprogø og drengene 
på Livø. 
 
Onsdag 24. november kl. 19.00 
Filmaften i konfirmandstuen. Vi 
skal se endnu en norskfilm. Den 
prisbelønnede ”Håb” fra 2019 
med Stellan Skarsgård.  
 

Første søndag i advent,  
28. november kl. 14.00 i Vejle 
Kirke tændes vinterlyset på 
kirkerne efter gudstjenesten og 
der serveres æbleskiver.  
  

Formand  

Aino Jensen, Østergade 26, tlf.  22 81 19 60            

Næstformand  

Henning Foged, Radbyvej 21, tlf. 28 73 16 18 

Kirkeværge  

Torben Birch, tlf. 40 31 03 54 

Graver  

Mette Stief, tlf. 20 32 40 05  

 

Kirkesanger  

Jan Drejer Christensen, tlf. 40 31 15 31 

Organist 

Lisa Balle Jensen, tlf. 22 45 08 18 

 

Sognepræst 

Pernille Borum Stengaard, Allested præstegård 

Østergade 102, 5672 Broby, tlf. 62 69 10 74 / 

mob. 20 21 51 95, e-post: pebs@km.dk 

 

Menighedsrådets mail: 7752@sogn.dk 

Seneste nyt fra præst og menighedsråd  

www.sogn.dk/allested eller 

www.sogn.dk/vejle, og facebook.  

Brug folkekirkens App, 

”kirkekalenderen” og få et overblik 

over sognenes kirkelige aktiviteter.  

Anmeldelse af fødsel, faderskab, navngivning, 

navneændring, vielse, dødsfald og rekvirering af 

nye attester skal ske på www.borger.dk.  

Men sognepræsten er altid behjælpelig ved 

personlig henvendelse også!  

 

Man kan altid henvende sig til sognepræsten for 

en personlig samtale. Præsten har tavshedspligt. 

 

Vedr. gravsteder henvendelse til graverne. 

mailto:pebs@km.dk
mailto:7752@sogn.dk

