
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. 17.00 og alle er vel-
komne til at stoppe op og gå ind tur 
ind i kirken og finde lidt tid og ro til 
sind og tanker. I begge våbenhuse er 
der en lille kasse med små forskellige 
kort, hvorpå der er trykt et bibelord, 
et salmevers, en velsignelse, et citat 
eller et lille spørgsmål til eftertanke. 
Har man lyst, er man velkommen til 
at tage et med sig ind i kirken eller i 
lommen når man går derfra. I Hvejsel 
kirke har man endvidere den mulig-
hed at man kan gå ind og tænde et lys 
og på den måde samle sine tanker.

Gå bare indenfor – i Guds hus er 
du altid velkommen, døren er åben.

Sognepræst Gitte S. Bjerre

Døren er åben

Nr. 2 April - juli 2016 79. årg.

Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten

Til samtlige husstande
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Konfirmandindskrivning
Kære kommende konfirmander og jeres forældre!

Konfirmation

I inviteres hermed til indskrivning til 
konfirmation 2017. 
Det er søndag d. 21. august, hvor vi 
begynder med gudstjeneste i Hvejsel 
kirke kl. 10.30.
Herefter mødes vi i konfirmandstuen, 
hvor jeg over en kop kaffe/sodavand vil 

fortælle lidt om konfirmationsforbere-
delsen. 
Jeg ønsker jer alle en god sommer og 
glæder mig til at se jer til august. 

Med venlig hilsen
Gitte Sandager Bjerre.

Hvordan er det nu lige med konfirmationer og konfirmationsforbere-
delse? Hvor skal man gå til præst, hvor kan man bliver konfirmeret og 
hvornår er det?

Bor man I Hvejsel sogn, eller er knyttet 
til sognet har man mulighed for at gå til 
præst i Hvejsel og blive konfirmeret i 
Ildved eller Hvejsel kirke. 
Hvis man går i skole i Kollerup vil man 
automatisk få et brev om konfirmand-
indskrivning inden sommerferien i  
6. kl. Går man på Bredagerskolen, Jel-
ling Friskole eller et andet sted, må man 
selv være opmærksom på invitationen, 
som altid kommer i forårets nummer af 
kirkebladet.

Skulle tidspunktet for forberedelsen 
ikke passe sammen med ens skole, har 
man også mulighed for at følge forbe-
redelsen det sted man går i skole og så 
blive konfirmeret i Hvejsel eller Ildved 
kirke.

Har I spørgsmål er I, som altid velkom-
ne til at ringe på 75 87 33 22 eller maile 
til gsw@km.dk

KonfirmationsDatoer: 

Konfirmationerne i Hvejsel og Ildved kirker frem til 2020 – altid kl. 10.30 

2017:  7. maj Hvejsel  14. maj Ildved 

2018:  6. maj Ildved  13. maj Hvejsel 

2019:  5. maj Hvejsel  12. maj Ildved 

2020:  3. maj Ildved  10. maj Hvejsel
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Årets konfirmationer

ilDveD KirKe – d. 1. maj kl 10.30

Julie Møller, Vongevej 45, 7300 Jelling

Therkel Benz Juul Therkelsen, Norgesvej 3, 7300 Jelling

Sandra Lund Fischer, Ildvedvej 67, 7300 Jelling

William Andreas Webber, Ildvedvej 43, 7300 Jelling

Mille Stapelfeldt Jørgensen, Ildvedvej 12, 7300 Jelling

Julie Møller, Vongevej 45, 7300 Jelling

Juliane Jans Hagen Mols, Ildvedvej 81, 7300 Jelling

Sara Kathrine Kristiansen, Hvejselvej 81, 7300 Jelling

Hvejsel KirKe – d. 8. maj kl. 10.30

Mathilde Rosenkær Hansen, Bjerlevvej 8, 7300 Jelling

Fie Dall Kristensen, Hvejselvej 63, 7300 Jelling

Camilla Mørk Ursin, Ådalvej 3, 7300 Jelling

Amalie Victoria Hauge, Bjerlevvej 10, 7300 Jelling
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arranGementer

onsDaG D. 6. april Kl. 19.30: 
Sognepræst i Randers: Flemming Kloster Poulsen
Flemming Kloster Poulsen er bla. kendt for at tage ud på værtshuse og stille 
sig op på en ølkasse og fortælle bibelhistorier. Derudover har han skrevet flere 
bøger bla. bogen ”Det uperfekte liv”. Han kommer og holder følgende foredrag:

DET UPERFEKTE LIV
Forestillingen om det perfekte liv er meget udbredt i Europa. Vi jager den per-
fekte krop, den perfekte familie, det perfekte arbejde. Men findes der en mod-
fortælling – en dybere og mere realistisk måde at anskue vores moderne liv og 
samfund? Ja, det gør der, nemlig i de store grundfortællinger om menneskelivet. 
Vi finder dem i Bibelen og litteraturen. Jeg fortæller nogle af dem. De peger 
på, at livet er godt nok selv om, det ikke er perfekt. Hvilken historie skal være 
bestemmende – den om det perfekte liv med penge og succes eller den om, at vi 
er uperfekte mennesker med fejl og mangler, men det er faktisk også godt nok?

aftenen før st. Bededag
torsDaG D. 21. april Kl. 19.00 i Hvejsel KirKe
Denne traditionsrige aften må man bare ikke gå glip af.
Igen i år starter aftenen i Hvejsel kirke med besøg af vores lokale kor Hvejsel 
koret. Der vil også være nogle fællessangs salmer.
Derefter går vi til konfirmandstuen og nyder de varme hveder og synger videre 
sammen.
Alle er hjertelig velkommen og det er gratis at deltage.

UDflUGt!
Sæt kryds i kalenderen sønDaG D. 28 aUGUst! 
Denne dag tager vi på vores årlige hyggelige sogneudflugt. Målet er endnu uvist, 
men vi kan garantere for en hyggelig dag. 
Der er afgang fra Hvejsel kirke omkring kl. 8.30 og hjemkomst ca. 17.00. 
Man tilmelder sig til Fritse Madsen på: 60633254. Turen koster 100 kr. + drik-
kevarer (morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe er betalt). 
Hold øje med dagspressen for nærmere beskrivelse og detaljer om turen.



PRÆSTETEAMET I JELLING
Præsterne i området arbejder som et team. 
Det betyder, at særlige opgaver som minikon-
fi rmander, plejehjemsgudstjenester, vielser 
etc. er opgaver man fordeler ligeligt, og sam-
ti dig fastholder præsterne den lokale ti lknyt-
ning ti l deres sogn. 
For at anskueliggøre det kan man sætt e pro-
center på: For Kollerup-Vindelev og Hvejsels-
Ildveds vedkommende betyder det, at de har 
deres egen præst med 50%. 
Jelling Sogn har deres egen sognepræst 100% 
plus cirka 75% som de to andre præster dæk-
ker.
Det har gennem fl ere år været sådan at præ-
sten i Kollerup og Vindelev har haft  50% i Jel-
ling, og præsten i Hvejsel har haft  25% i Jelling 
og 25% skole-kirke arbejde i provsti et. 
Den sidstnævnte opgave stopper nu. 
Samti dig er Birgitt e Møldrup, foreløbigt for et 
år, blevet asylpræst i Haderslev Sti ft  med 25%. 
Det betyder, at hun i den periode har 25% i 
Jelling, men Gitt e S. Bjerre har 50% i Jelling 
resten af året.

INTERNATIONALE 
MØDER I KIRKEN

Søndag den 24. april kl. 14.00 guds-
tjeneste i Jelling Kirke med altergang og 
kaff ehygge bageft er i sognehuset. 

Torsdag den 26. maj kl. 17.30 EAT & SING 
spise- og sangaft en med beboere på fl ygtnin-
gecenteret. Medbring en ret, så deler vi det, 
der er. Der vil være en rundvisning på engelsk 
på monument-området for alle interesserede 
bageft er og vi slutt er med en kort gudstjene-
ste i kirken cirka kl. 19.00.

CAFÉ PÅ 
SANDVADCENTERET
Der er åben café på asylcenteret
på Sandvadcenteret, Vongevej 42,
hver torsdag i lige uger fra kl. 15.30-
17.00.
Alle er velkomne ti l at kigge ind og drikke 
kaff e. 
Der er hver gang et par frivillige ti lstede, som 
byder indenfor.
Cafeen er startet i et samarbejde mellem 
Røde Kors, to frivillige – Mona Gerstrøm og 
Emmy Hauch – samt sognepræst Birgitt e Møl-
drup, som står for at skabe et hyggeligt sted, 
hvor asylansøgerne kan møde os, og vi kan 
møde dem. (Tag hovedindgangen og trappen 
ned ti l højre).

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

 guds-
tjeneste i Jelling Kirke med altergang og 

hver torsdag i lige uger fra kl. 15.30-

BØRNEGUDSTJENESTER
Onsdag den 6. april kl. 17.00 
Børnegudstjeneste i Jelling Kirke med pizza i sognehuset eft erfølgende. 

Mandag den 16. maj 2. pinsedag kl. 14.00 Friluft sgudstjeneste for hele 
familien i Hvejsel præstegårdshave.

Onsdag den 25. maj kl. 17.00 
Børnegudstjeneste i Jelling Kirke med pizza i sognehuset eft erfølgende.
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92
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.

Der er mulighed for børnepasning ved gudstjeneste i Jelling Kirke første og sidste søndag i måneden.

Søn. d. 10. april 2.s.e.påske 10.30 KB 10.30 BRM1  10.30 GSB1 
Søn. d. 17. april 3.s.e.påske 10.30 KB4

  14.002  09.00 GSB  10.30 GSB1

Tors. d. 21. april     19.00 GSB3 
Fre.d.22. april St. bededag 09.30 KB4  10.30 BRM1 + 15  
  11.00 KB4 

Søn. d. 24. april 4.s.e.påske 10.30 GSB4 10.30 BRM1
  14.00 BRM5   
Søn. d. 1. maj 5.s.e.påske 10.30 KB 09.00 KB   10.30 GSB4

Tors. d. 5. maj Kristi himmelfart 10.30 KB  10.30 BRM4  
Søn. d. 8. maj 6.s.e.påske 10.30 BRM 09.00 BRM  10.30 GSB4 
Søn. d. 15. maj Pinse  10.30 KB  10.30 BRM1+ 14  10.30 GSB1

Man. d. 16. maj 2.pinsedag    14.006 
Søn. d. 22. maj Trinitatis søndag 10.30 KB 10.30 BRM1   09.00 BRM1

Ons. d. 25. maj  17.00 GSB7    
Tors. d. 26. maj  17.30 BRM8    
søn. d. 29. maj 1.s.e.trin. 10.30 BRM   09.00 BRM 10.30 GSB1 
Søn. d. 5. juni 2.s.e.trin 10.30 KB  09.009  10.30 GSB1

Søn. d. 12. juni 3.s.e.trin 10.30 BRM 09.00 BRM1   
Søn. d. 19. juni 4.s.e.trin  14.0010   
Søn. d. 26. juni 5.s.e.trin 10.30 KB  10.30 BRM1 10.30 GSB1 
  14.00 BRM5 

Søn. d. 3. juli 6.s.e.trin 09.00 KB11 10.30 BRM1   
Søn. d. 10. juli 7.s.e.trin 10.30 BRM    09.00 BRM
Søn. d. 17. juli 8.s.e.trin 10.30 BRM  09.00 BRM  
Søn. d. 24. juli 9.s.e.trin 10.30 GSB 09.009  09.00 GSB1 
Søn. d. 31. juli 10.s.e.trin 10.30 KB  09.00 KB  10.30 GSB1

Søn. d. 7. aug. 11.s.e.trin 10.30 KB   19.30 KB1 
Søn. d. 14. aug.  12.s.e.trin 19.30 GSB  10.30 BRM1 10.30 GSB1 
Søn. d. 21. aug. 13.s.e.trin 10.30 KB 10.30 BRM   10.30 GSB12

Søn. d. 28. aug. 14.s.e.trin 10.30 BRM 17.00 BRM16 09.00 BRM 13 
Søn. d. 4. sep. 15.s.e.trin 10.30 KB 10.30 BRM  09.00 BRM

1 Kirkekaffe
2 Indvielse af nyt sognehus v. 

biskoppen
3 St. Bededags arrangement. 

Hvejselkoret medvirker og 
der er efterfølgende varme 
hveder i konfirmandstuen

4 Konfirmation
5 International gudstjeneste
6 Fællesgudstjeneste i præste-

gårdshaven
7 Børnegudstjeneste
8 Eat and Sing
9 Morgensang ved menighe-

den

10 Fællesgudstjeneste 
 med efterfølgende 
 sommermøde
11 Vikingegudstjeneste
12 Med efterfølgende konfir-

mandindskrivning
13 Sogneudflugt

14  Indsamling til kirkens kors-
hær

15 Lisbeth Frøkier prædiker
16  Fyraftenssang for voksne

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

Kalender
aPrIl
Søndag 3. april kl. 16.00 Musikgudstjeneste med gospelkor  Vindelev kirke
Tirsdag d. 5. april kl. 8.30 Morgensang Jelling kirke
Onsdag d. 6. april kl. 19.3 Foredrag: ”Det uperfekte liv” Konfirmandstuen Hvejsel
Torsdag d. 7. april kl. 19.30 Læsekreds ”Effekten af Susan” Kollerup sognestue
Lørdag d. 16. april kl. 10-15 Skovdag for hele familien Lysningen i Kollerup
Tirsdag d. 19. april Sangdag Jelling sognehus
Torsdag d. 21. april kl. 19.00 St. Bededagsarrangement Konfirmandstuen Hvejsel
Søndag d. 24. april kl. 10.30  Musikgudstjeneste - med 2 x Faber Kollerup kirke
Onsdag d. 27. april kl. 10.00 Formiddagscafé Kollerup sognestue
Onsdag d. 27. april kl. 19.30 Fælles forårsmøde med Naser Khader  Jelling sognehus
 
MaJ:
Tirsdag d. 3. maj kl. 8.30 Morgensang Jelling kirke
Tirsdag d. 3. maj kl. 19.30 Caféaften Jelling sognehus
Torsdag d.12. maj kl. 14.00 Sogneudflugt - Møgelkær fængselskirke  Se www.kollerupkirke.dk.
Mandag d. 16. maj kl. 14.00 Friluftsgudstjeneste til pinse Præstegårdshaven Hvejsel
Onsdag d. 25. maj kl. 10.00 Formiddagscafé om H.C. Andersen Kollerup sognestue 
Torsdag d. 26. maj kl. 17.30 EAT & SING  Jelling sognehus og kirke
Tirsdag d. 31. maj kl. 19.30 Læsekreds ”Løgnhalsen fra Umbrien”  Kollerup sognestue.

JUNI:
Tirsdag d. 7. juni kl. 8.30 Morgensang Jelling kirke
Søndag d. 19. juni kl. 10.30  Sommermøde - se nedenfor Kollerup kirke/
  Brandbjerg Højskole
JUlI:
Tirsdag d. 5. juli kl. 8.30 Morgensang Jelling kirke

aUGUST: 
Tirsdag d. 2. august kl. 8.30 Morgensang Jelling kirke
Søndag d. 28. august kl. ?? Sogneudflugt Hvejsel/Ildved sogn

SOMMerMØde
SØndaG den 19. JUnI er der fælleS SOMMerMØde I KOllerUP/BrandBJerG 
I år begynder vi kl. 10.30 med gudstjeneste i kirken, derefter en let frokost på Brandbjerg Højskole til 50,- kr.

Derefter foredrag ved Birgitte og Poul Nygaard, som er hhv. praktiserende læge 
og familieterapeut. De holder foredraget: Hvad er en lykkelig familie?  – ”Vi vil 
give vores bud på hvordan vi tror det kan lykkes at passe på vores familie. Vi tror 
på at problemer kan forebygges og at dårlige vaner kan ændres”.

Birgitte Nygaard prædiker ved gudstjenesten.
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fælles kordag på Brandbjerg
Sangdag for hele familien på Brandbjerg Højskole søndag d. 9. oktober kl. 
9.30 - 17.00.
Der bliver gospelkor for voksne og børn og vi slutter af i kirken med en lille kon-
certgudstjeneste. Hele dagen koster 100 kr. for voksne og gratis for børn.
Korledere for voksne er Mette Riisager fra Odense og pianist Preben Holmberg 
og børnekoret ledes af Rikke Vejs-Pedersen og organist og korledere, hvor vores 
lokale organister Mette Faber og Henrik Rosendal sidder ved klaveret.

Kor:
Vil du gerne være glad på øverste etage?

Synes du det er kedeligt at synge alene?

Kan du godt li’ en kop go’ kaffe/te?

Kan du li’ go’ humor?

Kan du sige ja til nogen af ovenstående, eller bare en af dem, så er Hvejsel Koret 
lige noget for dig.
I Hvejsel koret synger du aldrig alene – der er altid go' humor –  man bliver altid 
glad på øverste etage – og der er altid en kaffe/te pause undervejs.

Hvejsel koret øver torsdage i ulige uger fra kl. 19.30 i konfirmandstuen på 
Hvejsel Præstegård.
Vores korleder er Lone Kau fra Brandbjerg.
Vi starter ny sæson til september og vi vil gerne være flere.

Hvis du vil vide mere, så er du velkommen til at kontakte mig (Lisbeth Pallesen) 
på telefon 20 21 73 36.
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nyt fra mr        af menighedsrådsformand lise lervad

forår i menighedsrådet
Det er begyndt… det pipler og det spir-
rer ude i jorden.
Det spirer også i menighedsrådet, –
meget er i gang, – hvordan mon resul-
taterne bliver?
Det tager tid, at få det hele til at gro.
Måske har du lyst til at være med til at 
få det til at gro… vokse?
Måske har du lyst til at bidrage til og 
med indholdet?

Det er valgår i år. 
Der er brug for dig der ”vil gøre en for-
skel” og har lyst at bringe videre.

vi har lige…
været på Stiftdag i Haderslev stift. En 
spændende dag med morgensang i 
fælleskab med andre råd, vores biskop 
og personale, - workshops med super 
spændende emner og ikke mindst, - en 
dag hvor vi er sammen om at opleve og 
suge til os. Sammenhold, fællesskab er 
vigtige elementer i et sogn og også i et 
menighedsråd.
I vores menighedsråd er nye kontakter 
skabt, – vi kendte ikke hinanden før.
I vores menighedsråd kommer vi med 
forskellige baggrunde. Hér skabes nye 
kontakter, netværk bredes ud og nye 
venskaber opstår.
Nysgerrighed er vigtig… det er lysten 
også. 

Hvad laver vi?
Vi får ideer, undersøger og beslutter, 
- både i enighed og uenighed, med for-

undring og gode argumenter.
Vi arrangerer sociale arrangementer, 
byder ind med alvor og latter, - med-
indflydelse.
Vi vælger foredragsemner, koncerter, 
film og sang.
Hvad er vores dna i Hvejsel sogn, - 
hvordan vil vi gerne det skal være… 
Det er hér du er vigtig.

Menighedsrådsarbejdet er også sam-
arbejde med provsten og biskoppen, 
provstiet og stiftet. Møder med arki-
tekter, konsulenter, kirkens medar-
bejdere, regnskabsfolk og ikke mindst, 
samarbejdet med vores præst.
Der er mulighed for mange kasketter, 
- der er mulighed for at lære nyt. 

Vi rækker hånden ud til de frivillige. 
Frivillige der bidrager til at brede vif-
ten af muligheder ud.
Frivillige der arrangerer sogneudflugt, 
hjælper med at brygge kaffe og hente 
stole, - eller skaber gode kontakter. 

Har vi sået et lille frø, der prikker lidt 
i dig… så tag fat i os, og lad os fortælle 
mere, - eller lade os vide at du gerne 
vil bidrage og stille op til et spændende 
og farverigt arbejde i menighedsrådet. 
Hvejsel sogn har brug for dig.

lige nu:
Foråret i Hvejsel sogn byder på en 
kirkemur i Hvejsel der skal repareres. 
Vi er ved at lægge sidste hånd på til-
ladelser og metode. Tilgængeligheden 
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i Ildved er på vej, - men også her er 
de sidste formaliteter under udarbej-
delse. Et større arbejde ved Hvejsel 
Kirke har taget sin spæde begyndelse. 
Der er konstateret råd i spærfødder 
og ved sidste synsgennemgang, måtte 
håndværkerne konstatere, at vi ikke 
kan fortsætte med at afvente. Derfor 
er vi i gang med de indledende aftaler 
omkring det videre forløb, overblik 

skal skabes omkring metoder, aktører 
og ikke mindst økonomien.
I skrivende stund smiler solen, – 
græsset råber på at blive revet fri for 
blade… og ja, foråret er på vej.
Lad os nyde det og lad os hjælpe hin-
anden med at skabe liv og et fælleskab 
i Hvejsel sogn.
Bedste forår  - ønsker Hvejsel-Ildved 
menighedsråd / Lise Lervad. 

nyt fra Kirsam
Kirsam  2016
Nu er foråret der lige om lidt, og inden 
længe er vi i gang på kirkegårdene 
igen, og det glæder vi os til.
Da påsken er meget tidlig i år, bliver 
der ikke plantet forårsblomster op til 
påske, da de ikke kan være klar så tid-
ligt. Hvis grandækningen ikke er pæn 
længere, bliver den pillet af og så plan-
ter vi lige efter påske. Så er der også 
bedre plads til jeres egne blomster på 
gravstedet.
Ellers er det ukrudtet der skal holdes 
væk, og gravstedhækkene som vil bli-
ve klippet i forårstiden.
Omlægninger på kirkegårdene er også 
godt i gang og dele af det er godkendt 
ved provstiet, så disse vil også ske hen 
over året. Da det mest er græs, der skal 
omlægges til, er det i maj og august/
september måned der vil ske nedlæg-
ninger af tomme gravsteder, og nyt 
græs skal gro. 
Da vi fortsat vil have en spændende 
kirkegård fremadrettet, vil der være 

flere områder med stauder og buske, 
primært i firkanter, som indrammer 
et nedlagt gravsted, i græsset.
I vores nye vedtægter på kirkegårdene 
henviser vi til Vejle provstis takster for 
vedligehold på gravsteder. Der er der 
også en ydelsesforklaring på, hvad der 
bliver gjort for pengene. Indtil nu har 
der været en forskel på, om der beta-
les for 1 år af gangen eller en flerårig 
aftale, men i den nye ydelsesforkla-
ring er det ens ydelse, som bl.a. er: 
Udskiftning af ral efter behov og lige-
ledes planter der fornyes efter behov 
dog ikke mere end 2 udskiftninger på 
en fredningsperiode på 25 år for kiste-
pladser eller 15 år for urner.
Og så en opfordring til at komme op på 
kirkegårdene og se årets gang, der vil 
være mange blomster, tulipaner, stau-
der, buske og Hvejsels magnolietræ 
som blomstrer lige om lidt.

Forårshilsen
Graver Marianne Rasmussen
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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: 
Louise Madsen, tlf. 29 31 51 83
Mail: louisermad@yahoo.dk

Kirkesanger:
Grethe G. Hansen, tlf. 20 29 90 09
Mail: grethe1005@hotmail.com

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:
Lise Hjortkjær Lervad
Ådalvej 9, 7300 Jelling
Tlf. 75 87 30 32. Mail:  liselervad@gmail.com

Kirkeværge ved Hvejsel og ildved kirker:
Niels Sørensen
Vongevej 26, Sandvad, 7300 Jelling
Tlf. 75 87 34 48

regnskabsfører:
Bente Loft Nielsen, Dit Bogholderi
Ringvejen 65, 7300 Jelling
Tlf. 28 69 68 38
Mail: bente@dit-bogholderi.dk

Deadline næste kirkeblad den XXXXXXs 2016. 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. til 8. kl.

Onsdag kl. 19.30-21.00
S-rover, over 8. kl.

Søndag i lige uger 
kl. 14.00-16.00

Familiespejder (barn/
forældre)

Gruppeleder: Jennie Ojczyk,
40556118, jennie@jodesign.dk
Ny fmd: Grupperådsformand:
Lars Frydendal, 53636400,
lmfrydendal@gmail.com
Kasserer:
Søren Thomsen Lund, 25434770,
sorentlund@fibermail.dk
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 S-rover:
Rasmus Mogensen, 60 49 26 70,
rasm9628@gmail.com

Vi ses på spejderpladsen
Ildvedvej 105, Ådal

nyttige links:
www.hvejselkirke.dk – www.ildvedkirke.dk




