
Jeg møder mange mennesker i min 
hverdag, som påstår, at de ikke slår 
til. Ja, det er nærmest som om, det er 
blevet en folkesygdom ikke at slå til. 
Et fælles mantra! 
Man føler ikke, at man slår til som 
forældre eller livsledsager. Man slår 
ikke til hverken derhjemme eller på 
arbejdet. Og man slår da slet ikke til 
begge steder på én gang. Fungerer 
det, det ene sted, så halter det, det 
andet. Og så kommer det dybe suk, 
langt inde fra sjælen: - Jeg slår ikke 
til! – underforstået: jeg dur ikke.
Men hvem er overhovedet også kom-
met på den idé, at man skal slå til? 
Og hvad vil det sige at slå til? 
Hvor meget skal man kunne over-
komme for at kunne slå til.
Hvad nu hvis det er en del af vores 
natur, at vi ikke slår til. At vi ikke 
synes, vi kan overkomme alt. Hvad 
nu, hvis der er en mening med det? 
Hvad nu hvis det betyder, at vi skal 

tænke ud over os selv. Stå sammen, 
nægte kun at regne med vore egne 
ressourcer. Åbne os for verden, hin-
anden, livet og Gud.
Når man indser, at man ikke slår til, 
når man giver op, ja da viser det sig, 
at livet åbner for nogle ressourcer, 
der ikke kommer fra en selv.
De gange, der er sket noget vigtigt i 
ens liv, har sjældent været, når man 
har mandet sig op og taget sig sam-
men – men derimod, når man er 
holdt op med at anstrenge sig, har 
givet slip og åbnet sig for hjælp fra 
mennesker og fra Gud.
I kirken har vi et særligt ord, der 
samler denne visdom, nemlig nåde. 
Det er nåden, der viser sig, favner 
os og bærer os, når vi tør opgive at 
skulle slå til. 
Nåden siger til os: du behøver ikke 
slå til, det er nok at du er til – resten 
er ren bonus.

Gitte Sandager Bjerre

At slå til...

Nr. 2 April - juli 2017 80. årg.

Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten

Til samtlige husstande
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Tænd lys i Ildved
Nu kan man også tænde lys i Ildved 
kirke! Som vi har haft det i et par år i 
Hvejsel kirke, har vi nu også fået lavet 
det i Ildved. I våbenhuset står en kurv 
med fyrfadslys, som man er velkom-
men til at tage af, bringe det ind i kir-
ken, sætte det i døbefonten og tænde 
det (der er tændstikker ved døbefon-
ten)
Og hvorfor nu dét, kan man spørge, –
hvad skal det gøre godt for?
Ja, man kan jo tænde et lys af mange 
årsager. Måske er man jublende lykke-
lig over at have fået et lille barn, været 
blevet rask efter voldsom sygdom eller 
have mødt kærligheden. Måske har 
man mistet en, man havde kær, ken-
der en der er syg, måske er man i krise. 
Det, at tænde et lys, kan være et lille 
ritual, som er med til at samle tanker-
ne, inden man måske beder en bøn, 
eller blot reflekterer over det, som lig-
ger en på sinde.

Vi 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. holde 
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 75 87 33 22.              Gitte Sandager Bjerre
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”Giv mig et fromt, enfoldigt sind”
Men jeg beder ikke om dumhed. 
Jeg beder om at forstå, at jeg ikke skal forstå. 
Lad mig gå fra forstanden så jeg kommer til fornuft. 
Så jeg begriber det ubegribelige.
Min forstand fortæller mig, at jeg skal være afholdt for at blive holdt af. Den 
fortæller mig, at jeg kun bliver elsket, hvis jeg gør ret, og at jeg ikke bliver elsket, 
hvis jeg er slet.
Jeg forstår ikke, at jeg elskes, slet og ret.
Lad mig se kærligheden, når den gives. 
Lad mig se gaven, og lad mig tro den, når jeg får den, uden at have gjort mig 
fortjent til den.
Løs mig fra tanken om min egen foretagsomheds frugt.
Tag det hovmod fra mig, at jeg kun vil tage imod det, jeg forstår.
Lad mig erfare kærligheden med mit altid uerfarne hjerte, så jeg får forstand på 
kærligheden.
Så jeg kan elske.
Tak for gaven som er over al forstand

Fra "Himlen i mine fodsåler"

Ud over al forstand



Konfirmandforberedelse
VIGTIGT – KONFIRMATION  2018
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Kære kommende konfirmander og jeres forældre

I inviteres hermed til indskrivning til konfirmation 2018

Det er søndag d. 10 september, hvor vi begynder med gudstjeneste i Ildved kirke 
kl. 10.30 og derefter vil jeg fortælle lidt om konfirmationsforberedelsen. 

Da der er rigtig mange fra den kommende 7. årgang, som ikke 
går på Kollerup skole, vil jeg meget gerne senest d. 15/6 2017 have 
besked om, hvor I ønsker at gå til forberedelse, og hvor I gerne vil 
konfirmeres.

Og hvordan er det nu lige 
med konfirmationer og konfirmationsforberedelse?

Hvor skal man gå til præst, hvor kan man bliver 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. 

Hvis man går i skole i Kollerup, så vil man automatisk få et brev om konfirmand-
indskrivning først i juni i 6. kl. 

Går man på Bredagerskolen, Jelling Friskole eller et andet sted, må man selv 
være opmærksom på invitationen, som altid kommer i foråretsnummeret af kir-
kebladet (dette nummer)

Skulle tidspunktet for forberedelsen ikke passe sammen med ens skole (det 
 passer dog altid med Bredager og oftest også med friskolen i Jelling), har man 
også mulighed for at 
følge forberedelsen 
det sted, man går 
i skole, og så blive 
konfirmeret i Hvej-
sel eller Ildved kirke.

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



Hvejsel d. 7 maj kl. 10.30

Sofie Ursin, Ådalvej 3, 7300 Jelling
Lærke Solhøj Kjær, Givskudvej 3, 
7300 Jelling
Nikolaj Busk Mikkelsen, Vongevej 76, 
Fousing, 7300 Jelling
Jonas Holmberg Nielsen, Ådalvej 12, 
7300 Jelling
Julie Goldbersen, Hygumvej 49,
 7300 Jelling
Frederik Simonsen, Vongevej 52, 
Ådal 7300 Jelling
Emma Waskiw, Hvejselvej 60, 
7300 Jelling
Caroline Bager Mejlvang, Hvejselvej 
71, 7300 Jelling
Marcus Schou Sørensen, Tremhuse-
vej 6, Bjerlev, 7300 Jelling
Rasmus Nedergaard Uhrskov, 
Mindstrupvej 7, 7173 Vonge

Sille Skinnerup, Ådalvej 33, 
7300 Jelling
Regitze Sandager Bjerre, 
Hvejselvej 69, 7300 Jelling
Katrine R. B. Jæger, Hvejselvej 22, 
7300 Jelling

Ildved d. 14. maj. kl. 10.30

Amalie Møller Knudsen, 
Agervej 13 B, 7300 Jelling
Rasmus Christiansen, Ådalvej 46, 
7160 Tørring
Josephine Kjær Nørgaard Skarby, 
Ildvedvej 22, 7300 Jelling
Mette Dideriksen, Engvej 5, 
7300 Jelling
Nanna Bygvrå Laursen, Agervej 14, 
7300 Jelling
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Årets konfirmander

Sorggruppe · Giv plads til din sorg 
Tilbud om sorggruppe. 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 sygeplejerske Kirsa Dall Kristensen
Der vil være 7 møder hen over efteråret: 16 aug., 30 aug., 13. sep., 27 sep., 11 okt., 
25. okt. og  8. nov. i Sognehuset i Jelling fra kl. 19.00 - 20.30.
Vi byder på kaffe og te, og det er gratis at deltage. Man kan benytte sig af kirke-
bilen. 
Man tilmelder sig hos Gitte Sandager Bjerre 75873322 eller gsw@km.dk
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AKTIVITeTer

SKæRTORSDAGSARRANGEMENT
Torsdag den 13. april kl. 17.00:
SKærTOrSdAGS mIddAG
Med foråret kommer også en af vore 
dejlige traditioner igen – nemlig skær-
torsdagsgudstjeneste i Hvejsel Kirke 
kl. 17.00 og derefter et aftenmåltid i 
konfirmandstuen.
Dette skal vi selvfølgelig også have i 
2017, og vi håber, at rigtig mange har 
lyst til at deltage. 
Vi har dog begrænset plads i vores 
konfirmandstue, så det bliver efter 
princippet først til mølle.

Tilmelding kan ske til Fritse Madsen 
på 6063 3254 senest 1. april 
(Man er meget velkommen til at 
benytte sig af kirkebilen – 70201222)

AfTenen før ST. bededAG
Torsdag den 11. maj kl. 19.00 i Hvejsel Kirke.
Denne hyggelige forårsaften 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 i konfirmandstuen og nyder de varme hveder og synger videre og 
hygger os sammen.
Alle er hjertelig velkommen og det er gratis at deltage.
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SOGneUdflUGT
den 27. AUGUST 2017

Turen går til ribe og  

Verdens naturarv: Vadehavet 
Med besøg på det nye vadehavscenter

Årets sogneudflugt – som er et fantastisk til-
bud til børn, unge og voksne går i år til egnen 
omkring Ribe.
Vi begynder med gudstjeneste i Ribe domkirke, 
som jo, trods den er en gammel kirke, bærer 
præg af maleren Carl-Henning Pedersens far-
veglade udsmykning af kirkens korrunding. 
Efter gudstjenesten vil der være en to-retters 
middag på restaurant Backhaus to minutters 
gang fra domkirken. 
Efter middagen stiger vi på bussen, og kører en 
tur til Mandø (hvis vejret tillader det – det kan 
vi først vide på dagen). 
Efter besøget på Mandø, hvor der også vil være 
mulighed for at strække benene uden for bus-
sen, kører vi til det nye Vadehavscenter i Vester 
Vedsted, hvor en guide vil vise os rundt, og vi får 
også tid på egen hånd. 
Til slut drikker vi kaffe og spiser den medbragte 
kage (har du lyst til at bage? – så sig det ved til-
meldingen) inden turen atter går nordpå. 
Vi forventer at være hjemme ca. kl. 17.00.
Pris for turen: 150 kr. + drikkevarer til maden (børn under 15 er gratis).
PrOGrAm fOr TUren:

Kl. 08.15  Afgang Hvejsel kirke (der serveres morgenbrød i bussen)
Kl. 10.00  Gudstjeneste i Ribe domkirke
Kl. 11.30  Middag på Restaurant Backhaus 
Kl. 12.45  Afgang til Mandø
Kl. 14.00  Afgang fra Mandø
Kl. 14.30  Besøg på det nye Vadehavscenter med rundvisning.
Kl. 17.00  (ca.) Hjemkomst Hvejsel kirke

Tilmelding til Fritse Madsen på 60633254 senest d. 18 aug. 
Vi håber rigtig mange har lyst til at tage med!



KIrSAm
Kirkesamarbejdet har fejret 5 års dag, 
og jeg kan kun sige at det stadig er et en 
dejlig og spændende måde at arbejde 
på. Mange forskelligartede opgaver, 
som skal løses, med os 6 ansatte, der 
alle har en stor pose forskelligartede 
kompetencer, en sparring der gør, at 
tingene lykkes ved fælles hjælp. 
Der skal kurser til for at vi udvikler os 
og får ny viden, derfor har flere af os 
i vinterens løb været på kurser, i alt 
fra det grønne til rengøring af kirkens 
inventar, til kommunikation. Midt i 
marts er der 2 dage, hvor vi alle skal 
lære lidt om ergonomi, og midt maj er 
der et opfølgende førstehjælps kursus 
med hjertestarter og alm. førstehjælp. 
Det bliver for ansatte og menigheds-
rådsmedlemmer.

Og den bedste tid på året er nu, hvor 
gran skal af, solen skinner og forårs-
blomsterne skal i jorden. Gravsteds-
hækkene er vi ved at klippe nu, så 
vejret er lidt afgørende for os, men 
påsketiden glæder vi os til, hvor kir-
ken bliver pyntet med påskeliljer, og 
lidt forår udenfor i krukkerne.
På kirkegården passer vi rigtig mange 
gravsteder, på hvert gravplads er der 
et skilt med et nr. på, og fra dette forår 
kommer der endnu et skilt, på dem der 
passer deres gravsted selv, med et pas-
ses privat.
På kirkegårdene er der også flere 
spændende forårsløg og stauder der 
pibler frem så kom og kig og hils på os.

Venlig hilsen
Graver Marianne Rasmussen



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

FRIlUFTSGUDSTJENESTE

Mandag d. 5. juni, 2. pinsedag, kl. 14.00 er der traditionen tro pinsegudstjeneste 
i Hvejsel præstegårdshave for Jelling, Kollerup-Vindelev og Hvejsel-Ildved sogne. (I 
tilfælde af regn flyttes gudstjenesten til Hvejsel kirke). Jelling pigekor og børnekor og 
Jelling Kirkes husorkester deltager.
Aadal-spejderne pryder haven med deres uniformer og faner.
Efter gudstjenesten, som holdes af præsterne Birgitte Møldrup, Maibrit Pedersen og 
Gitte Sandager Bjerre i fællesskab serveres der kaffe og kage i det grønne.
Tag et tæppe med som kirkebænk (der er også stillet et antal stole op) og vær med til 
at fejre gudstjeneste i det grønne. 
Alle er hjertelig velkomne !

SOMMERMØDE
Søndag den 18. Juni: Fælles som-
mermøde med Mads Fuglede.
Sognene går hvert år sammen om 
et fælles sommermøde. 
I år begynder vi kl. 10.30 med 
gudstjeneste i Kollerup Kirke, der-
efter en let frokost på Brandbjerg 
Højskole til 50,- kr.
Efter frokosten er der foredrag 
ved USA-ekspert Mads Fuglede, 
der fortæller om udviklingen i USA 
ikke mindst efter valget af Donald 
Trup som præsident.
Mads Fuglede prædiker også ved 
gudstjenesten.

Fællessider_Nr_02_2017.indd   1 20/03/17   08.00
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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.

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

Søndag 2. april Mariæ bebudelses  10.30 MPE 19.30 MPE  9.00 MPE 
Søndag 9 april Palmesøndag 14.00 MPE16+17+18  10.30 brM4  10.30 GSb4

Torsdag 13. april Skærtorsdag 19.30 MPE15  19.30 brM 17.00 GSb15 
Fredag 14. april Langfredag 10.30 MPE 10.30 brM4   10.30 GSb 
Søndag 16 april Påskedag 10.30 MPE19  10.30 brM4 + 12  10.30 GSb4

Mandag 17 april 2. påskedag 10.30 brM20    
Søndag 23. april 1.s.e.påske 10.30 brM1 9.00 GSb  10.30 GSb4 
Onsdag 26 april     17.00 GSb14 
Søndag 30 april  2.s.e.påske 10.30 MPE  10.30 brM4  9.00 brM
Søndag 7. maj 3.s.e.påske 09.30 MP1 10.30 brM4  10.30 GSb1 
  11.00 MPE1 
Torsdag 11. maj     19.00 GSb2 
Fredag 12. maj St. bededag 09.30 GSb1  10.30 brM4 
  11.00 GSb1

Søndag 14. maj 4.s.e.påske 10.30 MPE1 09.005   10.30 GSb1

Søndag 21. maj 5.s.e.påske 10.30 MPE 10.30 brM1  09.00 MP
Torsdag 25. maj Kristi Himmelfartsdag 10.00 brM6+19   10.30 GSb4

Søndag 28. maj 6.s.e.påske 10.30 MPE  10.30 brM2

Søndag 4. juni Pinsedag 10.30 MPE 10.30 brM4+12   10.30 GSb4

Mandag 5. juni 2. pinsedag    14.003

Søndag 11. juni Trinitatis søndag 10.30 Kb  09.00 Kb 10.30 GSb4

Onsdag 14. juni  17.00 GSb11

Søndag 18. juni 1. s.e.trin.  10.307

Søndag 25. juni 2. s.e.trin. 10.30 Kb  10.30 brM4  09.00 brM
Søndag 2. juli 3. s.e.trin. 10.30 Kb 09.00 Kb  10.30 GSb4

Søndag 9. juli 4. s.e.trin. 09.00 Kb8  10.30 GSb4

Søndag 16. juli 5. s.e.trin. 10.30 Kb 09.00 Kb   10.30 GSb4

Søndag 23. juli 6. s.e.trin.  10.30 brM4

Søndag 30. juli 7. s.e.trin. 10.30 brM   09.00 brM
Søndag 6. august 8. s.e.trin. 10.30 brM  09.00 brM
Søndag 13. august 9. s.e.trin. 10.30 Kb  09.005 10.30 GSb4

Torsdag 17. august   17.0013

1 Konfirmation
2 St. bededags-arrange-

ment. Hvejselkoret med-
virker og efterfølgende 
er der varme hveder i 
konfirmandstuen

3 Friluftsgudstjeneste 
i Præstegårdshaven i 
Hvejsel

4 Kirkekaffe

5 Morgensang ved menig-
heden

6 radiotransmission
7 Gudstjeneste med efter-

følgende sommermøde 
på brandbjerg

8 Vikingegudstjeneste
9 Sogneudflugt
10 Konfirmandskrivning

11 børnegudstjeneste med 
dåbstema 

12 Indsamling
13 Fyraftenssang: 17. aug.: 

For voksne med Iben 
Krogsdal - 30. aug.: For 
unge med Janne Wind - 

 14. sep: For børn ved
 Elsebeth Lindegaard
14 børneteater m. efterføl-

gende pizza i konfirmand-
stuen i Hvejsel

15 Med efterfølgende Skær-
torsdagsarrangement

16 Palmesøndagsoptræden
17 Pigekoret medvirker
18 børnekoret medvirker
19 Palestrinakoret medvirker
20 Højmesse og internatio-

nal gudstjeneste

KB  Kristian bøcker, Jelling 
GSB  Gitte Sandager bjerre, Hvejsel-Ildved  
BRM  birgitte rosager Møldrup, Kollerup-Vindelev 
MPE  Maibrit Pedersen (Vikar, Jelling) 

GUDSTJENESTER
DATO NAVN JElliNG KOllERUP ViNDElEV  HVEJSEl ilDVED
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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.

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

Søndag 2. april Mariæ bebudelses  10.30 MPE 19.30 MPE  9.00 MPE 
Søndag 9 april Palmesøndag 14.00 MPE16+17+18  10.30 brM4  10.30 GSb4

Torsdag 13. april Skærtorsdag 19.30 MPE15  19.30 brM 17.00 GSb15 
Fredag 14. april Langfredag 10.30 MPE 10.30 brM4   10.30 GSb 
Søndag 16 april Påskedag 10.30 MPE19  10.30 brM4 + 12  10.30 GSb4

Mandag 17 april 2. påskedag 10.30 brM20    
Søndag 23. april 1.s.e.påske 10.30 brM1 9.00 GSb  10.30 GSb4 
Onsdag 26 april     17.00 GSb14 
Søndag 30 april  2.s.e.påske 10.30 MPE  10.30 brM4  9.00 brM
Søndag 7. maj 3.s.e.påske 09.30 MP1 10.30 brM4  10.30 GSb1 
  11.00 MPE1 
Torsdag 11. maj     19.00 GSb2 
Fredag 12. maj St. bededag 09.30 GSb1  10.30 brM4 
  11.00 GSb1

Søndag 14. maj 4.s.e.påske 10.30 MPE1 09.005   10.30 GSb1

Søndag 21. maj 5.s.e.påske 10.30 MPE 10.30 brM1  09.00 MP
Torsdag 25. maj Kristi Himmelfartsdag 10.00 brM6+19   10.30 GSb4

Søndag 28. maj 6.s.e.påske 10.30 MPE  10.30 brM2

Søndag 4. juni Pinsedag 10.30 MPE 10.30 brM4+12   10.30 GSb4

Mandag 5. juni 2. pinsedag    14.003

Søndag 11. juni Trinitatis søndag 10.30 Kb  09.00 Kb 10.30 GSb4

Onsdag 14. juni  17.00 GSb11

Søndag 18. juni 1. s.e.trin.  10.307

Søndag 25. juni 2. s.e.trin. 10.30 Kb  10.30 brM4  09.00 brM
Søndag 2. juli 3. s.e.trin. 10.30 Kb 09.00 Kb  10.30 GSb4

Søndag 9. juli 4. s.e.trin. 09.00 Kb8  10.30 GSb4

Søndag 16. juli 5. s.e.trin. 10.30 Kb 09.00 Kb   10.30 GSb4

Søndag 23. juli 6. s.e.trin.  10.30 brM4

Søndag 30. juli 7. s.e.trin. 10.30 brM   09.00 brM
Søndag 6. august 8. s.e.trin. 10.30 brM  09.00 brM
Søndag 13. august 9. s.e.trin. 10.30 Kb  09.005 10.30 GSb4

Torsdag 17. august   17.0013

1 Konfirmation
2 St. bededags-arrange-

ment. Hvejselkoret med-
virker og efterfølgende 
er der varme hveder i 
konfirmandstuen

3 Friluftsgudstjeneste 
i Præstegårdshaven i 
Hvejsel

4 Kirkekaffe

5 Morgensang ved menig-
heden

6 radiotransmission
7 Gudstjeneste med efter-

følgende sommermøde 
på brandbjerg

8 Vikingegudstjeneste
9 Sogneudflugt
10 Konfirmandskrivning

11 børnegudstjeneste med 
dåbstema 

12 Indsamling
13 Fyraftenssang: 17. aug.: 

For voksne med Iben 
Krogsdal - 30. aug.: For 
unge med Janne Wind - 

 14. sep: For børn ved
 Elsebeth Lindegaard
14 børneteater m. efterføl-

gende pizza i konfirmand-
stuen i Hvejsel

15 Med efterfølgende Skær-
torsdagsarrangement

16 Palmesøndagsoptræden
17 Pigekoret medvirker
18 børnekoret medvirker
19 Palestrinakoret medvirker
20 Højmesse og internatio-

nal gudstjeneste

KB  Kristian bøcker, Jelling 
GSB  Gitte Sandager bjerre, Hvejsel-Ildved  
BRM  birgitte rosager Møldrup, Kollerup-Vindelev 
MPE  Maibrit Pedersen (Vikar, Jelling) 

GUDSTJENESTER
DATO NAVN JElliNG KOllERUP ViNDElEV  HVEJSEl ilDVED
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Kalender
aPrIl

Tirsdag den 4. april kl. 8.30 Morgensang Jelling Kirke

Søndag den 9. april kl 14.00 Påskedrama Jelling Kirke

Torsdag den 13. april kl. 17.00 Skærtorsdags arrangement Konfirmandstuen,
  Hvejsel

Onsdag den 19. april kl. 10.00 Formiddagscafé om Kirkens Korshær Kollerup Sognestue

Onsdag den 26. april kl. 17.00 Børneteater og pizza Hvejsel Kirke

Onsdag den 26. april 20.00-21.30 Momento Jelling Kirke

MaJ:

Tirsdag den 2. maj kl. 8.30 Morgensang Jelling Kirke

Lørdag den 6. maj kl. 9.30 Forårsklargøring i LYSNINGEN Præstegårdsskoven,
  Kollerup

Tirsdag den 9. maj kl. 15.00 Sogneudflugt til Uldum Kær og Kirke Kollerup

Onsdag den 10. maj kl. 19.30 Læsekreds ”Den Stjålne vej” Kollerup Sognestue

Torsdag den. 11 maj kl.19.00 Før St Bededag og varme hveder Konfirmandstuen,
  Hvejsel

Onsdag den 24. maj kl. 10.00 Formiddagscafé med Ruth Mølgaard Kollerup Sognestue

JUnI:

Mandag den 5. juni kl. 14.00 Friluftsgudstjeneste Hvejsel

Tirsdag den 6. juni kl. 8.30 Morgensang Jelling Kirke

Onsdag den 14. juni kl. 17.00 Børnegudstjeneste og fællesspisning Jelling Kirke

Søndag den 18. juni kl. 10.30  Sommermøde med Mads Fuglede Kollerup Kirke/
  Brandbjerg

JUlI:

Tirsdag den 4. juli kl. 8.30 Morgensang Jelling Kirke

Søndag den 9. juli kl. 9.00 Vikingegudstjeneste Jelling Kirke

aUGUST: 

Tirsdag den 1. august kl. 8.30 Morgensang Jelling Kirke

Torsdag den 17. august kl. 17.00 Fyraftenssang for ”voksne” Kollerup Kirke

Onsdag den 23. august kl. 19.30 Læsekreds om ”Alt det lys vi ikke ser” Sognestuen
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Fra formandsrådet 
Det nye menighedsråd er kommet 
godt i gang. Vi har fået fordelt poster-
ne og er i gang med arbejdet. Der er 
mange spændende opgaver at tage fat 
på og meget at sætte sig ind i. 
For de fleste af os er det en hel ny ver-
den der åbner sig, men heldigvis har vi 
det gamle råd at trække på, hvis vi er i 
tvivl om noget.
Nogle af de opgaver vi arbejder på er 
sideskibet i Hvejsel og omlægningen 
af kirkegårdene i Hvejsel og Ildved. 
Kirkegårdene omlægges så der bliver 
en bedre helhed, da antallet af begra-
velser er faldende og der bliver flere 
urnegravsteder.
Kirkemuren i Hvejsel er blevet færdig 
og flot ser den ud. Vi er meget tilfredse 
med resultatet. 
Forhåbentlig kan den nu holde i man-
ge år.
Tilgængelighedsprojektet i Ildved 
har været en udfordring og er det 

stadig. Pladsen er ikke blevet som vi 
har ønsket og derfor er det aftalt med 
entreprenøren at der skal ændres på 
belægningen, så resultatet bliver til-
fredsstillende og brugbart.
Det vil ske i løbet af foråret, så vi er 
klar til sommeren.
Aktivitetsudvalget er i fuld gang med 
at lave nye arrangementer. Det er 
spændende tiltag, som er relevante for 
alle og vi vil opfordre folk til at deltage.
En af de store opgaver vi har foran os, 
er spærfødder og nyt tag på Hvejsel 
Kirke. Det er et langvarigt projekt der 
kræver hjælp fra konsulenter, arkitekt 
og Nationalmuseet. Der er mange ting 
der skal tages hensyn til, inden vi kan 
påbegynde arbejdet.
Vi glæder os til arbejdet i rådet de 
næste par år og ser frem til at møde jer 
i kirken eller til nogle af vores arran-
gementer.

Find Rasmussen (formand) og 

Lone Steffensen (næstformand og sekretær)
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nYT frA menIGHedSrÅdeT 

Præsentation af menighedsrådet
Mit navn er find rasmussen, og 
jeg er blevet valgt som formand for 
menighedsrådet. 
Jeg er født og opvokset i Ildved, hvor 
jeg for 22 år siden overtog mit føde-
hjem, og stadig bor i dag. Jeg er gift 
med Jette, og vi har tre børn på hhv. 
19, 22 og 23 år. Til daglig er jeg por-
tør på Vejle Sygehus, og derudover 
driver jeg et fritidslandbrug. Jeg har 
haft en del bestyrelsesarbejde i mange 

år, men begyndte at drosle ned, så da 
jeg blev opfordret til at gå ind i menig-
hedsrådsarbejdet, sagde jeg ja, da jeg 
mener, det er vigtigt at arbejde for det 
lokale. Jeg vil gerne, at kirken skal 
kunne rumme alle, og at den kan være 
med til at skabe rammer for kulturli-
vet her i sognet. 
Med de ord vil jeg ydmygt starte arbej-
det i samarbejde med Gitte, medarbej-
derne og det nye menighedsråd. 



14

Jeg hedder maya frimand Som-
mer og er bosiddende i Hvejsel sam-
men med Henrik og vores to piger.
Jeg har som menneske og fagperson 
en interesse i min omverden og i de 
menneskelige relationer og dynamik-
ker, som påvirker os alle – om det så 
er på hjemmebanen, på arbejdet, i kir-
ken, i nærmiljøet eller andre steder i 
vores samfund.
Derfor er det for mig en personlig glæ-
de og udfordring at være med i Hvejsel 
menighedsråd, da vi her sammen kan 
arbejde, udbygge og forny det tidlige-
res menighedsråds opgaver for Hvej-
sel og Ildved kirker og de små lokale 
samfund omkring kirkerne.
Jeg ønsker at være med til skabe så 
meget engagement omkring vores kir-
ker at det bliver gadekæret, hvor både 
nuværende og ny tilflyttede borgere 
mødes for at samtale og udveksle tan-
ker, visioner og problematikker etc. 
Det er ved gadekæret at relationerne 
og tilknytningen til skabes, informa-
tioner deles, og hvor det er muligt at 
lære sine nye og gamle naboer (på 
tværs af byer, tro, generationer, job) 
at kende og gøre en forskel for dem og 
vores sogn.

Jeg hedder mads brogaard früh-
stück, er 47 år og bor i Fousing. Jeg 
har tre børn, som dog ikke bor hos 
mig. Jeg har i øvrigt boet her i sognet 
næsten hele mit liv. Jeg er uddannet 
landmand, men har de sidste 14 år 
arbejdet ved VELUX i Thyregod. Min 
fritid bruger jeg på korsang og måske 
lidt skuespil, hvis jeg kan finde tid til 
det. I det her helt nye menighedsråd, 
har jeg fået titlen som kirkeværge og 

jeg glæder mig til at være med til at 
tage vare på vores smukke gamle byg-
ninger. Ellers glæder jeg mig til en 
spændende og sjov periode sammen 
med de andre ”rødder”.

Jeg hedder lone lincoln Steffen-
sen og er 44 år. Jeg bor i Ildved med 
min mand Henrik og vores to børn på 
18 og 21. Jeg er ved at uddanne mig til 
Social- og sundhedsassistent.
Jeg stillede op til menighedsrådet, 
fordi jeg gerne vil være med til at 
udvikle vores sogn, så vi kan få flere 
til at bruge kirken, både ved at deltage 
i gudstjenester, men også ved at lave 
arrangementer, der kan få os alle til at 
se kirken som en del af vores hverdag. 
Jeg vil gerne, at vi kan bruge kirken til 
flere ting, end vi gør i dag.
Det er en ny verden, der åbner sig 
for mig mht. menighedsrådet og den 
måde, det fungerer på. Jeg har aldrig 
tænkt over de opgaver, der ligger i det 
at være med i rådet, og det er derfor 
meget spændende at få en indsigt i de 
forskellige opgaver. 
Jeg håber at møde mange af jer i kir-
ken og til arrangementer, og glæder 
mig til de næste par år i menigheds-
rådet.

Mit navn er maria Wacher, 35 år og 
bor sammen med min mand og vores 
to børn på henholdsvis 3 og 1 år. 
Vi bor i Bjerlev på en nedlagt ejendom 
med et par islandske heste og vores 
dejlige hund. Derudover hører også 
nogle katte og høns til på ”gården” 
som varierer lidt i antal :-)
Ud over at være mor til vores skønne 
børn og gift med min dejlige mand, er 
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jeg frisør i en hyggelig lille salon i Vej-
le, Made by Jeanne, hvor jeg nyder at 
gøre mine kunder glade og sparre med 
mine kollegaer.
Jeg er kommet i Hvejsel/Ildved me nig-
hedsråd, hvor jeg har fået posten som 
kasserer og derudover med i kirke-
gårdsudvalget. 
Det hele er stadig nyt for mig, men 
jeg synes det er meget spændende, og 
glæder mig til arbejdet sammen med 
de andre i rådet. 
Jeg håber og tror på, at samarbejdet i 
menighedsrådet bringer endnu mere 
liv og fællesskab til kirken og en masse 
spændene projekter, både langsigte-
de, men også mindre projekter, som vi 
mærker nu og her. 

Mit navn er Kirsten Paugan niel-
sen, jeg er 30 år, døbt, konfirmeret og 
opvokset i Bredsten sogn. 
I 2011 flyttede Brian og jeg til Sand-

vad, hvor Brian oprindeligt er fra.  
Jeg tror på, der skabes balance i et 
samfund, hvis man øger kendskabet 
til mennesker omkring sig. Det skaber 
tryghed, tillid, fællesskab og værdi. I 
sognet er vi et mix af unge og ældre, 
der kan supplere hinanden godt. De 
ældre kan bl.a. bidrage med fortællin-
ger fra sognets historie, understøtte 
gode traditioner m.m., og de unge kan 
bidrage med nye tiltag – ny energi til 
vores lokalsamfund. 
Jeg har valgt at være aktiv i menig-
hedsrådet, fordi jeg ønsker at lære 
sognet, menigheden og fortællingerne 
at kende, men jeg ønsker også at skabe 
nye fortællinger.  
I menighedsrådet er jeg en del af kir-
kegårdsudvalget og aktivitetsudval-
get.  
Jeg glæder mig meget til samarbejdet.  
På gensyn! 

Det nye menighedsråd.
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ønsket har været der længe

”Når nu Ildved har, så skal Hvejsel da 
også ha’!”
 
Nu er den – eller rettere – de der.
Lige dér til højre inde i kirken, fint pla-
ceret på den gamle kirkevæg.
Klar til nysgerrige blikke og mulighe-
den for, at læne sig tilbage… til den-
gang, for længe siden og spekulere på, 
hvordan de og tiden var der omkring.
 
Det er de to præstetavler i Hvejsel kir-
ke det handler om.
De har været længe på vej.
Til gengæld er både skrift, størrelse, 
form, farve og antal vurderet og væg-
tet grundigt, førend det endelige valg 
blev taget. De er fine, enkle og harmo-

niske, lavet lokalt af Niels Sørensen, 
malermester i Sandvad, - også igen-
nem mange år.
En historie er skrevet mellem de man-
ge linjer. 32 benævnte præster, helt 
tilbage til 1418. Alle navne er fundet i 
Hvejsel Sogns historie. Selvfølgelig er 
der nok et par ”ujævnheder” imellem, 
– men interessant er det, at kunne gå 
så mange år tilbage.
Muligheden kom, da vi var så heldige 
at Kirkeligt Samfund Hvejsel Sogn, 
henvendte sig, fordi de havde nogle 
penge, de gerne ville donere til dette 
projekt.
Det er vi glade og taknemmelige for, 
og især nu, hvor det færdige resultat 
kan studeres og nydes.
Kom selv og se!

Lise Lervad

Præstetavlen

Dette er en af de første ideer…
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Internationale møder i kirken
Hver torsdag kl. 17.30 er der eAT & SInG
Det er en spise- og sangaften sammen med beboere på 
flygtningecenteret. Medbring en ret, så deler vi det, der er. 
For dem der ønsker det, slutter vi med altergang i kirken
cirka kl. 19.00.

der er Åben Café på flygtningecenteret 
i Sandvad, Vongevej 42, hvor alle lokale bydes velkommen torsdag i lige uger 
kl. 15.30-17.00 og drikke kaffe, spise en småkage, spille spil, tage en lille 
snak osv.

børnegudstjenester
Onsdag den 26. april kl. 17.00 
Børneteater i Hvejsel kirke med efterfølgende pizza 
i konfirmandstuen. 

mandag den 5. juni 2. pinsedag kl. 14.00 
Friluftsgudstjeneste for hele familien i Hvejsel præ-
stegårdshave.

Onsdag den 14. juni kl. 17.00 
Børnegudstjeneste i Jelling Kirke med efterfølgende 
fællesspisning i sognehuset. 
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nYT frA KfUm SPejderne
rUnefOlKeT I ÅdAl

nu står den her, bålhytten! 
Vores nye vartegn og omdrejnings-
punkt. Den blev officielt indviet d. 15. 
november med gæster af Ulla Brynee 
Jensen fra Sydbank fonden. En festlig 
aften med klassisk spejder underhold-
ning og hygge omkring bålet. 

Hvordan har vi kunnet undvære den! 
Nu kan samles i den i regn og rusk og i 
skygge for solen, arbejde og lege i den. 
Vi kan også lave mad i den på vores 
bålsted af nøje udvalgte sten. 

Mange milepæle er rundet siden før-

ste gang, vi drømte om en bålhytte. 
Den er blevet vendt og drejet, skrevet 
frem og tilbage. Vi har været så hel-
dige, at vores ideer kunne realiseres 
med hjælp og gode sponsorergaver. 

Tak til alle!
Sydbank fonden, Jelling Sparekasse-
fond, Jelling Musikfestival, Lokale og 
Anlægsfonden.
 
Vi har allesammen knoklet, arbejds-
dage blev til weekender, under kyn-
dig ledelse af vores hånværkermester 
“Byg med”.... – I godt selskab og med 



god forplejning så går det altsam-
men.

Hvis nogen tænker på, om man kan 
låne vores nye bålhytte, så kontakt 
os, det skal aftales med vores hytte-
mor, Annie: 21663379
 
fremgang
Vi har haft et travlt år – på den gode 
måde, resultaterne af vores store 
arbejde kan ses, vi har tilstrømning 
af glade børn og forældre. 

Medlemstallet ligger på 50 børn, 
hvilket er rigtig pænt. 
Vi er ialt 7 ledere, og 5 forældre i 
bestyrrelsen. Vores kerneaktivitet, 
er spejder for børn i alderen ca. 5-17. 

Dette forår tilbyder vi igen “Familie-
spejder” for førskolebørn. En akti-
vitet vi fremhæver, fordi det er et 
fantastisk lokalt tilbud. Der er både 
plads og tid til børn i målgruppen, 
samt store og små søskende. Frem-
over foregår det søndage i ulige uger.
 

Spejdernes lejr 2017
Vi har altid spændende spejderaft-
ner hver uge, året rundt... – meeen 
spejder er også lejr! 

“SL17” foregår d. 22.-30. juli i Søn-
derborg. Der deltager ca. 35.000 
spejdere fra 5 forskellige spejder-
korps. 

Lejren vil være fyldt med fede aktivi-
teter og derudover får vi selvfølgelig 
mulighed for at møde en masse nye 
spejdervenner fra andre spejder-
korps og selvfølgelig også nye inter-
nationale spejdervenner.

Der bliver arbejder hårdt for at sikre, 
at så mange som muligt får mulighed 
for at få denne fantastiske og ufor-
glemmelige oplevelse.

Vi har selvfølgelig en hjemmeside: 

runefolket.dk 

eller find runefolket på facebook



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: 
Jost Van Ingen, tlf. 29 70 71 70
Lyngsvej 6, Fredericia

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:
Find Rasmussen
Østermarksvej 7, Ildved, 7160 Tørring
Tlf. 29665450 
Mail: find.thorsholm@gmail.com

Kirkeværge ved Hvejsel og Ildved kirker:
Mads Brogaard Frühstück
Fousingvej 12, 7160 Tørring
Tlf. 60646943 – Mail: madsbf@city.dk

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

Deadline næste kirkeblad d. 15. juni 2017. 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.sogn.dk/hvejsel


