
Forleden morgen skete det igen. Jeg 
måtte kalde på kæreste og børn! Det 
begyndte at boble indeni. Endelig! 
Foråret var på vej. Jeg fik øje på de 
første små gule erantis, som forsig-
tigt stak deres hoveder op i bedet lige 
ved bagdøren i præstegården. Fami-
lien måtte forlade den varme stue for 
at komme med ud og se. De rystede 
på hovedet af mig. Jeg tror ikke, de 
helt forstod moderens eufori. Det var 
jo bare en blomst, bare en erantis, og 
de kommer jo hvert år på denne tid.
Og ja det gør de! Hvert år ved denne 
tid vender lyset og blomsterne; livet 
tilbage. Det er et under, et mirakel, 
en Guds gave hver gang. Den ked-
somme, ja måske endda stridsomme 
vinter, gik sin gang; endnu engang. 
Og selvom jeg ved det, ja så fyldes 
kroppen og sjælen alligevel med en 
boblende glæde ved synes af den før-
ste erantis, de første vintergækker 

og nu også påskeliljer. For det er jo 
dét, som de første erantis peger på: 
Påske! Genopstandelse og liv. Efter 
et efterår (i år var det trist og regn-
fuldt) og efter en lang og måske til 
tider hård vinter, ja så bryder livet 
atter frem og gror. Sådan er det også i 
menneskers liv. Der kan være mørke 
og triste efterårsdage, lange, kolde og 
strenge vintertider og alligevel bliver 
det forår igen. Genopstandelse: hvor 
og når lyset og livet vender tilbage, 
også til det menneskesind, som er 
knuget og ramt af smerte på forskel-
lig vis. Der er opstandelse på forskel-
lig vis, i naturen, i menneskelivet og 
ja selv i døden –

for når endt er kampens dage,
endt hver jordisk nød og klage,
kalder os vor Faders stemme
til en evig fryd derhjemme. 

  (Ingen er så tryg i fare).

Når livet slår igennem!

Nr. 2 April - juli 2018 81. årg.

Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten

Til samtlige husstande
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Der er altid liv. Der er altid genop-
standelse, det er forårets første bebu-
dere det synlige tegn på. Så der er god 
grund til at glædes og boble indeni ved 
synet af de første erantis. 
For LIVET slår igennem, overvinder 
alt.
Glædelig påske – glædelig opstandelse

Gitte Sandager Bjerre

onSdaG d. 18 april kl. 17.00

Børneteater i Ildved Kirke
Ham moses der plager!

For 3. gang har vi inviteret Jens Jødal 
og kirketeateret til sognet.

Denne gang skal vi se en forestilling 
om Moses. 
Ham Moses der plager!
Fra sivkurv til Det Røde Hav
– med to personer i 25 roller!

Moses' liv fortalt med en fantastisk 
blanding af humor og alvor.

Alle forestillingens 25 roller (på sce-
nen og som stemmer i højttalere) spil-
les af de to mandlige skuespillere og så 
en enkelt mandshøj dukke.

Stor hjælp får de dog undervejs af 
publikum, og til sidst tages en række 
børn op for at deltage i udvandrin-
gen som hhv. israelitter – og som Det 
Røde Hav! 

Målgruppen er børn i alderen 4 - 12 år, 
forældre og barnlige sjæle
Og efter forestillingen serveres der 
pizza i konfirmandstuen.



3

Som nævnt i det tidligere kirkeblad 
har nogen fået en ide, - og nu er den 
ved at blive til virkelighed.
Vi skal have en lille hyggelig festival 
i præstegårdshaven, for sognet, dets 
musikere, børn og voksne, unge og 
gamle. 
Vi har fået samlet et lille udvalg: Ole 
Mejlvang, Anders Gøttsch, Mads 
Frühstück og undertegnede Gitte 
Sandager Bjerre som i skrivende stund 
er i fuld gang med at planlægge.
Festivallen afholdes: d. 17 juni kl 15.00 
til ca. 19.00 i præstegårdshaven
Der vil blive serveret kaffe/te og kage.
Der vil kunne købes øl, vin og vand og 
Sandvad Sognegård kommer med en 
pølsevogn eller lign., hvor man for få 
penge kan købe lidt mad.
Der vil være et indslag med en trylle-
kunstner.
Der vil være mulighed for at lave sno-
brød og riste skumfiduser
Der vil være forskellig musikalske ind-
slag og fællessang.
Nogle musikere har allerede meldt sig 
på banen, men vi kan sagtens bruge 
flere! Så ved du, at din nabo kan synge, 
slå på tromme eller spiller harmonika, 
så giv os endelig et praj! 
Vi vil gerne have stor mangfoldighed i 
repertoiret, alder og instrumenter, så 
hold dig ikke tilbage. 
Der laves en lille scene og der vil være 
mulighed for både akustisk og elek-
trisk optræden – Anders Gøttsch 

SØndaG d. 17. JUni

præstegårdsfestival

(29846368) stiller lydudstyr til rådig-
hed og ham er man velkommen til at 
ringe til for at høre nærmere.
Det eneste krav til musikerne er, at 
man skal være bosiddende i sognet, 
arbejde her eller være opvokset her.
Vi håber at rigtig mange vil være med, 
og om man kan spille 1 eller 5 numre er 
ligegyldigt. Af hensyn til planlægnin-
gen er sidste tilmelding d. 7 maj
Vi drømmer om en hyggelig dag, med 
musik, snak og fællesskab i gode nabo-
ers lag. Så vi håber mange vi bakke op, 
musikalsk aktiv såvel som lyttende.
Synes du det er en sjov ide? Kan du 
spille på et instrument? Kan du synge? 
Kender du en nabo der kan? Har du 
lyst til at hjælpe? Slæbe nogle bænke 
og borde? Bage en kage? Lave noget 
snobrødsdej? 
Eller er du bare nysgerrig, ja så kon-
takt Mads Frühstück (60646943) eller 
Gitte Sandager Bjerre (75873322) 

VI Har BrUg For dIN HJÆlp TIl aT lØFTe I FÆllessKaB
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TorSdaG d. 26. april

aftenen før Bededag
Traditionen tro mødes vi denne aften i kirken (Ildved kirke) til en lille gudstjene-
ste, hvor Hvejselkoret vil synge en del af deres forårssange. 
Efter gudstjenesten er der hygge med varme hveder og fællessang i konfirmand-
stuen. 
Kom og vær med til en hyggelig aften i Ildved Kirke kl 19.00 og dernæst i konfir-
mandstuen.

UdFlUgT
Udflugten er i år fastlagt til søndag d. 2. september og turen går til Fonnes-
bæk Kirke ved Ikast, hvor vi skal være med til gudstjeneste. 
Dernæst vil der være middag, og vi får lidt at vide om tankerne bad denne nye 
kirke fra 1994. 
Derefter kører vi til Søby brunkulslejr, hvor vi vil få noget at vide om livet i lejren, 
og også få en køretur rundt i området.
Nærmere tidsplan følger i dagspressen, på facebook og næste kirkeblad.
Men ved du, at du vil med, så kan du allerede nu tilmelde dig – tag gerne din 
nabo med.
Prisen er 150 kr. pr. person for alle over konfirmantionsalderen, børn er gratis.

Tilmelding til Fritse Madsen: 60633254 senest d. 14. august.
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prÆsTeNTaTIoNer:
Husalf: Jeg hedder Karin Leander Herum og bor på en gård i Kollerup sammen 
med Johnny. Jeg har tre voksne døtre, som er flyttet hjemmefra. Min fritid bru-
ger jeg på familien, venner og rigtig meget på vores 3 hunde og 1 hest. Jeg elsker 
en tur ud i naturen på hesteryg.

kirkeværge: Mit navn er Henrik Uhrskov, jeg er 51 år gammel og gift med Lone 
og vi har 3 børn.  Jeg er landmand og driver landbrug med svine- og plantepro-
duktion, og vi bor på gården, som ligger i Mindstrup. 
Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet som kirkeværge. 

kirkesanger: Jeg hedder Mads Brogaard Frühstück, og har fornøjelsen af at 
være den nye kirkesanger i Hvejsel og Ildved kirker. Jeg er 48 år og arbejder ved 
VELUX i Thyregod. Jeg har boet her i sognet næsten hele mit liv. I min fritid syn-
ger jeg i kor, samt spiller lidt skuespil når tiden er til det. Jeg har indtil nu været 
med i menighedsrådet, men har valgt at træde ud i forbindelse med ansættelsen 
som kirkesanger. Jeg glæder mig til udfordringen, og ser frem til samarbejdet 
med de øvrige ansatte. Og så håber jeg selvfølgelig, at menigheden vil synes om 
den nye stemme.

HVeJselKoreT
Går du tit hjemme og nynner/synger i dit hus?
Får du tit en melodi på hjernen?
Er du vild med at synge og mangler nogen at synge sammen med?
Så er det helt rette tilbud til dig lige om hjørnet. 
Hvejselkoret er et kor, hvor vi synger sammen og hygger os gevaldigt med hin-
anden. Vi mødes torsdage i ulige uger kl. 19.30 i konfirmandstuen ved Hvejsel 
Præstegård.
Vores korleder, Lone Kau fra Brandbjerg højskole, styrer slaget gang. Hun er 
intet mindre en fantastisk og har en engels tålmodighed med os.
Hvis du nu tænker, hmmmm er det mon lige noget for mig, så kan 
du komme og høre os torsdag den 26. april i Ildved kirke kl 19. 
Bagefter bliver der serveret varme hveder i konfirmandstuen på Hvejsel Præ-
stegård.
Har du fået lyst til at vide mere, så tøv ikke med at kontakte mig på 20217336 
eller Gitte på (75873322)
Kom endelig – vi kan sagtens være flere. 

på vegne af Hvejsel koret, lisbeth pallesen



KoNFIrmaNder
2018
Ildved d. 6 maj kl 10.30
Andreas K Martesen, sandvadvej 10
Patrik Gerber Christensen, Ådalvej 52
Cecilie Nørum Andersen, Ildvedvej 41
Viktor Rosenkær Hansen, Bjerlevvej 8
Laurits Jans Hagen Mols, Ildvedvej 89

Ildved d. 13 maj kl 10.30
Sofia Brøchner Rasmussen, Hvejselvej 38
Frederik Bager Mejlvang, Hvejselvej 71
David Østergaard Larsen, Hvejselvej 27
Robin August Hundahl. Gl tingvej 

INVITaTIoNer
KoNFIrmaNder
Konfirmandforberedelse

ViGTiGT! 
konFirMaTion 2019
Kære kommende konfirmander og 
jeres forældre.
I inviteres hermed til indskrivning til 
konfirmationforberedelse til konfir-
mation 2019.
Det er søndag d. 19 aug., hvor vi begyn-
der med gudstjeneste i Ildved kirke kl. 
10.30 og derefter vil jeg fortælle lidt 
om konfirmationsforberedelsen. 

og hvordan er det nu lige 
med konfirmationer og
konfirmationsforberedelse?
– Hvor skal man gå til præst?
– Hvor kan man bliver konfirmeret?
– 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 konfir-
mandindskrivning 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 forårets nummer af 
kirkebladet (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 Hvejsel eller Ildved kirke.

Har I spørgsmål, er I, som altid velkomne til at ringe på 75873322 eller maile 
til gsw@km.dk
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HVAD LAVER EN FRIVILLIG?
Tirsdag den 24. april kl. 19.30-20.30 er der møde i Sognehuset om frivillighed.
Det vil især omhandle frivillighed omkring mødestedet EAT & SING, der er et fælles-
skab for asylansøgere og lokale hver torsdag fra 17.30-20. Vi har igennem 23 år haft 
asylcenter i Jelling, og det ser ud til at blive. Der er lukket 14 asylcentre i Haderslev 
Stift det seneste år og Jelling og Sandvad er de eneste tilbage. Vi mener at kirken er 
et godt sted at ty hen for alle – man kan kalde det et asyl i asylet, for der er der ingen, 
der vurderer dine motiver for at være der. 
Vi har inviteret Karen Bjørn, der er ansat i Røde Kors og som vil fortælle om ”Frivillig-
hed og kulturmøde” og tre frivillige vil fortælle lidt om de praktisk gøremål og fælles-
skabets karakter. Og så er der kaffe og åben for spørgsmål og gode ideer. 
Alle er velkomne – også dem, der bare er nysgerrige.

FÆLLES SOMMERMØDE MED GEORG METZ
Søndag den 24. juni kl. 14.00 er der fælles sommermøde Jelling, 
Hvejsel-Ildved og Kollerup-Vindelev Sogne indbyder. Vi har invite-
ret journalist ved Information og tidligere tv-vært ved DR, Georg 
Metz. Det starter i Kollerup Kirke kl. 14.00 med en gudstjeneste 
hvor Georg Metz prædiker, og bagefter åbner Brandbjerg Højskole 

dørene og der er kaffe og lagkage, inden Georg Metz holder foredrag om ”Dansk iden-
titet”. Entré til foredraget: 80 kr. Alle er velkomne. 

GOSPELDAG PÅ BRANDBJERG
Søndag den 31. september fra kl. 9.30 holder Jelling, 
Hvejsel-Ildved og Kollerup-Vindelev gospeldag på 
Brandbjerg Højskole og slutter af med en musikguds-
tjeneste/koncert i Kollerup Kirke kl. 16.00. Der er kor 
for både voksne under ledelse af Mette Risager, og 
for 3.-6. klasse ved Putri Dehn og 0.-2. klasse ved Naja 
Storebjerg. Der vil være egenbetaling på 100 kr. for 
voksne. Sæt kryds i kalenderen og begynd at glæd jer! 
Man kan allerede nu tilmelde sig til mak@km.dk

FRILUFTSGUDSTJENESTE
Mandag d. 21. maj, 2. pinsedag, kl. 14.00 er der traditionen tro pinsegudstjeneste i 
Hvejsel præstegårdshave for Jelling, Kollerup-Vindelev og Hvejsel-Ildved sogne. 
Jelling Kirkekor, Kirke-skolekoret fra Kollerup, kirkespirerne og Jelling Kirkes husorke-
ster deltager.
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.

Fællessider_Nr_02_2018.indd   1 20/03/18   13.08
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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 d. 8. april 1.s.e. påske 10.30 KB  9.001  10.30 GSB

Søndag d. 15. april 2.s.e. påske 10.30 GSB 10.30 BRM2   9.00 GSB

Onsdag d. 18. april      17.003

Søndag d. 22 april 3.s.e.påske 9.30 KB5  10.30 BRM2  9.00 BRM

   11.00 KB5

Torsdag d. 26 april      19.30 GSB4

Fredag d. 27 april Bededag 9.30 KB5 10.30 BRM2   

   11.00 KB5

Søndag d. 29 april 4.s.e.påske 10.30 GSB5  10.30 CH2  

Søndag d. 6. maj 5.s.e.påske 10.30 BRM 9.00 BRM   10.30 GSB5

Torsdag d. 10 maj Kr. himmelfartsdag 10.30 KB  10.30 BRM5  

Søndag d. 13. maj 6.s.e. påske 10.30 BRM5 9.001   10.30 GSB5

Søndag d. 20 maj Pinse 10.30 KB 10.30 BRM2   10.30 GSB2

Mandag d. 21 maj 2. pinsedag    14.006 

Søndag d. 27 maj Trinitatis søndag 10.30 KB  9.00 KB  

Søndag d. 3. juni 1.s.e.trin 10.30 KB  10.30 BRM2  10.30 GSB2

Søndag d. 10 juni 2.s.e.trin 10.30 GSB 10.30 BRM   9.00 GSB

Søndag d. 17 juni 3.s.e.trin 10.30 KB 9.00 KB  15.007 

Søndag d. 24 juni 4.s.e. trin  14.008    

Søndag d. 1 juli 5.s.e.trin 10.30 KB  9.00 KB  10.30 GSB

Søndag d. 8 juli 6.s.e.trin 9.00 KB13  10.30 BRM2  9.00 BRM

Søndag d. 15 juli 7.s.e.trin 10.30 BRM11 9.00 BRM   

Søndag d. 22 juli 8.s.e.trin 10.30 GSB 10.30 BRM2   19.30 GSB10

Søndag d. 29 juli 9.s.e.trin   9.00 GSB  10.30 GSB

Søndag d. 5. aug 10.s.e.trin 10.30 KB 9.00 KB   

Søndag d. 12. aug  11.s.e.trin 10.30 KB    9.00 KB

Søndag d. 19 aug 12.s.e.trin 10.30 KB  10.30 BRM2  10.30 GSB2+12

Søndag d. 26. aug 13.s.e.trin 10.30 BRM 9.00 BRM   9

1 Morgensang v. menigheden
2 Kirkekaffe
3 Børneteater i Ildved kirke med 

pizza i konfirmandstuen
4 Aftenen før st. bededag m. 

Hvejselkoret og varme hveder i 
konfirmandstuen

5 Konfirmation
6 Fælles pinsegudstjeneste i 

 præstegårdshaven i Hvejsel

7 Musikfestival i præstegårdshaven
8 Sommermøde
9 Sogneudflugt
10 Sommer-refleksionsgudstjeneste
11 International gudstjeneste
12 Konfirmandindskrivning
13 Gudstjeneste i forbindelse med 

vikingemarked

    Præsternes sommerferie

    KB:  Uge 28 - 29 - 30
    BRM: Uge 30, 31, 32
    GSB:  Weekenden uge 27 samt 
 uge 28, 31 og 32

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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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.

Søndag d. 8. april 1.s.e. påske 10.30 KB  9.001  10.30 GSB

Søndag d. 15. april 2.s.e. påske 10.30 GSB 10.30 BRM2   9.00 GSB

Onsdag d. 18. april      17.003

Søndag d. 22 april 3.s.e.påske 9.30 KB5  10.30 BRM2  9.00 BRM

   11.00 KB5

Torsdag d. 26 april      19.30 GSB4

Fredag d. 27 april Bededag 9.30 KB5 10.30 BRM2   

   11.00 KB5

Søndag d. 29 april 4.s.e.påske 10.30 GSB5  10.30 CH2  

Søndag d. 6. maj 5.s.e.påske 10.30 BRM 9.00 BRM   10.30 GSB5

Torsdag d. 10 maj Kr. himmelfartsdag 10.30 KB  10.30 BRM5  

Søndag d. 13. maj 6.s.e. påske 10.30 BRM5 9.001   10.30 GSB5

Søndag d. 20 maj Pinse 10.30 KB 10.30 BRM2   10.30 GSB2

Mandag d. 21 maj 2. pinsedag    14.006 

Søndag d. 27 maj Trinitatis søndag 10.30 KB  9.00 KB  

Søndag d. 3. juni 1.s.e.trin 10.30 KB  10.30 BRM2  10.30 GSB2

Søndag d. 10 juni 2.s.e.trin 10.30 GSB 10.30 BRM   9.00 GSB

Søndag d. 17 juni 3.s.e.trin 10.30 KB 9.00 KB  15.007 

Søndag d. 24 juni 4.s.e. trin  14.008    

Søndag d. 1 juli 5.s.e.trin 10.30 KB  9.00 KB  10.30 GSB

Søndag d. 8 juli 6.s.e.trin 9.00 KB13  10.30 BRM2  9.00 BRM

Søndag d. 15 juli 7.s.e.trin 10.30 BRM11 9.00 BRM   

Søndag d. 22 juli 8.s.e.trin 10.30 GSB 10.30 BRM2   19.30 GSB10

Søndag d. 29 juli 9.s.e.trin   9.00 GSB  10.30 GSB

Søndag d. 5. aug 10.s.e.trin 10.30 KB 9.00 KB   

Søndag d. 12. aug  11.s.e.trin 10.30 KB    9.00 KB

Søndag d. 19 aug 12.s.e.trin 10.30 KB  10.30 BRM2  10.30 GSB2+12

Søndag d. 26. aug 13.s.e.trin 10.30 BRM 9.00 BRM   9

1 Morgensang v. menigheden
2 Kirkekaffe
3 Børneteater i Ildved kirke med 

pizza i konfirmandstuen
4 Aftenen før st. bededag m. 

Hvejselkoret og varme hveder i 
konfirmandstuen

5 Konfirmation
6 Fælles pinsegudstjeneste i 

 præstegårdshaven i Hvejsel

7 Musikfestival i præstegårdshaven
8 Sommermøde
9 Sogneudflugt
10 Sommer-refleksionsgudstjeneste
11 International gudstjeneste
12 Konfirmandindskrivning
13 Gudstjeneste i forbindelse med 

vikingemarked

    Præsternes sommerferie

    KB:  Uge 28 - 29 - 30
    BRM: Uge 30, 31, 32
    GSB:  Weekenden uge 27 samt 
 uge 28, 31 og 32

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 d. 3. april kl. 8.30 Morgensang Jelling Kirke

 Tirsdag d. 10. april kl. 19.30 ”Syng med Mette Faber” Sognestuen i Kollerup

 Tirsdag d. 17. april kl. 19.30 Shakespeare ”Trold kan tæmmes” Sognestuen i Kollerup

 Onsdag d. 18. april kl. 10 Formiddagscafé  Arne Sigtenbjerggaard Sognestuen i Kollerup

 Onsdag d. 18. april kl. 17.00 Børneteater af Kirketeatret Ildved Kirke

 Tirsdag d. 24. april kl 19.30 Hvad laver en frivillig ? Jelling sognehus

 Onsdag d. 25. april kl 20.00-21.30  Momento Jelling Kirke

 Torsdag d. 26. april kl. 19.00 Aftenen før St Bededag Ildved Kirke

 MaJ:

 Tirsdag d. 1. maj kl. 8.30 Morgensang Jelling Kirke

 Onsdag d. 2. maj kl. 19.30 Højskolesangaften Jelling sognehus

 Tirsdag d. 8. maj kl. 15.00 Sogneudflugt  Kollerup præstegaard

 Onsdag d. 23. maj kl. 10 Formiddagscafè om Leif Panduro Sognestuen i Kollerup

 Mandag d. 21. maj kl. 14.00 Friluftsgudstjeneste Præstegårdshaven Hvejsel

 Tirsdag d. 29. maj kl. 17.00 Børnegudstjeneste Jelling Kirke

 Onsdag d. 30. maj kl 19.30 Højskolesangaften Jelling sognehus

 JUnI:

 Tirsdag d. 5. juni kl. 8.30 Morgensang Jelling kirke

 Tirsdag d. 5. juni kl. 19.30 Midtjysk pigekor Jelling Kirke

 Tirsdag d. 12. juni kl. 19.30 Læsekreds  Sognestuen i Kollerup

 Søndag d. 17. juni kl. 15.00 Musikfestival Hvejsel præstegaardshave

 Søndag d. 24. juni kl. 14 Sommermøde med Georg Metz Kollerup Kirke/
    Brandbjerg Højskole

 JUlI:

 Tirsdag d. 3. juli kl. 8.30 Morgensang Jelling Kirke

 AUGUST: 

 Tirsdag d. 7. august kl. 8.30 Morgensang Jelling Kirke

 Onsdag d. 22. august kl 10 Formiddagscafé Otto Pilgaard Sognestuen i Kollerup

 Torsdag d. 23. august Sogneudflugt Jelling sogn

 Søndag d. 26. august Sogneudflugt Hvejsel
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FrIVIllIg
Korps
Kan du bage en kage, dække et bord, 
stable nogle stole, hente nogen til et 
arrangement, blande noget saft, smø-
re nogle boller, arrangere blomster, 
bestille en bus, være sammen med 
konfirmander eller noget helt andet, – 
ja så har vi brug for din hjælp.
I menighedsrådet drømmer vi om at 
få opbygget et korps af frivillige, som 
er interesserede i at hjælpe og give en 
hånd med i ny og næ, når der er behov 
for det.
Har du lyst til at være med til at give 
en hånd i fællesskab så ring til Gitte 
Sandager Bjerre (tlf. 75873322) eller 
Maya Sommer (tlf. 61311712) og sig, 
hvad netop du kunne tænke dig at give 
en hånd med efter behov. Så kommer 
du på en liste sammen med alle de 
andre.

UdVIdeT ÅBNINgsTId
Vi har udvidet åbningstiderne i kirkerne til kl. 
20.00! I begge vore kirker har man jo mulighed 
for at gå ind og tænde et lys, sætte sig med sine 
tanker og bønner og lade rummets hvile finde 
vej til ens sind. Men de fleste arbejder jo, kom-
mer hjem og skal lave mad og passe børn. Der-
for har det været svært at kunne nå at benytte 
sig af muligheden inden kl 17.00, og derfor har 
vi nu udvidet åbningstiderne.
Kirken er åben – også for dig – og har du brug 
for at tale med nogen om de tanker, du går og 
tumler med, er du altid velkommen til at hen-
vende dig til præsten 75873322/gsw@km.dk

dIgT:
Bøn nr. 7

Læg klarhed i min tanke.
Læg storhed i mit sind.

Lad mig altid have blik for det egentlige.

Styrk min selvindsigt,
Så ingen kan slå sig 
På min gamle svigt

Og mine skarpe kanter.

Giv mig kræfter til at kæmpe mine slag 
Og visdom til at kæmpe dem klogelig,

Men fri mig for fristelsen til at ville gøre 
gengæld.

Lad mig sige ja 
med eftertrykkelighed

Og nej uden foragt.

(Helle S. Søtrup, Ørenlyd)
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Fra FormaNdssKaBeT
De første vintergækker titter allerede 
nu frem fra den kolde jord og selvom 
det synes langt væk, går vi mod forår.

Byggerier fylder rigtig meget i Menig-
hedsrådet i disse tider. Vi har som 
bekendt gang i 2 store projekter i 
Hvejsel Kirke.
Sideskibsprojektet er godt i gang. Kir-
kebænke er nedtaget og der er blevet 
lagt nyt gulv. Tidsplanen ser ud til at 
holde og vi glæder os til at kunne tage 
det i brug.
Udskiftning af taget går i gang i uge 14 
og forventes færdiggjort 1/12 2018.
Vi har valgt at holde kirken lukket i 
hele perioden, for at give håndvær-
kerne ro til arbejdet.
Heldigvis har vi to kirker i sognet. 
Gudstjenesterne afholdes i Ildved Kir-
ke, hvor alle selvfølgelig er velkomne.

Konfirmationen i Hvejsel Kirke er 
ligeledes flyttet til Ildved. Dato og 
tidspunkt er der ikke ændret på. Kon-
firmander og forældre er orienteret 
om flytningen og har udvist forståelse 
for dette, hvilket vi er meget taknem-
lige for.

Mads Brogaard Frühstück, som hidtil 
har varetaget værget som kirkeværge, 
har ansøgt om at udtræde af Menig-
hedsrådet, da han er blevet ansat som 
kirkesanger i vores kirker, da de to job 
ikke er forenelige. Vi takker Mads for 
hans tid i rådet. 1. suppleant Kirsten 
Paugan er indtrådt som fuldgyldigt 
medlem af menighedsrådet. 
Kirsten har deltaget i en del af vores 
møder og er i aktivitetsudvalget, så 
hun kender til arbejdet.

Ny kirkeværge er Henrik Uhrskov. 
Henrik har takket ja efter opfordring 
og det er vi taknemmelige for. Han 
vil fremover deltage i alle møder og vi 
glæder os til samarbejdet.

Find rasmussen, formand
lone lincoln Steffensen, 

næstformand

mr-KoNsTITUTIoN
Find Rasmussen Formand
Lone Lincoln Steffensen Næstformand/sekretær
Maya Sommer Kontaktperson
Maria Wacher Kasserer
Henrik Uhrskov Kirkeværge, ikke medlem af  menighedsrådet



13

det nye grupperåd valgt!
Vi havde indbudt til det årlige gruppe-
møde d.20/2 kl. 17.30-19, (spejderhu-
sets generalforsamling). Formanden 
bød os velkommen fulgt af beretninger 
fra formand, gruppeleder og lederne 
for enhederne, Familiespejder, Bæver, 
Ulve, Juniorspejder og Tropspejder. 
Søren gennem gik årsregnskabet, og 
det blev godkendt. 
Søren, Dennis og Jesper genopstillede 
ikke til grupperådet. Kæmpestort TAK 
for den tid i har givet os, uden jer ville 
vi ikke være, hvor vi er i dag. Lederne 
genvalgte Jennie som gruppeleder. 
Ulla Bank og Berit Nielsen bliver valgt 
ind i grupperådet. Jesper og Christi-
nna bliver valgt som de nye revisorer. 
Stort varmt VELKOMMEN til dem.

Byggemøder i spejderhuet i Ådal
Vi har igennem de sidste år levet med 
et nedslidt hus, som til tider ikke er 
stort nok til at rumme vores aktivite-
ter. Ydermere har vi i efteråret 2016 
desværre måtte konstatere, at der er 
råd i de bærende bjælker under huset.
Grupperådet er derfor nået frem til, 
at vi skal have huset udskiftet inden-
for de nærmeste år. Vi vil gerne at det 
bliver et godt hus, som kan stå i mange 
år. 
Vi har startet byggeprocessen med 
byggemøder hvor vi har vendt og dre-
jet vores behov og forventninger. 
Vi vil gerne høre fra andre lokale der 
har erfaring med den slags byggeri. 
Vores håb er at der er forældre der har 
erfaring, eller bare lyst til at være med 
til de kommende åbne bygge møder.

Årets lejre
Vi var 32 personer afsted på den store 
spejderlejr i Sønderborg, SL2017. En 
kæmpe oplevelse, for os alle der bare 
giver mod til mere...
Vi har 6 spejdere og 2 ledere der i år 
skal til Engand, til Brownsea i uge 27. 
Det er øen med det navnkundige spej-
dercenter hvor Baden Powell startede 
spejderbevægelsen med den første 
spejderlejr. 
Resten af spejderhuset glæder sig 
til årtets store sommerlejr der går til 
Næsbycentret på Sjælland nær Sorø. 
På lejeren vil alle aldersgrupper være 
inviteret, både bæver, ulve og junior. 
Næsbycenteret er et KFUM spejder-
center, og vi vil der have mulighed for 
at møde en masse andre spejdere både 
fra vores eget korps, men også fra de 
andre korps.

Venlig hilsen 
runefolket

NyT Fra rUNeFolKeT

dIgT:
Jeg behøver ikke vide,

hvem jeg er,
for det ved Du

(Helle S. Søtrup, Ørenlyd)



NyT Fra KIrsam
KIrsam og ForÅr

Lige nu klipper vi hæk selvom der er 
vinter og frost, men det er faktisk et 
dejligt vinter arbejde, sneen og frosten 
er meget bedre end regnvejr.
Men forår og blomster der skal plan-
tes, er heldigvis lige om lidt, og det ser 
vi alle frem til.

En ny opgave er på vej over hele lan-
det på kirkegårdene, og det er sikring 
af gravmonumenterne. Det er de grav-
sten der står på gravsteder i brug og i 
lapidarierne.
De der står frit i lapidarierne, hvor 
man kan gå rundt om, uden hæk 
beplantning, har første bevågenhed 
med hensyn til sikring. Der er flere 
måder at sikre dem på bl.a.: at ligge 
dem skråt, så kan de ikke kan vælte, 
eller sætte et spyd bagpå, som boltes 
fast, og spyddet bankes et stykke ned 
i jorden. Den sidste mulighed er dem 
der står på sokkel, og det er at bore 2 
huller i sokkel og op i stenen og deref-
ter sættes de sammen med 2 spyd.

Lige nu er vi ved at lave en optælling af 
antal, og det bliver ført ind i et skema, 
så det bliver synligt, hvor mange grav-
sten, det drejer sig om, og det er fak-
tisk ret mange. Det næste er så at sikre 
de gravsten, der er størst risiko ved.
Hvis der er spørgsmål omkring dette, 
så kom gerne forbi og vi kan se på jeres 
gravsten eller ring.

Forårshilsen fra
Graver Marianne rasmussen
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HVorFor BlIVe 
I FolKeKIrKeN ?
Ateistisk Selskab har kørt for ikke så længe siden en kampagne på bybus-
serne med en opfordring til at melde sig ud af Folkekirken. Det er de i 
deres gode ret til. 
Men når de hævder, at det ingen betydning har, om man er medlem, er 
det ikke sandt. 
Et af de steder, hvor det gør en stor forskel, er i forhold til begravelse eller 
bisættelse. Ved udmeldelse fraskriver man sig retten til kirkelig betje-
ning. Så melder man sig ud, er det vigtigt, at man fortæller det til de nær-
meste pårørende. Ellers risikerer man, at de står i en meget vanskelig 
situation, hvis man dør, og præsten ifølge reglerne er nødt til at sige nej 
til at medvirke ved begravelsen. 

Men der er flere gode grunde til at være medlem end udenfor. Jeg har 
blandt andet set følgende nævnt: 

• Hvis du glæder dig over, at Folkekirken bruger tid, kræfter og penge 
på at hjælpe hjemløse og psykisk syge, som falder igennem det offent-
liges sikkerhedsnet.

• Hvis du vil være med til at støtte, at de mange, smukke kirkebygninger 
fortsat kan stå velholdte i landskabet.

• Hvis du tror, at der er mere at sige om tilværelsen end det, videnska-
ben og fornuften kan levere af forklaringer.

• Hvis du mener, at de åndelige og menneskelige værdier, kirken står 
for, er væsentlige.

• Hvis du vil have, at der er et sted, hvor alle er velkomne, også dem, 
der søger og tvivler – et sted, hvor sandheden ikke er fastlåst, men i 
bevægelse.

• Hvis du er glad for, at der i det mindste er ét sted, hvor man altid kan 
gå hen og tale med en, uden at det skal registreres og journalføres.

Er man enig i det – så tænker jeg, at man med glæde fortsat kan betale 
sin kirkeskat.



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
Grusdalsvej 8, 8700 Horsens

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 d. 21. juni 2018. 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. 17.30-19.00
Juniorer, 4. og 5. kl.

Onsdag kl. 19.00-20.30
Trop, 6. - 8. kl.

Grupperåd:
Giza Blæsild, formand
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


