
Vi er i skrivende stund næsten lige 
gået ind i trinitatistiden – det er den 
tid, som ligger fra pinse og frem til 
1. søndag i advent. Den tid, hvor det 
er hverdag, og hvor der ingen hellig-
dage er. I denne periode af kirkeåret 
hører vi søndag efter søndag om, 
hvad det vil sige at være kristen, og 
hvordan vi skal leve vore liv. Og jo 
mere vi nærmer os kirkeårets afslut-
ning, jo mere kommer teksterne til at 
handle om dom.
Dom! – bare ordet i sig selv lugter 
af retssag, af skyld og af straf. Hvis 
man er dømt for noget, ja så har man 
fået en dom, og vi tænker naturligt, 
at man også må få en straf. At være 
dømt er hverken rart eller positivt, og 
bestemt ikke noget man går og praler 
med.
Men jeg indrømmer – jeg har fået en 

Dømt og konfirmeret

Nr. 3 August - november 2016 79. årg.

Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten

Til samtlige husstande
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Husk: Konfirmandindskrivning

Konfirmationsforberedelse

dom, jeg er dømt!
Jeg er dømt og konfirmeret, sådan 
hørte jeg et menneske sige for nylig,  
men det var en fortalelse, for vedkom-
mende mente selvfølgelig, at han var 
døbt og konfirmeret. Men udsagnet 
om at være dømt og konfirmeret er 
ikke forkert. 
For du er faktisk dømt – af Gud. 
Og JA! – du er dømt skyldig! 
At være menneske er at være skyldig, 
at være menneske er at fejle, at være 
menneske er at svigte, at være menne-
ske er at være uperfekt. 
Du bliver dømt, du er dømt, men Guds 
– kærlighedens – dom, handler ikke 
om straf og afsoning. Nej, Guds doms 
konsekvens er, at du er Guds barn. At 
du er favnet og rummet af ham med alt 
hvad du er. 
Vi hører det første gang sagt til os i 

vores dåb, og Gud gentager det for os 
i konfirmationen, at vi er Hans børn – 
elskede som dem vi er, på forhånd og 
ganske ufortjent. 
Og hver eneste søndag inviteres vi til 
nadverbordet for atter og atter at blive 
mindet om, at vi er dømte, OG at dom-
mens konsekvens er kærlighed, vi er 
Guds elskede børn.
Jeg er dømt og konfirmeret, og det 
er en velsignelse at leve sit liv på. Det 
giver næring til at kunne løfte sit hoved 
og leve sit liv. Så tillykke til enhver der 
er dømt og konfirmeret.
Og har du glemt hvad det i grunden 
betyder, så gå i kirke og bliv mindet 
om det – det siges søndag efter søndag 
til alle os, der glemmer, eller som har 
svært ved at tro det. 

Sognepræst Gitte S. Bjerre

Kære kommende konfirmander og jeres forældre!

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, 

og herefter mødes vi i konfirmand-
stuen i Hvejsel, hvor jeg over en kop 
kaffe/sodavand vil fortælle lidt om 
konfirmationsforberedelsen.

Hvordan er det nu lige med konfirma-
tioner og konfirmationsforberedelse?
Hvor skal man gå til præst, hvor kan 
man bliver konfirmeret og hvornår er 
det?
Bor man I Hvejsel sogn, eller er knyt-
tet til sognet, har man mulighed for at 

gå til præst i Hvejsel og blive konfir-
meret i Ildved eller Hvejsel kirke. 
Hvis man går i skole i Kollerup, vil 
man automatisk få et brev om konfir-
mandindskrivning inden sommerfe-
rien i 6. kl. 
Går man på Bredagerskolen, Jelling 
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IlDveD KIrKe
Den 1. maj 2016

Hvejsel KIrKe
Den 8. maj 2016

friskole eller et andet sted, må man 
selv være opmærksom på invitatio-
nen, som altid kommer i forårets og 
efterårets 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 Ild-
ved kirke. 

Har I spørgsmål, er I, som altid, vel-
komne til at ringe på 75873322 eller 
maile til gsw@km.dk

Årets 

konfirmander



Vi begynder med at tage til guds-
tjeneste i Viborg domkirke, som er 
udsmykket med de berømte Joakim 
Skovgaard malerier. 
Efter gudstjenesten vil der være mulig-
hed for at gå lidt rundt og kigge nær-
mere på kirken inden bussen kører os 
til Mønsted kro, hvor vi vil spise en to-
retters middag. 
Efter middagen tager vi til Mønsted 
kalkgruber, hvor vi først vil få en 
rundvisning og fortælling om kalkgru-
berne, dernæst vil der være lidt tid på 
egen hånd, og sluttelig spiser vi vores 
medbragte kage og drikker kaffe. 
Sædvanen tro serveres der kaffe og 
rundstykker i bussen på vej derop.

Tidsplan for dagen: 
Kl. 08.30: Afgang Hvejsel
Kl. 10.00: Gudstjeneste Viborg
Kl. 11.30: (ca.) Afgang Viborg
Kl. 12.15: Frokost Mønsted Kro
Kl. 13.45: Afgang Mønsted Kro
Kl. 14.00: Ankomst Mønsted Kalk-
 gruber
Kl. ca. 16.00/16.15: Afgang fra Møn-
sted Kalk gruber

Vi forventer at være hjemme ca. 17.30
Pris for turen: 
150 kr. + drikkevarer til maden.

Tilmelding senest d. 22 august
til Fritse Madsen på tlf. 60633254
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Turen går til viborg – 28.08.2016
Så nærmer tiden sig for årets sogneudflugt - og vi håber, rigtig mange 
vil med igen i år. 

Vi har desværre måtte sige farvel til 
vores unge organist Louise her i for-
året. Hun er blevet student, og vil nu 
ud at rejse i den store verden. Hendes 
første stop er Bolivia, hvor hun skal 
undervise børn i engelsk. Vi ønsker 
Louise al muliglig held og lykke i frem-
tiden, og takker hende for alt det hun 
har bragt vores gudstjenesteliv med 
sin fantastiske musikalitet, både ved 
klaveret og orglet.
Og så har vi været heldige! Idet vi alle-
rede har fået ansat en ny organist. I 
første omgang på prøvetid hen over 
sommeren, men vi håber og regner 

med, at det bliver til en fastansættelse. 
Han hedder Jost van Ingen – og det 
skal også nok blive rigtig godt. Både 
menighedsråd, kirkens personale og 
præsten glæder sig meget til dette 
samarbejde, og vi byder ham hjertelig 
velkommen. 
Vi har bedt Jost præsentere sig selv:
Mit navn er Jost van Ingen. Jeg er 44 
år og bor i Snoghøj ved Fredericia. 
Musik er min store interesse, og jeg 
har spillet klaver og sunget i kirke-
kor en stor del af mit liv. Jeg er under 
uddannelse til organist på Kirkemu-
sikskolen i Løgumkloster, og regner 

Ny organist



med at blive færdig om 2 år. 
Tidligere har jeg beskæftiget mig med 
dans og bevægelse, og får nu afløb for 
det i et motionscenter som instruktør. 
Det er en skøn kontrast til det koncen-

trerede arbejde på orgelbænken.
Jeg glæder mig meget til at spille til 
gudstjenesterne i Hvejsel og Ildved, 
og til at møde alle, der har deres gang i 
og omkring kirkerne. 
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Hvejselkoret · syng og vær glad
Hvejselkoret holder sommerferie. Det har været en spændende sæson med mas-
ser af sang, grin og hyggelige stunder. Vi er godt i gang med at opbygge et varieret 
repertoire og har ved lejlighed givet smagsprøver på det vi har lært. 

Har DU lyst til at synge og hygge med andre sangglade, så kom og vær med, der 
er altid plads til flere.

Vi synger torsdage i ulige uger i konfirmandstuen ved Hvejsel præstegård.
Vi lærer nye sange – vi synger de gamle kendte – og vi har altid en fest sammen.

Første gang efter sommerferien er torsdag den 18. august kl. 19.30 i konfirmand-
stuen ved  Hvejsel præstegård.

Hvejselkoret er et kor, som består af sangglade mænd og kvinder i alderen 29 - 77 
år. Og DU er også velkommen. Har du lyst til at være med, så mød bare op eller 
kontakt sognepræst Gitte S.B. Bjerre 75873322 eller Lisbeth Pallesen 20217336.

(Helle S. Søtrup, ”Send flere engle”)

Taksigelse NO 1.
Tak for livet
og fordi jeg må komme til dig med mit.
Tak fordi intet er ubønhørligt.
Tak fordi du giver mig et fællesskab at være menneske i.
Tak fordi jeg aldrig kan fare så vild, at jeg ikke kan finde dig.
Tak for dine engle.
Tak for sne og syrener og alle nådegaver.
Tak fordi der findes fryd.
Tak fordi jeg finder ting, jeg ikke søger.
Tak fordi der er et vi,
der også er mig.



Konfirmandindskrivnings-
gudstjeneste
Søndag d. 21 aug. er der gudstjeneste i 
Hvejsel kirke kl. 10.30. 
Efter gudstjenesten mødes de kom-
mende konfirmander og deres foræl-
dre i konfirmandstuen.

sensommer-
salmegudstjeneste 
Søndag d. 11 sep. holder vi sensom-
mer-salmegudstjeneste i Hvejsel kir-
ke kl. 19.30. Vi vil synge nogle af sen-
sommerens smukke salmer og nogle 
aftensalmer, kædet sammen af små 
refleksioner over sensommer og efter-
årets komme.

Høstgudstjeneste 
Søndag d. 25 sep. er der høstgudstje-
neste i Hvejsel kirke kl. 10.30
Når landmændene omkring os har 
høsten i hus vil vi igen afholde en høst-
gudstjeneste. 

Efter gudstjenesten har vi traditionen 
tro vores lille høstmarked på kirke-
pladsen, hvor der vil være en festlig 
og fornøjelig auktion over diverse af 
naturens og høstens frugter. Over-
skuddet fra auktionen går sædvanen 
tro til spejderne i Ådal, som også del-
tager i gudstjenesten med deres faner 
og efterfølgende også har et par boder 
på kirkepladsen, med bla. pandekager 
og andre hjemmelavede ting.  
Kom og deltag i en festlig gudstjene-
ste, hvor også årets nye konfirmander 
vil blive præsenteret.

Gudstjeneste med indvielse af 
ny kirkeplads i Ildved med efter-
følgende menighedsmøde og 
frokost
Søndag d. 16 okt. kl. 10.30 i Ildved.
Endelig er alle godkendelser i hus, 
pengene fundet og projektet iværksat, 
så denne søndag holder vi festgudstje-
neste i Ildved kirke og indvier den ny 
renoverede kirkeplads. Efter gudstje-
nesten og indvielsen byder vi på fro-
kost og det årlige menighedsmøde, 
dvs. det årlige møde, hvor vi hører 
om menighedsrådets arbejde det sid-
ste år, kommende projekter og taler 
med hinanden om hvordan vi gerne 
vil være kirke her i vores sogn. Frokost 
og menighedsmøde foregår i konfir-
mandstuen i Hvejsel.

Forklaringsgudstjeneste
Hvem ringer klokkerne for? Hvad 
betyder bedeslagene? Hvorfor står 
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særlige gudstjenester efteråret 2016:



præsten nogen gange med ryggen til? 
Hvornår rejser man sig og hvorfor? 
Hvem vælger salmerne? Hvem vælger 
prædiketeksterne? Hvorfor søndag 
formiddag? Hvad er en tekstrække? 
Hvad er nadver for noget? Hvad skal 
vi med velsignelsen? 
Disse og mange andre spørgsmål vil 
blive forklaret søndag d. 30 okt. når 
vi har forklaringsgudstjeneste i kirke 
Hvejsel kl.19.00. 
Så er du nysgerrig efter at vide mere, 
eller få genopfrisket det du ved, så 
kom og vær med til gudstjenesten 
denne aften. 
Efter gudstjenesten vil der være kaffe 
i våbenhuset og mulighed for at stille 
de spørgsmål, som man ikke fik svar 
på undervejs i gudstjenesten.

Allehelgens Gudstjenester: 
Søndag d. 6. nov. er der Allehelgens-
gudstjeneste i Hvejsel kl. 16.00 og i 
Ildved kl. 19.30.

Ved denne gudstjeneste sætter vi 
fokus på sorgen og giver gennem sal-
mer, bøn og prædiken plads til at min-
des og sørge over dét og dem vi har 
mistet. 
I vores kirker er det en tradition at 
nævne navnene på det sidste års døde 
og begravede i/ved kirken, og idet 
navnet nævnes tænder kirkesangeren 
et lys for afdøde og sætter det på kan-
ten af døbefonten. 
Kom alene eller tag familie, venner og 
naboer med i kirke og lad os i fælles-
skab mindes alle dem vi har mistet. 

Koncertgudstjeneste 
Søndag d. 20 nov. kl. 19.30 i Hvejsel 
kirke. Til årets koncertgudstjeneste 
får vi i år besøg af Den nye salmetrio, 
som består af: 
Anette Buonaventzen: vokal 
Pojken Flensborg: piano & orgel 
Ulrik Bust: saxofon. 
Se nærmere andet steds i bladet.

Adventsgudstjeneste 
Søndag d. 27 nov. kl. 19.30 i Hvejsel 
kirke
Traditionen tro medvirker koret ved 
gudstjenesten første søndag i advent. 
Der er som altid kirkekaffe i våbenhu-
set efter gudstjenesten

Hellig tre kongers gudstjeneste 
med frokost
Efter gudstjenesten i Hvejsel kirke d. 
8. jan kl. 10.30 inviteres vi alle til en 
hyggelig eftermiddag med frokost og 
let underholdning i konfirmandstu-
en. (Man er meget velkommen til at 
benytte sig af kirkebilen, - 70201222)
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AKTIvITeTer

MøDe oM MeNIGHeDsrÅDsvAlG
Tirsdag d. 13. september kl. 18.00
er der møde på Sandvad sognegård om det kommende menighedsrådsvalg. 
Vi begynder med et hyggeligt måltid kl. 18.00, og fortsætter mødet kl. 19.30. 
Mød op og vær med til at vælge dit råd, og dermed sætte præg på din kirke og det 
kirkelige liv i dit sogn. (Se mere andet steds i bladet).

ForeDrAG I KoNFIrMANDsTueN
Torsdag d. 15. september kl. 19.30
kommer pilgrimspræst Elisabeth Lidell og holder fore-
drag om kristen spiritualitet.
Spiritualitet er blevet et ord, vi alle kan bruge. Midt i en 
omskiftelig, effektiv og krævende verden er der flere, 
der begynder at interessere sig for åndelig fordybelse. I 
den lutherske tradition har hovedvægten været lagt på 
ordet og intellektet. Resultatet er blevet, at troens ydre 
kendetegn er nedprioriteret eller ligefrem mistænke-
liggjort. Vi står i fare for at stivne i en luthersk ortodoksi og miste fromhedslivet 
i folkekirken. Men danskernes længsel efter at give troen liv er stor; det ses bl.a. 
i, at mange mennesker nu dykker ned i gamle fordybelsestraditioner som bøn og 
meditation, retræter og lystænding, pilgrimsvandring og åndelig vejledning. Så 
måske er der en spirituel vækkelse i gang i folkekirken?
I den kristne tradition er der gemt 2000 års erfaring af menneskers behov for 
sammenhæng og mening i tilværelsen. Og vi skal høre nogle bud på, hvordan 
man kan give troen krop i det nye årtusind.

FIlMAFTeN: 
Onsdag d. 12 oktober kl. 19.00 gentager vi forårets succes og holder endnu 
en filmaften i konfirmandstuen i Hvejsel. Denne gang skal vi se filmen ”Force 
Majeure”. 
Filmen er svensk og med en genial blanding af humor og alvor bliver vore moder-
ne kønsroller, karriereræs og liv med hinanden sat på spidsen. Filmen, der har 
fået fantastisk flotte anmeldelser, foregår i de franske alper, hvor en lavine plud-
selig stormer frem mod terrassen på en restaurant. Her sidder Tomas med sin 
kone og børn og nyder synet af den frembrusende snedyne, indtil Tomas går i 
panik og vælger at efterlade børn og kone for at redde sig selv fra den truende 



snemasse. Heldigvis bliver Tomas’  familie ikke dæk-
ket af sneen, men den selviske – og ikke særlig man-
dige beslutning om at redde sig selv frem for sin familie 
– viser, at den bløde, moderne mand måske ikke er så 
heroisk, som han burde være. 
Efter filmen vil der være hyggelig samvær over et glas 
vin og lidt snacks. 
Vi håber endnu engang at se mange af jer til en hygge-
lig aften i gode naboers selskab. 

ForeDrAG I KoNFIrMANDsTueN
Torsdag d. 3. november kl. 19.30 kommer sogne-
præst og rejsearrangør Poul Joakim Stender og holder 
foredrag om at vælge at leve højt frem for langt. Vil vi 
danskere være raske?
Danskerne bliver ikke kun syge af ydre årsager. Dan-
skerne bliver også syge af tidens holdninger og begre-
ber. I øjeblikket er vi verdens tredje lykkeligste folk.  
Men der er et nødråb fra det indre univers. 470.000 
danskere er på lykkepiller. 35.000 danskere er hver dag sygemeldt pga. stress. 
250.000 - 300.000 danskere lider af alvorlig stress. 500.000 danskere føler sig 
udbrændte på jobbet. Hvordan kan det være, at det er sådan?  Måske skyldes det, 
at vi vil være lykkelige hele tiden. Vi vil være raske livet igennem. Vi vil have det 
sjovt uafbrudt. Vi vil ikke ældes. Vi vil ikke mangle penge og tryghed. Men det 
kan ikke lade sig gøre. Og så bliver vi ulykkelige og må have hjælp til at leve med 
vor skuffelse. Hvordan kommer vi videre, så vi igen kan tage livet på os med al 
dets lykke og ulykke, nydelse og smerte?

vI syNGer juleN IND 
Tirsdag d. 6. december kl. 19.30 i konfirmandstuen i Hvejsel
 I år har Organist Mette Faber og Sognepræst Gitte Sandager Bjerre fundet nye 
og gamle knap så kendte julesange og salmer frem. Efter kaffen har DU mulig-
hed for at ønske netop din yndlings julesang. 
Kom og vær med til denne traditionsrige hyggelige aften og kom i julehumør.
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KoNcerTGuDsTjeNesTe
D. 20. NoveMber Kl. 19.30

Årets koncertgudstjeneste er med 

DeN Nye sAlMeTrIo
De vil præsenterer en række af de nye salmer i 
spændende arrangementer med undertoner af 
både jazz og pop og med masser af solistiske ind-
slag. Alle 3 er uddannet på Det jyske musikkonser-
vatorium.
Pojken er også uddannet som organist og har sit daglige virke. Han har spillet 
i en lang række jazz sammenhænge både som solist og som sideman. For tiden 
har han stor succes med orkestret Nordens tone. Læs mere på www.pojken.dk
Anette har sunget professionelt i 20 år i både danske og internationale sam-
menhænge, med bigbands og symfoniorkestre såvel som små konstellationer og 
i mange forskellige genrer.
Ulrik har primært beskæftiget sig med rock, pop, blues, soul og rock’n’roll. Han 
har spillet og indspillet med en lang række forskellige danske og udenlandske 
artister som Peter Belli, Rock Nalle, Anne Linnet, Henning Stærk, Cliff Bennett 
(UK), Brian Poole (UK), Lisa Ekdahl (S), Mitch Woods (US), Lloyd Jones (US) 
m. fl. Læs mere på www.ulrikbust.dk
Andre siger bla. følgende om deres koncerter: De spillede en skøn koncert, hvor 
fortolkningen er vores nye salmeskat var helt i top. Anette, Pojken og Ulrik leverer 
varen med et smittende humør og et glimt i øjet. Denne koncert kan jeg varmt 
anbefale.”
“Musikerne gav deres fortolkninger af kendte og elskede nyere salmer som ”Du, 
som har tændt millioner af stjerner”, ”Nu går solen sin gang”, ”Du kom til vor 
runde jord” og ”Du satte dig selv i de nederstes sted”, og udtrykket vekslede fra det 
stille og inderlige til det robust rockende. Der var smukke udgaver af den oprin-
deligt svenske ”Nocturne” og populærmelodier som Leonard Cohen’s ”Hallelujah” 
og ”Natural woman”, som Aretha Franklin gjorde berømt. Arrangementerne var 
spændende med dejlig sang og soloer af pianisten og saxofonisten, der beherskede 
både tenor- og sopransaxofon. Hele koncerten var præget af trioens fortrolighed 
med både jazz, pop og klassisk musik, og det hele blev fremført med glæde for 
musikken og dyb respekt for den. Som Pojken Flensborg sagde: “Der findes kun to 
slags musik – god og dårlig”. Med Den Nye Salmetrio blev det en koncert med den 
gode musik, og tilhørerne kvitterede med stående bifald. Det var en dejlig aften!”
“Jeg blev ringet op bagefter af en med-publikummer, der fortalte mig, at det var 
det bedste, hun nogensinde havde hørt, og hun er kommet til rigtig meget i løbet 
af alle mine år herude! Jeg kan kun anbefale opførsler med ”salmetrioen” på det 
varmeste!”
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NyT FrA KælDercAFeeN
AsylceNTer sANDvAD · Mona Gerstrøm, mger@ucsyd.dk, tlf 23276025

Tak for legetøj og andre ting
Allerførst vil vi gerne sige mange tak for det 
fine legetøj, som vi har fået!  For tiden er 
der mange børn imellem 0- 12 år i Sand-
vad og de er så glade for at få noget at lege 
med, både ude og inde. Vi samlede de fine 
ting og arrangerede ”legetøjsfest” en fre-
dag eftermiddag, hvor forældre og børn 
kunne  vælge relevant legetøj i forhold til 
alder, behov, plads i lejligheden etc.  Det 
var en fornøjelse at se drengene køre rundt 
med biler, pigerne lege med dukker og for-
ældrenes glæde over at få ting til børnene 
at lege med.  Noget af legetøjet er i kælder-
cafeen, hvor vi leger med børnene og viser 
dem, hvordan man kan bygge med lego-
klodser, lægge puslespil, spille mølle og 
dam osv. Alt sammen meget nyt for mange 
af børnene, der ikke har haft legetøj med 
hjemmefra deres eget land. 

Kældercafeens aktiviteter og 
behovet for flere frivillige hjælpere 
I cafeen forsøger vi at sætte gang i flere 
aktiviteter for at adsprede ventetiden for 
alle, der bor på centeret.  Nogle vil gerne 
spille spil eller tegne, andre vil gerne sy, 
reparere cykler eller andet. Men vi mang-
ler hjælpere!!! 
Som frivillig asylven får du mulighed for at 
yde en særdeles nyttig indsats, møde man-
ge mennesker og opleve dine egne talenter 
sat i spil på en livgivende måde.  Du tilknyt-
tes Røde Kors og inviteres på kurser og til 
møder, der giver dig indsigt i det verdens-
omspændende arbejde, der retter sit fokus 
mod folk, der er i nød fra et neutralt poli-
tisk og religiøst perspektiv. Har du lyst og 
tid er du velkommen til at kontakte os og 
høre mere om asylvennernes aktiviteter.

Indsamling
Mange vil gerne give ting, de ikke længere 
selv bruger til asylansøgerne. Vi modta-
ger med glæde ting, der rimeligt let kan 
repareres og genanvendes.  Det kan være 
cykler, cykelhjelme, cykellygter og legetøj. 
Ligeledes er der mange, der savner sports-
tøj. Tingene kan hurtigt og let afleveres i 
garagen på Tørringvej 47 i Ildved.  

Kultur Kældercafe for alle! 
Kældercafeen er åben torsdage i lige uger 
imellem kl. 15.30-17.00, hvor ALLE er vel-
komne til at kigge ind.  I cafeen synger vi 
blandt andet danske sange og øver os i at 
kommunikere på tværs af sprog.  
Asylansøgerne vil gerne hilse på deres 
naboer fra området og de nyder at øve sig i 
at bruge det danske sprog, men ellers har vi 
gang i mimik, fagter, papir og blyant.
Asylansøgerne kommer fra forskellige lan-
de og vil gerne vise os noget fra deres hjem-
lands kultur, så vi udfordres alle og har det 
hyggeligt og sjovt med hinanden.  
Kaffe kan tilberedes på mange måder, vi 
sørger for den danske version, men det 
hænder vi får arabisk kaffe i små kopper 
og andre eksotiske lækkerier.  Der serveres 
også the, saftevand og lidt sødt til ganen.

Vi håber, at rigtig mange, hen over vinte-
ren, vil komme og hygge sig i cafeen. Tag 
gerne strikketøj, kortspil, papirklip eller 
andre sysler med, som kan inspirerer asyl-
ansøgerne til at komme i gang med et eller 
andet, der kan aflede tankerne, imens de 
venter……   

Vel mødt i kældercafeen på Asylcenteret.
Motjaba, Birgitte og Mona
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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 tavs-
hedspligt, og hver deltager bestemmer 
selv, hvor meget man vil sige. 
Gruppen består af max. 8 deltagere.
Der vil være 7 møder hen over vinteren

vi mødes d. 26/10, 9/11, 23/11, 
7/12, 21/12, 4/1, 18/1 i sognehu-
set i jelling fra kl. 19.00 - 20.30.

Vi byder på kaffe og te, og det er gratis 
at deltage.
Møderne ledes af sognepræst Gitte 
Sandager Bjerre, hos hvem man også 
tilmelder sig på 7587 3322.

Man er velkommen til at benytte kir-
kebilen, hvis man har transportpro-
blemer – den bestilles senest kl. 15.00 
dagen før på: 7020 1222.

børNeGuDsTjeNesTer
september:
Der er fyraftenssang for børn i Kollerup Kirke torsdag d. 8. september 
kl. 17.00. Der vil være skrupskøre sange og gode salmer og koret ”kirke-
spirerne” vil synge for. Efter en lille times sang og historie er der fælles-
spisning i LYSNINGEN, Præstegårdsvej, hvis vejret tillader det og eller 
rykker vi i sognestuen. Alle er velkomne og maden koster 30 kroner for 
voksne og gratis for børn.

oktober:
Der er børnegudstjeneste i Jelling Kirke tirsdag d. 11. oktober kl. 17.00. 
Det er samtidig afslutning for årets minikonfirmander, men det er for alle, 
og der vil efter gudstjenesten være pizza i sognehuset, Gormsgade 19.
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GOSPELDAG PÅ BRANDBJERG FOR HELE FAMILIEN
SøNDAG DEN 9. OktOBER er der gospeldag på Brandbjerg Højskole for hele familien. 
Det er Gospel for fuld udblæsning, hvor Mette Risager, Odense, leder voksenkoret sammen 
med pianist Preben Holmberg. 
Der er kor for 0. - 2. klasse ved Elsebet Lindegaard, Jelling, og kor for 3. - 6. klasse ved Rikke 
Richardt Vejs-Petersen, Odense. Mindre søskende tilbydes pasning. 
Vi får dejlig højskolemad til frokost og hele herligheden koster for voksne 100 kr. og børn del-
tager gratis. 
Det starter kl. 9.30 og slutter med en lille koncert i Kollerup Kirke kl. 16.00. 
Arrangører: Brandbjerg Højskole og alle kirker i Jelling Gl. Kommune. 
Tilmelding med angivelse af antal og alder til Brandbjerg Højskole, Lone Kau, lk@brandbjerg.dk 

DEt StORE JULEkOR 2016
Igen i år vil det være muligt at deltage i det lokale ad hoc julekor. 
Vi øver 5 gange sammen og vil med kirkens kor opføre en håndfuld sange ved ”Julens Fortæl-
linger” 2. søndag i advent.
Lige nu har 20 voksne tilmeldt sig – vi kan sagtens bruge flere!
øvedage: Onsdag d. 2/11, 9/11, 16/11, 23/11 og 30/11 kl. 19.00-21.00 i Sognehuset.  
tilmelding hos organist Henrik ( henrik.rosendal@skolekom.dk el. 29899282)  

kONCERtAFtEN: OPERA PÅ GRÆNSEN 
FREDAG DEN 4. NOvEMBER kL 19.00 I kOLLERUP kIRkE
Opera på Grænsen “er din nær-opera i Syddanmark og Grænseregionen”, og består af otte 
sangere, hvoraf nogle også er skuespillere, andre er konservatorieuddannet. De brænder for at 
optræde i udfordrende rammer og finde nye veje til at introducere den klassiske sang og musik 
for et nyt publikum. De optræder ved koncerter og laver underholdning af høj kvalitet. 
To til tre af disse dygtige sangere vil underholde os i Kollerup kirke. 
Opera på Grænsen arrangeres i et samarbejde mellem Grænseforeningen og Kollerup-Vindelev 
menighedsråd. 
Entré kr. 100,- 
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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.

Søn. 7. aug. 11.s.e.trin 10.30 KB 19.30 KB  9.00 KB1 

Søn. 14. aug. 12.s.e.trin 19.30 GSB  10.30 BRM1 10.30 GSB1 

Tors. 18.aug   17.0015   

Søn. 21. aug. 13.s.e.trin 10.30 KB 10.30 BRM1+2  10.30 GSB1+2

  14.00 KB og GSB2

Søn. 28. aug. 14.s.e.trin 10.30 BRM  9.00 BRM 19 

Tors. 1. sep.   17.0016   

Søn. 4. sep. 15.s.e.trin 10.30 KB 10.30 BRM1  9.00 BRM1 

Tors. 8. sep.   17.0017   

Søn. 11. sep.  16 s.e.trin 10.30 GSB11  10.30 BRM1 19.30 GSB1+ 18 

Søn. 18. sep. 17 s.e.trin 10.30 KB12 9.00 KB  10.30 GSB 

Søn. 25. sep. 18 s.e.trin 10.30 BRM3 14.00 BRM3  10.30 GSB3 

Søn. 2. okt. 19 s.e.trin 10.30 KB  10.30 BRM1 9.00 BRM 

Søn. 9. okt. 20.se.trin  16.004   

Søn. 16. okt. 21 s.e.trin 10.30 KB 9.00 KB   10.30 GSB1

Søn. 23. okt.  22 s.e.trin 10.30 GSB 10.30 BRM1  9.00 GSB1 

Søn. 30. okt. 23 s.e.trin 10.30 BRM11  9.00 BRM 19.00 GSB5 

Søn. 6. nov. Alle Helgens søndag 10.30 KB6 + 12 14.30 BRM6 16.00 BRM6 16.00 GSB1+6 19.30 GSB1+6

Søn. 13. nov. 25 s.e.trin 10.30 KB  10.30 BRM1  

Søn. 20. nov s.s.i kirkeåret 10.30 GSB 9.0013  19.301+7 

Søn. 27. nov. 1.s.i advent 10.30 KB9 + 11 10.30 BRM1  10.30 GSB1+8 

Søn. 4. dec. 2.s.i advent 16.00 KB10    

Ons. 7. dec.   17.0014   

Søn. 11 dec. 3.s.i advent 10.30 KB  10.30 BRM1  9.00 BRM1

1  Kirkekaffe
2 konfirmandindskrivnings-

gudstjeneste
3 Høstgudstjeneste
4 Fælles koncert-gudstje-

neste som afslutning på 
Gospeldag.

5 Forklaringsgudstjeneste, - 
Hvorfor gør vi, som vi gør

6 Alle Helgens gudstjeneste
7 Musikgudstjeneste
8 Hvejselkoret medvirker
9 Med efterfølgende 

frokost
10 Julens fortælling
11 Pigekoret medvirker
12 Palestrinakoret medvirker

13 Morgensang v. menighe-
den

14 Julefyraftenssang m. 
Quintetten og julefrokost

15 Fyraftenssang for voksne 
m. mad

16 fyraftenssang for unge m. 
mad

17 Fyraftenssang for børn 
m. mad – Kirkespirerne 
medvirker

18  Sensommer-salme-guds-
tjeneste

19  Sogneudflugt

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
august
Tirsdag d. 2. august Morgensang Jelling Kirke
Torsdag d. 18. august kl. 17.00 Fyraftenssang for voksne m. mad Kollerup kirke
Torsdag d. 25. aug. kl. 8.45-18 Sogneudflugt Jelling sogn Løgumkloster
Torsdag d. 25. august kl. 17.30 EAT & SING Jelling Sognehus/Kirke
Søndag d. 28. august kl. 8.30 Sogneudflugt til Viborg Kirkepladsen Hvejsel
Onsdag d. 31. august kl. 10.00 Formiddagscafé om mindfullnes 
 v. Gitte Dagø Kollerup Sognestue

september
Torsdag d. 1. sept. kl. 17.00 Fyraftenssang for unge m. mad Kollerup Kirke
Tirsdag d. 6. sept. kl. 8.30 Morgensang Jelling Kirke
Tirsdag d. 6. sept. kl. 19.30 Læsekreds om ”Sommerfugledalen”  Kollerup Sognestue
Torsdag d. 8. sept. kl. 17.00  Fyraftenssang for børn m. mad Kollerup Kirke
Tirsdag d. 13. sept. kl. 19.30 Orienterings- og opstillingsmøde Jelling Sognehus
Tirsdag d. 13. sept. kl. 18.00 Orienterende menighedsrådsvalgsmøde Sandvad sognegård
Torsdag d. 15. sept. kl. 19.30 Foredrag med pilgrimspræst E. Lindell Konf.stuen Hvejsel
Onsdag d. 21. sept. kl. 13.30  Udflugt til museum i Hornstrup afgang præstegården
Onsdag d. 28. sept. kl. 20.00-21.30 Momento Jelling kirke
Torsdag d. 29. sept. kl. 17.30  EAT & SING  Jelling Sognehus/Kirke
Torsdag d. 29. sept. kl. 19.30 Koncert med RecOrgel Jelling kirke

OKtOber
Tirsdag d. 4. okt. kl. 8.30 Morgensang Jelling Kirke
Onsdag d. 5. okt. Foredrag ved A.M. Pahuus: Kærlighed Jelling Sognehus
Søndag d. 9. okt. kl. 9.30 Gospeldag for hele familien Brandbjerg Højskole
Tirsdag d. 11. okt. kl. 17.00 Børnegudstjeneste Jelling Kirke
Tirsdag d. 11. okt. kl. 19.30 Foredrag ved K. Bøcker: At ofre sig Jelling Sognehus
Onsdag d. 12. okt. kl. 10.00  Formiddagscafé v. Ruth Møllgaard  Kollerup Sognestue
Onsdag d. 12. okt. kl. 19.00 Film: Force Majeure Konf.stuen Hvejsel
Torsdag d. 13. okt. kl. 19.30 Højskolesangaften m. Birgitte Møldrup Jelling kirke
Søndag d. 16. okt. kl. 10.30 Indvielse af kirkeplads i Ildved, frokost
 og menighedsmøde Ildved kirke
Onsdag d. 26. okt. kl. 20.00-21.30 Momento Jelling kirke
Torsdag d. 27. okt. kl. 17.30  EAT & SING  Jelling Sognehus/Kirke 
Torsdag d. 27. okt. kl. 19.30 Foredrag med Kristian Leth UCL - Jelling 

nOvember
Tirsdag d. 1. nov. kl. 8.30 Morgensang Jelling Kirke
Onsdag d. 2. nov. kl. 19.30 ”Kristendom og Islam” 
 v. Michael Marcussen  Sognestuen i Kollerup
Torsdag d. 3. nov. kl. 19.30 Foredrag: En lykkelig familie Jelling Sognehus
Torsdag d. 3. nov. kl. 19.30 Foredrag ”Vil vi danskere være rask”? Konf.stuen Hvejsel
Fredag d. 4. nov. kl. 19.00  ”Opera på grænsen”. Entré 100 kr.  Kollerup Kirke 
  arr. Grænseforeningen
Tirsdag d. 8. nov. kl. 19.30 Foredrag v. T. Nørager: Guds kærlighed Jelling Sognehus
Onsdag d. 16. nov. kl. 19.30  Læsekreds om ”Dronningen af Saba”  Sognestuen i Kollerup
Onsdag d. 23. nov. kl. 10.00  Formiddagscafé  v. P.  Mogensen  Kollerup Sognestue
Tirsdag d. 24. nov. kl. 17.30  EAT & SING  Jelling Sognehus/Kirke
Tirsdag d. 29. nov. kl. 19.00  Film med mening  Byens Bio
Onsdag d. 30. nov. kl. 20.00-21.30 Momento Jelling kirke

december
Tirsdag d. 6. dec. kl. 8.30 Morgensang Jelling Kirke
Onsdag d. 7. dec. kl. 17.00  Julefyraftenssang m. Quintetten og mad  Kollerup Kirke/Sognestuen
Onsdag d. 7. dec.  kl. 20.00 Julekoncert med Søs Fenger Jelling Kirke
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Kalender
august
Tirsdag d. 2. august Morgensang Jelling Kirke
Torsdag d. 18. august kl. 17.00 Fyraftenssang for voksne m. mad Kollerup kirke
Torsdag d. 25. aug. kl. 8.45-18 Sogneudflugt Jelling sogn Løgumkloster
Torsdag d. 25. august kl. 17.30 EAT & SING Jelling Sognehus/Kirke
Søndag d. 28. august kl. 8.30 Sogneudflugt til Viborg Kirkepladsen Hvejsel
Onsdag d. 31. august kl. 10.00 Formiddagscafé om mindfullnes 
 v. Gitte Dagø Kollerup Sognestue

september
Torsdag d. 1. sept. kl. 17.00 Fyraftenssang for unge m. mad Kollerup Kirke
Tirsdag d. 6. sept. kl. 8.30 Morgensang Jelling Kirke
Tirsdag d. 6. sept. kl. 19.30 Læsekreds om ”Sommerfugledalen”  Kollerup Sognestue
Torsdag d. 8. sept. kl. 17.00  Fyraftenssang for børn m. mad Kollerup Kirke
Tirsdag d. 13. sept. kl. 19.30 Orienterings- og opstillingsmøde Jelling Sognehus
Tirsdag d. 13. sept. kl. 18.00 Orienterende menighedsrådsvalgsmøde Sandvad sognegård
Torsdag d. 15. sept. kl. 19.30 Foredrag med pilgrimspræst E. Lindell Konf.stuen Hvejsel
Onsdag d. 21. sept. kl. 13.30  Udflugt til museum i Hornstrup afgang præstegården
Onsdag d. 28. sept. kl. 20.00-21.30 Momento Jelling kirke
Torsdag d. 29. sept. kl. 17.30  EAT & SING  Jelling Sognehus/Kirke
Torsdag d. 29. sept. kl. 19.30 Koncert med RecOrgel Jelling kirke

OKtOber
Tirsdag d. 4. okt. kl. 8.30 Morgensang Jelling Kirke
Onsdag d. 5. okt. Foredrag ved A.M. Pahuus: Kærlighed Jelling Sognehus
Søndag d. 9. okt. kl. 9.30 Gospeldag for hele familien Brandbjerg Højskole
Tirsdag d. 11. okt. kl. 17.00 Børnegudstjeneste Jelling Kirke
Tirsdag d. 11. okt. kl. 19.30 Foredrag ved K. Bøcker: At ofre sig Jelling Sognehus
Onsdag d. 12. okt. kl. 10.00  Formiddagscafé v. Ruth Møllgaard  Kollerup Sognestue
Onsdag d. 12. okt. kl. 19.00 Film: Force Majeure Konf.stuen Hvejsel
Torsdag d. 13. okt. kl. 19.30 Højskolesangaften m. Birgitte Møldrup Jelling kirke
Søndag d. 16. okt. kl. 10.30 Indvielse af kirkeplads i Ildved, frokost
 og menighedsmøde Ildved kirke
Onsdag d. 26. okt. kl. 20.00-21.30 Momento Jelling kirke
Torsdag d. 27. okt. kl. 17.30  EAT & SING  Jelling Sognehus/Kirke 
Torsdag d. 27. okt. kl. 19.30 Foredrag med Kristian Leth UCL - Jelling 

nOvember
Tirsdag d. 1. nov. kl. 8.30 Morgensang Jelling Kirke
Onsdag d. 2. nov. kl. 19.30 ”Kristendom og Islam” 
 v. Michael Marcussen  Sognestuen i Kollerup
Torsdag d. 3. nov. kl. 19.30 Foredrag: En lykkelig familie Jelling Sognehus
Torsdag d. 3. nov. kl. 19.30 Foredrag ”Vil vi danskere være rask”? Konf.stuen Hvejsel
Fredag d. 4. nov. kl. 19.00  ”Opera på grænsen”. Entré 100 kr.  Kollerup Kirke 
  arr. Grænseforeningen
Tirsdag d. 8. nov. kl. 19.30 Foredrag v. T. Nørager: Guds kærlighed Jelling Sognehus
Onsdag d. 16. nov. kl. 19.30  Læsekreds om ”Dronningen af Saba”  Sognestuen i Kollerup
Onsdag d. 23. nov. kl. 10.00  Formiddagscafé  v. P.  Mogensen  Kollerup Sognestue
Tirsdag d. 24. nov. kl. 17.30  EAT & SING  Jelling Sognehus/Kirke
Tirsdag d. 29. nov. kl. 19.00  Film med mening  Byens Bio
Onsdag d. 30. nov. kl. 20.00-21.30 Momento Jelling kirke

december
Tirsdag d. 6. dec. kl. 8.30 Morgensang Jelling Kirke
Onsdag d. 7. dec. kl. 17.00  Julefyraftenssang m. Quintetten og mad  Kollerup Kirke/Sognestuen
Onsdag d. 7. dec.  kl. 20.00 Julekoncert med Søs Fenger Jelling Kirke
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eat & sing og 
Gudstjeneste på flere sprog
I Jelling Kirke inviterer vi asylansø-
gere og alle andre interesserede til en 
aften i sognehuset med mad og sang. 
Det er sidste torsdag i måneden kl. 
17.30, hvor man kommer med en ret 
og så deler vi, og man kan få refun-
deret udgifterne. Vi synger måske en 
engelsk salme eller lærer en dansk 
højskolesang. Hvis der er stemning for 
det, kan dem der vil slutte af med at 
gå over kirken, hvor der vil være alter-
gang v. Birgitte Møldrup. Det slutter 
cirka kl. 20.00 og alle er hjerteligt vel-
komne til en aften, hvor mange natio-

naliteter mødes i kirkens fællesskab. 
Det er torsdag d. 29. september, 
torsdag d. 27. oktober og torsdag 
d. 24. november.
søndag d. 18. december er der høj-
messe 10.30 i Jelling Kirke, og den vil 
i store træk være som den plejer, men 
dog med læsninger på flere sprog, og 
hvor der vil blive sunget et par engel-
ske Christmas Carols! 
Efter gudstjenesten vil der være æble-
skiver og pakkeleg i sognehuset. Vel 
mødt til julegudstjeneste på mange 
sprog! 

NyT FrA KIrsAM
Så er det blevet sommer og på kirke-
gårdene er der plantet og vandet som-
merblomster, alting gror så det er en 
fornøjelse.
Der er masser af arbejde men også 
skønt at følge de nye stauder der er ble-
vet plantet, og alt det andet der skifter 
med årstiden, vi føler os privilegeret at 
arbejde udenfor, når alting gror som i 
dette forår.
Ellers er der nye opgaver på kirkegår-
dene i fremtiden. Som tidligere skre-
vet har der været en kirkegårds kon-
sulent forbi, og det er der kommet en 
skitse ud af som vi er i gang med at lave 
arbejdsplaner ud fra. Der er sået græs 
visse steder og nedlagt gravsteder, 
men de fleste steder er der plads til 
begravelser og urner fortsat. Der vil på 

sigt være færre steder som kan benyt-
tes, men en pårørende vil altid kunne 
bruge sit familie gravsted.
I Ildved vil der ske en ændring bagest 
på kirkegården, ved græsplænen og 
fælles området. Det er under udar-
bejdelse, men planen er en hæk foran 
græsplænen, så kirkegården syner 
mindre. Urne området kan stadig 
benyttes som det er nu. Korset fra fæl-
les området tænkes flyttes ned mod 
kirken og med en plads foran, hvor der 
kan lægges blomster. 
Der vil også komme mere græsplæne 
på de tomme gravpladser, men der vil 
fortsat være pladser med stauder, mm.
I Hvejsel er det også nederst på kirke-
gården hvor de gamle gravsten står, 
der vil ske forandringer, men mest 
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med græsset, som vi lige nu tænker 
bliver til mere natur, med en sti som 
bliver slået græs, så man kan gå en tur 
og stadig studere de gamle gravsten.
Der vil også blive mere græs på de 
tomme gravpladser, og lige nu er der 
etableret 2 nye områder og der kom-
mer et nyt mod øst. Det bliver sammen 

med det stykke under lindetræerne, 
og ligeledes her pladser med stauder 
mm.
Alle er velkomne til at kigge forbi kir-
kegården ved spørgsmål eller bare for 
at se hvad vi laver.

Graver Marianne Rasmussen

Hvejsel kirkegård mod lapidariet som 
tænkes åbnet op under træerne, og der 
etableres naturgræs rundt om stenene.

Ildved kirkegård med nyt område med 
græs til plader i plænen og udsigt mod 
syd over marken, hvor hækken skal flyt-
tes frem mod tværgående grusgang og 
bagved skal der være naturgræs i stedet 
for slået græs.
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Menighedsrådsvalg:
NyT MeNIGHeDsrÅD 2016-2018
Kom til møde på Sognegården 13. september 2016

• Vil du bestemme (næsten) det hele?
• Vil du tage ansvaret og beslutnin-

gerne om din kirke? 
• Og beslutte hvem der skal gøre 

arbejdet?
• Så er en plads i menighedsrådet 

noget for dig. 
Skriv 13. september i kalenderen med 
det samme: Den aften holdes orien-
terings- og opstillingsmøde forud for 
valg til menighedsrådet for de kom-
mende 2 år (Menighedsrådet har søgt 
tilladelse fra Kirkeministeriet til 2-åri-
ge valgperioder)
Deltag på Sandvad Sognegård, Vonge-
vej 48, 7300 Jelling:
Kl. 18.00 Fælles spisning
Kl. 19.30 Orienteringsmøde om 
menighedsrådsarbejdet før, nu og 
fremover
Herefter opstillingsmøde.
Kl. 21.30 Afslutning, besked om det 
videre forløb frem til valget 8. nov.

Opstillingsmødet kan resultere i en 
fælles liste for sognet, og kommer der 
ikke øvrige kandidater før 27. sep-
tember, aflyses afstemningen, dvs at 
opstillingsmødet reelt fungerer som 
valgmøde i et ”fredsvalg”.
Hør mere om det på mødet, og læs 
nærmere på http://www.menigheds-
raadsvalg2016.dk/
Hvis det ikke lige er dig, så tal med din 
nabo om det er noget for ham/hende? 
Tag både hende og genboen med til 
en hyggelig aften med spisning, sam-
tale om kirkelivet og forberedelse af 
nye menighedsrådsmedlemmer for de 
kommende år.

Spørgsmål om vilkår og muligheder 
for at kandidere eller stille kandida-
ter er velkomne til valgbestyrelsen 
v. Gustav Gerstrøm, Tørringvej 54, 
7300 Jelling, mail: hmr@asop.dk, tlf. 
21337649

Hvad har været spændende ved at
sidde i menighedsrådet?
Udsagn fra det nuværende menig-
hedsråd om hvad der har været godt 
og spændende, og lidt om hvad det 
giver at sidde i menighedsråd. – Over-
vej om det er noget for dig?, - der er 
valg i dette efterår OG der er brug for 
dig. (Se mere om valg andet steds i bla-
det).

Jeg synes, det er dejligt at være med til 
at skabe rammerne til høstgudstjene-
sten, samt den årlige gudstjeneste 2. 
pinsedag i Hvejsel Præstegårdshave - 
2 meget ”levende” gudstjenester.

At skabe netværk, at møde mennesker 
jeg aldrig vil have lært at kende…



At tage beslutninger, efter spændende 
og grundige overvejelser. 
At følge tilblivelsen af en ny kirkeklok-
ke.
At vælge præst – Samtalerne omkring 
værdierne.

Jeg har været med i menighedsrådet 
i 2 perioder, den første var en meget 
spændende tid. Den første store opga-
ve var at vi skulle have søgt en ny præst. 
Det skulle lige en tur omkring stiftet, 
hvor det blev bestemt, at nu ville vi 
kun få tildelt en 50% stilling og den 
anden del skulle bruges til andre opga-
ver i provstiet. Vi var meget spændt på, 
om der var nogen, der ville søge ud til 
vores lille sogn, så kom perioden hvor 
der skulle vises sogn, kirker og præste-
gård frem. Der skulle læses ansøgnin-
ger, vi var et helt nyt menighedsråd, 
der ikke alle kendte hinanden, så det 
var meget spændende at høre, hvad vi 
hver især vægtede ved den nye præst. 
Vi fik besøg af biskoppen der gennem-
gik ansøgerne med os og vejledte os i 
hvilken præst, der ville passe hos os. 
Det er en af mange spændende opga-
ver vi har lavet, der er hele tiden nye 
ting, der skal tages stilling til og hvor-

dan budgettet skal komme til at holde. 

Har du lyst til nye udfordringer så stil 
op til menighedsrådet, du kommer 
til at kende nye mennesker, lave nye 
tiltag i sognet. Det kræver en indsats 
men når man står sammen er det sjovt.

I rådet kan vi forbedre det gode i kir-
kelivet.

Med en gammel og en ung kirke i ver-
dens bedste lille sogn har vi alle mulig-
heder for at udvikle sognekirken og 
livet i sognet.

Vi er alle præster - her er det ikke kun 
den ansatte præst, der udvikler og 
fornyer gudstjeneste og livet omkring 
kirken.

Vi er så heldige: at kunne samarbejde 
med vores skønne præst og dygtige 
medarbejdere om at gøre kirkelivet 
anno 2016 stort.

Man får nye bekendtskaber.

Man får ny viden.

Mange spændende diskussioner om 
holdninger til livet.

Personlig udvikling.
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NyT FrA Mr        Af menighedsrådsformand lise lervad

Det er sol, det er sommer og det hele 
lyser lysegrønt og klart.
Det samme gør vores kirkemur, - ja, 
jeg dristes til at sige vores nye kirke-
mur.
Det er virkelig med en rigtig rar følelse 
i maven, at følge arbejdet skride frem.
Det er håndværk, det er tålmodighed… 

og så tror jeg vi alle har holdt på vejret 
og tænkt vores tanker om, hvordan 
mon de kommer rundt om hjørnet… 
”det sværeste til sidst”.
Vi glæder os til den står færdig, - og vi 
vil nyde den rigtig meget fremover og 
opfordrer alle til at køre forbi og nyde 
synet.



sæt allerede nu et kryds i 
kalenderen d. 13. september
Det er valgår i år, et nyt menighedsråd 
skal vælges. Vi afholder møde om val-
get af et nyt menighedsråd på Sand-
vad sognegård. Vi begynder med et 
hyggeligt måltid kl. 18.00 og fortsæt-
ter mødet kl. 19.30. Mød op, vær med 
til at vælge dit råd. Menighedsrådet 
er spændende arbejde, forpligtende 
arbejde, udfordrende og givende 
arbejde. Nye relationer skabes, beslut-
ninger skal tages og ikke mindst – du 
kan være med til at forme dit sogns 
dna. 
Vi har, som noget ganske nyt, søgt om 
at få valgperioden nedsat fra 4 år til 2. 
Dette er en mulighed kirkeministeriet 
som regel imødekommer. Vi gør det, 
efter nøje overvejelser, fordi vi tror det 
vil virke og være mere overskueligt at 
binde sig for 2 år. Vi håber ansøgnin-
gen går igennem, og at vores beslut-
ning bliver vel modtaget. Den kan 
altid ændres i en ny periode.

Midt i august påbegyndes tilgængelig-
heden i Ildved, og derfor vil der ikke 
være gudstjenester i Ildved kirke fra 
d. 21 august og indtil d. 16 oktober. Vi 
håber tidsplanen holder, så vi kan ind-
byde til indvielse søndag d. 16. okto-

ber. Dette vil ske i forbindelse med det 
årlige menighedsmøde.
Vi ser frem til at adgangen til Ildved 
kirke bliver i ét niveau – adgang lige 
let for alle.
Hvis nogen er nysgerrige og ikke har 
set projektet, så spørg, vi viser det ger-
ne frem.

Af flere omgang har vi talt om at ”fin-
de” kirkestien til Ildved kirke frem. 
Det er bare aldrig blevet til noget. Nu 
er der et initiativ i gang, hvor kommu-
nen søges og lodsejere spørges. Det 
er med stor glæde, vi ser frem til, at 
det bliver til virkelighed. Vi har valgt 
at støtte projektet. Det giver så fin 
mening, da det netop skabes i et sam-
arbejde.

Snart lurer ferietiden og råds-opga-
verne ligger stille for en stund.
I august tager vi fat igen, vi skal for-
berede et nyt budget, gennemgå en 
kvartalsrapport, følge op på igang-
satte opgaver og forberede valg-orien-
teringsmødet. HUSK også tilmelding 
til den årlige udflugt. Turen går til 
Viborg, søndag d. 28. august. 

De bedste ønsker om en dejlig sommer.
 – Lise
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NyT FrA sPejDerNe
Nyt fra runefolket
Det går godt i Ådal, hele vejen rundt! 
Vi er overordentligt glade for at kun-
ne sige at vi har fremgang. Når kerne 
aktiviteterne kører godt, smitter det af 
på engagementet og arbejdsglæden. 

Vi vil fremhæve at...

– Vi er 40 børn, 8 ledere, 6 gruppe-
rødder

– Vi har Familiespejder
– Vi har en ny bålhytte



 Nu står den her!
Bålhytten, mange milepæle er rundet 
siden 1. gang vi drømte om bålhytte. 
Vedligeholdelse af spejderhuset er 
kommet først på vores to do liste de 
sidste par år. Spejderhuset er en pavil-
lon og hverken bygget vedligeholdel-
sesfri eller til at holde evigt.
Endelig kom vi til vores mega nice to 
have, bålhytten. Hvordan har vi kun-
net undvære den! Ja vi er bare så glade 
for den. Vi 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 8 kantede bålsted af nøje 
udvalgte sten.
Hvis nogen tænker på, om man kan 
låne den, skal det aftales med hytte-
mor Annie på tlf: 21663379
 
Familiespejder
Vi har haft familiespejder i et år nu, 

vi har altid en rigtig hyggelig og sjov 
eftermiddag sammen. Nøgleordene er 
frisk luft, natur, leg, oplevelser, hygge 
og bål.
Vi starter med vores egen sang og slut-
ter med fadervor. Familiespejder akti-
viteten indeholder altid noget med ud 
i naturen, røre, se, smage og prøve. 
Hele familen kan være med og glem-
me alt om rod og vasketøj!
Vi mødes hver anden søndag i lige 
uger, kl. 14 - 16, på spejderpladsen i 
Ådal, Ildvedvej 105.
Familiespejder er for de 3-6 årige, 
eller til skolestart (for der kan man 
starte som Bæver). Man kommer sam-
men med en voksen, enten en eller 
begge forældre, eller en anden voksen. 
Søskende må meget gerne være med, 
men de 3-6 årige er i centrum.
Man kan altid kontakte os for at høre 
hvad vi laver. – Eller kom forbi og mød 
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KIrKeHøjsKoleN:
Vores kultur forandrer sig i disse år og 
mange spørger, hvordan vi kulturelt, 
kirkeligt og politisk skal forholde os 
til det. Det er imidlertid ikke nyt. Lige 
siden Martin Luther er spørgsmålet om 
forholdet mellem kultur, religion og 
politik jævnligt dukket op. Med kultur-
mødet er denne debat taget til i de sene-
re år med stadig mere hidsige indlæg i 
medierne.
Kirkehøjskolen stiller derfor spørgs-
målet: Hvordan skaber vi et frugtbart 
møde med det nye, kulturelt, religiøst 
og politisk? Er de tre faktorer ikke alle 
vigtige i vores liv med hinanden? Hvad 
gør vi med de konkrete problemer, vi 

står overfor? Skal vi sætte grænser eller 
bygge bro?
Vel mødt som deltager i efterårspro-
grammet!

Torsdag d. 15. sep.
Kl. 10.00: Sognepræst Ulrik Over gaard, 
Skibet: »Sanddru Hedning, Tyrk og 
Jøde –Dem har Gud i grunden kjær!«
Kl. 13.00: Ansvarshavende chefredak-
tør Erik Bjerager, Kristeligt Dagblad: 
»Er Danmark et kristent land?«.

Torsdag d. 13. okt.
Kl. 10.00: Dr. theol. professor Peter 
Lodberg, Aarhus Universitet: »Når teo-



os personligt, og se hvad vi laver til 
familiespejder.
 
På festival job
Runefolket har et job med oprydning 
efter Jelling Musikfestival. Vi har 
årligt denne opgave, et meget vigtigt 
job, da det sparer os for at uddele 
telefonbøger, samle aviser, flasker 
og hvad man ellers finder på for at få 
økonomien i et spejderhus til at hænge 
sammen.
I år med rekord opbakning! Vi var ca. 
50 forældre og børn.
 
lejroplevelser
Vi har Minilejr i vores eget spejderhus 
før sommerferien, som altid har vi et 
tema på lejren. I år er det “Brownsea”. 
Alle spejdere ved Brownsea er den ø i 
England hvor Baden Powel, spejder-
bevægelsens stifter, holdt den første 

spejderlejr.
Den store sommerlejr går i år til Økse-
dal ved Nibe en uge. Det glæder enhe-
derne Junior og Spejder sig rigtigt 
meget til.
 
Afslutning
Før vi holder sommerferie afrunder 
vi sæsonen med en afslutning for hele 
familien. Vi har bestilt en helstegt gris 
og tilbehør. Det ender altid med en 
tale og et kæmpe bål, det er rigtig hyg-
geligt at samles med alle vores spej-
dere og forældre.
 
Hjemmeside
Vi har fået en ny hjemmeside, hvor 
man kan læse meget mere om os. Man 
kan se de gode fotos vi tager, se blandt 
andet fotos fra 2015 og 16.
Vores nye hjemmeside hedder: 
runefolket.gruppesite.dk
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logi er nødvendig for politik«.
Kl. 13.00: Folketingsmedlem Mette 
Boch, Horsens: »Stat og folkekirke - 
hver for sig og sammen«.

Torsdag d. 17. nov.
Kl. 10.00: Professor Sven Andersen, 
Aarhus, Institut for Kultur og Samfund 
- Systematisk Teologi: »I Danmark 
skelner vi mellem politik og religion«.
Kl. 13.00: Paneldebat om efterårets 
tema mellem: Iman Kassem Ali Rachid, 
Aabenraa, Karen Klint, Vejle, biskop 
Marianne Christiansen, Haderslev.
»Kulturmødet - en gave og en opgave?«

Se mere på vejle provstis hjemmeside: 
www.vejle.provsti.dk

sted: Mølholm Sognehus, 
Niels Skousvej 13 A, 7100 Vejle.
Pris: For seks foredrag: kr. 300,00
For et enkelt foredrag: kr. 60,00
For frokost med kaffe: kr. 70,00

Tilmelding: 
Knud Erik Knudsen. Tlf. 25719796
E-mail: kkek@stofanet.dk
Senest en uge før, hvis man ønsker fro-
kost. 
Vil man være sikker på, at der er plads, 
skal man tilmelde sig – også til enkelte 
foredrag.

betaling: Kan ske ved indbetaling på 
konto 7244 1255048, Jyske Bank, eller 
kontant ved ankomst.
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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: 
Vakant

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 d. 21. oktober 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


