
Jeg er begyndt at hækle!
Jeg har fundet ud af at jeg både slap-
per af og lytter godt, når jeg sidder 
med et hækletøj i hænderne. Og jeg 
er sikker på, at min mormor sidder 
i sin himmel og smågriner; for det lå 
absolut ikke i kortene, at jeg nogen-
sinde skulle lave nogen form for 
håndarbejde, og nu ligger der altid 
hæklenål og garn i min taske.
Min nye beskæftigelse har givet mig 
mange sjove oplevelser, for ofte bli-
ver folk interesserede, kigger på mit 
hækletøj og spørger hvad det er, jeg 
hækler. Og når jeg så svarer dem: 

”Ingenting, – eller det ved jeg ikke”, 
så ser de helt forkerte ud i ansigterne 
og kommer straks med gode forslag: 
karklude, servietter, et tæppe, et 
sjal, dækkeservietter – ja ideerne er 
mange. Men jeg holder fast; det er 
ikke til noget. Jeg hækler bare, – det 
ene nøgle garn efter det andet, frem 
og tilbage. Det skal ikke bruges til 
noget, jeg skal ikke lære nye møn-
stre, der er ikke noget mål med min 
tid med hæklenålen og udgiften til 
garnet.
Jeg leer ofte af det inden i mig selv 
og tænker, at vi åbenbart lever i en 
tid, hvor al ting skal kunne bruges til 
noget. Alt skal kunne måles og vejes 
og have en faktuel nytteværdi. Der 
skal være et formål med al ting. 
Ja, det er noget pjat at hækle bare for 
at hækle; fuldstændig unyttigt! Men 
for mig er det en nødvendighed. Det 
gør noget ved mit humør, det gør 
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noget ved mit sind, det bringer mig 
ro, og det er fuldstændig unyttigt, men 
en nødvendighed. Og sådan er det jo 
med mange unyttige ting her i livet, de 
er nødvendigheder, for at vi kan leve 
vores liv. Kærligheden for eksempel: 
der er ikke megen håndgribelig nytte 
i den, men den er nødvendig, for at vi 
kan leve vores liv med hinanden, og 
ligeså med troen og håbet.
Det er sådan med det vigtigste i livet, at 
det kan vi ikke sige, hvad vi kan bruge 
det til, men vi kan ikke undvære det. 
Paulus skriver sådan om det unyttiges 
nødvendighed:
Om jeg så taler med menneskers og 
engles tunger, men ikke har kærlig-

hed, er jeg et rungende malm og en 
klingende bjælde. v2 Og om jeg så har 
profetisk gave og kender alle hemme-
ligheder og ejer al kundskab og har al 
tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke 
har kærlighed, er jeg intet. v3 Og om 
jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og 
giver mit legeme hen til at brændes, 
men ikke har kærlighed, gavner det 
mig intet.
Jeg hækler videre, garnnøgle efter 
garnnøgle, og kludene hober sig op på 
mit kontor. – Det er det unyttiges nød-
vendighed, som bringer mig liv.
Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse 
tre. Men størst af dem er kærligheden.

Gitte Sandager Bjerre

Kirkepladsen i Hvejsel
Flere beboere i sognet har henvendt 
sig til os, og påpeget at selve parke-
ringspladsen foran Hvejsel kirke godt 
kunne trænge til en kærlig hånd. Især 
nu hvor kirken og kirkegårdsmuren 
står så smukt i forhold til hinanden, 
ja så er det direkte skæmmende med 
p-pladsen.  Der er ingen i menigheds-
rådet, der på nogen måde er uenig 
heri, – problemet er bare at p-pladsen 

er kommunens, og derfor ikke hører 
under menighedsrådet. Vi har hen-
vendt os, og fået lappet nogle huller, 
men smukt er det jo ikke. Vi har for-
hørt os om, om det ikke var muligt at 
få lagt nyt asfalt og få optegnet nogle 
parkeringsbåse, men der sker ikke 
rigtig noget. Har man tid og lyst, så 
er man selvfølgelig velkommen til at 
henvende sig til kommunen.

En ilDsjæl taKKEr af
Det begyndte som en hjælp i en over-
gangsfase, en midlertidig løsning, 
men kom til at vare i mange år. Vi vil 
gerne sige tak til Birthe Haregård for 
uvurderlig hjælp, overblik, pasning 
af konfirmandstue og rengøring af 
officielle lokaler. Der er bagt mange 
kager og brygget mange kopper kaffe. 
Der er hængt engle op, vasket gulv og 

vandet blomster. Der er hyggesnak-
ket og arbejdet hårdt. Der er vendt 
tanker og ideer. Delt smil og latter. 
Vi ønsker Birthe, og Børge, som har 
været hendes trofaste hjælper, alt godt 
fremover, og vi håber at blive ved med 
at se dem, nu blot som gæster til vore 
arrangementer.
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En sangfugl takker af...
Vores kirkesanger, Grethe Hansen har 
efter knap 7 år valgt at stoppe som kir-
kesanger i Hvejsel og Ildved sogn pr. 1. 
august 2017. Grethes sidste gudstjene-
ste var d. 2. juli 2017 kl .10.30 i Hvejsel 
kirke, hvor vi tog officielt afsked med 
hende

Grethe har med sit smilende væsen og 
musikalske dygtighed gjort en positiv 
forskel såvel i kirkelige begivenheder 
som i det kirkelige samarbejde med 
kirkens ansatte og menighedsråd. 
Vi ønsker Grethe al det bedste frem-
over.

afskedshilsen fra Grethe
Da jeg har valgt at holde som kirke-
sanger her i Ilved/ Hvejsel sogn, vil 
jeg hermed sige ordentlig farvel. I 6 
½ år har mit hjerte banket for denne 
tjeneste, og jeg vil, med glæde, mindes 
mange gode stunder. Hvert et hånd-
tryk, hvert et smil, hver en snak, hvert 
et skulderklap og hver en knuser, har 
medvirket til meningsfulde øjeblikke 
for mig. Det har været en glæde og ære 
for mig at synge sammen med hver 
enkelt af jer søndag efter søndag. 
Hermed vil jeg nedfælde nogle tillægs-
ord og navneord, ud fra ordene ” Hvej-
sel” og ” Ilved”, som beskriver min tid 
hos jer:

H: Hvejsel – Herre – Helligånd – høj-
tidelighed – humor – hjertelighed

V:  Varme – vellidt – varme hveder
E:  Evigt – energi
J:  Jesus – Juleaftener
S: Salmer – sange – smil – sogne- 

samhørighed – sorggruppe – sog-
neudflugter – skabelse – sjælefred 
– sind

E: Evangelier – englesang
L: Latter – lune – liturgi – langmo-

dighed – lys

I: Ilved – indhold – iver – ildsjæle – 
ikoner

L: Liv – latter – lys – lunefuldhed
V: Venlighed – varme – venskaber
E: Englevagt – evighed – elskværdig-

hed
D: Dåb – dannelse – dåbslys – discip-

le – diakoni

Jeg vil slutte af med at sige TAK for 
dette afsnit i mit liv. 
Jeg vil ønske jer alle Guds Velsignelse 
fremover.
Hermed et lille vers, som siger så 
meget om vores helt almindelige kir-
ke:

Salmenr. 335, vers 4:   
Flammerne er mange, lyset er èt,
lyset Jesus Kristus,
flammerne er mange,
lyset er èt, vi er èt i ham!

Kærlige hilsner fra 
Grethe Gundgaard Reedtz Hansen
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frEDaG DEn 8. sEPtEMBEr

Kl 15: Åbning med bl.a. fernisering af 
95 udsmykkede døre på Rådhus torvet 

Kl. 15.30-16.30: Speaker og inspirator 
Mads Marius, 19 år (kendt fra Aften-
showet og Godmorgen Danmark) for-
tæller om at genstarte sig selv i teltet 
på kirketorvet.

Kl. 16-17: Sigurd Barrett - ”Luther på 
60 minutter” i Mariaparken.

Kl. 16.45-17.45 Sarah Lodberg for-
tæller med udgangspunkt i tv-serien 
SKAM om netop Skam i teltet. 

Kl. 17.30-19.30: Dramatiseret fore-
drag og aftensmad ”Med Luther til 
bords” ved Sct. Maria, Blegbanken 3. 
i pausen servers gule ærter, pandeka-
ger og Luther øl til 30 kr.

Kl. 18.00-19.00 Unge-spiser-sam-
men. Test din styrke ved denne fæl-
lesspisning – der serveres Chilli-con-
carne i forskellig styrke. 
Gratis for de første 100 unge mellem 
15 og 25 år. 30 kr. herefter og for øvri-
ge gæster. I teltet på kirketorvet.

Kl. 20-22: Aftenvandring mellem kir-
ker og fællesgudstjeneste. Nærmere 
info om startsted kommer senere.

K l. 19-24: Brætspilscafé på Kirketor-
vet.

Kl. 21.30-22.30 Koncert m. Anne Lin-
net i teltet på kirketorvet.

lØrDaG DEn 9. sEPtEMBEr
 Kl. 9-10.15: Yogafaith i teltet på Kirke-
torvet.

Kl. 9-12: Gospelworkshop på Rosborg 
gymnasium med afslutningskoncert 
Kl 13: På scenen ved rådhustorvet. 
Pris 50 kr.

Kl. 10-12: Kreative aktiviteter for bør-
nefamilier i Mariaparken.

 Kl. 10-11: Fælles Kirke-kaffebord i 
gågaden – Hvejsel sogn deltager 
blandt mange, se andetsteds i 
bladet.

Kl. 10 .30 -11 .30 : Filosofaen v. Dorte 
Jessen i teltet på Kirketorvet.

Kl. 11-12: ”Hvad skal vi med kirken?”- 
live-debatpanel m. bl.a. 
Marianne Christiansen (biskop), 
Karen Klint (folketingsmedlem), 
Ib Bermann Schmidt (Baptistkirken),
Gregers Mærsk-Kristensen (katolsk 
sognepræst), 
Mikael Wandt Laursen  ( generalsekre-
tær i FrikirkeNet )  og 
Hans Henrik Lund  ( leder for Kirker-
nes Integrationstjeneste )  
+ 2 spændende deltager-overraskel-
ser. 
Kristian Bøcker leder debatten på sce-
nen på Rådhustorvet.

Kl.  1 3 : Gospelkoncert på Rådhustor-
vet med efterfølgende afslutning på 
Reformationens Døgn.

ProGraMMEt for rEforMationEns DØGn

Hold øje med dagspressen for yderligere info når vi nærmer os.



Kl. 14-15: Hyggelig afrunding af 
Reformationens døgn med mundgodt 
og musik af Cash Black

Hele døgnet – fra fredag kl. 15 til lør-
dag kl. 15 – er der et åben-telt-miljø på 
Kirketorvet, hvor det er muligt at købe 
lidt til ganen og drikkevarer. I teltet 
kan I spille brætspil, opleve tankevæk-
kende oplæg , debat  og musik  mm. 
På K irketorvet vil der gennem hele 
døgnet, blive malet på et 12 meter 
langt værk, udført af to kunstnere fra 
Murkunst.dk over temaet ”Reforma-
tion” - det bliver spændende at følge 
tilblivelsen. 
Derudover har I mulighed for, at 
bidrage til AkKORmulations-installa-
tionen. 
Nysgerrig? Så kig forbi og find ud af, 
hvad det er for en sag!

reformationsjubilæum
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Kirkelige fællesskaber inviterer til
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fællEs KirKE-KaffEBorD På GåGaDEn i VEjlE 
i forbindelse med reformationens døgn

LøRDAG D. 9. SEPTEMBER er der fælles kaffebord for sognene i Vejle Provsti.
Alle sogne i Vejle Provsti kan komme og stille deres bord op, medbringe kaffe og 
så ellers få sig en hyggelig snak med dem der kommer forbi.
I vores sogn ønsker vi selvfølgelig også at bakke op om arrangementet og derfor 
vil i kunne finde os et sted på gågaden, lørdag d. 9. september mellem 10 og 11.
Arrangementet er en del af Reformationens døgn, der finder sted i 500 året for 
Luthers reformation.
Efter kaffebordet er der debat på Rådhustorvet med titlen ” Hvad skal vi med 
kirken?” – Her deltager bl.a. Biskop Marianne Christiansen og folketingsmed-
lem Karen Klint.
Vi håber at se mange af jer til en hyggelig snak over kaffen!



6

soGnEUDflUGt
sØnDaG DEn 27. aUGUst 2017

Årets sogneudflugt – som er et fantastisk tilbud 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 farveglade 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 
udenfor bussen, 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, inden turen atter går nord-
på. (Har du lyst til at bage en kage? – så sig det ved tilmeldingen).
Vi forventer at være hjemme ca. kl. 17.30.

Pris for turen: 150 kr. + drikkevarer til maden (børn under 15 er gratis).
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turen går til ribe og Verdens naturarv: Vadehavet 

BEsØG På DEt nyE VaDEHaVscEntEr

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. 17.30  (ca.) Hjemkomst Hvejsel Kirke

Tilmelding til Fritse Madsen på 60 63 32 54 – senest den 18 august. 

Vi håber rigtig mange har lyst til at tage med!
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arranGEMEntEr i EftErårEt

21. september kl. 19.30 i konfirmandstuen, Hvejsel

filmaften: DE UrØrliGE

Denne gang samles vi om at se denne film, som i 2011 lå nr. 1 
på biograflisten i hele verden.
Phillipe er mangemillionær, bor i Paris’ fineste kvarter og er 
lam fra halsen efter en ulykke. Driss er arbejdsløs, småkri-
minel og bor i en forstadsghetto. Da Phillipe vil ansætte en 
ny hjælper, søger Driss modvilligt jobbet og forventer at få et 
rungende nej, som han er vant til. Men Phillipe, der savner 

forandring i hverdagen beslutter sig for at hyre den fandenivoldske speedsnak-
ker. I mødet mellem de to meget forskellige mænd opstår der et uventet og gan-
ske enestående venskab.
Kom og se denne skønne, smukke og humoristiske film sammen med dine nabo-
er. – Efter filmen serveres lidt vin og snacks.

1. oktober kl. 15.00 i Hvejsel kirke 

Koncert: MaDs GranUM KVintEt

Vi har hørt dem før, - nu er vi så heldige at de 
kommer igen, og denne gang har de solist Rikke 
Glenthøj med.
Så kom og vær med til en stemningsfyldt kon-
cert med nye jazzede arrangementer af nogle af 
vores gamle og kendte sange og salmer. 
– Tag endelig din nabo med
Andre har anmeldt koncerten med bla. følgende ord: 
”Mange, mange tak for en fantastisk aften i jeres musikalske selskab. Det var 
alsidigt, utroligt melodiøst og ikke mindst inspirerende og veludført - og så ind-
rømmer jeg gerne, at jeg kneb en lille tåre”.
Mads Granum er organist i Lindevang Kirke på Frederiksberg, fast pianist for 
Thomas Eje. Optrådt med Linie 3, Jan Glæsels Orkester, Ria Jones, Maria Lucia, 
Per Nielsen, Louise Fribo, Marie Carmen Koppel, Julie Berthelsen, Cæcilie 
Norby, Bobo Moreno, Alberte, Stig Rossen, Kim Sjøgren, Nordic Tenors, Tivolis 
Promenadeorkester, Radioens Underholdningsorkester, Sønderjyllands Sym-
foniorkester, Odense Symfoniorkester, samt korleder for det rytmiske kor Voca-
licious. Desuden givet orgelkoncert i bl.a. Københavns Domkirke med rytmisk 
kirkemusik.
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5. oktober kl. 19.30 i konfirmandstuen,
Hvejsel

forEDraG om bestigning af 
Kilimanjaro – afrikas højeste bjerg 

For 30 år siden skrev Yvonne Styrbak bestig-
ning af Kilimanjaro på sin ”skal nå før jeg fylder 

50-liste”. Et Facebook-opslag gav to rejsefæller. Eventyret fandt sted i oktober 
sidste år. I løbet af foredraget vil Yvonne fortælle om hele forløbet - forberedel-
sen, de fysiske udfordringer, de store oplevelser og emotionelle højdepunkter’. 
Fra idé til virkelighed.

2. november kl. 19.30 i konfirmandstuen, Hvejsel 

”KoM soM DU Er – oG Gå soM DU Vil”

Aftenens emne vil kredse omkring et arbejde på folkekirkelig grund og dermed 
en af den kristne kirkes diakonale indsatser. En aften om et hjælpe ude på kan-
ten af samfundet, hvor målgruppen er mennesker hvis liv er præget af psykisk 
sygdom, af en afhængighed af alt hvad der kan misbruges, af hjemløshed og fat-
tigdom. Om at hjælp også kan være at lindre det på det, der måske ikke kan 
ændres.
Jens Lundsgaard, daglig leder af Kirkens Korshær i Vejle, vil fortælle om Kir-
kens Korshærs forskellige arbejdsområder. Herunder stofindtagelsesrummene 
og blandt andet belyse det modsætningsfyldte der for nogen kan opleves i det, at 
hjælpe stofafhængige med at indtage deres ulovlige stof. 
Et emne som hjemløshed og fattigdom, fylder også mere og mere i det sociale 
arbejde. Hvorfor er der hjemløse i et velfærdssamfund som Danmarks, hvem er 
de og er de selv skyld i det? 
Der bliver denne aften god mulighed for at drøfte vigtige samfundsudfordringer 
og hvorfor den frivillige indsats er af afgørende betydning for mange mennesker 
i Danmark.
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19. november kl. 12.00 i konfirmandstuen, Hvejsel

DEt årliGE MEniGHEDsMØDE

Efter gudstjenesten i Hvejsel kirke, hvor konfirmanderne medvirker (se mere 
andetsteds) inviteret menighedsrådet til frokost og det årlige menighedsmøde. 
Her vil vi hygge os over en frokost, høre om hvad menighedsrådet arbejder med 
og få en samtale i gang om vore fælles kirker og kirkeliv. Hvad har vi af ønsker og 
drømme for fremtiden i vores lille sogn. Så kom og vær med til samtalen og ikke 
mindst, kom og mød det nye menighedsråd, – vis dem jeres opbakning.

Søndag den 26. november kl. 19.30 i Hvejsel Kirke

KorDania lyser op i novembermørket med
EftErårsKoncErt i Hvejsel Kirke

Tilsyneladende ubesværet 
og totalt nærværende, med 
rytmisk præcision og smit-
tende sangglæde rocker, 
swinger og improviserer 
det 38 medlemmer store 
semiprofessionelle KorDa-
nia sig igennem et reper-
toire bestående af salmer og 
-sange samt internationale 
hits inden for genrerne rock, pop, swing og soul. Koret mestrer som en selvfølge 
også det klassiske korværk og den danske sangskat, og korets og dirigentens 
hjerter banker for begge dele. Med sig har de en professionel trio, der på bedste 
vis akkompagnerer i den rytmiske del. 
Koret brillerer med en variation i genrer og besætning, der viser korets spænd-
vidde og overskud af blændende solister fra egne rækker.
KorDania har base i Jelling og er oprindeligt opstået omkring læreruddannelsen 
på det traditionsrige seminarium. Koret har eksisteret siden 1999, og dets ry gør, 
at dygtige sangere fra en stor del af syd- og østjylland tager turen til Jelling for at 
øve en gang om ugen. Koret har givet koncerter i utallige kirker i Jylland, på Fyn, 
Jelling musikfestival og i Tyskland.
Der er lagt i kakkelovnen til en koncertoplevelse af de usædvanlige, når KorDa-
nia kommer til Hvejsel Kirke søndag den 26. november kl. 19.30. 



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

KIRKEN OG  SOGNEHUSET - ET MØDESTED FOR ALLE

EAT & SING er et mødested for områdets asylansøgere, andre nydanskere og lokale, 
hvor vi hver torsdag kl. 17.30 spiser sammen i Sognehuset. Målet med mødestedet er, 
at byde den fremmede ind i et kirkeligt og folkeligt fællesskab, hvor man kan føle sig 
velkommen, og det er et samvær, som alle kan blive glade af. Så vi byder gerne flere 
lokale indenfor – der er plads. Det er et ”sammenskudsgilde” så man kommer med 
lidt mad og kan få refunderet udgifterne (medbring om muligt en bon). Hver gang 
tager vi et emne op, det være sig spejderbevægelsen, Etiopien, det danske sprog el-
ler en dansk sang, der skal læres. For dem der vil, er der altergang i Jelling Kirke som 
afslutning.

BØRNEGUDSTJENESTER I EFTERÅRET 2017
Gudstjenesterne i børnehøjde er for alle børn i Jelling, Hvejsel, Ild-
ved, Kollerup og Vindelev Sogne! Der er som regel spisning efter 
gudstjenesten, det er gratis, og der er ingen tilmelding. 
Kirkerne byder velkommen til gudstjenester, der vil formidle det 
store budskab for de mindste (+/-5 år), men som er for hele fami-
lien.

Torsdag d. 24. august kl. 17.00 er der børnehøstgudstjeneste i Jelling Kirke. Landman-
den høster kornet, så vi kan få mad, men han kan ikke alting selv. Hvad er det han ikke 
kan? Der er pizza i sognehuset efter gudstjenesten. 

Onsdag den 13. september kl. 17.00 i Kollerup Kirke er der fyraftenssang især for 
børn, men også for alle andre! Det er med Elsebeth Lindegaard ved klaveret som sæt-
ter sangen i sving! Bagefter spiser vi pølser og brød i ”Lysningen” i præstegårdsskoven, 
Præstegårdsvej, Kollerup, 7300 Jelling.

Tirsdag den 10. oktober kl. 17.00 i Jelling Kirke er der gudstjeneste, hvor vi synger 
efterårssalmer og hvor årets minikonfirmander får deres diplom. Der er pizza i sogne-
huset for alle bagefter.

Onsdag d. 29. nov. kl 17.00 er der børneteater hvor vi skal vi høre ”Historien om den 
allerførste jul” i Hvejsel Kirke. En ny, humoristisk og finurlig version af juleevangeliet. 
Bagefter er der pizza i konfirmandstuen i Hvejsel.
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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. 20 aug. 10.s.e.trin 10.30 KB  10.30 BRM1  10.30 GSB1

Søndag  d. 27. aug. 11.s.e.trin 10.30 KB 10.30 BRM1  2 

Onsdag  d. 30. aug.   17.004   

Søndag d. 3. sep. 12.s.e.trin 10.30 KB  10.30 BRM3  9.00 KB

Søndag  d. 10.sep. 13.s.e.trin 10.30 KB 10.30 NN1  10.30 GSB3 
   14.00 KB + GSB3

Onsdag  d. 13. sep.   17.004   

Søndag  d. 17. sep. 14.s.e.trin 10.30 KB 9.00 KB  19.30 GSB10 

Søndag  d. 24. sep. 15.s.e.trin 10.30 KB5  10.30 NN1+5+13  10.30 GSB5

Søndag  d. 1. okt. 16.s.e.trin 10.30 NN  9.00 NN 15.0014 

Søndag  d. 8. okt. 17.s.e.trin 10.30 KB 10.30 NN1   9.00 NN1

Søndag  d. 15. okt. 18.s.e.trin 10.30 NN  9.00 NN 10.30 GSB1 

Søndag  d. 22. okt. 19.s.e.trin 10.30 KB 9.006  19.30 GSB7 

Søndag  d. 29. okt. 20.s.e.trin 10.30 KB  10.30 NN15  10.30 GSB1

Søndag  d. 5. nov. Alle helgens dag KB 10.30 16.00 NN 14.30 NN1 16.00 GSB1 19.30 GSB

Søndag  d. 12. nov. 22.s.e.trin 10.30 KB 10.30 NN1+12   9.00 NN

Søndag  d. 19. nov. 23.s.e.trin 10.30 NN  9.00 NN 10.30 GSB1+11+ 15 

Søndag  d. 26. nov. s.s.i kirkeåret 10.30 NN 9.00 NN  19.308 

Søndag  d. 3. dec. 1.s.i advent 10.30 KB  10.30 BRM13  10.30 GSB1+16

Søndag  d. 10 dec. 2.s.i advent 16.00 BRM9    

Søndag  d. 17. dec. 3.s.i advent 10.30 KB 10.30 BRM1  10.30 GSB1 

1 Kirkekaffe
2 Sogneudflugt
3 Konfirmandindskrivning
4 Fyraftenssang
5 Høstgudstjeneste
6 Morgensang ved  menigheden

7 Forklaringsgudstjeneste
8 Koncert m. Kordania
9 Julens fortælling
10 Salmegudstjeneste
11 Konfirmanderne medvirker
12 Kirke-børnekoret  medvirker

13 Indsamling
14 Koncert m. Mads Granum og 

hans kvintet
15 Med efterfølgende 

 menighedsmøde
16 Hvejselkoret medvirker

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

Kalender

aUGUST:
Torsdag den 17. august kl. 9.00 Sogneudflugt Jelling Kirke
Torsdag den 17. august kl. 17.00 Fyraftenssang for ”voksne”  Kollerup Kirke 
Onsdag den 23. august kl. 10.00 Formiddagscafé v.    Eigil Kristensen Sognestuen i Kollerup
Onsdag den 23. august kl. 19.30 Læsekreds Anthony Doerr: 
 ”Alt det lys, vi ikke ser”, 2015 Sognestuen Kollerup
Tirsdag den 29. august kl. 10.00 Babysalmesang begynder Jelling Kirke 
Onsdag den 30. august kl. 17.00 Fyraftenssang for ”unge”  Kollerup Kirke

SePTeMBer:
Tirsdag den 5. sept. kl. 8.30 Morgensang Jelling Kirke
Tirsdag den 12. sept. kl. 19.30 Foredrag ved biskop Marianne Christiansen Sognehuset Jelling
Onsdag den 13. sept. kl. 17.00 Fyraftenssang for ”børn”  Kollerup Kirke 
Søndag den 17. sept. kl. 16.00 Luther-koncert Jelling Kirke
Tirsdag den 19. sept. kl. 19.30 Foredrag med astrofysiker Leif Hansen Sognehuset Jelling
Onsdag den 20. sept. kl. 10.00 Formiddagscafé v. Jens Peder Ladegaard Sognestuen i Kollerup
Torsdag den 21. sept. kl 19.30  Filmaften: De Urørlige Konfirmandstuen i Hvejsel
Tirsdag den 26. sept. kl. 19.30 Foredrag med hospicesygeplejerske 
 Elsebet Hermansen Sognehuset Jelling
Onsdag den 27. sept. kl. 19.30 Højskolesangaften Sognehuset Jelling

OKTOBer:
Søndag den 1. oktober kl. 15.00 Koncert m. Mads Granum og hans kvintet Hvejsel Kirke
Tirsdag den 3. oktober kl. 8.30 Morgensang  Jelling Kirke
Tirsdag den 3. oktober kl. 19.30 Foredrag ved Kristian Bøcker Sognehuset Jelling
Tirsdag den 3. oktober kl. 19.30  AUSTRALIEN RUNDT v. fam. Falck Sognestuen i Kollerup
Torsdag den 5. oktober kl. 19.30  Foredrag ”Bestigning af Kilimanjaro
 – Afrika’s højeste bjerg” Konfirmandstuen i Hvejsel
Tirsdag den 10. oktober kl. 19.30 Foredrag ved sognepræst Henrik Højlund Sognehuset Jelling
Onsdag den 18. oktober kl. 10.00 Formiddagscafé v. Finn Eg Sognestuen i Kollerup
Tirsdag den 24. oktober kl. 19.00 Film med mening: ”Silence” Byens Bio
Torsdag den 26. oktober kl. 20.00 Momento Jelling Kirke
Tirsdag den 31. oktober kl. 19.00  Samtaleaften 1 om Grundtvig og Luther Sognestuen i Kollerup

nOVeMBer:
Onsdag den 1. nov. kl. 19.30 Højskolesangaften Sognehuset Jelling
Torsdag d. 2. nov. kl. 19.30   Foredrag med Jens Lundsgaard, Kirkens korshær Konfirmandstuen i Hvejsel
Søndag den 5. nov. kl. 16.00 Mirakvartetten Jelling Kirke
Tirsdag den 7. nov. kl. 8.30 Morgensang Jelling Kirke 
Tirsdag den 7. nov. kl. 19.00 Samtaleaften 2 om Grundtvig og Luther Sognestuen i Kollerup
Tirsdag den 14. nov. kl. 19.00 Samtaleaften 3 om Grundtvig og Luther Sognestuen i Kollerup
Søndag den 19. nov. kl. 10.30 Gudstj. med efterflg. frokost og menighedsmøde Hvejsel Kirke
Tirsdag den 21. nov. kl. 19.30 Film med mening: ”Livet er smukt” Byens bio
Onsdag den 22. nov. kl. 10.00 Formiddagscafé v. Dorte Volck Paulsen Sognestuen i Kollerup
Søndag d. 26. nov. kl 19.30  Kor Dania lyser op i novembermørket – koncert  Hvejsel Kirke
Onsdag d. 29. nov. kl 17.00  Børneteater  Hvejsel Kirke
Torsdag den 30. nov. kl. 20.00 Momento Jelling Kirke
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29. november kl. 17.00 i Hvejsel Kirke

BØrnEtEatEr  – Historien om verdens første jul
Juleevangeliet med bugtaling og rap – på den sjove måde

Fortælle- og bugtalerteater med to dukker i rollerne som hhv. Josef og engel/
Jesusbarn. En udlægning af juleevangeliet, hvor tingene ikke helt går, som skue-
spiller Jens Jødal lægger op til, fordi de to bugtalerdukker har hver deres idé om, 
hvordan den historie skal fortælles... 
Tilskuerne er en aktiv del af forestillingen på flere måder: både på scenen og ved 
at synge med på tre vers af ”Et barn er født i Betlehem” og i afslutningen med en 
”Juleevangelie-rap”, hvor børn og voksne rapper med på omkvædet.
Publikum ledes på vej i historien via moderne (og noget utraditionelle) vejskilte 
på powerpoint.
En ny, humoristisk og finurlig version juleevangeliet – eller historien om verdens 
første jul. – Efter forestillingen spiser vi sammen i konfirmandstuen i Hvejsel

13. december kl. 19.30 i konfirmandstuen, Hvejsel

Vi synGEr jUlEn inD

Traditionen tro synge vi julen ind i konfirmandstuen i Hvejsel. Denne gang har 
organist Jost Van Ingen og sognepræst Gitte Sandager Bjerre udvalgt nye og 
måske ukendte julesange/salmer, som vi synger inden kaffen, og efter kaffen har 
du mulighed for at ønske din yndlings julesang. 

HVEjsElKorEt:

synG oG Vær GlaD
Hvejselkoret holder sommerferie. 
Det har været en spændende sæson 
med masser af sang, grin og hygge-
lige stunder. Vi er godt i gang med at 
opbygge et varieret repertoire
og har ved lejlighed givet smagsprø-
ver på det vi har lært. 
Vi starter op igen torsdag den 17. 
august kl. 19.30 - 22.00 og synger 
hver anden torsdag.

Vi har allerede et par koncerter i 
kalenderen den kommende sæson, 
som vi ser frem til.
Skulle du have lyst til at blive med-
lem af Hvejselkoret, kan du lide at 
synge og være med i et hyggeligt fæl-
lesskab, så mød op den 13. august kl. 
19.30 i Hvejsel sognegård.
Vi ses! 

Hilsen Lone Kau (korleder)
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særliGE GUDstjEnEstEr

lØrDaG DEn 10. sEPtEMBEr

KonfirManDinDsKriVninGs GUDstjEnEstE 
ildved kirke
Søndag den 10. september er der gudstjeneste i Ildved Kirke kl. 10.30. 
Efter gudstjenesten og kirkekaffen mødes kommende konfirmander og deres 
forældre i kirken til et kort møde.

sØnDaG DEn 24. sEPtEMBEr

HØstGUDstjEnEstE - ildved kirke
Søndag den 24. september er der høstgudstjeneste i Ildved Kirke kl. 10.30.
Når landmændene omkring os har høsten i hus, vil vi igen afholde en høstguds-
tjeneste.

Efter gudstjenesten har vi traditionen tro 
vores lille høstmarked på kirkepladsen, 
hvor der vil være en festlig og fornøjelig 
auktion over diverse af naturens og høstens 
frugter. Overskuddet fra auktionen går 
sædvanen tro til spejderne i Ådal, som også 
deltager i gudstjenesten med deres faner og 
efterfølgende også har et par boder på kir-
kepladsen, med bla. pandekager og andre 

hjemmelavede ting. – Kom og deltag i en festlig gudstjeneste, hvor også årets 
nye konfirmander vil blive præsenteret.

sØnDaG DEn 22. oKtoBEr

forKlarinGsGUDstjEnEstE - Hvejsel kirke
Hvem ringer klokkerne for?
Hvad betyder bedeslagene?
Hvorfor står præsten nogen gange med ryggen til?
Hvornår rejser man sig og hvorfor?
Hvem vælger salmerne?
Hvem vælger prædiketeksterne?
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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 den 22. oktober når 
vi har forklaringsgudstjeneste i Hvejsel kirke kl.19.30.
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

sØnDaG DEn 5. noVEMBEr

allE HElGEns GUDstjEnEstE 
Søndag den 5. november er der Allehelgensgudstjeneste 
i Hvejsel kl. 16.00 og i Ildved kl. 19.30.
Ved denne gudstjeneste sætter vi fokus på sorgen og giver 
gennem salmer, bøn og prædiken plads til at mindes 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 begra-
vede i ved kirken, og idet navnet nævnes tænder kirkesan-
geren et lys for afdøde og sætter det på kanten af døbefon-
ten. Kom alene eller tag familie, venner og naboer med i 
kirke og lad os i fællesskab mindes alle dem vi har mistet. 

sØnDaG DEn 19. noVEMBEr

KonfirManDErnE MEDVirKEr - Hvejsel Kirke
Denne gudstjeneste er en helt almindelig gudstjeneste, dog med den twist at 
det er konfirmanderne der har gjort kirken klar, deler salmebøger ud, har øvet 
læsninger og bønner og i det hele taget tager aktiv del i alt det der skal forberedes 
for at vi kan holde gudstjeneste med hinanden. Kom og bak op om vore unge 
mennesker og deres engagement i kirkelivet.

sØnDaG DEn 3. DEcEMBEr

aDVEntsGUDstjEnEstE
Hvejselkoret medvirker  – ildved Kirke
Traditionen tro medvirker koret ved gudstjenesten første søndag i advent. Der
er som altid kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesten. 
Kom og vær med til at indlede adventstiden på festlig vis.
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torsDaG DEn 21. sEPtEMBEr

Kl 10.00:  Tidl. Biskop Karsten Nissen 
 ”Skal reformationen virkelig fortsætte? ”
 Om Martin Luther og hans betydning for os i dag.

Kl 13.00:  Uddannelsesleder i Folkekirken, Ulla Morre Bistrup. København
 ”Lutheranere i mange farver”

torsDaG DEn 12. oKtoBEr 

Kl 10.00: Lektor Henrik Jensen, RUC. Roskilde
 ”Reformationens følger”

Kl 13.00: Generalsekretær i De samvirkende menighedsplejer 
 Kirsten Laursen, Aarhus
 ”Reformationens betydning for kirkens diakoni 
 og den offentlige forsorg”

torsDaG DEn 16. noVEMBEr

Kl 10.00:  Pastor Bent Andreasen Fredericia.
 ”Luther og kunsten”. Ordet alene – og alle billederne…

Kl 13.00: Teolog Viggo Mortensen og organist Karsten Hermansen, Ærø
 ”Luther musik og historie” 

tilmelding: Kirsten Meyer Rokkjær tlf. 75828346/22886569
E-mail: kirsten@rokkjaer.net
Senest en uge før, hvis man ønsker frokost. 
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.

KirKEHØjsKolEns 

EftErårsProGraM 2017

Tema: Reformationsåret belyst ved:
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Husk der er konfirmandindskrivning 
ved gudstjenesten den 10 september kl. 10.30

i ildved kirke

MEDBrinG KoPi af DåBsattEst

Konfirmander 

2017

Hvejsel
Kirke
den 7. maj

Ildved
Kirke
den 14. maj
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Børneteater

Som en del af vore blandede tilbud fra AKTI-
VITETSUDVALGET i foråret var der også 
lidt for børn og barnlige sjæle i sognet.
Hvejsel kirke fik besøg af Kirketeatret med 
stykket ”Den ubarmhjertige samaritaner” 
spillet og udført af én skuespiller og diverse 
rekvisitter. 
Egentligt var spillet henvendt fra alderen 4 – 
12 år, men eftersom menighedsrådets egne 
familiemedlemmer starter fra 1 år og opefter 
turde vi godt gøre reklame med at stykket 
var fra 2 år. Netop fordi formålet med hele 
arrangementet også var at ”skabe et mere 
børnevenligt rum i kirken” denne dag. Der 
blev larmet, grinet, lært og vigtigst af alt – 
INDLEVET sig i stykket. 

Menighedsrådet var spændte på fremmødet. 
Der var reklameret på forskellige kanaler og 
selvfølgeligt også kommunikeret mundtligt. 
Og smilene blev bredere og bredere i takt 
med fremmødet- i alt rummede Hvejsel 
kirke denne dag 63 velmødte børn og voksne 
fra og ude fra sognet. Og stykket var både 
lærerigt, humoristisk og spændende – Skue-
spilleren var dygtig til at få hans meget blan-
dede publikum med i hans stykke. Nogle 
svarede på spørgsmål – kom med gode bud 
på historien og andre kom op på ”scenen” og 
var derved en del af teaterstykket. Teatret 
varede i alt i 45 min. Derefter var der pizza 
og saftevand i konfirmandstuen og her var 
der efterfølgende også mulighed for at tale 
med andre børnefamilier i og uden for sog-
net, og for børnene var der mulighed for at 
komme endnu tættere på skuespillerens 
meget populære og charmerende ”medskue-
spiller Æslet”.
Vi vil benytte lejligheden her til at takke jer 
for et fantastisk fremmøde! Det er absolut 
ikke sidste gang vi tilbyder ”et børnevenligt 
arrangement” og kan allerede løfte sløret 
for at næste gang bliver d. 29 nov. (se andet 
steds i bladet).
Husk at holde øje med skiltene i byerne, 
kirkebladet samt Facebook. Her vil løbende 
være gode tilbud fra Aktivitetsudvalget. 

Lidt facts til de der gik glip af et teatret:
Det er gratis at deltage. 
Arrangementet varer ca. 45 min.
Der er garanti for en god oplevelse.
Bedsteforældre, mostre, kusiner, 
fætre – alle er velkomne!



21

Så er det allerede blevet sommertid og 
mens disse linjer skrives er vi nået til 
midsommer. Det betyder at det nu er 
tid til en lille sommerferie for menig-
hedsrådet.
I løbet af foråret har vi arbejdet videre 
med de igangværende opgaver og sat 
fokus på at få dem fulgt til dørs.
Tilgængeligheden i Ildved er blevet 
udbedret og pladsen har nu et udse-
ende og en brugbarhed som vi finder 
tilfredsstillende.
Belægningen skal ligge og falde til, 
inden den i august skal affejes og vi 
forhåbentlig kan godkende projektet. 
Vi er optimistiske og håber på et godt 
resultat.

Sideskibsprojektet i Hvejsel Kirke er 
endeligt godkendt og påbegyndes i 
januar 2018 og forventes afsluttet til 
påsken 2018.
Kirken vil være lukket i den periode, 
hvor der arbejdes med projektet.
Vi håber det endelige resultat bliver til 
gavn og glæde for hele menigheden.

Tagprojektet på Hvejsel Kirke er en 
opgave der fylder rigtig meget på vores 
møder. Vi er ved at undersøge mulig-
hederne for at ændre tagbelægningen 
fra bly til skifer.
Hovedargumenterne for dette er, at 
skifer har en væsentlig længere levetid 
end bly og ligeledes er bly en stor for-
ureningskilde for miljøet.
Hvis vi får positive tilbagemeldinger 
fra de berørte myndigheder, vil der 
blive afholdt et orienteringsmøde, 
hvor alle i sognet kan komme med 
deres mening.

I foråret er der afholdt kirkesyn og det 
er nogle flotte og velholdte kirker vi 
har. Der var kun småting der trængte 
til udbedring. Det vil ske i løbet af det 
næste års tid.

Omlægningen af kirkegårdene er 
endeligt godkendte fra Provstiet og 
Stiftet, så nu skal vores graver og per-
sonalet implementere planerne over 
de næste år.
Så står vi forhåbentlig med nogle kir-
kegårde der er tilpasset netop vores 
behov. De må gerne være parklignen-
de, så de indbyder til gåture for besø-
gende. 

Vi er klar til at tage fat igen efter som-
merferien og ser frem til et efterår 
fyldt med opgaver og arrangementer. 
Fortsat god sommer!

Find Rasmussen (Formand)
Lone Lincoln Steffensen 

(Næstformand og sekretær)

formandskabet
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stUEKoncErt i KirKEn
Onsdag d. 19. april var der koncert i 
Hvejsel Kirke. Vi havde været så heldi-
ge at få Anders Gøttsch og Jarl Strøm-
feldt til at komme og spille for os. 
Omkring 70 forventningsfulde men-
nesker var mødt op og forventnin-
gerne blev indfriet til fulde. Vi blev 
underholdt med nye og gamle sange, 
blev imponerede over Jarls åbenlyse 
talent på guitaren og tryllebundet af 

fortællinger og sang fra Anders.
Undervejs var der kaffe og kage som 
nogle af sognets ildsjæle havde bagt til 
os. Tak for det!
Vi havde en fantastisk aften og alle gik 
derfra med et smil.
Anders og Jarl har opfundet det efter-
hånden kendte koncept ”Stuekoncer-
ter”, der i dagens anledning blev lavet 
om til ”Kirkekoncerter”

HVaD arKiVrUMMEt GEMtE
Forleden var jeg i arkivrummet og 
skulle lede efter nogle papirer, - plud-
selig stod jeg med en lille indbunden 
bog i hånden, foræret til menigheden 
af Frode Smedegaard engang for man-
ge år siden. Og hvilken bog var det så? 
Ja det var en indbunden udgave af de 
5 første år med kirkeblad i vores sogn. 
Og så opdagede jeg, at det i april 
måned 2017 var præcist 90 år siden 
den første udgave af vores kirkeblad 
udkom, og det med præcist det side-
hoved, som stadig pryder vores blad.
90 år er mange år. Der er sket rigtig 
meget med vores lille sogn; forretnin-
ger, virksomheder, banker og skoler 
er væk. Men kirken står her stadig, og 
de tanker og livserfaringer der rører 
sig i mennesket er stort set stadig de 
samme. Folk har glæder og sorger, 
gode og dårlige dage. For 90 år siden 
formulerede man sig noget anerledes 
end i dag, - men derfor kan der allige-
vel godt være lidt stof til eftertanke, - 

så her bringer jeg et indlæg fra Hvejsel 
sogns første kirkeblad, skrevet af Karl 
Povlsen, Ryslinge
De unge og deres Gud.
Ungdomstiden er en farlig Tid. Fri-
stelserne melder sig, baade Egenkær-
ligheden og Kødligheden, og vil rive 
Hjertet til sig.
Derfor gælder det om at vise Barm-
hjertighed mod de unge, at fare varlig 
mod dem, ikke gøre Striden tungere 
for dem. De har nok at drages med.
Vi skal ikke plage dem med idelig 
Prædiken, med Moraliseren i Tide 
og Utide, saa gør vi dem led og kede 
baade af Moral og Gudsfrygt. Vi skal 
ikke stænge dem ude fra alt, hvad der 
hedder ungdommelig Fornøjelse og 
Adspredelse. Dette er Faren i pieti-
stiske Hjem. I grundtviske Kredse er 
Faren for dette vist ikke saa stor. Men 
saa er der en anden lige saa betænkelig 
Afvej: at Guds Ord ikke lyder Hjem-
met, - at de unge ikke bliver Vidne til 
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Døren er åben
Ofte bliver jeg spurgt, hvornår det er 
muligt at komme ind i vore kirker. 
Det er det hver eneste dag mellem kl. 
8.00 og kl. 17.00, og alle er velkomne 
til at stoppe op og gå ind tur ind i kir-
ken og finde lidt tid og ro til sind og 
tanker. 

I begge våbenhuse er der en lille kasse 
med små forskellige kort, hvorpå der 
er trykt et bibelord, et salmevers, en 
velsignelse, et citat eller et lille spørgs-
mål til eftertanke. 

Har man lyst, er man velkommen til 
at tage et med sig ind i kirken eller 
i lommen, når 
man går derfra. 

Gå bare indenfor 
– i Guds hus er 
du altid velkom-
men, døren er 
åben.

I almindelighedens hus
runger hulheden mellem murene i dag
og sange synges under høje lofter i morgen
Slægter går, slægter kommer
solen står op, solen går ned
vinden drejer og drejer og drejer
Det der var, er det samme som det der 
kommer
det der er sket, er det somme som det der 
vil ske
der er intet nyt under solen

Men Gud har sagt god for, hvad du gør
Det er nok

Det der er, er nok
Det er rigeligt at spise og drikke og elske
Det er rigeligt at være menneske

Gud har sagt god for hvad du gør
Det er mere end nok at bo i almindelighe-
dens hus
Det er Guds hus.

Kirsten Jørgensen

Bibliade

daglig Bøn og Bekendelse, - at man i 
misforstaaet Frihedsfølelse ikke hol-
der Tugt, ikke sætter Skellet skarpt 
mellem godt og ondt, ikke tager det 
alvorligt nok med Synden hos Bør-
nene og navnlig hos sig selv.
De unge skal mærke hos os Had til 
Synden, ikke blot til Drukkenskab, 
Utugt og Løgn, men til Dovenskab, 
Pligtforsømmelse, Uorden, Blødag-
tighed, Egennytte, Smaalighed; Fed-
tethed. Mod det skal vi vidne, bede, 
kæmpe – først og fremmest hos os 
selv, men også hos dem. Ellers vil de 
ikke hos os faa nogen Fornemmelse 
af Guds Højhed, Hellighed og Alvor, 
men Gud bliver for dem en sløv og 
ligeglad Gubbe, fra hvem de vender 
sig med Ringeagt.
Hvad vi alle skal lære, baade Børn 
og voksne, det er Lydigheden. I den 
gemmes alle kristne Dyder, i den 
gror Kærligheden og dør Egenkær-
ligheden; med den kommer den 
gode Samvittighed; i den bor Fre-
den, Glæden, Himmerigslivet.
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