
Så nærmer december sig igen, og 
adventstiden banker på. Adventsti-
den er forventningens tid, - og for-
ventninger er der mange af her op 
til jul. Det forventes, at du deltager i 
familiens traditioner, juletræs- hent-
ning, julefrokoster, julegaveindkøb, 
bagning, juleafslutninger i børne-
haven, ved spejderne og til gymna-
stik. Ja, det er næsten til at blive helt 
stresset over, for ikke nok med at det 
forventes, at du deltager; det forven-
tes også, at du er nærværende i alle 
aktiviteterne.
Det kan være svært at nå det hele, 
og det kan i særdeleshed være svært 
at nå at være nærværende i det hele, 
- jeg kender det fra mig selv. Nogle 
gange er der så meget, jeg gerne vil, 
at det ender med, at jeg kun er der 
halvt. 
Vi har selv et ansvar for hvor meget 
af ræset vi hopper på. Det er altid 

en prioriteringssag, men vi kunne 
måske også hjælpe hinanden lidt på 
vej. For et stykke tid siden talte jeg på 
et kursus med en kvinde, som øvede 
sig i at sige nej tak til ting, som hun 
faktisk gerne ville, men ikke synes 
hun havde tid, - eller rettere over-
skud og nærvær, til. Hun fortalte, 
hvordan hun en dag, da hun havde 
sagt nej tak til en venindens invita-
tion, blev spurgt, hvad hun skulle. 
Hun skulle ingenting, men hun skul-
le i byen dagen inden og dagen efter, 
så hun prioriterede ro og tid til sig 
selv. Behøver jeg skrive, at veninden 
blev fornærmet. Måske skulle vi blive 
bedre til at acceptere både selv at sige 
nej tak og også andres nej tak, fordi 
nærvær kræver en vis langsomhed 
og ro.
Gud gav os sit nærvær helt konkret 
i sin søn Jesus Kristus, som kom til 
verden julenat. Han kom ikke med 
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pomp og pragt, med bulder og brag. 
Men stille, roligt og ydmygt i en stald 
– og de første, som så ham, var hyrder, 
der rejste sig fra deres marker og gik 
efter stjernen på himlen.
Måske skulle vi øve os i at huske det 
her i december måned. Sætte tempoet 
ned, give os og hinanden tid, ro og rum 
til både at være nærværende og mærke 
de andres nærvær, og ikke mindst lade 
Guds nærvær komme til. Måske skulle 
man vove sig i kirke, og der i en times 

tid være sat uden for tid og sted og 
blot være. Måske skulle man unde sig 
den pause i alt det andet, hvor man vil 
kunne høre og måske også mærke og 
sanse Guds nærvær. 

Det er mit juleønske i år, at vi bliver 
bedre til at unde os selv og hinanden 
tid, ro og rum til pauser.
Jeg ønsker jer alle en langsom decem-
ber og en rigtig glædelig jul.

Gitte Sandager Bjerre

Kirkerne er åbne
Både Hvejsel og Ildved kirker er åbne 
hver dag fra kl. 7.00 til 20.00. 

Her har man mulighed for at gå ind i kirke-
rummet og sætte sig og søge ro i hverdagen, 
måske bede en bøn, eller bare være stille. 
Der står fyrfadslys oppe ved døbefonten, og 
man er velkommen til at tage et, tænde det og 
sætte det i sandet i døbefonten.

En at tale med
– Tumler du med tanker, som du ikke rigtig synes, du kan eller vil dele med 

familie og venner? 
– Har du brug for et øre som kan lytte? 
– Vil du gerne tale med en som du er sikker på har tavshedspligt? 

Så husk at præster er til at tale med, om stort og småt, og du er altid velkommen 
til at ringe eller maile og lave en aftale med mig.

Gitte Sandager Bjerre
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Nyt fra formandskabet
Så er vi kommet ind i december og et 
nyt kirkeår har taget sin begyndelse.
Der har været meget at se til i det for-
gangne år. Vi har afsluttet en del pro-
jekter og har taget hul på nye.
Blytaget på Hvejsel Kirke er i skriven-
de stund ved at være færdigt. Tidspla-
nen holder og økonomien ligeså. Ind-
vielsen vil foregå som planlagt første 
søndag i advent, hvor Biskoppen vil 
deltage.
Sideskibet er færdigt og der er indkøbt 
stole som erstatning for de gamle kir-
kebænke.
Der er dog stadig nye projekter at tage 
fat på i det nye år. De vil dog være 
noget mindre rent økonomisk og vil 
heller ikke være så omfangsrige.
Toilettet ved Ildved Kirke er ved at 
blive renoveret og forventes færdigt 
inden længe.
Aktiviteterne i konfirmandstuen er 
kommet godt i gang efter sommerfe-
rien. Vi håber at der fortsat vil blive 
støttet op om de gode arrangementer 
der laves.

Vi har afholdt opstillingsmøde til 
Menighedsrådet og der er kun opstil-
let en liste. Der er valgt et nyt råd 
bestående af 6 medlemmer og 2 sup-
pleanter. Det er et medlem mere end 
der har været hidtil, så der er flere til at 
udføre de forskellige opgaver.
I denne forbindelse vil vi gerne takke 
det gamle menighedsråd for deres 
indsats de sidste 2 år. Vi glæder os til 
det fremtidige samarbejde i det nye 
råd.
Vi har ansat Inger Nielsen som med-
hjælper i præstegården. Hun vil lige-
ledes hjælpe til ved arrangementer. I 
vil undertiden også kunne møde Leif 
Nielsen, som også giver en hånd med 
ved forskellige praktiske opgaver.

Med ønsket om en glædelig jul til jer 
alle, samt et godt nytår.

Find Rasmussen, formand
Lone Lincoln Steffensen, 

næstformand

Menighedsrådsvalg
Der har været menighedsrådsvalg og 
følgende er udtrådte:
Maya Sommer, Lone Steffensen og 
Kirsten Paugan.

Nyvalgte er:
Anne Sofie Spanggaard Christensen
Henrik Uhrskov
Bjarne Nielsen
Susanne Andersen Stokkendahl

Find Rasmussen og Maria Wacher 
fort sætter.

Rådet har ved redaktionens afslutning 
endnu ikke konstitueret sig.
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TIRSDAG DEN 11. DECEMBER KL. 19.30: 

VI SYNGER JULEN IND
Vi mødes i konfirmandstuen for at synge julen ind. I 
år vil det være sognepræst og organist Poul Viller fra 
Give, som vil sidde bag tangenterne. Sammen med 
sognepræst Gitte Sandager Bjerre vil han introdu-
cere nyere og måske knap så kendte julesange/salmer før kaffen, og efter kaf-
fen vil der være ønsk-en-sang, og du vil få mulighed for, at vi synger netop din 
yndlingsjulesang.

ARRANGEMENTER

ONSDAG DEN 16.  JANUAR KL. 19.30 
I KONFIRMANDSTUEN I HVEJSEL

”ROBUST – OM TRO OG 
MAGTESLØSHED” 
Lone Vester-
dal, sognepræst 
ved Bramdrup 
Kirke. Cand.mag 
i dansk, fransk 
og religionshisto-
rie, cand.theol. 
MA i sjælesorg 
og forfatter til 
flere bøger om sjælesorg, tab og tro, 
senest ”Robust - om tro og magtes-
løshed”, Eksistensen, 2017.
Robusthed er et af tidens nøgleord. 
Over for det står magtesløshed. Kir-
ken har noget at sige om begge dele.
Vi skal bestå både en teoriprøve og 
en praktisk køreprøve, før vi får lov at 
køre rundt i trafikken, og vi skal tage 
jagttegn, før vi får lov at gå på jagt. 
Vi skal lære. Men modgang og lidelse 
smides man brutalt ud i uden forudgå-
ende instruktioner eller læretid, og så 
må man ellers klare sig, så godt man 

kan. Derfor søger mennesker efter 
kræfter og ressourcer. Eller robust-
hed, som er det mest anvendte begreb 
for tiden. Robusthed har inden for de 
seneste 20 år udviklet sig til et massivt 
forskningsfelt, og der er svar i hylde-
meter af litteratur. Det siger i sig selv 
noget om, at mennesker har brug for 
et sted at hente kræfter. Men svarene 
i selvhjælpslitteraturen har en anden 
karakter, end teologi og den kristne 
tro repræsenterer: De handler om 
kost, motion, søvn, netværk, at lægge 
planer og være løsningsorienteret i 
stedet for problemorienteret – meget 
”gøre noget-strategier”. Men når det 
kommer til de mest afgørende områ-
der i vores liv, sundhed, trofast kær-
lighed fra vores nærmest, et langt liv, 
kan vi ofte være uden helt indflydelse. 
Vi bliver ikke spurgt, om vi vil miste, 
være syge eller angste. I de situatio-
ner er der en enorm lettelse i at sige, 
at ”her er jeg magtesløs, her må en 
anden træde til.” – I foredraget vil 
sognepræst Lone Vesterdal præsen-
tere hvordan begrebet robusthed ser 
ud fra teologiens og troens optik. 
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TIRSDAG DEN 5. MARTS KL. 19.30

FILMAFTEN: 

VICTORIA OG ABDUL
Dramaet ’Victoria and Abdul’ handler om det usæd-
vanlige venskab mellem Dronningen af England og en 
ung indisk mand.
Året er 1887, og dronningen er allerede en ældre kvin-
de, der har svært ved at holde sig vågen og ikke mindst 
i godt humør ved de utallige arrangementer, konge-
huset afholder. 
Abdul Karim er en ung kontorassistent i Indien, der 
pga. sit imponerende udseende hentes til kolonimag-
tens centrum for at overrække en sjælden mønt til 
majestætens halvtresårsjubilæum. Det bliver starten 
på en uhørt og dybt upopulær alliance mellem selveste dronningen og en helt 
almindelig mand, der formår at se mennesket bag myten.
’Victoria and Abdul’ er baseret på Shrabani Basus roman ’Victoria & Abdul: The 
True Story of the Queen’s Closest Confidant’ fra 2010, der for talte den indtil da 
hemmelige beretning om verdenshistoriens længst  siddende regent.
En let og morsom film fra 2017, som bla. handler om venskab, magtkamp og tro.

ARRANGEMENTER

TALE-SAMMEN-AFTENER 
I PRÆSTEGÅRDEN 
Samtaler – at tale sammen.
I de mørke vinteraftener vil jeg ind-
byde til 3 tale-sammen-aftener i stu-
en i præstegården om tre forskellige 
emner i forhold til det at være men-
neske.
Tirsdag den 29. januar vil vi tale 
om lykke.
Tirsdag den 26. februar vil vi tale 
om mod
Tirsdag den 9. april vil vi tale om 
frihed.
Vi mødes i præstegården kl. 19.30, 

hvor der vil være et glas vin og lidt 
ost og snacks, så vil jeg komme med 
en meget kort introduktion til dagens 
emne, samt nogle spørgsmål, som 
man KAN tale ud fra – derefter taler vi 

NYT
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PRÆSTEGÅRDSFESTIVAL 

17. juni havde vi debut på vores præstegårdsfe-
stival, og det blev en dejlig dag med ca. 200 besø-
gende, solskin, god musik, snobrød, pølser, kaffe 
og fadøl.
Vi er glade for, at så mange bakkede op om ideen 
og bidrog til den gode stemning, det både musi-
kere, opstillere, kagebagere og alle andre som på 
forskellig vis bidrog og deltog.

SÅ: VI GØR DET IGEN! 
SØNDAG DEN 16.  JUNI KL. 15.00- 19.00

Synes du det er en sjov ide?
Fortrød du, at du ikke var med sidste år?
Kan du spille på et instrument eller kan du synge? 
Kender du en nabo/et barn eller en kollega der kan? 
Har du lyst til at være med til at hjælpe? 
Eller er du bare nysgerrig, ja så kontakt Mads Frühstück (60646943) eller
Gitte Sandager Bjerre (75873322)
Vi håber, at flere af vores lokale musikere har lyst til at være med og spille et par 
numre.

sammen to og to, til slut deler vi vore 
tanker og samtaler med hinanden, 
hører et stykke musik/synger en sang 
og skilles igen kl. 21.00.
Det eneste der kræves for at være med 
er, at man sammen med andre har 
lyst til at tale om forskellige aspekter 
af menneskelivet. Der er ikke nogen 
facitliste, og der er ikke noget, som 
kan være forkert. Til tale-sammen-
aftenerne er det vigtigt, at man holder 
sig til emnet – og ikke bevæger sig alt 
for langt ud ad tangenter. Man byder 

ind med det, man har lyst til – men har 
forhåbentlig også modet til at give lidt 
af sig selv – og gerne ud fra konkrete 
livserfaringer. Det er jo som regel der, 
en samtale virkelig bliver interessant: 
når vi vover at give lidt af os selv, vore 
tanker og holdninger.
Alle er hjertelig velkomne.
Man må meget gerne tilmelde sig til 
mig på gsw@km.dk eller ringe på tlf. 
7587 3322.

Bedste hilsner 
Gitte Sandager Bjerre

ARRANGEMENTER

Præs   egårds

Hvejsel Præstegård, 17. juni kl. 15-19

Kom og mød din nabo
i en glad stemning

af leg og spil,
bål og grill,

musik og sang (lokale kunstnere)
og tror vi masser af solskin!

- for HELE familien!

Der vil blive serveret kaffe/te og kage.
Salg af sodavand, fadøl, vin, grillpølser og kold kartoffelsalat.

VI GØR DET IGEN !
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SÆRLIGE GUDSTJENESTER
Indvielse af Hvejsel kirke 
SØNDAG DEN 2. DECEMBER KL. 10.30.
Så er taget lagt, spær fødderne restaureret, sideskibet nyind-
rettet. Klokkerne ringer igen, og fra det nye kirkeårsbegyn-
delse er Hvejsel kirke atter åben for gudstjeneste, bøn og 
refleksion. 
Det fejrer vi med en festlig genindvielsesgudstjeneste den 2. 
dec. kl. 10.30, v. Biskop Marianne Christiansen.
Hvejselkoret vil synge og efter gudstjenesten bydes på lidt 
godt til ganen på Sandvad sognegård.

Nytårsgudstjeneste
DEN 1. JANUAR KL. 16.00 fejrer vi nytårsgudstjeneste i Hvejsel kir-
ke, efter gudstjenesten hilser vi på hinanden og ønske alt godt for det 
nye år med et glas bobler og et stykke kransekage.

Aftenrefleksionsandagt 
SØNDAG DEN 27.  JANUAR KL. 19.30 holder vi aftenrefleksionsandagt i Hvej-
sel kirke kl. 19.30. Denne gang vil temaet netop være aften. En aften med små 
refleksioner, musik og salmer og tid til stilhed.

Konfirmanderne medvirker
SØNDAG DEN 17. MARTS KL. 10.30 medvirker konfirmanderne ved gudstje-
nesten i Ildved kirke. Det er en helt almindelig gudstjeneste, dog vil konfirman-
derne stå for at lysene er tændt, salmebøgerne deles ud, indgangsbøn og nogle af 
læsningerne, ligesom de også har været med til at vælge salmer og komme med 
ideer til prædikenen.

Skærtorsdagsmiddag kød og jesus ved bordet
SKÆRTORSDAG DEN 18. APRIL  – Traditionen tro ind-
byder menighedsrådet til skærtorsdagsmiddag med lam-
mesteg og påskeæg efter gudstjenesten. Efter gudstjene-
sten mødes vi i en påskepyntet konfirmandstue og fejre 
påsken og nadverens indstiftelse ved at nyde dette måltid 
sammen og hygge os med hinanden med god mad og et glas vin. Alle er hjertelig 
velkomne. Tilmelding til Fritse Madsen 60633254 senest d. 12 april.

Hvejsel Kirke
Marianne ChristiansenBiskop

genåbner

2. dec. kl. 10.30

Hvejsel Kirke med

Første søndag i advent

Korsang
v/Hvejselkoret

gudstjeneste
fest

Efter gudstjenesten indbydes alletil Sandvad Sognegård til”lidt godt til ganen”&



HVEJSELKORET
Af Thilde Winther, nyeste medlem af Hvejselkoret 

“Er der nogen, der vil skrive et par ord 
til kirkebladet om vores kor?” Sådan 
lød ordene til min 2. koraften i Hvej-
sel Koret. Jeg rakte forsigtig en finger i 
vejret, og spurgte om det mon var pas-
sende, at det nyeste medlem berettede 
om sine oplevelser i koret? Jeg blev 
modtaget med hep og klapsalver, og 
det er egentlig meget kendetegnende 
for koret, men det vender vi tilbage til.
“Det kan noget - lokalsamfundet” 
sagde min søde veninde, som bor i 
et andet et af slagsen og jeg må give 
hende helt ret. Vi flyttede til Ildved fra 
Vejle i juli og modtagelsen har været 
overvældende. Den flotte nære vel-
komst fra naboer og lokalsamfund har 
givet os modet til at kaste os ud i de 
mange muligheder området byder på. 
Mine børn er startet til spejder i Ådal 
og da jeg læste i kirkebladet, at der var 
et kor og, at jeg også var velkommen, 
var jeg ikke i tvivl! 
Det er mange år siden jeg sidst stillede 
mig op og sang sammen med andre. 
Jeg ved godt, at jeg ikke ligefrem er 
Mariah Carey, men jeg kan da ramme 
en tone... nogle gange... 
Jeg skal da helt ærligt indrømme, at 
jeg på dagen for første kordag mistede 
lidt af modet – hvad nu hvis alle de 
andre sang som engle og ramte den 
lige i skabet hver gang? Jeg luftede 
min usikkerhed for mine børn og som 
så ofte før, kunne de byde ind med 
deres befriende perspektiv: “jamen 
mor!! Vi går da heller ikke til spejder 
fordi vi er verdensmestre i snitning 
og udeliv!! Men fordi vi kan lide det! 

Og så lærer vi det da! Når vi går i skole 
så ved vi jo heller ikke alt i forvejen!” 
Og således opmuntret mødte jeg op til 
første koraften! 
Koraften foregår i konfirmandstuen 
- Lone er korlederen og hun hilser 
venligt og imødekommende og sæt-
ter mig fluks sammen med sopraner-
ne “jamen jeg ved ikke liiige om jeg 
kan...” indvender jeg “det skal du ikke 
tænke på! Vi prøver bare og så ser vi!” 
Alle korsangerne viser sig at være helt 
almindelige mennesker og endda de 
venlige af slagsen. Alle hilser pænt og 
spørger glad og nysgerrigt ind til den 
nyeste ankommende. Der er mænd og 
damer i alle aldre og Lone må til tider 
lige blive lidt skrap for at få bragt ro i 
rækkerne, når der skal synges, der er 
jo sket meget på de 14 dage vi ikke har 
set hinanden. 
Jeg vil ikke sige, at sangen er sekun-
dær – for det er jo dén vi mødes om, 
men jeg vil sige, at det er mødet mel-
lem mennesker, der er det fine i koret! 
Det er hyggeligt og rart. Vi griner, når 
vi ikke lige kan få drejet stemmen i 
den retning som Lone drømmer om, 
vi klapper og hepper, når det lykkes 
og vi faktisk lyder så godt, at Lone helt 
glemmer at følge med i noderne og de 
små hår på armene rejser sig.
Midt på aftenen er der en kaffepause, 
hvor vi lige kan få vendt en masse små 
og store ting og så er det ellers i gang 
med at få kørt de flotte julesange igen-
nem igen og én gang til. Før vi ved af 
det, er tiden fløjet afsted og vi begiver 
os glade og fulde af smukke toner ud i 
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FÆLLESSIDER FOR JELLING • KOLLERUP-VINDELEV • HVEJSEL-ILDVED SOGNE

INTERNATIONAL KIRKE I JELLING SOGN
Jelling Kirke har hver uge flere aktiviteter, der også henvender sig til de mennesker, der bor på 
asylcentret eller ikke har dansk som modersmål.
For kirkebladets læsere gælder det, at man altid er velkommen til at deltage i mødestedet EAT 
& SING, og at man i det hele taget gør opmærksom på disse tilbud, hvis man kender nogen i 
målgruppen.
Der er kristendomsundervisning hver tirsdag 12.30-14.00 på som foregår på dansk, en-
gelsk, farsi og arabisk vha. tolk og oversat materiale. Sognepræst Birgitte Møldrup vare-
tager undervisningen i samarbejde med international medarbejder Brit Bagger Thorsøe.  
Henvendelse: Birgitte Rosager Møldrup 26461285 – brm@km.dk

EAT & SING
Der er et mødested for asylansøgere, lokale m.fl. hver 
torsdag kl. 17.30. Vi kalder det EAT & SING. Man med-
bringer en ret, brød eller lign. Og så deler vi maden, og 
man kan få refunderet sine udgifter. Så er der evt. en 
fællessang, et indslag om dansk kultur eller lignende, og 
så afsluttes aftenen kl. 19.30 med altergang i kirken for 
dem, der har lyst. 

Cirka hver anden søndag er der oversættelse af gudstjenesten til farsi vha. tolkeanlæg. Der vil 
løbende blive orienteret om det på Facebook ”International Church Vejle and Jelling”. 

BØRNEGUDSTJENESTER
HELLIG TRE KONGER – JELLING
Tirsdag den 8. januar kl. 17.00 er der gudstjeneste i Jelling Kirke for de 
mindste om de tre hellige konger, der kom på besøg i stalden, hvor Jesus 
lå som nyfødt. Men måske var de i virkeligheden fire konger?
Der er pizza i sognehuset bagefter.

LYS I FEBRUAR – JELLING  
Tirsdag den 5. februar kl. 17.00 er der lys-gudstjeneste for store og små i Jelling Kirke v. Bir-
gitte Møldrup. Det er ”Kyndelmisse” og det betyder lys-gudstjeneste, så vi skal have tændt lys 
i mørket og vi skal synge vintersange og salmer med ”lys” i. Der er pizza i sognehuset bagefter.

FASTELAVN I MARTS – KOLLERUP/JELLING
Fastelavnssøndag den 3. marts er der familiegudstjeneste i Jelling Kirke kl. 10.30 og i Kollerup 
Kirke kl. 13.30. Der er tøndeslagning efter begge gudstjenester (Sognehuset, Jelling, og Kollerup 
Skole) og man må meget gerne komme til gudstjeneste udklædt.

PÅSKE I APRIL – JELLING
Tirsdag den 9. april kl. 17.00 er der påskegudstjeneste for børn i Jelling kirke ved Birgitte Møl-
drup. Vi skal høre historien om påsken, og synge om livet. Der er pizza i sognehuset efter guds-
tjenesten.

Fællessider_Nr_01_2019.indd   1 22/11/2018   08.22
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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.

Søndag d. 16 dec.  3.s.i advent 10.30 KB  10.30 BRM1 10.30 GSB1 
Søndag d. 23. dec. 4.s.i advent 10.30 BRM    
Mandag d. 24. dec. Juleaften 13.00 KB 16.00 BRM 14.00 BRM 16.00 GSB 14.00 GSB
   14.30 KB
   16.00 KB    
Tirsdag d. 25 dec. Juledag 10.30 KB 10.30 BRM 9.00 BRM  10.30 GSB1

Onsdag d. 26.dec. 2. juledag 19.30 GSB    
Søndag d. 30 dec.  Julesøndag 10.30 KB    
Tirsdag d. 1. jan. Nytårsdag 16.00 KB 16.00 BRM  16.00 GSB2 
Søndag d. 6. jan H3K søndag 10.30 KB1  9.003  
Tirsdag d. 8. jan.  17.00 KB10

Søndag d. 13. jan 1.s.e.H3K 10.30 BRM 9.00 BRM  10.30 GSB1 
Søndag d. 20. jan 2.s.e.H3K 10.30 KB  10.30 BRM1  9.00 BRM
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Søndag d. 21 april Påskedag 10.30 KB 9.00 BRM 10.30 BRM1 10.30 GSB1 
Mandag d. 22. april 2. påskedag 16.00 KB5 

1 Kirkekaffe
2 Vi ønsker hinanden alt godt for det nye 

år med champagne og kransekage efter 
gudstjenesten

3 Morgensang v. menigheden
4 Aften refleksionsgudstjeneste
5 Musikgudstjeneste
6 Fastelavnsgudstjeneste

7 Konfirmandernes gudstjeneste
8 Med efterfølgende traktement
9  Konfirmanderne medvirker 
10. Børnegudstjeneste

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
DECEMBER:
Søndag den 2. dec. kl. 10.30 Højmesse og menighedsmøde Jelling Kirke
Tirsdag den 4. dec. kl. 8.30 Morgensang Jelling kirke
Søndag den 9. dec. kl. 14 og kl. 16 Julens fortælling Jelling kirke
Tirsdag den 11. dec. kl. 19.30 Vi synger julen ind Konfirmandstuen Hvejsel
Torsdag den 13. dec. kl. 19.00 Luciaoptog og julehistorie Vindelev kirke
Søndag den 16. dec. kl. 15+19 Julekoncert med Kordania Jelling kirke

JANUAR: 
Tirsdag den 8. jan. kl. 8.30 Morgensang Jelling kirke
Onsdag den 16. jan. kl. 19.30 Foredrag v. sognepræst Lone Vesterdal  Konfirmandstuen i Hvejsel
Lørdag den 19.  jan kl. 14.00 Dåbsjubilæum for de 5-årige Jelling Kirke
Onsdag den 23. jan. kl. 19.30 Foredrag v. Ivar Brændgaard Kollerup Sognestue
Tirsdag den 29.  jan kl. 9.30 Babysalmesang begynder Jelling Kirke
Tirsdag den 29 jan. kl. 19.30  Tal-sammen-aften  Præstegården i Hvejsel
Onsdag den 30. jan. kl. 10.00 Formiddagscafé v. Gitte S. Bjerre Kollerup Sognestue
Torsdag den 31. jan. kl. 20-21 Momento – ord og musik Jelling Kirke

FEBRUAR:
Søndag den 3. feb. kl. 16.00 Musikgudstjeneste  Kollerup kirke
Tirsdag den 5. feb.kl. 8.30 Morgensang Jelling kirke
Tirsdag den 19. feb. kl. 19.30 Aftenssamtaler, første aften Jelling Sognehus
Onsdag den 20. feb. kl. 10.00 Formiddagscafé v. Inge Mols Kollerup Sognestue
Søndag den 24. feb. kl. 16.00 Koncert med Duo Alcea Jelling Kirke
Tirsdag den 26. feb. 19.30 Fællessang med Ove Rasmussen og egen kaffe Kollerup Sognestue
Tirsdag den 26. feb. kl. 19.30 Aftensamtaler, anden aften Jelling Sognehus
Tirsdag den 26 feb. kl .19.30 Tal-sammen-aften Præstegården i Hvejsel
Torsdag den 28. feb. kl. 20-21 Momento – ord og musik Jelling Kirke

MARTS:
Tirsdag den 5. mar. kl. 8.30 Morgensang Jelling kirke
Tirsdag den 5. mar. kl. 19.30 Aftensamtaler, tredje aften Jelling Sognehus
Onsdag den 6 mar. kl.19.30 Filmaften Konfirmandstuen i Hvejsel
Tirsdag den 19. mar. kl. 19.30 Foredrag med Helle Skaarup Jelling Sognehus
Onsdag den 20. mar. kl. 10.00 Formiddagscafé v. Anya Düring Kollerup Sognestue
Tirsdag den 26. mar. 19.30  Fællessang med Ove Rasmussen og egen kaffe Kollerup Sognestue

APRIL
Tirsdag den 2. apr. kl 8.30 Morgensang Jelling kirke
Tirsdag den 9. apr. kl. 19.30  tal-sammen-aften Præstegården i Hvejsel
Søndag den 14. apr. kl 14.00 Påskedrama md korbørn Jelling kirke
Torsdag den 18. apr. kl. 18.00 Skærtorsdagsmiddag Konfirmandstuen Hvejsel
Skærtorsdag den 18. apr. kl. 19.30 Ost og rødvin efter gudstjenesten Jelling Sognehus
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mørket.
Man bliver glad af at synge, og man 
bliver ikke mindre glad af at synge 
sammen med velvillige, positive og 
lune mennesker. Det er sundt at syn-
ge, og det bliver ikke mindre sundt af, 
at det foregår i en gruppe, der kerer sig 
om hinanden og sender et lunt blik fra 
den anden side af lokalet, når alt andet 
end Mariah Carey pludseligt kommer 
ud af munden. 
Jeg drillede koret, da jeg meldte mig 
til at skrive om os, og sagde “jaja - I ved 
jo ikke, hvad jeg skriver...” og det gør 
vi også – driller, men det er altid lunt, 
kærligt og godhjertet. Jeg må bare 
sige koret en stor tak for den flotte 
velkomst, den store interesse og for at 
gøre mig til en del af koret på ingen tid. 
Hvis du har den mindste lyst til at syn-
ge sammen med andre og skabe noget 

stort og smukt – selvom du måske hel-
ler ikke er Mariah Carey – så synes 
jeg virkelig, at du også skal komme og 
være med. Ja, der er altså også plads 
hvis du er verdensmester i sang. Det 
eneste det kræver er, at du orker at 
give hånd, smile før, under og efter du 
har sunget og... jamen det er det! Du 
behøver ikke kunne læse noder eller 
være trænet sanger, bare kom og vær 
med og så vil du opleve, hvordan vi i 
fællesskabet skaber noget, der er stør-
re end... ja større end Mariah Carey! 

Vi mødes hver anden torsdag (i de 
ulige uger) kl 19.30 til 22 i konfir-
mandstuen i Hvejsel og begynder på 
en ny sæson med forårsrepertoiret d. 
3. januar. Mød bare op eller kontakt 
sognepræst Gitte sandager Bjerre 
75873322 eller gsw@km.dk
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NYT FRA KIRSAM
Efteråret er her nu med regn, sol og 
blæst som det hører sig til, og det er 
godt efter denne tørre sommer, aldrig 
har vi da vandet så meget.
Men naturen er jo forunderlig, bare 
se hvordan planterne kommer sig, så 
de fleste har overlevet, med eller uden 
vand. De der ikke har overlevet, er nu 
skiftet på gravstederne, nogle venter 
vi lige og ser til foråret, ellers ring, 
skriv hvis der er planter som ser min-
dre godt ud.
Gransæsonen er i gang når bladet 
kommer ud, og det er der vi kan være 
lidt mere kreative, så det er en dejlig 
tid for os der arbejder på kirkegården, 
så kig gerne ind til os, og se hvad vi 

laver. Vi satser på at alle kirkegårde er 
færdige til 2. søndag i advent.
Så kommer advent tiden, jul og nytår 
også lige om lidt, med indendørs klar-
gøring af kirkerne til alle gudstjene-
sterne.
Lidt ferie og kursus på skift og inden 
vi får set os om, starter vi op på en ny 
sæson.
Gravstenssikringen er vi stadig obs. 
På, særligt dem der er i lapidarierne, 
som er kirkens, og dem på gravsteder-
ne, er gravstedsejernes så ved tvivl om 
hvad i kan gøre, ret gerne henvendelse 
til os på kirkegården.

Graver Marianne Rasmussen



14

12 GODE GRUNDE 
TIL AT GÅ I KIRKE
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1. Det Jesus fortæller dig, er ikke noget du kan sige dig selv. Derfor glemmer du 
det let. Og derfor skal du huskes på det med jævne mellemrum. En gang om ugen 
er meget passende.

2. Bekymringer og spekulationer har det med at tårne sig op omkring os, så vi 
ikke kan se klart. Når du går i kirke, føres du op på et højt sted, hvor du igen kan 
se langt.

3. Når du er kørt fast i daglige rutiner og de sædvanlige måder at gøre alting 
på, kan der pludselig komme en vej til syne, som fører dig nye og overraskende 
steder hen.

4. Døden er altings grænse. Men i kirken får du at vide, at det er den så ikke 
alligevel. Det gør godt at høre. Især når du synes at tunge døre er gledet i mellem 
dig og én du mistede.

5. Du fylder meget i din egen verden. Alt for meget. I kirken hører du, at der står 
en anden lige ved siden af dig, som har brug for dig. Du hører, som en klog mand 
har sagt, at du ikke er hovedpersonen i dit eget liv.

6. En anden klog mand – vist nok hans bror – har sagt, at når vi går i kirke er det 
ikke for at udvikle os, men for at afvikle os. Godt at vide, at vi IKKE skal kunne 
det hele og lidt til. Godt at vide, at det hele ikke afhænger af charme, selvtillid og 
lækkert hår. Godt at vide, at vi er gode nok, som vi er.

7. Hvor kan du ellers sidde til bords med Jesus selv? Hos ham – ved søndagens 
nadver – er der plads til alle. Også luderne, landsforræderne og dem, de andre 
ikke gider lege med. Mon så ikke der også er en bette plads til dig?

8. Du kan bruge dage på at fortælle dig selv, at du er en idiot, der ikke dur. Om 
søndagen kan du i en hel time, eller deromkring, høre en røst, der kalder på dig. 
En røst af en der tror på dig, vil noget med dig – ja, ligefrem finder dig dyrebar.

9. Det går rigtig, rigtigt hurtigt rundt omkring. Mængden af informationer for-
dobles nu ca. hver 18. måned. Ret meget når man tænker over det. I kirken gør vi 
stort set, som vi har gjort de sidste 2000 år. Det giver ro på.

10. Når du nu går og bilder dig selv ind, at du bliver snydt for både det ene og det 
andet, så er det godt og nyttigt at gå et sted hen, hvor du bliver gjort opmærksom 
på, alt det du har fået. Og alt det du dagligt får.

11. I gudstjenesten trænger du ind i et mysterium. Du får fingrene ned i nogle 
dybere lag og bliver en lille smule klogere – eller visere – hver gang. Det tager 
selvfølgelig tid. Men inde i kirkens rum har vi tiden for os.

12. Og så smager søndagsfrokosten bare meget bedre efter en gudstjeneste.
Prøv selv!

Biskop i Århus, Henrik Wigh-Poulsen



Kirkehøjskolens program for foråret 2019
TEMA: Menneskesyn under forandring
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TORSDAG DEN 17. JANUAR 

Kl.   9.30: Generalforsamling med kaffe.
Kl. 10.15: ”Hvad er et menneske?” 
 Taler: ph.d forfatter og sognepræst Pia Sølvtoft, præst i Marmor- 

Christians Kirke, samt ejer af Coaching-Kierkegård, København 
Kl. 13.00: ”Mennesket i ondskaben” erfaringer fra 41 års politilivs møde med 

ondskaben”
 Taler: Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere leder af PET

TORSDAG DEN 21.FEBRUAR

Kl. 10.00: ”Fra forbudskultur til påbudskultur – Hvorfor den nye moral gør 
de unge psykisk syge” 

 Taler: Christian Hjortkjær, cand.theol, lærer på Silkeborg 
Højskole 

Kl. 13.00: ”Brobygger” Kan vi bygge bro mellem menneskesynet?
 Taler: Özlem Cekic, tidligere politiker
 
TORSDAG DEN 21. MARTS

Kl. 10.00: ”Hvad er der sket med menneskesynet siden 68 generationens 
oprør mod autoriteterne? Har menneskesynet ændret sig? ”

 Taler: Hosea Dutschke, direktør for Sundhed og omsorg i Århus 
kommune

Kl. 13.00: ”Det grænsedragende menneske og den grænseløse nåde” - om 
Karl Ove Knausgårds roman Min kamp

 Taler: David Bugge, Lektor i Teologi ved Aarhus Universitet
 
Yderligere information kan fås på kirkehøjskolens mail: 
kirkehojskle.vejle@gmail.com

PRAKTISKE OPLYSNINGER:
Kirkehøjskolens foredrag holdes i Mølholm Sognehus på Niels Skous Vej 13 A, 
7100, Vejle.
Tilmelding skal ske på Vejle Provstis hjemmeside under fanebladet Kirke-
højskolen www.vejleprovsti.dk eller på telefon: 2547 1000 hvis du ikke har 
netadgang. Tilmeldingen skal tydeligt angive antal deltagere, hvilket/hvilke 
foredrag, m/u frokost, navn og telefonnr.
Obs! tilmelding kan IKKE ske til kirkekontoret i Mølholm sogn. 
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Kirkehøjskolens program for foråret 2019
TEMA: Menneskesyn under forandring

HUSK TILMELDING SENEST EN UGE FØR FOR AT VÆRE SIKKER PÅ EN 
PLADS. TILMELDINGEN ER BINDENDE .

Betaling sker samtidig med tilmelding på konto: 7244 1255048

Priser: 
Alle foredrag - 3 højskoledage uden frokost kr. 300
Alle foredrag - 3 højskoledage inkl. frokost og Kaffe kr. 510
Et enkelt foredrag uden frokost kr. 60
Et enkelt foredrag med frokost og kaffe kr. 130
En hel dag med frokost og kaffe kr. 190 

Yderligere informationer kan også fås på kirkehøjskolens mail: 
kirkehojskole.vejle@gmail.com

Arrangør Vejle Provstis Kirkehøjskole ved formand Verner Helwig Pedersen 
mailadresse vhp@km.dk

Kirker i Vejle Provsti



MINIKONFIRMAND
Kære forældre og børn 
i 3. klasse. 
Vi indbyder 3. klassetrin i vore sogne, til 
det vi kalder for dåbsoplæring eller mini-
konfirmander. 
Undervisningen varetages af Gitte 
Sandager Bjerre, Præst i Hvejsel-Ild-
ved, og Birgitte Rosager Møldrup, 
præst i Kollerup-Vindelev.
Vi starter tirsdag den 15. januar 
i Sognestuen i Kollerup. 
I løbet af 7 tirsdage vil vi bl.a. fortælle 
minikonfirmanderne om kirken, og hvad 
vi bruger den til. Der skal fortælles histo-
rier og synges nogle af de mest kendte 
salmer – og der bliver også tid til at lege 
og til en lille forfriskning hver gang. 
Minikonfirmanderne skal lære deres kir-
ke at kende, og derfor vil vi også være i de 
fire kirker på skift.

Menighedsrådene sørger for, at børnene bliver hentet i bus på Kollerup Skole 
kl. 14.00. 
Bussen kører børnene tilbage til Kollerup Skole, så de er der 15.30.

De 7 eftermiddage er følgende tirsdage
Den 15. januar – den 22. januar – den 29. januar – den 5. februar –
den 19. februar – den 26. februar – den 5. marts.

Søndag den 3 marts medvirker minikonfirmanderne ved en fastelavnsguds-
tjeneste i Kollerup Kirke. Efterfølgende er der tøndeslagning på Kollerup Skole, 
hvilket er arrangeret i samarbejde med Beboerforeningerne. 

Vi håber, at mange har lyst til at være med - og ber´ jer om at melde tilbage til én 
af os senest den 20. december. Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen 
Gitte Sandager Bjerre Birgitte Rosager Møldrup
Tlf. 75873322 gsw@km.dk  Tlf.75871528 brm@km.dk 



Refleksion
Vi har taget afsked med en varm sommer
og et smukt efterår.
Træerne har tabt sommerdragten,
det gyldenrøde løv dækker skovbunden,
der nu ligner kunstnerens palet.
Vi har en vinter foran os
med korte, mørke dage.
Vi lever i en urolig verden, hvor tryghed og tillid
bliver ukendte begreber mellem mennesker og nationer.
Lad os tænde lys.
Det er advent.
Højtiden kommer til os med budskab om
lys, glæde og fred.
Gud sendte sin søn, Jesus Kristus, til verden.
Han var det lys intet mørke fik bugt med.
Så lad os tage imod den glæde,
så advent bliver en god tid for os selv
og hvor vi må være medmennesker.
Glæden bliver større ved at blive delt.
Velkommen advent
og kom med Guds fred.
Til krybben i Betlehem ta’r du os med.



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:
Mads Brogaard Frühstück
Fousingvej 12, 7160 Tørring
Tlf. 60646943 – Mail: madsbf@city.dk

Graver ved Hvejsel kirke:
Marianne Rasmussen
Vindelevvej 2, 7300 Jelling
Tlf. 21 56 54 74
Mail: kirsam@mail.dk

Graver ved Ildved kirke:
Marianne Rasmussen
Vindelevvej 2, 7300 Jelling
Tlf. 21 56  54 74
Mail: kirsam@mail.dk

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

Kirkeværge ved Hvejsel og Ildved kirker:
Henrik Uhrskov, Mindstrup 7, 7300 Jelling
Tlf. 51 74 00 51 – Mail: henrik@mindstrup.dk

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

 

Deadline næste kirkeblad d. 4. marts 2019. 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. og 5. kl.
Trop, 6. - 8. kl.

GRUPPERÅD:
Giza Blæsild, formand
3110 1432
Jennie Ojczyk, 
gruppe leder
Anette Nørskov Nielsen, 
kasserer
Berit Nilsen, sekretær

Leder Bæver: 
Annie Due, 21663379
noerrevang@fibermail.dk

Leder Ulve:
Søren Thomsen Lund, 25434770,
sorentlund@fibermail.dk

Leder Junior spejder:
Sabine Frydendal, 28 44 22 05 
spfrydendal@gmail.com

Leder Junior- og Tropspejder
Sabine Frydendal, 28442205,
spfrydendal@gmail.com

Vi ses på spejderpladsen
Ildvedvej 105, Ådal

Nyttige links:
www.sogn.dk/hvejsel


