
Jeg er lige kommet ind fra en gåtur 
i den dejlige præstegårdshave. På 
turen rundt faldt mit blik på mine 
smukke røde Ingrid Bergman roser. 
Jeg har mange roser i haven, men det 
her er min yndlingsrose. Disse mørke 
dybtrøde roser, med deres fløjlsbløde 
blade har glædet mig hele sommeren, 
– og også langt hen i efteråret. At tage 
sådan en rose ind i knop, – stille den 
på mit skrivebord og følge hvordan 
den langsomt folder sig ud og bliver 
smukkere og smukkere, det bringer 
mig ægte livsglæde. Det er sommer, 
det er sol, det er lys, det er liv, og det 
er håb på grå regnvejrsdage.
Men nu er det november og løvfaldet 
slut. Der er kun en enkelt sølle visnet 
blomst tilbage på min Ingrid Berg-
man rose. Mismodet tog sit tag i mig 
da jeg gik i haven. Alt var ved at visne 

ned. Bladene faldet af træerne. Frug-
ten faldet til jorden. Mørket begyndt 
at falde tidligt på. 
Der var ingen sommer, ingen sol, 
intet lys. 
Indenfor ventede skrivningen af kir-
kebladet, skrivningen af denne klum-
me. Jeg gik ind i køkkenet, satte vand 
over til te og tændte for radioen. Og 
ud strømmede følgende strofe: ”Da 
lod Gud en rose opskyde”…… 
Med ét forsvandt det tunge efterårs 
mismod, og vendte mine tanker, for 
der er jo en rose, som blomstrer midt 
i mørket!
Det er jo nu…. midt i vinteren, her 
hvor intet andet blomstrer og gror, 
at Gud lod sin søn føde, lod sin rose 
komme til verden, med lys og liv, håb 
og glæde til os mennesker. Det er ikke 
en rose, vi kan plukke ind og stille på 

Der er altid en rose, som blomstrer for os
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vores bord, men det er en rose, som vi 
kan bære i vore hjerter. Det er en rose, 
som blomster i alles haver, den står 
i knop og kan blomstre for alle men-
nesker, glade som triste, sørgmodige 
som lykkelige, angste som trygge, sto-
re som små, rige som fattige. 
Midt i vinterens mørke, sendte Gud 
sin søn til os, for at vi altid skal have 
et lys at følge, et håb at leve på. Der er 
altid en rose, som blomstrer for os –
selv i den mørkeste vinter. 
OG:

Den rose fin og lille
har dejlig duft og skær;
den lyse for os ville
og sprede mørket her;
i sandhed mand og Gud;
af syndens nød og pine
han nådig hjalp os ud.

GlæDelIG Jul.

Sognepræst Gitte S. B. Wetche

Ny organist
Kirsten Sølversteen har fået ny stilling 
i Gadbjerg og Givskud. Vi takker Kir-
sten for den tid hun har været hos os, 
og ønsker hende god vind fremover.
Vi har været så heldige at få ansat lou-
ise Madsen, 17 år, som organist ved 
vore kirker, og det er vi meget glade 
for. Vi vil gerne ved denne lejlighed 
byde louise hjertelig velkommen. Vi 
glæder os allerede over hendes orgel-
spil til vore gudstjenester og er glade 
for samarbejdet.

Jeg har bedt louise om at præsentere 
sig selv lidt nærmere:

Jeg hedder louise og går i 3. g på Vej-
lefjordskolen, hvor jeg også bor som 
kostelev. Synes det er dejligt altid at 
være omkring venner. 
Jeg har en dejlig stor familie på 7 
bestående af 5 børn og 2 voksne. I 
søskendeflokken er jeg nummer 2. 
Jeg har altid spillet musik og er en del 
af flere lovsangsband på Vejlefjord. 
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Konfirmation
Hvordan er det nu lige med konfirmationer og 
konfirmationsforberedelse?
Hvor skal man gå til præst, hvor kan man bliver konfirmeret 
og hvornår er det?

Bor man i Hvejsel sogn, eller er knyttet 
til sognet, har man mulighed for at gå 
til præst i Hvejsel og blive konfirmeret i 
Ildved eller Hvejsel kirke. 
Hvis man går i skole i Kollerup, vil man 
automatisk få et brev om konfirmand-
indskrivning inden sommerferien i 6. 
klasse.
Går man på Bredagerskolen, Jelling fri-
skole eller et andet sted, må man selv 
være opmærksom på invitationen, som 
altid kommer i forårets nummer af kir-
kebladet.
Skulle tidspunktet for forberedelsen 
ikke passe sammen med ens skole, kan 
man følge forberedelsen det sted, man 
går i skole og så blive konfirmeret i 

Hvejsel eller Ildved kirke.
Har I spørgsmål, er I som altid, velkom-
ne til at ringe på 75 87 33 22 eller maile 
til gsw@km.dk

KoNfirmatioNsDatoer: 
Konfirmationerne i Hvejsel og 
Ildved kirker frem til 2020
– altid kl. 10.30 

2016:  1. maj Ildved  8. maj Hvejsel 

2017:  7. maj Hvejsel  14. maj Ildved 

2018:  6. maj Ildved  13 maj Hvejsel 

2019:  5. maj Hvejsel  12. maj Ildved 

2020:  3. maj Ildved  10. maj Hvejsel

Det er dog meget nyt, at jeg spiller 
orgel, selvom jeg har prøvet det før, da 
min far er organist. Har været spejder 
siden jeg var lille og er nu fører frivil-
ligt. Desværre er jeg kun aktiv på ture-
ne den næste måneds tid, da køreteori 
ligger på samme tid som spejder.  Bru-
ger også en del tid på at stå for nogle 
aftenmøder på Vejlefjord, hvor vi har 
noget lignende en café med kakao og 
der bliver holdt andagt og sunget lov-
sang. 
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PåsKeN 2016

Palmesøndag: den 20. marts 10.30 ildved kirke
Vi hører om, da Jesus red ind i Jerusalem på et æsel og 
folk skar palmegrene af træerne og lagde dem på jorden 
foran ham. en vældig hyldest, som snart derefter blev 
vendt til skuffelse, vrede, had – ja: krav om dødsdom.

skærtorsdag: den 24. marts kl. 17.00 Hvejsel kirke
Denne aften spiste Jesus sit sidste måltid sammen med sine disciple, og samti-
dig indstiftede han nadveren. Det er det måltidsfællesskab, som vi fejrer denne 
aften, først med gudstjeneste i Hvejsel kirke, og derefter med spisning og hyg-
geligt samvær i konfirmandstuen. (Se nærmere på side 13 i dette blad).

Langfredag: den 25. marts kl. 10.30 i ildved kirke
langfredag er dagen, hvor Jesus blev korsfæstet, og vi markerer dagens særlige 
karakter med en liturgisk gudstjeneste – dvs. en gudstjeneste uden prædiken. Vi 
skal høre uddrag fra Jesu lidelseshistorie og synger salmer der uddyber histori-
en. Flaget er på halv stang denne dag, alteret er tømt og alterlysene vil ikke være 
tændt. På gulvet vil være et kors af levende lys. langfredag viser os håbløsheden 
og på den baggrund forstår vi for alvor….

Påskedag: den 27. marts kl. 10.30 i Hvejsel
Påskemorgen kommer os i møde med det glædelige budskab: håbet er opstået – 
kærligheden, hjertegløden er stærkere end døden. Vi skal synge påskens glade 
salmer om opstandelsen og kirken vil være pyntet med påskeliljer – alt sammen 
for at pege på det ufattelige, men sande: Frelseren stod op af døde.

2. påskedag: den 28. marts kl. 19.30 i Jelling
Denne dag skal det alt sammen begynde at bundfælle sig, så vi kan tage det med 
os i det liv vi lever med hinanden. Vi skal til at vende tilbage til hverdagen igen.

Præstetavle!
For år tilbage nedlagde man Kirkeligt Samfund i Hvejsel, og ved denne lej-
lighed besluttede man at donere de penge, som var i kassen, til tilskud til en 
præstetavle til Hvejsel kirke. Man har i menighedsrådet arbejdet på sagen, og 
det er nu blevet godkendt af kongelig bygningsinspektør og nationalmuseet 
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torsDag DeN 21. JaNuar

Kl. 9.30  Generalforsamling 

Kl. 10.15 ”Solskin for det sorte muld”
 Professor emeritus ved Aarhus universitet Ove Korsgaard

Kl. 13.00 ”Folk, hvad er vel folk i grunden”
 Tidligere højskoleforstander Helga Kolby Kristiansen, Aarhus

torsDag DeN 25. februar

Kl. 10.00 ”Kirken som det forpligtende fællesskab”
 Rektor ved Pastoralseminariet i Aarhus, Birgitte Graakjær Hjort

Kl. 13.00 ”At elske, thi deri er livet”
 Tidligere sognepræst i Hornstrup Sogn, Sigrid Horsholt Pedersen

torsDag DeN 17. marts

Kl. 10.00  ”Folk, fællesskab, velfærdsstat og konkurrencestat”
 Prof. Dr. phil. et lic.oecon. Jørn Henrik Pedersen, Odense 

Kl. 13.00 ”Sangens betydning for det fælles liv”
 Professor Inge Marstal, Det kgl. Danske Musikkonservatorium

tilmelding: Knud erik Knudsen. Tlf. 25719796
e-mail:  kkek@stofanet.dk – senest en uge før, hvis man ønsker frokost.

KIRKeHøJSKOlenS 
1. HAlVåR 2016

Tema: "Et folk – i liv og samvirke"

at der må hænges en præstetavle op i Hvejsel kirke, og skitsen til udformnin-
gen af denne er også godkendt. Tilbage står blot arbejdet med at lave den, 
samt ophængningen af den. Hvejsel kirke er jo som bekendt en gammel kir-
ke, og vi er så heldige, at vi faktisk kan lave en præstetavle med opremsning 
af navne helt tilbage fra 1580. Vi glæder os til det færdige projekt, og vi vil 
selvfølgelig markere ophængningen/afsløringen af den.
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årets gaNg        af menighedsrådsformand Lise Lervad

året har budt og bragt på alt imellem himmel og jord. 
Overskriften kunne indeholde mange ord:
Opgaver – udfordringer – ansvar – at samarbejde og samarbejder – forun-
dringer, løsninger, uenigheder og beslutninger.

menighedsrådsarbejde…
har et bredt indhold. 
● Vi er 6 valgte, 1 præst og medarbej-

derrepræsentant.
● Vi er et lille råd – og har mange for-

skellige opgaver at løse.
● Vi forsøger at komme omkring alt 

det, vi skal – plus det løse… 

året har budt på:

tilgængelighed
Sidste år præsenterede vi projektet 
i Ildved. Omstændigheder omkring 
økonomien har udsat projektet. Det 
var dyrere end vi regnede med. Vi har 
derfor søgt flere fonde, - fået afslag fra 
3 men afventer fortsat 2. Vi håber det 
lykkedes, så vi kan skabe de bedste 
rammer for tilgængelighed i Ildved.

sideskibet i Hvejsel Kirke
Vi ønsker at omdanne sideskibet til et 
rum i rummet.
Vi har fået tilladelse til at pille bænke 
ned, lægge nyt gulv… lige nu sendes 
tegninger og priser til provstiet og stift 
for endelig godkendelse. Tanken er, 
at det skal kunne bruges til at mindre 
børn kan sidde og tegne eller bladre 
i bøger under prædikenen. Det giver 
lidt mere frirum til børnene og deres 
forældre. lyden i sideskibet kommer 
ikke ned i kirken, og forældrene kan 

stadig høre prædikenen og være med 
i gudstjenesten. endvidere vil det give 
mulighed for at kirkekaffen kan nydes 
siddende, for dem der har det behov. 
Det kan bruges til konfirmandunder-
visning og planen er at det også skal 
bruges til ”tænk med på næste søn-
dagsprædiken” – værksted. Ja mulig-
hederne er mange

tag og spærfødder
I disse dage har vi haft en håndværker 
og konsulent oppe og kravle.
Det handler om råd… i spærfødder… 
Vi afventer nu en rapport omkring til-
standen.
Samtidig er der kig på det ”gamle” bly-
tag. Det står temmelig sikkert også for 
en udskiftning. Vi har bestilt konsu-
lent til opgaven, da det er en kæmpe 
mundfuld. Vi afventer.
Holder vejret… og tør kun gisne om 
beløbsstørrelsen i tankerne.

Hjemmeside
Vi har nedlagt vores gamle hjemme-
side.
Det har vi, fordi den var svær at opda-
tere, hvilket resulterede i mangelfuld-
hed. Det dur ikke. 
Vi har i stedet valgt en langt mere sim-
pel løsning – på sogn.dk
Gitte fodrer denne: 
http://sogn.dk/hvejsel/
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omlægning af kirkegårdene
Vi har haft en konsulent med os rundt 
på kirkegårdene, både i Ildved og 
Hvejsel. Det handler om, hvordan for-
enkler vi arbejdsgangene, hvad må vi 
ændre og hvordan ønsker vi det skal 
være. Vi har lavet et kirkegårdsudvalg, 
der sammen med graveren har kigget 
på løsninger og ønsker – formet ud fra 
en konsulents anbefalinger. 
Disse er indsendt for godkendelse i 
provstiet.

Kirsam
Kirkegårdssamarbejdet – hvilket er 
graver teamet for Hvejsel-Ildved og 
Kollerup-Vindelev - er fortsat udfor-
dret af regnskabstekniske begræns-
ninger. Det praktiske samarbejde er 
til gengæld fint kørende. lige nu kig-
ges på budget for 2016. Der overvejes 
om der skal investeres i nye redskaber, 
maskiner m.m. 
Vi har nu kørt samarbejdet siden 2011, 
haft mange bump og aha-oplevelser på 
vejen, – og ”forsøgsperioden” udløber 
snart, – hvorfor vi lige nu arbejder på 
hvordan fortsætter vi – er der ændrin-
ger til KirSam-vedtægterne osv. Der 
er ingen tvivl om, at det er et bedre 
arbejdsvilkår for medarbejderne, at 
der er mulighed for kollegaer. Kun-
sten er at binde alle sløjfer sammen.

Kirkemuren omkring 
Hvejsel Kirke
Kirkemuren trænger. Den trænger til 
reparation.
Vi har allerede haft held med repara-
tion på dele af bagsidemuren, der var 
skredet sammen. nu handler det om 

Hele kirkemuren omkring Hvejsel 
Kirke. Den er tilset af håndværkere, 
der pænt hentyder til, at den afven-
tende holdning ikke holder længere. 
Derfor er der hentet tilbud på pris og 
taget beslutning om at komme i gang. 
Vi afventer formalier fra provstiet. 
Godkendelse har vi fået fra konsulen-
ten… så vi regner med at vi begynder 
i foråret.

Ændringer 
i gudstjenesteformen
Vi har længe ønsket at få andet end 
tal, bygninger og praktiske opgaver på 
dagsordenen.
Vi har indført et punkt der hedder 
”Debat/info”. Det har bl.a. indeholdt 
samtaler omkring bordet om emner 
som: at føle sig velkommen i kirken, 
hvad laver præsten egentlig af opga-
ver og hvordan er vores gudstjeneste. 
Derudfra kom ideen om at ændre i 
gudstjenesteformen. et stort ønske 
om at rokere lidt rundt, – med inspi-
ration fra andre sogne… Vi har flyttet 
meddelelserne væk fra prædikestolen. 
Vi forsøger os med en lille ledetråd om 
dagens tekst. Måske I har lagt mærke 
til det… måske I vil lade os vide hvad I 
tænker?

alt det løse
Vi har næsten lagt den sidste hånd på 
budgettet for 2016. Vi har heldigvis en 
dygtig bogholder ved vores side, - da 
det er et stort og spændende edder-
koppespind, både at forstå og agere i. 
Regnskabsteknisk er det nye ord.
Derudover arbejder vi også med 
ansættelse og pleje af personale. Der 
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er vedtægter, vedligehold, arrange-
menter, konfirmationsdatoer og ind-
køb af hjertestartere.
Vi har stadig forskellige arrangemen-
ter, glæder os over jeres opbakning. Vi 
hører gerne hvis I har ideer til emner, 
koncerter, foredragsholder m.m.
Vi vil så gerne arbejde sammen med 
jer.

Valg
Til næste år er der valg til menigheds-
rådene.

Sidder du og har lyst til at bidrage, lyst 
til at være med til at beslutte hvordan 
kirkelivet skal være i dit sogn… så er 
der brug for dine kræfter.
Der er et HelT år til – men vi hører 
gerne fra dig, da vi ved, der bliver brug 
for hænder og nye friske pust.

Det var alt for nu… 
et lille glimt i stort og småt.

Lise Lervad, 
11. oktober 2015 

Nyt fra Kirsam
I skrivende stund er vi i fuld gang med 
grandækningen, det er en dejlig måde 
at afslutte sæsonen og arbejdsåret på.
Vi står oppe i værkstedet, og laver det 
på plader, som derefter lægges ud på 
gravstederne, og ligeledes med guir-
lander og grene der pyntes og lægges 
ud. Det er en arbejdsproces, der er 
skånsom for vores knæ og rygge. Det 
er 5. år vi gør dette, og det er vi meget 
glade for. 

ellers er der sket lidt forandringer 
visse steder på begge kirkegårde, da 
kapaciteten af gravsteder er alt for 
stor i forhold til, hvad der er brug for, 
både nu og i fremtiden. Det resulterer i 
mange tomme gravsteder og derfor er 
der allerede nu omlagt en del i græs og 
andre steder med stauder og buske. 
Der er også i Hvejsel visse stier der 
er omlagt i græs, men de må gerne 
betrædes.

Det er i samarbejde med kirke-
gårdskonsulenten og menighedsrådet 
og endeligt er det godkendt i provstiet. 
Til næste sæson, efterhånden som der 
er tid til det, vil der komme mere græs 
og efterhånden plantes der også flere 
træer. I de fleste områder kan der sta-
dig begraves og nedsættes urner, selv-
om der er lavet græsplæne.

ellers kommer juletiden med mange 
gudstjenester. Derefter januar og 
februar, som for kirsam er en stille tid 
med kontorarbejde og oprydning mm.

Vi starter op igen midt marts med 
hækkeklipning og forårsblomster, 
hvis vinteren ellers er med os.

God efterår til alle.

Graver Marianne Rasmussen



SORGGRUPPE
Tab er alti d så slemt, som det opleves. 
Vi ved alle, at vi kommer ti l at miste en dag, 
men alligevel kommer det oft e 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 ti lbyder 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 forudsætt er gensidig respekt og tavsheds-
pligt, og hver deltager bestemmer selv, hvor 
meget man vil sige. 
Gruppen består af max. 8 deltagere. 

Der vil være 6 møder i foråret. Vi mødes 
den 26. januar
den 9. februar
den 23. februar
den 15. marts
den 29. marts
den 12. april
i Sognehuset i Jelling fra kl. 19.00-20.30.

Vi byder på kaff e og te, og det er grati s at del-
tage. 
Møderne ledes af sognepræst Gitt e Sandager 
Bjerre Wetche, hos hvem man også ti lmelder 
sig på 75 87 33 22.

INTERNATIONAL 
GUDSTJENESTE
Internati onal Kirke Jelling

Det er et ti lbud og et mødested for menne-
sker både danskere, beboere fra asylcentret 
og andre fra udlandet, der søger kirken og 
gerne vil samles i en gudstjeneste med fæl-
les sprog.

Torsdag den 28. januar kl. 17.00 
Eat & sing. Vi spiser medbragt mad og slutt er 
i kirken. Ved Birgitt e Møldrup.

Søndag den 28. februar kl. 14.00
med altergang. Ved Birgitt e Møldrup.

Torsdag den 31. marts kl. 17.00 
Eat & Sing. Vi spiser medbragt mad og slutt er i 
kirken. Ved Christi na Laursen, Løget Kirke.

BØRNEGUDSTJENESTER 
Torsdag 21. januar kl. 17.00, teater i Hvejsel 
med eft erfølgende pizza i konfi rmandstuen.

Onsdag 6. april kl. 17.00 i Jelling med eft er-
følgende pizza i sognehuset. Ved Birgitt e Møl-
drup.

FÆLLESSIDER FOR JELLING • KOLLERUP-VINDELEV • HVEJSEL-ILDVED SOGNE
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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 d. 29. nov 1. s. i advent 10.30 KRBR20  10.30 BRM1 + 2  10.30 GSBW1+16

Ons d. 2. dec   17.0023   
Søn d. 6. dec 2. s. i advent 16.00 GSBW22    
Tors d. 10 dec    19.0021  
Søn d. 13. dec.  3. s. i advent 10.30 BRM 09.00 BRM  10.30 GSBW1 + 9

  14.00 BRM10 
Søn d. 20. dec. 4. s. i advent 10.30 KRBR 10.30 BRM1   09.00 BRM1

Tors d. 24. dec Juleaften 13.00 KRBR2 14.00 BRM2 16.00 BRM2 14.00 GSBW 16.00 GSBW
  14.30 KRBR2

  16.00 KRBR2

Fre d. 25. dec Juledag 10.30 KRBR 09.00 BRM2 10.30 BRM2  10.30 GSBW1

Lør d. 26. dec 2. juledag 19.30 GSBW    
Søn d. 27. dec Julesøndag  10.30 BRM1   
Fre d. 1. jan Nytårsdag 16.00 KRBR  16.00 BRM1 16.00 GSBW3 
Søn d. 3 jan H3K søndag 10.30 KRBR    
Søn d. 10. jan 1.s.e.H3K 10.30 BRM 09.00 BRM  10.30 GSBW4 
Søn d. 17. jan s.s.e.H3K 10.30 GSBW  10.30 BRM1  19.30 GSBW5

Tors d. 21. jan     17.0018 
Søn d. 24. jan Septuagesima 10.30 KRBR 10.30 BRM1  9.00 BRM1 
Tors d. 28. jan  17.30 BRM6    
Søn d. 31. jan Seksagesima 10.30 BRM19 16.00 BRM7   10.30 GSBW1

Søn d. 7. feb Fastelavn 10.30 KRBR   13.30 BRM og GSBW8 
Søn d. 14. feb 1.s.i fasten 10.30 KRBR 09.00 KRBR  19.30 KRBR1 
Søn d. 21. feb 2.s.i fasten 10.30 BRM  14.00 BRM9  09.00 BRM1

Søn d. 28. feb 3.s.i fasten 10.30 KRBR19  10.30 BRM1  10.30 GSBW1

  14.00 BRM10

Søn d. 6. marts Midfaste 10.30 GSBW 10.30 BRM1+11  09.00 GSBW1 
Søn d. 13. marts Mariæ bebudelse 10.30 KRBR 09.0012  10.30 GSBW1 
Søn d. 20 marts Palmesøndag 14.00 KRBR13  10.30 BRM1  10.30 GSBW1

Tors d. 24 marts Skærtorsdag 19.30 KRBR 19.30 BRM  17.00 GSBW14 
Fre d. 25 marts Langfredag 10.30 KRBR15  10.30 BRM1+2  10.30 GSBW15

Søn d. 27 marts Påskedag 10.30 KRBR20 10.30 BRM 1+2  10.30 GSBW1+16 
Man d. 28 marts 2. påskedag 19.30 KRBR    
Tors d. 31. marts  17.30 6    
Søn d. 3 april 1.s.e.påske 10.30 BRM  16.00 BRM17  
Tirs d. 6. april  17.00 BRM18    
Søn d. 10 april 2.s.e.påske 10.30 KRBR 10.30 BRM1  10.30 GSBW1

1 Kirkekaffe
2 Indsamling
3 Vi ønsker hinanden godt 

nytår med et glas champagne 
og et stykke kransekage

4 Med efterfølgende Hellig tre 
kongers frokost i konfirmand-
stuen

5 Salmesangsgudstjeneste
6 Eat and Sing

7 Musikgudstjeneste v. kyndel-
misse m. Fandango

8 Fastelavnsgudstjeneste og 
minikonfirmander medvirker

9 Konfirmanderne medvirker
10 International gudstjeneste
11 Stjernekoret medvirker
12 Morgensang ved menig

heden
13 Påskedrama. Pigekor og 

børnekor m.fl. medvirker
14 Med efterfølgende 
 skærtorsdagsmiddag i 
 konfirmandstuen
15 Liturgisk gudstjeneste 
 (dvs. uden prædiken)
16 Hvejselkoret medvirker
17 musikgudstjeneste med 

Engum Gospelkor
18 Børnegudstjeneste for alle 

sognene i Jelling gl. Kom-
mune med efterfølgende 
fællesspisning. 21. januar er 
en teaterforestilling.

19  Jelling kirkes pigekor
20 Palestrina kor
21  Luciaoptog og julesalmer
22  Julens fortælling, fælles 

gudstjeneste
23 Julefyraftenssang

KRBR  Kristian Bøcker, Jelling 
GSBW  Gitte Sandager Bjerre Wetche, HvejselIldved 
BRM  Birgitte Rosager Møldrup, KollerupVindelev 

GUDSTJENESTER
DATO NAVN JElliNG KOllERUp ViNDElEV  HVEJSEl ilDVED
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Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester og kirkelige arrangementer i sognene i gl. Jelling kom-
mune. Man bedes henvende sig til vognmanden på tlf. 70 20 12 22 senest kl. 15.00 dagen før.

Der er mulighed for børnepasning ved gudstjeneste i Jelling Kirke første og sidste søndag i måneden.
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  14.00 BRM10 
Søn d. 20. dec. 4. s. i advent 10.30 KRBR 10.30 BRM1   09.00 BRM1

Tors d. 24. dec Juleaften 13.00 KRBR2 14.00 BRM2 16.00 BRM2 14.00 GSBW 16.00 GSBW
  14.30 KRBR2

  16.00 KRBR2

Fre d. 25. dec Juledag 10.30 KRBR 09.00 BRM2 10.30 BRM2  10.30 GSBW1
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FÆLLESSIDER FOR JELLING • KOLLERUP-VINDELEV • HVEJSEL-ILDVED SOGNE

Kalender
nOVeMBer:
Lørdag den 28. november kl. 10.00  Juleskovtur i præstegårdsskoven  Kollerup
Søndag den 29. november kl 10.30 Kirkefrokost efter gudstjenesten Jelling kirke

deCeMBer:
Tirsdag den 1. december kl. 8.30 Morgensang Jelling kirke
Onsdag den 2. december kl. 17.00  Julefyraftenssang med”Quintetten”  Kollerup Kirke
Søndag den 6. december kl. 16.00 Julens fortælling Jelling kirke
Søndag den 6. december kl. 19.30 Koncert med Jens Bønnerup trio Hvejsel kirke
Tirsdag den 8. december kl. 19.30 Læsekreds ”En mand der hedder Ove” Sognestuen Kollerup
Tirsdag den 8. december kl. 19.30 Vi synger julen ind m/Mette Faber og 
 Gitte Wetche Konf.stuen Hvejsel
Torsdag den 10. december kl. 19.00  Luciaoptog  Vindelev Kirke
Søndag den 20. dec kl. 14.00 & 16.30 Julekoncert med DR’s pigekor Jelling kirke

JanUar:
Tirsdag den 5. januar kl. 8.30 Morgensang Jelling kirke
Onsdag den 6. januar kl. 20.30 Momento Jelling kirke
Søndag den 10. januar kl. 12.00 Helligtrekongers frokost Konf.stuen Hvejsel
Onsdag den 20. januar kl. 10.00 Formiddagscafé om Armenien v. 
 Maria Levoni  Sognestuen Kollerup
Søndag den 24. januar kl. 16.00 Koncert m. Michala Petri og Lars Hannibal Jelling kirke
Mandag den 25. januar kl 19.30 Jacob Birkler: Menneskesyn til Eftersyn Konf.stuen Hvejsel
Tirsdag den 26. januar kl 19.30 Foredrag v/Kristian Bøcker: Luther, I Sognehuset Jelling
Tirsdag den 27. januar kl. 19.30 Foredrag v/Lars Hagensen om Eli Wiesel  Sognestuen Kollerup
Søndag den 31. januar kl. 16.00 Musikgudstjeneste med ”Fandango” Kollerup Kirke

FeBrUar:
Tirsdag den 2. februar kl. 8.30 Morgensang Jelling kirke
Tirsdag den 2. februar kl. 19.00 Film med mening: ”Korsvejen” Byens Bio
Tirsdag den 2. februar kl. 19.30 Læsekreds ”Barbara”  Sognestuen Kollerup
Onsdag den 3. februar kl. 20.30 Momento med Palestrinakoret Jelling kirke
Tirsdag den 9. februar kl. 19.30 Foredrag v/Kristian Bøcker: Luther, II Sognehuset Jelling
Onsdag den 17. februar kl. 10.00 Formiddagscafé med Mie Sigtenbjerggaard  Sognestuen Kollerup
Tirsdag den 23. februar kl. 19.30 Foredrag v/Martin Schwartz-Lausten: 
 Luther, III Sognehuset Jelling
Tirsdag den 23. februar kl. 19.30 Filmaften på Brandbjerg ”Blue Jasmine” Brandbjerg højskole
Torsdag den 25. februar kl 19.00 Filmaften: ”The broken cirkle breakdown” Konf.stuen Hvejsel

MarTS:
Tirsdag den 1. marts Morgensang Jelling kirke
Onsdag den 2. marts kl. 20.30 Momento med Jens Bønnerup trio Jelling kirke
Tirsdag den 15. marts kl. 19.30 Koncert med Jelling Spillemandslaug Jelling kirke
Søndag den 20. marts kl 14.00 Påskedrama med pige- og børnekor Jelling kirke
Torsdag den 24 marts kl. 17.00 Skærtorsdagsmiddag efter gudstjenesten Hvejsel kirke
Fredag den 25. marts kl. 10.30 Koncert med Mirakvartetten Jelling kirke
Onsdag den 30. marts kl. 10.00 Bryllup på landet i gamle dage 
 ved Jens Carlsen Sognestuen Kollerup

aPrIl
Søndag den 3. april kl. 16.00 Musikgudstjeneste med Gospelkor,Engum  Vindelev Kirke
Tirsdag den 5. april kl 8.30 Morgensang Jelling kirke
Onsdag den 6 april kl. 19.30 Flemming K. Poulsen: Det uperfekte liv Konf.stuen Hvejsel
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arrangementer i kirken
søndag den 6. dec. kl. 19.30: 

Koncert i Hvejsel kirke
Vi har i menighedsrådet fået et godt 
tilbud vi ikke kunne sige nej til! Derfor 
denne ekstra koncert!
en af byens børn: Jens Samuel Schlei-
cher Bønnerup går på musikkonserva-
toriet, og er i gang med at afslutte sit 
Bachelorprojekt. Han spiller kontra-
bas og har et band sammen med: Jes-
per Runchel Schierling, trommer og 
Jacob Bredahl Djursaa, guitar. De er 
en nordisk jazztrio og kommer og spil-
ler deres musik for os i Hvejsel kirke

søndag den 10. jan. kl. 10.30: 

H3K spisning 
eftergudstjenesten i Hvejsel kirke kl. 
10.30 inviteret vi alle til en hyggelig 
eftermiddag med frokost og let under-
holdning i konfirmandstuen. (Man er 
meget velkommen til at benytte sig af 
kirkebilen, - 70201222)

søndag den 17.  jan kl. 19.30: 

salmeønskegudstjeneste 
i iLDVeD KirKe

Det er koldt, det er råt og foråret lader 
vente på sig.  – Derfor må vi synge os 
til varmen. Vi mødes denne mørke-
vinterdag og holder salmeønskeguds-
tjeneste, – dvs. vi synger de salmer, 
menigheden har måttet lægge ønske 
om at synge i ønskekasserne i våben-
husene. 
Salmerne kædes sammen af præst Git-
te Sandager Bjerre Wetche. Så har du 
en yndligssalme, som vi for sjældent 
synger, så skriv nummeret, eller første 
linje og læg den i salmeønskekassen

torsdag den 24. marts kl. 17.00: 

skærtorsdags middag 
Med foråret kommer også en af vore 
dejlige traditioner igen – nemlig skær-
torsdagsgudstjeneste i Hvejsel kirke 
kl. 17 og derefter et aftenmåltid i kon-
firmandstuen.
Dette skal vi selvfølgelig også have i 
2015 og vi håber, at rigtig mange har 
lyst til at deltage.  Vi har dog begræn-
set plads i vores konfirmandstue, så 
det bliver efter princippet først til 
mølle.
Tilmelding kan ske til vores sogne-
præst Gitte Sandager Bjerre Wetche 
på tlf. 75 87 33 22 eller  gsw@km.dk
senest den 10. marts.
(Man er meget velkommen til at 
benytte sig af kirkebilen –  70201222).
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tirsDag D. 8 Dec. KL. 19.30
Vi synger julen ind
Som sidste år mødes vi en mørk 
december aften for at synge julen ind, 
i år med organist Mette Faber ved kla-
veret. Mette og Gitte har fundet nogle 
nye og gamle julesange/salmer, som 
de vil sige lidt om, og efter kaffen er 
der mulighed for at ønske lige netop 
DIn yndlings julesang/salme.

maNDag D. 25 JaN. KL. 19.30
formanden for etisk råd: 
Jacob birkler
meNNesKesyN tiL eftersyN
Blandt de største udfordringer i det 
danske samfund i dag finder vi et 
menneskesyn i for-
andring. Den stør-
ste udfordring er 
dermed ikke øko-
nomisk, men etisk. 
Flere penge kan 
gøre meget, men 
etik angår vores optik og dermed blik 
for mennesket. 
Bioteknologi har gjort det muligt at 
skabe, fastholde og afslutte liv på en 
lang række nye måder. Men det vi 
’kan’ gøre hænger ikke altid sammen 
med det vi ’bør’ gøre. 
Foredraget fokuserer på de mange 
udfordringer der opstår når vi lægger 
livet og døden i menneskets hænder? 
Aktuelle etiske spørgsmål inddrages 
fra arbejdet i Det etiske Råd med sær-
lig fokus på de mange etiske dilem-
maer der opstår ved livets begyndelse 
og afslutning.

oNsDag D. 6. aPriL KL. 19.30
sognepræst i randers: 
flemming Kloster Poulsen

Flemming Kloster 
Poulsen er bla. 
kendt for at tage 
ud på værtshuse 
og stille sig op på 
en ølkasse og for-
tælle bibelhistori-
er. Derudover har 
han skrevet flere 
bøger bla. bogen ”Det uperfekte liv”.
Han kommer og holder følgende fore-
drag:

Det uPerfeKte LiV
Forestillingen om det perfekte liv er 
meget udbredt i europa. Vi jager den 
perfekte krop, den perfekte familie, 
det perfekte arbejde. 
Men findes der en modfortælling – 
en dybere og mere realistisk måde 
at anskue vores moderne liv og sam-
fund? Ja, det gør der, nemlig i de store 
grundfortællinger om menneskelivet. 
Vi finder dem i Bibelen og litteraturen. 
Jeg fortæller nogle af dem. De peger 
på, at livet er godt nok selv om, det 
ikke er perfekt. Hvilken historie skal 
være bestemmende – den om det per-
fekte liv med penge & succes eller den 
om, at vi er uperfekte mennesker med 
fejl og mangler, men det er faktisk 
også godt nok?

arrangementer i konfirmandstuen:

nyt
tiltag!
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nyt
tiltag!

torsDag DeN 25. februar KL. 19.00 fiLmafteN
Vi har i menighedsrådet besluttet, at 
vi vil invitere til filmaften et par gange 
om året. 
Det foregår i konfirmandstuen i 
Hvejsel og vi begynder kl. 19.00 
med en kort intro til aftenens 
film. 
Så ser vi filmen sammen, og bagefter 
serveres der et glas vin, lidt snacks og 
en kop kaffe, og der er mulighed for at 
tale sammen om den film, man lige har 
set. Det koster 20 kr. til forplejningen
Vi skal se film, som har noget på hjer-
tet, og vi vil også tilstræbe, at det er 
nyere film. Har du en god ide til en 
film, som du synes vi skal se sammen, 
så henvend dig til Gitte Wetche – gode 
forslag modtages meget gerne. 

Den første film vi skal se sammen er: 
”The broken circle breakdown” en film 
fra 2013, - og den er foreslået af vores 
Graver Marianne Rasmussen, som 
også er frivillig filmfremviser i Byens 
bio i Jelling. Filmen gjorde stort ind-
tryk på hende, og hun synes helt sik-
kert den er værd at se igen. Filmen 
vandt adskillige priser i 2013 og fik 5 
stjerne ud af 5 mulige i langt de fleste 
anmeldelser.
The Broken circle breakdown fortæl-
ler kærlighedshistorien om elise og 
Didier. Hun har sin egen tatoverings-
salon, han spiller banjo i et bluegrass-
band. Det er kærlighed ved første blik, 
trods deres forskelligheder. Han taler, 
hun lytter. Han er en overbevist ate-

ist, og samtidig en naiv romantiker. 
Hun har et kors tatoveret i nakken, og 
begge fødder solidt plantet på jorden. 
Parrets lykke synes fuldendt, da deres 
lille pige Maybelle bliver født. ulykke-
ligvis bliver Maybelle, i en alder af 6 
år, alvorlig syg. Didier og elise reage-
rer på forskellige måder. Men Maybel-
le giver dem intet valg. Didier og elise 
må kæmpe for hende sammen. Kan 
man komme gennem disse ting, når 
man er så forskellige? eller vil kær-
ligheden svigte, når man behøver den 
mest? 
Vi håber at se mange af jer til en hyg-
gelig aften i gode naboers selskab 
omkring en god film.
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minikonfirmand
Kære forældre og børn i 3. klasse

Vi indbyder 3. klassetrin i vore sogne, 
til det vi kalder for dåbsoplæring eller 
minikonfirmander. undervisningen 
varetages af Gitte Sandager Bjerre 
Wetche, Præst i Hvejsel-Ildved, Bir-
gitte Rosager Møldrup, præst i Kolle-
rup-Vindelev og Connie Henningsen.
 
Vi starter tirsdag den 5. 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 fortæl-
les historier og synges nogle af de mest 
kendte salmer - og der bliver også tid 
til lege og til en lille forfriskning hver 
gang. Minikonfirmanderne skal lære 
deres kirke at kende, og derfor vil vi 
også være i de fire kirker på skift.

Menighedsrådene sørger for, at bør-
nene bliver hentet i bus på Kollerup 
skole kl. 14.00. Bussen kører bør-
nene tilbage til Kollerup skole så 
de er der 15.30.
De 7 eftermiddage er følgende tirsdage
Tirsdag den 5. januar, 12. januar, 19. 
januar, 26. januar, 2. februar, 9. febru-
ar og 23. februar. 

søndag den 7. februar medvirker 
minikonfirmanderne ved en faste-
lavnsgudstjeneste i Hvejsel 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 be'r 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 Wetche. Tlf. 7587 3322.  Mail: gsw@km.dk

Birgitte Rosager Møldrup. Tlf.7587 1528.  Mail: brm@km.dk

Hvejsel koret
Jeg fik opgaven at skrive lidt omkring vores kor. Pyha, hvad skal jeg dog skrive 
- hmmmm – hvad beskriver vores kor – joh, det er jo slet ikke så svært – nemlig 
gLÆDe!
Vi har det så fantastisk sjovt, når vi mødes til kor torsdage i ulige uger. Vi lærer 
mange nye sange og vi øver dem til ukendelighed.
Vi kan sagtens være endnu flere, så derfor, hvis du er vild med at synge og gerne 
vil prøve det sammen med os - så kom glad.
1. øvegang efter jul er den 7. januar 2016 kl. 19.30 i konfirmandstuen på 
Hvejsel præstegård.
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Hilsen fra spejderne

så kom sensommeren og der-
med høstgudstjenesten.
Spejderne deltog som vi plejer. Det er 
som altid en fantastisk oplevelse 
– faner i kirken, glade og søde børn i 
uniform og en menighed der modtager 
os med åbne arme, og kirkens folk glæ-
der sig mindst lige så meget som vi gør.
Ja, ja vi opdagede da at det regnede, 
men som det jævnligt siges, så findes 
der ikke dårligt vejr, men kun dårlig 
påklædning, så på med regnjakkerne 
og frem med paraplyerne. Og med lidt 
fantasi så går det alligevel.
Spejderne er så heldige at have en 
leder med en fin trailer, hvor en side 
kan laves om til tag, og vupti er der en 
bod i tørvejr. Her solgte vi efter guds-
tjenesten lygteglas, som ulvene havde 
lavet, naturkranse, som bæverne hav-
de lavet og bolsjer, som juniorer spej-
derne havde lavet. en dejlig oplevelse 
at se børnene tage ansvar for at passe 
boden – dog var det en voksen der stod 
for pandekagebagningen.
efter gudstjenesten var regnen stilnet 
af så alle kunne nyde en kop kaffe og 
en bolle udendørs før og under en helt 
fantastisk auktion over diverse fine 
grøntsager og blomster, en sjov og 
frisk tradition til stor glæde for spej-
derne. Tusind tak for det.
Ja så sluttede sommeren og efteråret 
kommer snigende. Vi ses i området, 
når vi lufter uniformen i glad sam-
hørighed med naturen. eller du kan 
komme og se til os på spejderpladsen. 
Du er altid velkommen.

Spejderhilsen fra Runefolket Ådal

Hjertestartere 
i ildved og Hvejsel

I samarbejde med foreninger, virksomhe-
der og privatpersoner har menighedsrådet 
ønsket at sikre, at der fortsat er hjertestar-
tere tilgængelige i sognet, når den hidti-
dige leasingordning på Thommysminde-
Centret udløber.
De to hjertestartere er nu på plads: Den 
ene i graverhuset v. Ildved Kirke, den 
anden i fyrrummet ved Thommysminde.
Begge hænger frostfrit og uaflåst, med 
skiltning fra vejen, så de kan findes i en 
nødsituation uanset tid på døgnet eller 
ugen (tlf. 75 87 36 82).

Ønsker du at blive medejer
eller sponsor?
ønsker du at synliggøre et medejerskab 
af hjertestarterne, som privatperson eller 
organisation, så kontakt kasserer Anne-
Sofie Christensen for aftale om bidrag til 
ordningen.

Vil du hjælpe i en nødsituation?
når minutterne tæller, vil det være en stor 
hjælp for den der står med en livløs et sted i 
sognet og har ringet 112, hvis alarmcentra-
len kan bede andre om at hente og bringe 
hjertestarteren.
Alarmcentralerne landet over forsøger 
allerede at tilkalde naboer ved hjerte-
stopsituationer - det kan komme noget 
uventet, men langt de fleste træder til og 
hjælper efter bedste evne til ambulance-
mandskab kommer frem.
når man bor nær en hjertestarter, kan 
man på forhånd melde, at man er villig til 
at hjælpe med at bringe den ud - man for-
pligter sig ikke til samtidig at være særligt 
uddannet førstehjælper, eller ”tage ansva-
ret for den syge”.
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Hvis du er villig til at blive ringet op for at 
hjælpe med at bringe hjertestarter frem, så 
kontakt Gustav Gerstrøm på tlf. 21337649 
eller mail: hm@asop.dk. Så sørger vi for at 
du får en særlig introduktion til hjertestar-
teren, og hvis du ønsker det, kan deltage i 
førstehjælpskursus i sognet.
www.Hjertestarter.dk og app'en Hjer-
testarter giver overblik over tilgængelige 
hjertestartere i området. Her kan man slå 
både vores og andre hjertestartere op, se 
beskrivelser af hvor de hænger og billeder 
af adgangsvejen - vi har skilte, der viser fra 
gaden og ind, så alarmcentralen også kan 
guide personer, der ikke er kendt i områ-
det. www.Life2save.dk viser vores model: 
Zoll´s AeD Plus

brugen af hjertestartere
At de 4 led i overlevelseskæden hænger 
sammen, er det der afgør en persons chan-
ce for at overleve et hjertestop!
Faktisk er tanken i overlevelseskæden den 
grundlæggende bag alt førstehjælp.
Overlevelseskæden viser i hvilken række-
følge, man skal handle for at hjælpe perso-
nen, der er faldet om med hjertestop.
 
Overlevelseskæden består af 4 led: Hvert 
led i overlevelseskæden er lige vigtig, når 
livet så at sige ligger i dine hænder!
 
1. tidlig erkendelse og 
hurtig alarmering:
Det vigtigste for en førstehjælper er at 
erkende at en person har brug for hjælp, og 
i så fald at ringe 1-1-2 til alarmcentralen.
Vi ved godt, det ikke altid er lige let. ”er det 
alvorligt nok” - ”der er nok en anden, der 
gør noget”.  A-B-C metoden er et redskab 
der kan hjælpe dig med at vurdere dette.
Vores bedste råd lyder ”er du I tvivl – så er 
du ikke I tvivl”. lyder kryptisk, men over-
vejer du at ringe 1-1-2, så gør det!
Alarmcentralen vil hjælpe og guide dig.

2. tidlig HLr 
(Hjerte-Lunge-redning):
er personen bevidstløs uden vejrtrækning 
er der hjertestop. Begynd HlR (genopliv-
ning) med det samme!
Chancen for at personen vågner ”kun” ved 
hjælp af HlR er meget lille. Men den er 
der, og det er afgørende at holde gang i den 
livsvigtige ilttransport (cirkulationen), for 
at det overhovedet er muligt at fortsætte 
overlevelseskæden.
 
3. tidlig defibrillering:
en hjertestarter er det, der sætter hjertet i 
gang igen, så den skal sættes på personen 
så hurtigt som muligt.
Alarmcentralen vil guide og hjælpe dig 
med at få fat i en hjertestarter, og i at bruge 
den.
Desværre tror mange, at bare man har en 
hjertestarter, så klarer den det hele selv, 
sådan er det desværre bare ikke.
Faktisk støder en hjertestarter kun i ca. 
50% af tilfældene, når en person falder om 
med hjertestop første gang den ”analyse-
rer”. Men får personen en god og effektiv 
hjertemassage er chancen meget større 
for, at det vil lykkedes.
 
4. efterbehandling:
Tidlig avanceret hjertestopbehandling for 
at personen også kommer godt over hjer-
testoppet.
Det er det, der starter i ambulance og fort-
sætter på hospitalet.
Det har du som førstehjælper ikke noget 
at gøre med. Men kæden kan altså ikke 
starte med dette led, så knækker den.
 
så kort og godt: 
Få erkendt at det her kan du ikke klare selv 
– ring 1-1-2.
Kom i gang med HlR – hjertemassage.
Få fat i en hjertestarter og brug den.
Professionel hjælp tager over.
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sogneudflugt:  turen gik til fyn!
Her nogle glimt fra årets sogneud-
flugt. Turen gik først til ørsted kirke, 
hvor menighedsrådet ventede på os 
med det store morgenbord, inden vi 
gik til gudstjeneste i den lyse ørsted 
kirke ved sognepræst else Suhr. 
efter gudstjenesten kørte vi til Gel-
sted kro hvor vi fik noget godt at spise 
inden vi tog til Humlemagasinet, som 
var et fantastisk sted. Der var lidt at se 

på for enhver og ved kaffen fik vi histo-
rien om stedets oprindelse af en af de 
95 frivillige kræfter, som får hjulene 
til at dreje rundt på dette sted, som 
udover udstillingerne i husene består 
af 10 tdr. land have. 
Det var en dejlig dag, vejret var med 
os og alle 32 som var med bidrog til en 
god tur med godt humør. 
TAK FOR en SKøn DAG.
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adresser
sognepræst 
gitte sandager 
bjerre Wetche
Hvejselvej 67, 
Hvejsel, 7300 Jelling
Træffes efter tlf.-aftale. 
Mandag fri. 
Tlf. 75 87 33 22. 
Mail: gsw@km.dk

Kirkebetjening
organist: 
louise Madsen, tlf. 29 31 51 83
Mail: louisermad@yahoo.dk

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
kirsam@mail.dk

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

menighedsråd
formand:
lise Hjortkjær lervad
ådalvej 9, 7300 Jelling
Tlf. 75 87 30 32, 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
bente@dit-bogholderi.dk

Deadline næste kirkeblad den 7. marts 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


