
Så er det højsæson for ønskesedler! 
Jeg husker tydeligt, hvordan jeg som 
barn elskede, når fætter BR-katalo-
get kom ind af døren. Det var slaraf-
fenland, jeg kunne ønske mig lige, 
hvad jeg ville – og for det meste fik 
jeg det (i hvert fald noget af det). 

Nu er jeg blevet voksen. Jeg venter 
ikke længere på Fætter BR-kataloget, 
og faktisk hader jeg ønskesedler. Jeg 
har svært ved at skrive dem. For det 
meste køber vi jo bare det, vi mang-
ler. Og det, vi ønsker os, er ofte noget, 
vi ved, at vi ikke kan få. 

Skulle jeg skrive en ønskeseddel, så 
ville den handle om: mere tid, mere 
nærvær, harmoni og ro i sindet til 
ikke blot mig selv, men også alle dem 
jeg holder af. Vished om at det vil gå 

mine børn og mine kære godt, fred i 
verden – og ja, I kan selv fortsætte 
listen. 

Det er jo uopnåelige ønsker! 
Det lader sig ikke gøre. 
Jeg kan ønske det, håbe på det og 
bede om det, men om jeg får det, 
vides ingenlunde. Og der gives jo 
ingen garantier, ønsket om at gå let 
og ubesværet gennem livet kan ikke 
opfyldes, tror næppe heller ønsket 
om fred kan det, eller ønsket om at 
mine børn må undgå problemer. 

Men hvad så? 
Skal vi så lade være at ønske, håbe og 
bede? Blive sortseere – Nej ingen-
lunde. 
Vi må aldrig droppe ønskesedlen. 
Aldrig glemme håbet. 

Juletid, er lig med ønsketid

Nr. 1 December 2016 - marts 2017 80. årg.

Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten

Til samtlige husstande
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Fastansættelse af organist

At miste håbet, at droppe ønskerne, er 
at miste livet. 
Hvor der er liv er der håb. Og i julen 
fødes håbet, i julen fødes håbet om, at 
vore ønsker kan gå i opfyldelse. 
I julen bøjer Gud sig ned til os, lægger 
sig i en krybbe og er klar til at gå med 

os gennem livet, med tro, håb og kær-
lighed. 

På min ønskeseddel står ønsket om en 
glædelig jul til alle øverst på listen.

Gitte Sandager Bjerre

Det er en stor glæde at vi kan meddele at Jost Van Ingen er blevet fastansat 
som organist ved vore kirker. 
Vi byder ham hjertelig velkommen.

Det er den aften
Juleaften
Det er den aften
hvor enhver sminke 
er håbløs

Det er den aften
hvor sjælen kryber frem
gennem kikhullerne
og afsætter 
våde pletter
på tøjet

Det er den aften
hvor de døde
stiger ud af fotografierne
og tager plads i stuen
så levende
at det gør ondt at opdage
at pladsen er tom

Det er den aften
hvor de adskilte
konfronteres med 
afstanden
og ser hinandens 
opløste ansigter 
i øjenkrogens 
spejlbilleder

Det er den aften
hvor Gud 
overvinder afstanden
og kærtegner
mennesket

Det er den aften
hvor Guds finger rører 
jorden
og aftegner
en vej

af kærlighed
at gå
for os
fra menneske
til menneske.

Ukendt forfatter
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Kirkerne i Vejle provsti har fået opret-
tet deres egne Facebook side til små 
anekdoter og fortællinger om og fra 
kirkerne i provstiet. 
Gå gerne ind og like og følg med på: 
Facebook: Kirkerne i og omkring Vejle

Følgende beretning har været lagt ind 
fra vores sogn:
I tiden omkring 1860 havde man en 
degn i Hvejsel ved navn Stoustrup. 
Han havde ry for at være en mand, der 
elskede børn og med flid forsøgte at 
lære dem alt det han selv vidste, - hvil-
ket en tidligere elev har udtalt ikke var 
særlig meget. 
Det fortælles, at hans kærlighed til 
børn bestod i at håndhæve discipli-
nen med temmelig håndfaste midler. 
Nåde fandtes der dog hos læreren, 
idet han en gang i mellem kunne finde 
på at sige: ”I fortjener prygl, men jeg 
gider skam ikke slå på jer”
Stoustrup var især efter en dreng der 
hed ”Sorte Anders”, - og en dag blev 
det ”Sorte Anders” for meget. Det trak 
endnu engang op til prygl, og ”Sorte 
Anders” stak af. – Han løb ud af sko-

len, over vejen, ind i kirken og op i kir-
ketårnet med Stoustrup efter sig. Fan-
get i kirketårnet var der intet at gøre, 
så ”Sorte Anders” sprang ud………..
Mirakuløst skete der ham ingenting. 

Historien fortæller, at fra den dag var 
Stoustrup langt mere nænsom i sin 
håndhævelse af disciplinen.

Man kan besøge kirken – den er åben 
hver dag fra kl. 8.00 til 17.00 (i som-
mertiden, om vinteren til kl. 16.00), 
og fra indgangen til kirken kan man 
se lige over til den gamle skole, som 
ligger der endnu, men i dag er privat 
beboelse.

Skulle der være nogen af jer, som har 
andre gamle eller nye små anekdoter 
fra vore kirker, så er jeg meget inte-
resseret i at høre dem.

Kirker i Vejle Provsti
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aKtiViteter
Hellig tre Kongers gudstJeneste med FroKost
Søndag den 8. januar kl. 10.30
Efter gudstjenesten i Hvejsel kirke invi-
teres vi alle til en hyggelig eftermiddag 
med frokost og let underholdning i kon-
firmandstuen. 
(Man er meget velkommen til at benyt-
te sig af kirkebilen, 70201222)

PEtER KIEl NIElSEN, FlyVERPRæSt
med gud i Krig
Torsdag d. 26. januar kl. 19.30
Kan man som kristen slå ihjel? Eller gøre andre for-
kerte ting, fordi alt andet ville være forkert?
Flyverpræst på Fighter Wing Skrydstrup og sogne-

præst i Sommersted-Oksenvad, Peter Kiel Nielsen har været udsendt adskillige 
gange med Danmarks kampflybidrag.
Det handler ikke bare om krig, men om det store spørgsmål: Hvordan kan noget, 
der normalt er forkert, være rigtigt at gøre?  Udgangspunktet vil være krigen, et 
menneske kan være i den situation at skulle slå et andet menneske ihjel. Kan 
jeg som kristen stå inde for krig som en politisk metode?  Kan vi føre krig i Guds 
navn? Er krig en uundgåelig størrelse i denne verden?
Også i vores helt almindelige liv tager vi valg, som er et kompromis, eller hvor det 
kan være rigtigt at gøre noget, der normalt er forkert. Vi tænker bare ikke over 
det. Men det burde give anledning til tanker om anfægtelse, synd, tilgivelse. Det 
handler om dig og mig – og vores helt almindelige liv.
I krigen og for soldaten bliver livets benhårde kompromisser bare meget synlige.

JESPER BIRKlER, FæNGSElSPRæSt
Præst For Fangerne – Kirke og dagligt liv i 
enner mark Fængsel ved Horsens, nordeuropas 
mest sikrede fængsel
Torsdag d. 23. februar kl. 19.30
Som præst i det topsikrede fængsel er Jesper Birkler dagligt 
sammen med mennesker, som har begået de alvorligste for-
brydelser, og som afsoner fængselsstraffe fra nogle få år til 
forvaring og livstid.



I foredraget fortæller han om den ofte barske hverdag blandt rockere og bander, 
drabsmænd, narkohandlere, røveridømte, voldsmænd og terrordømte, og hvor-
dan det kirkelige arbejde, spørgsmålet om skyld og straf og om håb og længsel 
manifesterer sig i denne sammenhæng  -  en hverdag, som er meningsfuld og 
teologisk udfordrende!
Jesper Birkler er cand. theol. fra Aarhus Universitet og har tidligere været sog-
nepræst i Grædstrup/Vinding/Bryrup/Vrads og ved Vor Frue Kirke i Aarhus.

FilmaFten: en mand der hedder ove
Filmaften i konfirmandstuen i Hvejsel 
Torsdag d. 23. marts kl. 19.30
Denne aften skal vi se det svenske komediedrama: 
En mand der hedder Ove”
titelkarakteren, Ove, er en gnaven, ældre herre, der har 
gjort det til sin fremmeste opgave at holde villakvarteret 
pænt og ordentligt.
Selvom Ove af omgivelserne anses som bitter, har han 
i bund og grund hjertet på det rette sted og sørger over 
tabet af sit livs kærlighed. Af samme årsag ser den rigide 
regelrytter ikke nogen grund til at leve længere.
Men da tingene ser sortest ud, bakker den højgravide, nye genbo, Parvaneh, og 
hendes familie ind i Oves postkasse i en mislykket parallelparkering. Hvad der 
starter som dråben, der får bægeret til at flyde over, ender i et uventet venskab 
til gavn for begge parter.
Kom og se eller gense denne varme og morsomme film i godt selskab med dine 
naboer.

sKærtorsdagsgudstJeneste med middag:
Torsdag d. 13. april kl. 17.00 i Hvejsel kirke og middag kl. 18.15
Med foråret kommer også en af vore dejlige traditioner igen - nemlig skærtors-
dag gudstjeneste i Hvejsel kirke og derefter et aftenmåltid i konfirmandstuen.
Dette skal vi selvfølgelig også have i 2017, og vi håber, som sædvanlig, at rigtig 
mange har lyst til at deltage.  
Vi har dog begrænset plads i vores kon-
firmandstue, så det bliver efter princip-
pet først til mølle.
tilmelding kan ske til vores sogne-
præst Gitte Sandager Bjerre på telefon: 
75 87 33 22 eller på mail gsw@km.dk 
senest den 14. april.
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Hvejselkoret · syng og vær glad
Hvejselkoret er ved at være klar til at 
begynde på forårsrepertoiret. 
Efteråret har været en spændende 
sæson med masser af sang, grin og 
hyggelige stunder. 

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

Vi synger torsdage i ulige uger i kon-
firmandstuen ved Hvejsel præstegård.
Vi lærer nye sange – vi synger de gam-
le kendte – og vi har altid en fest sam-
men.

Første gang efter juleferien er tors-
dag den 5. januar kl. 19.30 i konfir-
mandstuen ved Hvejsel præstegård.

Hvejselkoret er et kor, som består af 
sangglade mænd og kvinder i alderen 
29 - 79 år – og DU er også velkommen.

Har du lyst til at være med, så mød 
bare op eller kontakt:

Sognepræst Gitte S.B. Bjerre,
 75873322 

eller 

lisbeth Pallesen. 20217336.

Tirsdag d. 6. december kl. 19.30 

i konfirmandstuen i Hvejsel

I år har organist Mette Faber og sog-
nepræst Gitte Sandager Bjerre fundet 
nye og gamle, knap så kendte, julesan-
ge og salmer frem. 

Efter kaffen har DU mulighed for at 
ønske netop din yndlings julesang.

Kom og vær med til denne traditions-
rige hyggelige aften og kom i julehu-
mør.
 

Vi synger julen ind
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samtaledag om tro
Troen kan flytte bjerge, siger man. Men hvilken tro? Og hvilke bjerge? Ja, hvad er tro i det hele 
taget? Tro på Gud og tro på mennesker, på fremtiden eller på sig selv?
onsdag den 22. februar kl. 17.00-20.00 holder vi samtaledag om tro i Jelling Sognehus. Her 
kommer journalist Flemming Linnebjerg og holder et kort oplæg om tro. 
Derefter drøfter deltagerne spørgsmålet om tro – både ud fra Linnebjergs oplæg og ud fra egne 
tanker om troen. – Der er børnepasning samt lidt mad undervejs. Tilmelding er ikke nødvendig.
Fælles for alle kirker i gl. Jelling kommune og følges op af to studieaftener torsdag den 2. marts 
og torsdag den 16. marts, udfra Peter Lodbergs bog ”Tro”, udgivet i Tænkepause-serien.

eat & sINg 
ET TILBUD TIL BEBOERNE PÅ ASYLCENTRET – OG ALLE OS ANDRE
Fra januar vil der være et ugentlig EAT & SING møde i sognehuset for beboere på asylcentret, 
andre nydanskere og ”gammel”-danskere. Vi håber at nogen har lyst til at være med til at skabe 
et fællesskab på tværs af sproglige og kulturelle grænser. Hver gang er der mad, som man med-
bringer hjemmefra og vi synger en sang – måske fra højskolesangbogen. Alle uanset religion 
kan deltage. Der er altergang i kirken bagefter for dem der har lyst.  
Vi er en komité, der kommer hver gang og som man kan kontakte hvis man vil høre mere.
Da det er en gang om ugen, håber vi meget, at der er nogen, der har lyst til at melde sig som 
frivillige og som kan være med engang imellem. Men også, at nogle af dem som bor i Jelling, 
har lyst til at komme og være med til nogle timer, hvor man kan lære andre om vores kultur, 
men også lære noget om andres.
EAT & SING-møde hver tirsdag kl. 17.30, Gormsgade 19. Første gang den 10. januar.
Venlig hilsen komiteen: Ellis Maarbjerg, Jelling 26212407 – Jette Langgaard, præst i Bramdrup-
dam – Solomon Feleke, Asylcenteret – Nan Nielsen, Vejle – Christophe Ndkouriyo – Birgitte 
Rosager Møldrup, præst i Jelling, 26461285

BØRNEGUDSTJENESTER I FORÅRET: 
HELLIG TRE KONGERS GUDSTJENESTE, JELLING
Onsdag d. 11 januar kl. 17.00 er der børnegudstjeneste i Jelling. Vi skal bla. synge: ”Dejlig er den 
himmel blå” og høre historien om de vise mænd fra Østerland. Der er pizza i sognehuset efter 
gudstjenesten. Gitte Sandager Bjerre

FASTELAVN I FEBRUAR, HVEJSEL/JELLING
Fastelavnssøndag den 26. februar er der familiegudstjeneste i Jelling Kirke kl. 10.30 v. Kristian 
Bøcker og i Hvejsel Kirke kl. 13.30 v. Gitte Sandager Bjerre og Birgitte R. Møldrup. Der er tøn-
deslagning efter begge gudstjenester (Sognehuset og Kollerup Skole) og man må meget gerne 
komme udklædt til gudstjeneste.

PÅSKEGUDSTJENESTE, JELLING
Onsdag den 22. marts kl. 17.00 er der børnegudstjeneste i Jelling kirke. Vi skal på forskellig vis 
høre om hvad der skete i påsken, og hvad det betyder for os. Der er pizza i sognehuset efter 
gudstjenesten. Gitte Sandager Bjerre.

BØRNETEATER;  HVEJSEL
Onsdag den 26. april kl. 17.00 er der børneteater i Hvejsel kirke. Vi skal se stykket: ”Den barm-
hjertige Samaritaner”, fremført af ”kirketeatret”, som vil involvere publikum på forskellig vis. 
(Primære målgruppe: 4-12 år/børnefamilier, varighed 40 min). Efter teaterstykket vil der være 
pizza i konfirmandstuen i Hvejsel. Gitte Sandager Bjerre.
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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.

Ons. 7. december    17.0021   
Tirs. 13. december     19.002  
Søn. 18. december  4.s.i advent 10.30 BRM 9.00 BRM   10.30 GSB1

Lør. 24. december  Juleaften 13.00 KB 16.00 BRM 14.00 BRM 16.00 GSB 14.00 GSB
  14.30 KB
  16.00 KB
Søn. 25. december  Juledag 10.30 KB 10.30 BRM1 9.00 BRM 10.30 GSB1 
Man. 26. december  2. juledag 19.30 KB   
Søn. 1. januar Nytårsdag 16.00 KB3 14.00 BRM1   16.00 GSB3

Søn. 8. januar 1.s.e.H3K 10.30 KB  9.00 KB 10.30 GSB4 
Ons. 11 januar  17.00 GSB15    
Søn. 15. januar 2.s.e.H3K 10.30 GSB 10.30 BRM1  19.00 GSB1+17 
søn. 22. januar 3.s.e.H3K 10.30 KB18  10.30 BRM1    9.00 BRM1

Søn. 29. januar  4.s.e.H3K 16.00 GSB19 9.00 GSB   10.30 GSB1

Søn. 5. februar S. s. e H3K 10.30 KB18  16.00 BRM13 10.30 GSB1 
Søn. 12. februar Septuagesima 10.30 BRM 9.00 BRM   
Søn. 19. februar Seksagesima 10.30 KB  9.005  10.30 GSB1

Søn. 26. februar Fastelavn 10.30 KB6+20   13.30 BRM og GSB6 
Søn. 5. marts 1. s. i fasten 10.30 NN10  10.30 BRM1 10.30 GSB1 
Søn. 12. marts 2. s. i fasten 10.30 14.007      9.00
Ons. 15. marts  17.00 GSB15    
Søn. 19. marts 3. s. i fasten 10.30 NN19 10.30 BRM1  9.00 NN1 
Søn. 26. marts Midfaste 10.30 NN18  9.00 NN  10.30 GSB1

Søn. 2. april Mariæ bebudelses  10.30 NN 19.30 NN  9.00 NN1 
Søn. 9 april Palmesøndag 14.00 NN8+18+20  10.30 NN1  10.30 GSB1

Tors. 13. april Skærtorsdag 19.30 NN9  19.30 BRM 17.00 GSB9 
Fre. 14. april Langfredag 10.30 NN 10.30 BRM1 + 10  10.30 GSB 
Søn. 16 april Påskedag 10.30 NN19  10.30 BRM1 + 10  10.30 GSB1 + 11

Man. 17 april 2. påskedag 10.30 BRM14    
Søn. 23. april 1.s.e.påske 10.30 BRM12 9.00 GSB  10.30 GSB1 
Ons. 26 april     17.00 GSB16 
Søn. 30 april  2.s.e.påske 10.30 NN  10.30 BRM1 9.00 BRM1

1 Kirkekaffe
2 Luciaoptog
3 Vi hilser og ønsker hin-

anden alt godt for i det 
nye år med et glas cham-
pagne og kransekage

4 Med efterfølgende Hellig 
tre Kongers frokost i 
konfirmandstuen

5 Morgensang v. menighe-
den

6 Fastelavnsgudstjeneste
7 Konfirmandernes egen 

gudstjeneste
8 Palmesøndagsoptræden
9 Med efterfølgende skær-

torsdagsarrangement
10 Indsamling

11 Hvejselkoret medvirker
12 Skovagerkonfirmation
13 Musikgudstjeneste
14 Højmesse og internatio-

nal gudstjeneste
15 Børnegudstjeneste
16 Børneteater
17 Salmegudstjeneste
18  Pigekoret medvirker

19 Palestrinakoret medvirker
20  Børnekoret medvirker
21  Fyraftenssang med quin-

tetten og julefrokost

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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GUDSTJENESTER
DATO NAVN JElliNG KOllERUp ViNDElEV  HVEJSEl ilDVED
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Kalender
nOVeMBer:
Lørdag den 26. november kl. 10.00  Juleskovtur i præstegårdsskoven  Kollerup
Søndag den 27. november kl 10.30 Kirkefrokost efter gudstjenesten Jelling kirke

deCeMBer:
Søndag den 4. december kl. 16.00 Julens fortælling Jelling kirke
Tirsdag den 6. december kl. 8.30 Morgensang Jelling kirke
Tirsdag den 6. december kl. 19.30 Vi synger julen ind Konfirmandstuen Hvejsel
Onsdag den 7. december kl. 17.00 Julefyraftenssang. Quintetten og et
 lille kor medvirker. Julefrokost Kollerup Kirke
Onsdag den 7. december kl. 20.00 Julekoncert med Søs Fenger  Jelling kirke
Tirsdag den 13. december kl. 19.00 Koncert med musikskolen Jelling kirke
Tirsdag den 13. december kl. 19.00 Luciaoptog og julehistorie Vindelev kirke

JanUar:
Tirsdag den 3. januar kl. 8.30 Morgensang Jelling kirke
Torsdag den 5. januar kl. 19.30 Hvejselkoret starter sæsonen Konfirmandstuen Hvejsel
Søndag den 8. januar kl. 12.00 Helligtrekongers frokost Konfirmandstuen Hvejsel
Tirsdag den 10. januar kl. 17.00 Morten Skovsted kommer med 
 100 nye salmer! Kollerup kirke
Tirsdag den 17. januar kl. 19.00 Film med mening ”Jerusalem” Byens Bio
Onsdag den 18. januar kl. 10.00 Formiddagscafé m. AP. Nørgård Sognestuen Kollerup
Torsdag den 19. januar kl. 19.30 Foredrag med Dorthe Nors Jelling sognehus
Onsdag den 25. januar kl. 20.00 Momento Jelling kirke
Onsdag den 25. januar kl 19.30 Foredrag med Peter Kiel, sogne- og 
 flyverpræst Konfirmandstuen Hvejsel

FeBrUar:
Søndag den 5. februar kl. 16.00 Kyndelmisse-musikgudstjeneste  Vindelev kirke
Tirsdag den 7. februar kl. 8.30 Morgensang Jelling kirke
Tirsdag den 7. februar kl. 19.30 Foredrag ”Den dramatiske begyndelse”
 v. Kristian Bøcker Sognestuen Kollerup
Torsdag den 9. februar kl. 19.30 Læsekreds ”Angst og mod” Sognestuen Kollerup
Ondag den 22. februar kl. 10.00 Formiddagscafè  ”Efterår i New York” Sognestuen Kollerup
Onsdag den 22. februar kl. 17.00 Samtaledag om tro Jelling Sognehus
Onsdag den 22. februar kl. 20.30 Momento Jelling kirke
Torsdag den 23. februar kl 19.30 Foredrag m. Jesper Birkler, 
 fængselspræst Konfirmandstuen Hvejsel

MarTS:
Torsdag den 2. marts kl. 19.30 Studiekreds om tro Jelling sognehus
Tirsdag den 7. marts kl. 8.30 Morgensang Jelling kirke
Torsdag den 16. marts kl. 19.30 Studiekreds om tro Jelling sognehus
Søndag den 19. marts kl. 16.00 Koncert med Trio Mio Jelling kirke
Tirsdag den 21. marts kl. 19.30 Læsekreds ”Hardboiled Wonderland
 og Verdens ende” Sognestuen Kollerup
Onsdag den 22. marts kl. 10.00 Formiddagscafe om Hospice Vejle
 v. Lone Klok Sognestuen Kollerup
Onsdag den 22. marts kl. 20.30 Momento Jelling kirke
Torsdag den 23. marts kl. 19.00 Filmaften: En mand der hedder Ove Konfirmandstuen Hvejsel

aPrIl
Tirsdag den 4. april kl 8.30 Morgensang Jelling kirke
Torsdag den 13. april kl. 18.00 Skærtorsdagsmiddag Konfirmandstuen Hvejsel
Skærtorsdag den 13. april kl. 19.30 Ost og rødvin efter gudstjenesten Jelling sognehus
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Kære alle

I skrivende stund sidder jeg og for-
bereder det sidste menighedsråds-
møde. Perioden udløber søndag den 
27. november, et nyt kirkeår begynder 
og nye kræfter modtager depechen, 
for at fortsætte en ny 2-årig periode. 
Vi ønsker det nye menighedsråd god 
arbejdslyst og alt det bedste. 

Jo, vi ved skam godt at det ikke er 
optimalt at alle “går” på samme tid, 
(det har mange fortalt os), men det er 
sådan det er. Der ér ingen dramatik i 
det. Vi forsøger at aflevere på bedste 
vis og er klar til at guide og hjælpe det 
nye menighedsråd i gang. 

Vist er det særligt at afslutte et arbej-
de, der har fyldt meget og givet rigtig 
mange oplevelser.
lige nu laves der mapper med opga-
ver, der ér løst og opgaver, der fortsæt-
tes. 
Samtidig vandrer tankerne tilbage 
til… en kirkemur, en tilgængelighed, 
en kirkesti… m.m.:

	Vi går vist alle rundt og er stolte og 
glade for vores kirkemur, den skal 
nok blive helt færdig, mureren er 
bestilt.

	Vi har indviet tilgængeligheden i 
Ildved. tidens tand og lidt tålmod 
skal der til, inden det endelige 
resultat er som aftalt. Et er at se på 
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tegninger og modeller, noget gan-
ske andet er at møde og opleve det 
færdige resultat. 

	Der var flag, taler og bånd at klip-
pe: Vi har indviet den gamle kir-
kesti, genskabt i samarbejde med 
Ildved Borgerforening. Med ide og 
ønske fra Ildved borgerforening er 
det lykkedes at få tilladelser til at 
kunne gå en tur, med den smuk-
keste udsigt og ugeneret af bilerne, 
tage et hvil undervejs og nyde kaffe 
og udsigt i den lille pavillon. Vi har 
bidraget med penge. Borgerfor-
eningen har gjort det praktiske. 
Vi takker for samarbejdet. Vi var 
glade for at være med.

	Vi glædes over ansættelsen af vores 
organist Jost, der byder ind med 

de skønneste toner og mange gode 
spændende ideer. Det betyder rig-
tigt meget for vores kirkeliv.

	Vi glædes over et velkørende kir-
kegårdssamarbejde mellem Kolle-
rup-Vindelev og Hvejsel-Ildved. Vi 
har netop afsluttet opgaven med at 
lave en personalehåndbog, en for-
retningsorden og de endelige ved-
tægter. lur mig, om der ikke skal 
justeres fremover, - sådan er det 
nemlig, der forandres og der ska-
bes ny viden. Det er med stolthed 
og glæde at have fulgt projektet fra 
den spæde begyndelse og til den 
første afslutning.

	Spærfødderne i Hvejsel kirke er 
møre og der skal gøres noget. Vi 
har netop sendt et myndigheds-
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projekt til godkendelse i provsti og 
stift. Det er en stor opgave, derfor 
har vi en arkitekt til at styre alle 
trådene. Da det indbefatter et nyt 
blytag og spær af eg, er tidshori-
sonten for håndværkere tidligst 
foråret 2018. Der er kun én blytæk-
ker i Danmark, så det er efter tur og 
køen er lang. 

	Sideskibet i Hvejsel kirke er også 
et kommende projekt. tegnin-
ger og beskrivelser er sendt ind til 
godkendelse. Vi venter spændt og 
håber projektet bliver godkendt. 
Ønsket er at skabe yderligere et 
rum i kirken, med anvendelse til 
undervisning, tegnebord, kirke-
kaffebord, gudstjenesteværksted… 
ja, ideerne er mange og vi håber 
stunderne bliver ligeså.

	Snart vil der komme pynt op hist 
og her. ”Det sørme, det snart… 
december!” I Hvejsel kirke vil vi 
også hænge ”pynt” op! Vores to, ja 
jeg skriver to, præstetavler er fær-
dige, de vil snart præsentere præ-
sterækken i Hvejsel kirke, og der er 
ganske mange. Vi har tegnet, tænkt 
og vurderet… målt og målt igen, til 
et par søm… Nu får de pladsen, 
først for til højre, når vi træder ind 
i kirken. Vi er glade for resultatet 
og glæder os til at vise frem. 

 Stor tak til Kirkeligt Samfund Hvej-
sel Sogn, der har doneret penge til 
arbejdet.

	En stor hilsen og tak skal lyde til 
medarbejderne i kirken og på kir-
kegården. Det kræver sit, at være 
ansat af frivillige folk. At skabe en 
arbejdsplads med gode arbejdsfor-

hold, med mulighed for udvikling 
og for arbejdsro, har været planen. 
Kirkegårdsplanerne har bidraget 
til mange gode samtaler, holdnin-
ger og et samarbejde med forstå-
else for hinanden.

	Sidst, men ikke mindst. tAK til Jer 
der har hjulpet os, ”de frivillige”. 
Det er en skøn fornemmelse at få 
hjælp. Det gør alt nemmere, er en 
stor hjælp, giver god mening og 
ikke mindst fælles oplevelser.

At takke af, det er det, jeg gør, med 
tanker om Alt det jeg/vi har oplevet, 
mødt, lært, forsøgt, prøvet og gjort af 
bedste intension! 
Det har været en berigende tid med 
nye netværk og særlige relationer. At 
være med til at præge vores sogn og 
dets DNA, har været specielt. Nys-
gerrighed og åbenhed for at spørge, 
har skabt mange samtaler og beslut-
ninger. Der har været munterhed, 
afbrudte samtaler, enighed og ja, også 
uenighed. Men den positive tilgang 
har været vores dna. Nu skal vi videre. 

Jeg vil afslutte med 3 unikke linjer. 
Det er teksten på vores nye kirkeklok-
ke - og den er valgt af os. 
Nu er timen til stilhed,
til bøn og til tanker,
til ord, som har vægt, 
og som kræver et svar…

Velkommen til det nye menighedsråd, 
glæd jer, der venter mange spænden-
de opgaver og oplevelser forude.

Lise Lervad
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nyt Fra Kirsam
Efteråret har indtil nu været med 
meget skiftende vejr, hvor der har 
været varmt og tørt, og nu vådt og 
koldt, så fra korte bukser til vinter-
jakke på en uge, 27° til 7°, ja så har vi 
også prøvet det, men dejligt arbejds-
vejr, har der været mest af.
I Hvejsel er der blevet lavet et område 

med mere græs, og plantet lidt nye 
stauder. I Ildved er der også plantet 
stauder, men ellers er det tilgænge-
ligheden til kirken der har forandret 
mest, og vi har plantet lidt i hullerne 
omkring tilgængeligheden. Forårsløg 
skulle der også gerne titte frem, fra 
marts måned.

Det gamle menighedsråd takker af, og et nyt er blevet valgt. tak for indsatsen 
gennem mange år til det gamle råd – og hjertelig velkommen til det nye.

det nye råd består af:
Find Rasmussen
Østermarksvej 7, 7160 tørring
Maya Sommer
Hvejselvej 45, 7300 Jelling
Maria Wacher
Bjerlev Hedevej 21, 7300 Jelling
lone Steffensen
Ildvedkirkevej 4, 7300 Jelling
Mads Brogaard Frühstück
Fousingvej 12, 7160 tørring

Og som suppleanter: 
Kirsten Paugan Nielsen
Vongevej 32, Sandvad, 7300 Jelling
Niels Sørensen
Vongevej 26, 7300 Jelling
Ernst Kristensen
Engvej 12, Sandvad, 7300 Jelling

De nye råd vil præsentere sig i det 
næste kirkeblad.

nyt menighedsråd
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ny medarbeJder
1. august måtte vi sige farvel til vores 
dygtige medarbejder Vibeke, som er 
blevet graver i lindeballe, hvor hun 
også bor. Så en tak til hende for godt 
samarbejde i 4,5 år – siden KirSam 
startede – det har været en fornøjelse.
Men dermed og så velkommen til 
Susanne, der bor med sin familie, 
mand og 2 mindre børn.
Hun bor tæt på Hygum, på en ejendom 
og interesserer sig for hus og have, og 
som fritid er det pileflet bl.a.
Hun har arbejdet som blomsterbin-
der som ung, været telefonsupporter, 
solgt hjemmesider mm. Hun var ledig, 
så hun kunne starte med det samme, 
da vi manglede en medarbejder.
Hun er grøn i det grønne, men har 
gåpåmod og går frisk til alle opgaver-
ne, og laver flotte buketter til kirken, 

så det er en fornøjelse. 
Hun skal starte på kurser i det grønne, 
så vi ser frem til, at hun dygtiggør sig 
og at hun bliver i Kirsam.

I Vindelev og Kollerup er der også 
plantet stauder og sat lidt forårsløg, 
men der skal lige en godkendelse til 
inden der kommer mere græs i de 
tomme områder. 
 Men nu nærmer vinteren sig, og for 
os der arbejder på kirkegården, er 
det gran der skal arbejdes med. Det 
er en dejlig afslutning på sæsonen, så 
vi glæder os til at komme i gang, men 
selvfølgelig også til, at vi er færdige på 
alle 4 kirkegårde til 2. søndag i advent, 
hvis det går godt, og har forhåbentlig 
gjort et godt stykke arbejde, som alle 
kan være tilfredse med.
I vinterperioden er det en omgang 
ekstra rengøring af kirkerne, som vi er 

2 ansatte der skal arbejde videre med, 
og så kommer der nogle kurser, og et 
par mdr. hjemme for nogle. Jeg går på 
kontoret, der er masser af opgaver der 
venter.
Vi starter op igen, med hækkeklip-
ning, midt i marts måned hvis vejret 
tillader det. Og da påsken falder i mid-
ten af april næste år, er der god tid til 
at få plantet forårsblomster på grav-
stederne.
Så kom på kirkegården og se hvad der 
er lavet, se grandækningen, og til for-
året blomsterne, vi der arbejder der, 
glæder os hver dag over det der sker.

En Hilsen fra 
Graver Marianne Rasmussen



16

adresser
sognepræst 
gitte sandager 
bjerre
Hvejselvej 69, 
Hvejsel, 7300 Jelling
træffes efter tlf.-aftale. 
Mandag fri. 
tlf. 75 87 33 22. 
Mail: gsw@km.dk

Kirkebetjening
organist: 
Jost Van Ingen, tlf. 29 70 71 70
lyngsvej 6, Fredericia

Kirkesanger:
Grethe G. Hansen, tlf. 20 29 90 09
Mail: grethe1005@hotmail.com

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

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

menighedsråd
Formand:
lise Hjortkjær lervad
Ådalvej 9, 7300 Jelling
tlf. 75 87 30 32. Mail:  liselervad@gmail.com

Kirkeværge ved Hvejsel og ildved kirker:
Niels Sørensen
Vongevej 26, Sandvad, 7300 Jelling
tlf. 75 87 34 48

regnskabsfører:
Bente loft Nielsen, Dit Bogholderi
Ringvejen 65, 7300 Jelling
tlf. 28 69 68 38
Mail: bente@dit-bogholderi.dk

Deadline næste kirkeblad d. 3. marts 2017. 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.sogn.dk/hvejsel


