
Så nærmer juletiden sig, og dermed 
forventningernes tid. Advents- og 
juletiden er en tid spækket med for-
ventninger. Forventninger til vejret, 
maden, gaverne og ikke mindst hin-
anden. Hvem skal jeg være sammen 
med, hvor meget og hvor længe? 
Hvem forventer jeg at give gaver – 
hvem forventer jeg at få af? Hvem 
forventer mig,- og hvem forventer 
jeg? 
Julen er fuld af længsel og håb. 
Længsel efter nærvær og samvær, og 
håb om samme. 
Engang for mange år siden kendte 
jeg en kvinde, som i mange år havde 
haft hele familien hos sig i julen. Hun 
var godt nok efterhånden gammel, 
boede alene, men alligevel kunne 
hun håndholde den samlede fami-
lie. Fordi hun var skrøbelig. Svag. 
Ked af det. Afhængig af dem alle. 
Eller måske ikke ligefrem afhængig 

sådan i teknisk forstand, men sjæle-
lig. Og de fór af sted, når hun ringede. 
Sprang rundt for at vriste et smil af 
hende. Bare sådan et lille, velsignen-
de smil. Og det kom da så også. Hvis 
man var heldig. Men i virkeligheden 
var det bare aldrig rigtig godt nok. 
For det forsvandt så hurtigt igen, 
smilet. Fordi man ikke kunne være 
hos hende. Blive hos hende. Godt 
nok forsikrede hun, at hun jo godt 
vidste, at hendes store voksne børn 
havde deres eget liv. Men acceptere 
det gjorde hun egentlig ikke. Og hun 
lod dem aldrig gå ud af døren eller 
lægge røret på, uden at de lige fik et 
strejf af hendes ensomhed i hjertet. 
Nogle gange- og måske meget pas-
sende her i adventstiden- tænker jeg, 
at det er en god ide at se sine forvent-
ninger efter i sømmene. At bruge 
mørket, stilheden og eftertænksom-
hedens tid til at træde lidt tilbage og 
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kigge på sine længsler. Bruger jeg mine 
længsler til at binde dem, jeg elsker, 
stramt til mig, fordi de skal opfylde 
mine forventninger, længsler, håb og 
drømme? Eller sætter jeg mine kære 
fri? – Fri til at leve deres liv – i kærlig-
hed? Advents- og juletiden er forvent-
ningernes tid…. længslens tid.… Det 
kan være svært at træde tilbage og se 
ud over sig selv. Men lad os tro på, at 

det lys, som Gud lod komme til verden 
julenat, må være det lys, som kan gøre, 
at vi kan slække på vore egoistiske 
krav til dem, vi elsker og i kærlighed 
sætte hinanden fri: For ordet blev kød 
og blod og tog bolig i blandt os. I ham 
var liv, og livet var menneskers lys. Og 
lyset skinner i mørket, og mørket greb 
det ikke. Glædelig jul

Gitte Sandager Bjerre

FoRedRag
Slip livet løS
Foredrag med tidligere sygehuspræst 
Preben Kok i Hvejsel konfirmandstue 
tirsdag d. 23. januar kl. 19.30
”Et gammelt visdomsord siger: Hvor 
der er helhed, er der altid mindst to 
sandheder, der er sande på samme tid. 
I de sidste 40 år har vi i mange af livets 
væsentlige forhold undertrykt (glemt) 
den ene af de to sandheder for bedre 
at kunne lade som om, vi har kontrol 

over livet. Det er 
der nu ved at bli-
ve rettet op på, så 
livet kan komme 
ud af kontrol-
grebet og blive 
sluppet fri igen. 
Hvordan?
I den forbindelse spiller tro og kirke en 
særlig rolle. Hvilken?”

lykken, 
inStRumentaliSmen 
og meningen med
livet
Foredrag med sognepræst v. Mar-
morkirken i København Mikkel Wold 
i Hvejsel konfirmandstue 
tirsdag d. 6. feb kl. 19.30
“Hvad kan jeg bruge det til” spørger vi 
ofte. Kravet om, at noget skal kunne 
anvendes er meget relevant, hvis vi 
køber værktøj. Men andre steder er 
spørgsmålet en hindring for de dybere 
erkendelser. 

Mere eller min-
dre bevidst stil-
ler vi os spørgs-
mål som: 
Hvordan lever vi 
det lykkelige liv? 
Hvad giver vores 
liv mening? 
Her rækker kravet om brugbarhed – 
instrumentalismen – ikke til. Man må 
et spadestik dybere. 
Så hvad er lykken egentlig for en stør-
relse? 
Hvad vil det sige, at livet har mening?
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Film: 
Stille hjeRte
Filmaften i konfirmandstuen i Hvejsel 
torSdaG d. 22. FeBruar Kl. 19.30
Vinterens film bliver den omtalte 
”Stille hjerte” med Githa Nørby i en af 
hovedrollerne og Bille August som 
instruktør.
I filmen ’Stille hjerte’ har Esther og Poul samlet deres nærmeste til en weekend 
i familiens skød, men årsagen er ikke et jubilæum, en fødselsdag eller en højtid. 
Tværtimod er Esther uhelbredeligt syg, og hun har samlet familiens tre genera-
tioner for at sige farvel. De to døtre, Sanne og Heidi, er indforståede med foræl-
drenes situation, men som weekenden skrider frem, dukker både desperation og 
tvivl op til overfladen.

onSdaG d. 13. deceMBer Kl. 19.30

vi synger julen ind!
Traditionen tro synger vi julen ind i 
konfirmandstuen i Hvejsel. 

Denne gang har organist Jost Van 
Ingen og sognepræst Gitte Sandager 
Bjerre udvalgt nye og måske ukend-

te julesange/salmer, som vi synger 
inden kaffen.

Efter kaffen laver vi ”ønskekoncert” og 
du har mulighed for at ønske DIN ynd-
lings julesang.

Hvejselkoret medvirker i Ildved kirke 
kl. 10.30
Traditionen tro medvirker koret ved 
gudstjenesten første søndag i advent. 
Der er som altid kirkekaffe i våbenhu-
set efter gudstjenesten.
Kom og vær med til at indlede advents-
tiden på festlig vis.

SØndaG d. 3. deceMBer

adventsgudstjeneste
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h3k frokost og menighedsmøde 
Som vi har tradition for at synge julen ind, således har vi også tradi-
tion for at synge den ud! Det gør vi til vores traditionelle og hygge-
lige frokost søndag d. 7.  januar efter gudstjenesten i Ildved 
kirke kl. 10.30. 
Vi vil hygge os et par timer med lidt godt at spise, sang og en lille for-
tælling i skæret af juletræet som skal tændes for sidste gang.  Menig-
hedsrådet vil også kort fortælle om hvad der er arbejdet med i det 

forløbne år og hvad der skal arbejdes med i det kommende.
Tag gerne din nabo under armen og kom og vær med til en hyggelig stund i 
den mørke januartid. (Man er meget velkommen til at benytte sig af kirkebilen, 
70201222).

Skærtorsdags middag:
Torsdag d. 29. marts kl. 17.00 i Ildved kirke og middag kl. 18.15 i 
konfirmandstuen i Hvejsel
Med foråret kommer også en af vore dejlige traditioner igen - nemlig skærtors-
dagsgudstjeneste og derefter fælles aftenmåltid i konfirmandstuen.
Dette skal vi selvfølgelig også have i 2018 og vi håber, som sædvanlig, at rigtig 
mange har lyst til at deltage. 
Det er gratis at deltage, men af hensyn til maden bedes I melde jer til hos Fritse 
Madsen på tlf.: 60633254 senest d. 15. marts. 

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 konfirmandstuen ved Hvejsel præstegård.
Vi lærer nye sange – vi synger de gamle kendte – og vi har altid en fest sammen.
Første gang efter juleferien er torsdag den 4. januar kl. 19.30 i konfirmandstuen 
ved Hvejsel præstegård.
Hvejselkoret er et kor, som består af sangglade mænd og kvinder i alderen 30 - 
80 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.
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BøRneteateR
ham moSeS deR plageR!

D. 18. april kl. 17.00: 
For 3. gang har vi inviteret Jens Jødal og kirketeateret til Hvejsel kirke.

Denne gang skal vi se en forestilling om Moses. 
Ham Moses der plager! Fra sivkurv til Det Røde 
Hav
– med to personer i 25 roller!

Moses' liv fortalt med en fantastisk blanding af 
humor og alvor.
Alle forestillingens 25 roller (på scenen og som 
stemmer i højttalere) spilles af de to mandlige 
skuespillere og så en enkelt mandshøj dukke.
Stor hjælp får de dog undervejs af publikum, og 
til sidst tages en række børn op for at deltage i 
udvandringen som hhv. israelitter og som Det 
Røde Hav! 

Målgruppen er børn i alderen 4 - 12 år, forældre 
og barnlige sjæle.

månedens salme
Der er i det forløbne år udgivet ikke mindre 
en to tillæg til vores salmebog med nye sal-
mer.

Der findes mange gode imellem, og for at få 
lært nogle af dem har vi besluttet i en periode 
at indføre det vi kalder månedens salme. 

Altså en ny salme, som vi får indsunget og lært, fordi den går igen i en 
måneds gudstjenester.
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præstegårdsfestival
Engang spillede man dilettant i præstegårdshaven hver sommer,- den tid er 
nok forbi... Men der er den skønneste runde plads nede i haven, som præsten 
og menighedsrådet drømmer om at bruge til noget.....

OG NU HAR NOGEN FåET EN IDE! 
Vi skal have vores egen lille ”festival” - en lys og skøn sommeraften med et 
potpourri af forskellig musikalske indslag fra lokale borgere.
Der er EN!!!! regel: musikerne skal være bosiddende i sognet!!!!...

Vi tænker der skal være:
 Fakler og bålfade. 
 Vin og snacks. 
 Fællessang og solooptræden. 
 Rytmisk, klassisk, rock.
 Hygge og samvær.
Så synes du det er en sjov ide? 
 Kan du spille på et instrument? 
 Kan du synge? 
 Kender du en nabo der kan? 
 Har du lyst til at være med til at planlægge? 
 Eller er du bare nysgerrig?

.... ja, så kontakt Mads Frühstück (tlf. 60646943) eller 
Gitte Sandager Bjerre (tlf. 75873322).

Adventstid i decemberkåbe 
at leve er altid at vente og håbe. 
Håbet gør os forventningsspændte, 
at leve er altid at håbe og vente. 

Advent betyder gudsrigets komme, 
så ventetiden er ikke omme. 
Endnu er her mørke, endnu må vi sige 
ske din vilje, komme dit rige.

Endnu må vi vente, endnu må vi længes, 
men lyset skal komme og mørket fortrænges. 
Guds rige skal komme, men risikoen 
er altid at miste håbet og troen. 

For livet består i at håbe og vente 
som børn, der mod jul er forventningsspændte. 
Ingen forskel på vantro og fromme, 
alle må vente på gudsrigets komme. 

Guds søn har besøgt os, og lige siden 
har mennesket levet i adventstiden. 
Lyset skal komme, og mørket skal vige, 
ske din vilje, komme dit rige!

(Johannes Møllehave)

adventStid i decemBeRkåBe 
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BØRNEGUDSTJENESTER
Onsdag d. 24 januar kl. 17.00 er der børnegudstjeneste i Jelling. Vi 
skal høre om dengang Jesus var dreng og lavede fugle af ler - mon 
Jesus var en særlig dreng? Der er pizza i sognehuset efter gudstje-
nesten.
Fastelavnssøndag den 11. februar er der familiegudstjeneste i Jel-
ling Kirke kl. 10.30 og i Kollerup Kirke kl. 13.30. Der er tøndeslag-
ning efter begge gudstjenester (Sognehuset i Jelling, og Kollerup 
Skole) og man må meget gerne komme til gudstjeneste udklædt.
Torsdag den 22. marts kl. 17.00 er der børnegudstjeneste i Jelling kirke. Et æg ser helt 
hårdt og dødt ud – alligevel kan der være en levende kylling indeni – vi skal tale om 
påske og de mærkelig æg – og spise nogle af de lækre! Der er (også) pizza i sogne-
huset efter gudstjenesten

HØJMESSE OG INTERNATIONALE GUDSTJENESTER
Det er en almindelig højmesse, men med enkelte læsninger på engelsk eller andre 
sprog, samt en lidt kortere prædiken, der til gengæld vil blive holdt på både dansk og 
engelsk. Det er et tilbud til kristne, der kommer fra udlandet, om at deltage i folkekir-
kens gudstjenester med danske kirkegængere – hvad enten man bor på asylcentret 
eller er i Danmark for at arbejde. Der er kaffe i sognehuset efter disse gudstjenester.
Søndag den 28. januar 10.30
Søndag den 18. marts 10.30

SORGGRUPPE · GIV PLADS TIL DIN SORG
Tab er altid så slemt, som det opleves.
Vi ved alle, at vi kommer til at miste en dag, men alligevel kommer det ofte bag på 
os, hvor svært og tungt det er. Derfor kan det være en stor befrielse at have et frirum, 
hvor man kan tale med andre, der ligeledes har mistet en, de holdt af.
Vi tilbyder derfor muligheden for at deltage i en sorggruppe.
En sorggruppe er et sted, hvor man deler tanker, følelser og erfaringer med andre, 
som også har mistet.
Vi forudsætter gensidig respekt og tavshedspligt, og hver deltager bestemmer selv, 
hvor meget man vil sige.
Gruppen består af max. 8 deltagere og ledes af sognepræst Gitte Sandager Bjerre og 
sygeplejerske Kirsa Dall Kristensen
Der vil være 7 møder hen over vinteren: 6. dec, 20. dec, 3. jan, 17. jan, 7. feb, 21. feb 
og 28. feb i Sognehuset i Jelling fra kl. 19.00 - 20.30.
Vi byder på kaffe og te, og det er gratis at deltage. Man kan benytte sig af kirkebilen.
Man tilmelder sig hos Gitte Sandager Bjerre 75873322 eller gsw@km.dk

Fællessider_Nr_01_2018.indd   1 02/11/17   07.52
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Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester og kirkelige arrangementer i sognene i gl. Jelling kom-
mune. Man bedes henvende sig til vognmanden på tlf. 70 20 12 22 senest kl. 15.00 dagen før.

Der er mulighed for børnepasning ved gudstjeneste i Jelling Kirke første og sidste søndag i måneden.

Søndag d. 10. dec. 2.s.i advent 16.00 BRM2    
Søndag d. 17. dec. 3.s.i advent 10.30 KB 10.30 BRM1  10.30 GSB1 
Søndag d. 24. dec. Juleaften 10.30 GSB 14.00 BRM 16.00 BRM 14.00 GSB 16.00 GSB
   13.00 KB
   14.30 KB
   16.00 KB    
Mandag 25. dec. Juledag 10.30 KB   9.00 BRM 10.30 BRM1 10.30 GSB1 
Tirsdag d. 26. dec. 2. juledag 19.30 BRM    
Søndag d. 31. dec. Julesøndag   15.00 BRM11  
Mandag d. 1. jan. Nytårsdag 16.00 KB3    16.00 GSB3

Søndag d. 7. jan. 1.s.e.H3K 10.30 KB   9.00 KB   10.30 GSB4

Søndag d. 14. jan. 2.s.e.H3K 10.30 GSB 10.30 BRM1     9.00 GSB
Søndag d. 21. jan. 3.s.e.H3K 10.30 KB  10.30 BRM1  
Onsdag d. 24. jan.  17.00 BRM14    
Søndag d. 28. jan.  Septuagesima 10.30 BRM8   9.00 BRM   10.30 GSB1

Søndag d. 4. feb. Seksagesima 10.30 KB  16.00 BRM10    9.00 KB
Søndag d. 11. feb. Fastelavn 10.30 KB5 13.30 BRM & GSB5   
Søndag d. 18. feb. 1.s.i fasten 19.30 BRM    10.30 BRM1

Søndag d. 25. feb. 2.s. i fasten 10.30 KB  10.30 BRM  
Søndag d. 4. marts 3.s.i fasten 10.30 GSB 10.30 BRM1   19.30 GSB6

Søndag d. 11. marts Midfaste 10.30 KB  14.00 BRM7  
Søndag d. 18. marts Mariæ bebudelse 10.30 BRM8   9.00 BRM   10.30 GSB1

Torsdag d. 22. marts  17.00 BRM15    
Søndag d. 25. marts Palmesøndag 14.00 KB  10.30 BRM1  10.30 GSB1

Torsdag d. 29. marts Skærtorsdag 19.30 KB 19.30 BRM   17.00 GSB
Fredag d. 30. marts Langfredag 10.30 KB  10.30 BRM  10.30 GSB
Søndag d. 1. april Påskedag 10.30 KB 10.30 BRM1   10.30 GSB1

Mandag d. 2. april 2. påskedag 19.30 GSB    
Søndag d. 8. april 1.s.e.påske 10.30 KB    9.0013 10.00 GSB1 + 17 
Søndag d. 15. april 2.s.e.påske 10.30 GSB 10.30 BRM     9.00 GSB
Onsdag d. 18. april     17.0016 
Søndag d. 22. april 3.s.e.påske 10.30 KB9  10.30 BRM1   9.00 BRM

1 Kirkekaffe
2 Julens fortælling
3 Vi ønsker hinanden godt nytår 

med et glas champagne og et 
stykke kransekage

4 Med efterfølgende HelligTreKon-
gers-frokost og menighedsmøde 
i konfirmandstuen i Hvejsel

5 Fastelavnsgudstjeneste med 
minikonfirmanderne og efterføl-
gende tøndeslagning 

6 Forårs-reflektionsgudstjeneste
7 Konfirmandernes gudstjeneste
8 Højmesse og international guds-

tjeneste
9 Konfirmantion 
10 Musikgudstjeneste v. Kyndel-

misse
11 Nytårsgudstjeneste før nytår
13 Morgensang v. menigheden
14 Børnegudstjeneste m. pizza i sog-

nehuset. Tema: Jesus som dreng

15 Børnegudstjeneste m. pizza i 
sognehuset. Påskegudstjeneste 
om æg

16 Børneteater i Hvejsel kirke, med 
pizza i konfirmandstuen

17 Festgudstjeneste i anledningen 
af genåbning af Hvejsel kirke. 
Biskop Marianne Christiansen 
prædiker. Bemærk tidspunktet.

KB  Kristian Bøcker, Jelling 
GSB  Gitte Sandager Bjerre, Hvejsel-Ildved 
BRM  Birgitte Rosager Møldrup, Kollerup-Vindelev 

GUDSTJENESTER
DATO NAVN JElliNG KOllERUp ViNDElEV  HVEJSEl ilDVED
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Kalender
 deCeMBer:
 Tirsdag den 5. kl. 8.30 Morgensang Jelling Kirke
 Onsdag den. 6. kl. 17.00 Julefyraftenssang med Quintetten og julefrokost Kollerup Kirke
 Lørdag den 9. kl. 13 & 15.30 Julekoncert med DR’s pigekor  Jelling Kirke
 Søndag den 10. kl. 16.00 Julens fortælling Jelling Kirke
 Onsdag den 13. kl. 19.00 Luciaoptog og julehistorie Vindelev Kirke
 Onsdag den 13. kl. 19.30 Vi synger julen ind Konfirmandstuen Hvejsel
 JanUar:
 Tirsdag den 2. kl. 8.30 Morgensang Jelling Kirke
 Søndag den 7. kl. 12.00 Helligtrekongers frokost Konfirmandstuen Hvejsel
 Tirsdag den 16. kl. 17-19 Fyraftenssamtale – om tro Jelling Sognehus
 Onsdag den 17. kl. 19.30 Syng med Mette Faber
  Fællessang med egen kaffe Sognestuen Kollerup
 Tirsdag den 23. kl 19.30 Foredrag med Preben Kok ”Slip livet løs” Konfirmandstuen Hvejsel
 Onsdag den 24. kl. 10.00 Formiddagscafé v/Birgitte Møldrup ”Asyl i asylet” Sognestuen Kollerup
 Onsdag den 24. kl. 20.00 Momento Jelling Kirke
 Mandag den 29. kl. 17-19 Fyraftenssamtale – om håb Jelling Sognehus
 Onsdag den 31. kl. 19.30  Læsekreds om ”De stjal min mor”
  af Katrin Behr, 2013 Sognestuen Kollerup
 FeBrUar:
 Tirsdag den 6. kl. 8.30 Morgensang Jelling Kirke
 Tirsdag den 6. kl. 19.30 Syng med Mette Faber
  Fællessang med egen kaffe! Sognestuen Kollerup
  Tirsdag den 6. kl. 19.30  Foredrag m. Sognepræst Mikkel Wold  Konfirmandstuen i Hvejsel 
 Onsdag den 7. kl. 19.30 Højskolesangaften Jelling Sognehus
 Tirsdag den 20. kl. 19.30 Koncert med Andrea Pellegrini m.fl. Jelling Kirke
 Onsdag den 21. kl. 17-19 Fyraftenssamtale – om (næste)kærlighed Jelling Sognehus
 Onsdag den 21. kl. 10.00 Formiddagscafè  v/Jonna Borum om Knud Nielsen Sognestuen Kollerup
 Onsdag den 21. kl. 20.00 Momento Jelling Kirke
 Torsdag den 22. kl. 19.00 Filmaften: Stille hjerte Konfirmandstuen Hvejsel
 Tirsdag den 27. kl. 19.30 Foredrag med Birgitte Møldrup Jelling Sognehus
 MarTS:
 Søndag den 4. kl. 16.00 Koncert med Århus strygeensemble Jelling Kirke
 Tirsdag den 6. kl. 8.30 Morgensang Jelling Kirke
 Tirsdag den 6. kl. 19.00 Film med mening Byens Bio
 Tirsdag den 20. kl. 19.00 Film med mening Byens Bio
 Onsdag den 21. kl. 10.00 Formiddagscafe v/ Ruth Møllgaard 
  om to glemte kvinder Sognestuen Kollerup
 Onsdag den 21. kl. 20.00 Momento Jelling Kirke
 Torsdag den 29. kl. 19.30 Ost og rødvin efter gudstjenesten Jelling Sognehus
 Torsdag den 29. kl. 18.00 Skærtorsdagsmiddag Konfirmandstuen Hvejsel
 aPrIl
 Tirsdag den 3. kl 8.30 Morgensang Jelling Kirke
 Onsdag den 4. kl. 19.30 Højskolesangaften Jelling Sognehus
 Tirsdag den 10. kl. 19.30 Syng med Mette Faber
  Fællessang med egen kaffe Sognestuen Kollerup
 Onsdag den 11. kl. 19.30 Læsekreds om ”Trold kan tæmmes” 
  Shakespeare, 1594. Sognestuen Kollerup
 Onsdag den 18. kl. 17.00  Børneteater: ”Ham Moses der plager” & pizza  Hvejsel Kirke &
     konfirmandstuen 
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ReFlektionSgudStjeneSte
D. 17. september havde vi premiere 
på en ny slags gudstjenester i vores 
kirker. Det var en efterårsreflektions-
gudstjeneste (ja man er velkommen 
til at finde på et bedre, mere mundret 
ord;), hvor vi bevægede og gennem 
temaer som: Vemod, længsel, drøm-
me, håb og taknemmelighed. 
Alt dette forgik gennem små ledede 
refleksioner, fællessang og musi-
kalsk indslag. Det endte med at blive 
en meget poetisk gudstjeneste, som 
menigheden var glade for.
Vi har besluttet, at vi vil have 4 af den 
slags gudstjenester om året. 
Den næste bliver 1. januar 2018  
kl 16.00 i Hvejsel Kirke og temaet 
vil blive noget med slutninger og nye 
begyndelser midt i mørket. 
Den næste bliver 4. marts kl. 19.30 

og her vil temaet være noget med nyt 
liv, lyset der vender tilbage og vi skal 
ud af vores trygge vinterhi.
Har du lyst til en lidt anderledes guds-
tjeneste (Ja, -det betyder jo egentlig 
blot: Guds tjeneste (for os)) – så kom 
og være med til disse gudstjenester 
hvor det er refleksionerne og roen, der 
er i centrum.

udvidet 
åBningStid
det er heldigvis efterhånden ved at være 
velkendt at vore kirker er åbne i dagti-
merne og man altid har mulighed for at 
gå derind og søge ro og måske tænde et 
lys i døbefonten og bede en bøn. 
Hidtil har der været åbent fra kl 8.00 til 
17.00, men den åbningstid har vi nu udvi-
det til kl 20.00, så også folk på arbejde 
har en reel mulighed for at benytte sig af 
tilbudet. 



Tema: "Dannelse"

- er lyset for de lærde blot, til ret og galt at stave?

Ordet Dannelse betyder TIL-VIRKET, – tillærte evner, som ikke er medfødte. 
Det, man opnår gennem opdragelse og oplæring. 
Dannelse anvendes både i en folkelig og faglig sammenhæng.
I den folkelige sammenhæng handler det om, hvilke værdier og livsforståelse, 
der præger et menneskes ageren i liv, samspil og samvirke.
Hvordan forholder det sig med dannelsen og livsdueligheden i en tid, hvor indi-
vidualisering, effektivitet og digitalisering synes at spille en alt afgørende rolle, 
samfundsmæssigt, kulturelt og kirkeligt. Hvad gør det ved os? Kan vi overhove-
det tale om dannelse i dag?

Kirkehøjskolen har indbudt en række kompetente foredragsholdere til at give 
deres bud på begrebet: DANNELSE.

11. januaR 2018
Kl. 10.00 taler: professor i psykologi Svend Brinkmann
 emne: ”Ståsteder” 
Kl. 13.00 taler: johannes værge 
 emne: Kristen dannelse: Skyld og skam? et håb, et kald?” 

den 22. FeBRuaR 2018
Kl. 10.00  taler: Chef for Kirkens Korshær Helle Christiansen
 emne: ”dannelse – set fra den kristne, sociale vinkel”. 
Kl. 13.00  taler: erik Skyum nielsen 
 emne: ”Bliver vi bedre mennesker af at læse?”

den 15. maRtS 2018 
Kl. 10.00 taler: tidligere biskop kjeld holm,
 emne: ”dannelse og erindring”
Kl. 13.00  taler: tidl. højskoleforstander jørgen carlsen
 emne: Højskolens dannelsessyn

12
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pRaktiSke oplySningeR

Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem kirkerne i Vejle Provsti

Sted: Mølholm Sognehus, Niels Skousvej 13A, 7100 Vejle

pris:  For seks foredrag: kr. 300,00
 For enkelt foredrag: kr. 60.00 
 For frokost med kaffe: kr. 70.00

tilmelding:  Skal ske senest 1 uge før til Kirsten Meyer Rokkjær
 tlf. 75828346 / 22886569 eller
 E-mail: kirkehojskole.vejle@gmail.com. 

Efter tilmelding får I bekræftelse og besked om betaling

Hvis frokost ønskes, gives besked om det ved tilmelding.

Det er muligt at tilmelde sig enkelte foredrag. 
Tilmelding en god ide’, hvis man vil være sikker på plads.

PROGRAMMET FOR KIRKEHøJSKOLEN – FORåRET 2018
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Sideskibet
ENDELIG! 27. dec. kan vi komme i 
gang med at ændre sideskibet i Hvej-
sel kirke. For flere år siden fik vi en 
ide, vi ville tømme sideskibet i Hvejsel 
kirke for bænke. Og hvorfor nu det? 
Det var der flere grunde til: for det 
første, så skal det laves til et børneven-
ligt sted. Dvs. et sted hvor man som 
forældre kan sætte sig med sine børn 
under prædikenen. De kan tegne og 
bladre lidt i en bog og må gerne pusle 
lidt rundt, for støjen fra sideskibet når 
ikke ned i kirken. 
Dernæst skal det bruges, så man kan 
sidde ned og få kirkekaffe, hvis man er 
svagtgående. Det skal bruges til kon-

firmanderne, og drømmen er på sigt 
engang om måneden at invitere til: 
”lad os tale om denne søndagstekst og 
kigge frem mod næste søndag”. 
Det tager tid at få tilladelser: provsti, 
stift, varmekonsulent, Nationalmu-
seum og kongelig bygningsinspektør 
har alle haft et ord at skulle have sagt.
Men nu er tilladelserne i hus, arki-
tekten klar og håndværkerne bestilt. 
Arbejdet kræver, at kirken skal lukkes, 
så derfor er der ingen gudstjenester i 
Hvejsel kirke fra juledag og indtil 8. 
april, hvor kirken genåbner med en 
festgudstjeneste ved Biskop Marianne 
Christiansen.

FRa FoRmandSSkaBet
Så går vi mod den mørke tid, hvor 
tiden er til indendørs hygge og stea-
rinlys.
I sidste kirkeblad var vi lige optimisti-
ske nok angående tilgængeligheden 
ved Ildved kirke. Vi havde en klar for-
ventning om at den ville være færdig 
og dette med et tilfredsstillende resul-
tat. Det er desværre ikke tilfældet, så 
projektet er endnu ikke godkendt fra 
menighedsrådets side. Vi arbejder 
stadig på at få en holdbar løsning, som 
vi alle kan være tilfredse med.
Sideskibsprojektet er sat i gang. Der er 
bestilt sten til det nye gulv, så arbejdet 
kan begynde.
Tagprojektet på Hvejsel Kirke mang-
ler endelig godkendelse fra de forskel-
lige myndigheder. Det bliver et blytag, 

selvom vi fra rådets side havde ønske 
om et skifertag. Dette kunne ikke imø-
dekommes fra biskoppen, selvom vi 
havde gode argumenter for vores for-
slag.
Der afholdes gudstjeneste i Hvejsel 
Kirke med efterfølgende menigheds-
møde i konfirmandstuen d. 7/1 2018. 
Her vil der være mulighed for at møde 
nogle fra menighedsrådet og stille 
spørgsmål om alle vore projekter
Til sidst vil vi gerne ønske jer alle en 
glædelig jul og et godt nytår. Tak for 
året der er gået, vi glæder os til at se jer 
i det nye år!

Find rasmussen, formand
lone lincoln Steffensen, 

næstformand
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nyt FRa kiRSam
Nu nærmer grandækningen sig, og 
som nogen har bemærket, var vi nogle 
til kirkens forum i Fredericia, og vise 
hvad vi laver af grandækning. Det kom 
der meget omtale af, og tak for alle 
de positive tilkendegivelser på vores 
arbejde. 

Vi ville gerne vise, at vi tænker på det 
fysiske arbejdsmiljø, og at det er et fyl-
dest gørende grandækning, der bliver 
udført på kirkegårdene. Vi i kirsam 
ser frem til at kunne være kreative i 
udførslen og vi hygger os med arbej-
det, så alle er velkomne til at se ind i 

værkstederne på kirkegårdene, hvor 
vi står.
Arbejdet starter op mandag i uge 43, 
og forventes afsluttet i 2. uge i decem-
ber. Vi starter i Ildved, dernæst Vin-
delev, derefter Kollerup og afslutter i 
Hvejsel.
Efter grandækningen nærmer julen 
sig så der skal afvikles kurser, ferie og 
kirkerne skal rengøres til julens tje-
nester. Og i Kirsam tror vi på en mild 
vinter, så der kan ordnes forskelligt 
på kirkegårdene, og hækkeklipningen 
kan gå i gang.

Graver Marianne rasmussen

nyt fælles/anonym område i ildved
Det store granitkors i Ildved er flyttet 
til et nyt område ved kirken, til et stort 
gravsted der er blevet tomt.
Der er lavet et nyt område omkring 
korset i chausse sten, hvor der kan læg-
ges kranse, blomster mm. Og i resten 
af stykket er der plantet et bunddække 
med lave blomstrende stauder. Der 
kan nedsættes urner i området, men 
ikke kister. Den tidligere plads, der 
har været benyttet til fælles område, 
vil urner og kister ikke blive flyttet, og 
fortsætte med at være græsområde.
Ændringen er endnu et af de nye til-
tag der vil komme over de næste år i 
Ildved.
Det næste er et lille område udlagt 
i græs, med et større træ, der bliver 
plantet i midten, hvor der bliver plads 
til urner, men med plads til et mindre 
gravminde. Der bliver mulighed til at 

sætte 2x2 urner og 2 gravminder. Der 
er ved at blive etableret et område, og 
der vil blive lavet flere på kirkegården, 
efterhånden som behovet opstår. 
Kontakt mig gerne ved spørgsmål.

Venlig Hilsen 
Graver Marianne rasmussen



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:
Vakant

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:
Mads Brogaard Frühstück
Fousingvej 12, 7160 Tørring
Tlf. 60646943 – Mail: madsbf@city.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. 7. marts 2018. 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. klasse
Ulve, 2. og 3. klasse

Onsdag kl. 18.00-19.30
Juniorer, 4. og 5. klasse

Onsdag kl. 19.00-20.30
Trop, 6. - 8. klasse

Søndag i lige uger 
kl. 14.00-16.00

Familiespejder, 3-6 år
(barn og forældre)

Gruppeleder: Jennie Ojczyk,
40556118, jennie@jodesign.dk
Grupperådsformand:
Giza Blæsild, 31101432,
adelgiza@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 junior- og Tropspejder
Sabine Frydendal, 28442205,
spfrydendal@gmail.com

Vi ses på spejderpladsen
Ildvedvej 105, Ådal

nyttige links:
www.sogn.dk/hvejsel


