
Livet – det dejligste eventyr. 
Om H. C. Andersen

Torsdag den 11. november kl. 14.00 får vi besøg 
af pastor emeritus Kaj Mogensen, der fortæller 
om kristendommen i H. C. Andersens eventyr. 
Vi kender mest H. C. Andersen for hans eventyr, 
men kristendommen var en rød tråd igennem 
hele hans forfatterskab, inkl. de sange, som han 
forfattede teksten til, bl. a. ’I Danmark er jeg 
født’, ’Hist hvor vejen slår en bugt’ og ’Jylland 
mellem tvende have’. 

Kaj Mogensen var igennem 
27 år sognepræst i Lodbjerg 
i Thy indtil hans pensionering. 
Han har et stort forfatter-
skab bag sig og var før sin 
præstetid adjunkt på 
Nørre Nissum Seminarium 
og bagefter lektor på 
Danmarks Lærerhøjskole.

KONFIRMATION 2021/2022

Tilmelding
Der er åbent for tilmelding til konfirmationsåret 
2021/22 og det kan kun ske elektronisk på: 
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/
konfirmation/konfirmandtilmelding 
Man kan således ikke tilmelde sig ved at ringe 
til præsten, men man er selvfølgelig velkommen 
til at ringe, hvis man har problemer med tilmel-
dingen. Der er også et link til tilmeldingen på 
www.sogn.dk/glud og -/hjarnoe

Infomøde:
Der er infomøde om konfirmationsårets forløb 
både indholdsmæssigt og praktisk tirsdag den 
28. september kl. 19.00 i konfirmandlokalerne 
i præstegården. Mødet er for såvel konfirmand 
som min. én forælder og er obligatorisk, hvis 
man vil konfirmeres i Glud/Hjarnø Pastorat 
Bededag, fredag den 13. maj 2022. Tilmelding 
til mødet er således ikke nødvendig.

Første undervisning er onsdag den 29. sept. 
kl. 13.30-15.00 ligeledes i konfirmandlokalerne 
på Glud Kirkevej.

SOGNE-EFTERMIDDAG I GLUD

Torsdag den 28. oktober 
kl. 19.00 inviterer Glud 
Kirke til aftenforedrag i 
konfirmandlokalerne med 
Kaare Laursen, der hér vil 
fortælle om sit liv som 
transkønnet mand. 

Kaare er født som Julie, men opdagede i gymnasie-
tiden sin transkønnethed og tog i forlængelse 
deraf beslutningen om at få foretaget et køns-
skifte og leve resten af sit liv som mand. Foredra-
get er ikke kun en fortælling om at gå fra lige til 
ulige slutcifre i ens cpr-nummer, om kirurgi og 
mandlige kønshormoner, men i høj grad også om 
overvejelserne før, under og efter rejsen: Hvilke 
tanker gør man sig under vejs i processen, hvor-
dan fortæller man det til sine forældre og hvad 
gør det ved ens identitet? Samtidigt prøver fore-
draget at lægge op til debat om vores syn på 
transkønnethed mm. Kaare stiller sig til rådighed 
for spørgsmål om emnet generelt og personligt.

Pris: 25 kr. pr. person. Ingen tilmelding.

FOREDRAG: FRA JULIE TIL KAARE

Glud Kirkes Børnekor har startet sæsonen og 
øver hver onsdag eftermiddag kl. 15.30-16.30
i konfirmandlokalerne i præstegården, Glud 
Kirkevej 13. 

Koret er for drenge og piger fra og med 
3. klassetrin og ledes af Johanne, der kan 
kontaktes på tlf.: 4245 4131.

BØRNEKORET

GLUD KIRKES LÆSEKLUB

Torsdag den 16. september 
kl. 14.00 har vi indbudt tidl. 
sognepræst Flemming Rishøj 
til at fortælle om emnet 
’De uartige piger fra Sprogø’ 
sådan som man nu så elegant 
benævnte de piger, der var 
underlagt den daværende 
Åndssvageforsorg. 

Foredraget belyser gennem 
tale og power-point et stykke spændende 
Danmarkshistorie, og viser bl.a., at havde 
man først fået prædikatet ’Sprogø-pige’, 
var man for altid stemplet.

SOGNE-EFTERMIDDAG I GLUD

Flemming Rishøj. 
Foto: Privat.

Kaj Mogensen. Foto
 lånt fra nordjyske.dk

Igen i år tilbyder Glud Kirke et minikonfirmand-
forløb, der starter med et obligatorisk infomøde 
tirsdag den 7. september kl. 17.00-17.30
i konfirmandlokalerne på Glud Kirkevej 13.

Minikonfirmandforløbet er for elever i 3. klasse 
og Glud Skoles 3. klasse har allerede modtaget 
en brochure, der fortæller om forløbet. Er du 
bosiddende i Glud eller på Hjarnø, men går i 
skole et andet sted end på Glud Skole, er du 
selvfølgelig også velkommen. Undervisningen 
afsluttes som vanligt med opførsel af et krybbe-
spil til gudstjenesten i Glud Kirke 1. søndag i 
advent.

MINIKONFIRMAND EFTERÅR 2021

20/21-konfirmanderne fik et bogstavelig talt 
uforglemmeligt år ...

Minikonfirmander årg. 2020 på besøg på kirkegården.

Glud Kirkes læseklub.

Kaare Laursen.

GLIMT FRA...

Sankt Hans-bål i præstegårdshaven og 
Juelsminde Pigegarde hører sammen.

Børnehuset Giraffen var på besøg i Glud Kirke til en Sankt 
Hans-gudstjeneste. Inkl. heks, men dog ekskl. bål...

Glud Kirkes Børnekor koncert på Galleri Kirkesvinget
 på Hjarnø. Foto: Privat.

Glud Kirke genindviede Jensgaard-gravstedet og Jens Kjær 
fra Glud Museum fortalte om Glud-slægten.

Skolestartsgudstjeneste i Glud Kirke for hele Glud Skole.
Foto: Marianne Ley Lauridsen.

Søndag den 5. september
gæster biskop Marianne 
Christiansen Glud Kirke og 
er liturg og prædikant ved 
gudstjenesten kl. 10.30. 
Vi håber at se rigtig mange
 til gudstjenesten.

Efterfølgende deltager 
biskoppen i en frokost med 
menighedsråd og ansatte 
til en uformel drøftelse om 
kirkelivet både lokalt og på landsplan.

BISKOPPEN KOMMER PÅ BESØG

Biskop Marianne 
Christiansen.

Foto: Lene Esthave.

Glud Kirkes Læseklub, som blev startet for 
et halvt års tid siden, går ind i sin 2. sæson. 
Pt. er der lukket for nye medlemmer, idet 
gruppen hurtigt blev fuldtegnet. Der opereres 
dog med en venteliste, som man kan blive 
skrevet på. Når der kommer en ledig plads, 
bliver man kontaktet. Vi er meget glade for at 
der er så stor søgning til læsegruppen og håber 
på forståelse for systemet med en venteliste.

Leder af læsegruppen er Lisbeth Olander, som 
kan kontaktes for yderligere oplysninger på 
tlf.: 2335 4056.

Tirsdag den 26. oktober 
kl. 19.00 indbyder menig-
hedsrådet på Hjarnø til 
foredrag i forsamlingshuset 
med stenhugger Filip Møller
fra Horsens, der fører os 
rundt i den symbolik og 
typografi, der kendetegner 
kirkegårdenes skulpturer 
og mindesten. 

Filip Møller er en levende og passioneret for-
tæller, der startede sin kunstneriske karriere, 
da han som teenager var graffiti-maler og med 
egne ord drømte om at ’ … male flotte, nøgne 
kvinder på store, blanke lastbiler.’

FOREDRAG PÅ HJARNØ MED 
STENHUGGER FILIP MØLLER

Stenhugger Filip Møller



Glud og Hjarnø sogne

KIRKEBLADET
Så starter vi igen!
Af sognepræst Ulrik Dige

Det er ikke længere breaking news at de sidste restriktioner for kirkelivet endelig 
er blevet ophævet, men det kan stadigvæk gøre mig glad for udsigten til et 
efterår, hvor gudstjenester, kirkelige handlinger, undervisning og anden kirkelig 
aktivitet i både Glud og på Hjarnø kan forløbe uden både afstands- og arealkrav. 
I det store hele som før Corona-tiden.

Som det ses på 
billedet, startede 
efterårssæsonen med 
at vi fik overstået de 
fra foråret udskudte 
konfirmationer. 
Denne gang også 
med konfirmation 
på Hjarnø – endda 
med udsigt til flere 
i de kommende år.

Og det er næsten symbolsk at det er konfirmationerne, der på denne måde 
skal markere både et farvel til et Coronaplaget år og udsigten til en i langt 
højere grad Corona-fri sæson. Konfirmationshandlingen bygger på en dåb, 
der også ligger bag den enkelte og samtidigt peger ind i den enkeltes fremtid. 

Selvom vi i det meste af Coronatiden har kunnet opretholde gudstjenester, 
handlinger og aktiviteter i et vist omfang, byder jeg således på vegne af begge 
menighedsråd alle velkommen tilbage og håber, at man vil tage godt for sig af 
de tilbud, som dette kirkeblad omtaler.

Kirkebladet udgives af menighedsrådene i Glud og på Hjarnø. Redaktion: Ulrik Dige, 75 68 30 59.
Sats og tryk: Form & Farve, Glud, 75 68 39 33. Forsidevignetten er tegnet af John Madsen.

Og også Ånden 
kommer os til hjælp 

i vor skrøbelighed.
For hvordan vi skal 

bede, og hvad vi
skal bede om, 

ved vi ikke.

Romerbrevet 8,26

KONTAKT

Ældregudstjenester i fælleshuset på Museums-
vænget kl. 11.00: Onsdag den 29/9, 27/10 og 24/11. 
Gudstjenester varer ca. ½ time.

Ved alle højmesser i Glud Kirke samles der ind til 
Glud Sogns Menighedspleje (jule- og konfirmations-
hjælp) med mindre andet nævnes. Bidrag kan gives 
på MobilePay 88415.

Alle billeder i kirkebladet er med mindre andet er 
anført taget af Ulrik Dige.

Glud-Hjarnø Pastorat
Sognepræst: Ulrik Dige
Glud Kirkevej 13, Glud 
7130 Juelsminde 
Tlf. 7568 3059 
Mail: ud@km.dk
Træffes efter aftale. Ikke mandag.

Personregisterfører:
Helle Bruun Sørensen
Mail: hebs@km.dk
Træffes efter aftale.

Glud Sogn
Formand:
Joan Rasmussen
Museumsvej 11 C, 7130 Juelsminde 
Tlf. 3033 5953
Mail: joan.o.rasmussen@gmail.com

Graver: Kirsten Kjær
Tlf. 7568 3743 (graver-kontoret)
Mail: kirkj@km.dk
Træffes efter aftale.

Hjarnø Sogn
Formand og kontaktperson:
Susanne Schibler
Hovedvejen 25, 7130 Juelsminde 
Tlf. 7568 3686 
hjarnoe.camping@dlgmail.dk

Graver: Lilian Kragh 
Tlf. 7568 3609

2021
September
November
December

Gudstjenester i Glud og Hjarnø
September  Glud Hjarnø
Søn. 5. 10.30 v/biskoppen  -  14. set.
Søn. 12. 09.00 10.30 Høst  15. set.
Søn. 19. 10.30 Høst  -  16. set.
Søn. 26. 16.00 Korgudstjeneste 19.00  17. set.

Oktober
Søn. 3. 09.00 Mai  -  18. set.
Søn. 10. - 10.30  19. set.
Søn. 1 7. 10.30 -  20. set.
Søn. 24. 16.00  19.00  21. set.
Søn. 31. 09.00 Mai  -  22. set.

November
Søn. 7.  16.00  10.30  Alle helgens dag
Søn. 1 4. 09.00 Mai  -  24. set.
Søn. 2 1. - 09.00 Mai  Ssik.
Søn. 28. 10.30 19.00  1. sia.

Følg også med på 
Glud - Hjarnø Kirkers facebook-side

Kirkebladet kan afhentes i Dagli'Brugsen i Glud 
og er til gængeligt online på hhv. 
www.sogn.dk/glud og www.sogn.dk/hjarnoe

VIELSER/DØBTE

Sanne og Martin 
med Christian
Billedet bringes med tilladelse.

Nadia og Jonas 
med Maya 
Billedet bringes med tilladelse.

www.sogn.dk/glud
www.sogn.dk/hjarnoe

Hjemmesider:

Årets konfirmander, 2021. Foto: Lis Albertus.


