
HVAD GØR VI TIL PÅSKE?

Glud Kirke har i mange år haft tradition for at 
forsøge at variere påskens gudstjenester med 
forskellige ting: Vi har De Ni Påskelæsninger 
Palmesøndag, vi har haft musikere på besøg 
Langfredag og 2. påskedag plejer at være en 
liturgisk, koncert-gudstjeneste med fokus på 
alle påskens højtidsdage.

I skrivende stund giver det ikke mening at 
præsentere dette års særlige tiltag til påske-
gudstjenesterne, da risikoen for at de pt. 
gældende restriktioner ikke ændrer sig 
nævneværdigt før påske, er for stor. 

Vi har det klar i skufferne, men venter altså 
med at trykke ’Go!’, indtil vi ved, om det giver 
mening at prøve at gennemføre det. Vi skåner 
dermed os selv for de kedelige aflysninger, der 
har været så mange af på det seneste. Til 
gengæld er vi med på, at det kan blive en ud-
fordring at få det offentliggjort, hvis restrik-
tionerne lempes. Følg derfor med på kirkernes 
Facebook-side.

Datoer og klokkeslæt ligger dog fast. Og også 
at der vil blive mulighed for altergang ved en 
eller flere gudstjenester i løbet af påsken.

Til gengæld
 - vover vi endnu engang pelsen og melder ud 
allerede nu, at vi satser på at kunne afholde 
vores traditionsrige gudstjeneste på Glud 
Museum 2. pinsedag den 24. maj kl. 14.00. 
Som altid er der gratis adgang til museet 
forud for gudstjenesten og menighedsrådet 
byder efterfølgende på kaffe i museets café. 

NYE MENIGHEDSRÅD

Der var ikke plads til billeder af de nye menig-
hedsråd i seneste nummer af kirkebladet, så 
de har måttet vente til denne gang. Rådene er 
valgt for perioden 2020-2024.

Hjarnø menighedsråd
Fra venstre: Susanne Schibler (formand), 
Gunnar Jensen, Birthe Østergaard, 
Karin Holst Hansen og Hermann Kragh Hare.

Glud menighedsråd
Fra venstre: Joan Rasmussen (formand), Henrik Nielsen, 
Lisbeth Olander, Lotte Sarkkinen, Mette Andersen og 
Elisabeth Thomsen.

BISKOPPEN KOMMER TIL GLUDBISKOPPELIGT BESØG I GLUD

Biskop Marianne Christiansens annoncerede 
besøg i Glud i seneste kirkeblad blev ikke 
gennemført. Besøget er rykket til søndag den 
25. april kl. 10.30, hvor hun vil være både liturg 
og prædikant ved højmessen i Glud Kirke.

Vi vil prøve at lave en 
festlig gudstjeneste 
for alle og håber på, 
at mange vil benytte 
lejligheden til være 
med denne dag.

Efter gudstjenesten mødes 
Marianne Christiansen med 
menighedsrådet og an-
satte til en bred snak om, 
hvordan det er at være
kirke og menighedsråd.

En af de ting, der nåede at blive gennemført 
inden december-nedlukningen, var årets 
minikonfirmand-forløb. Traditionen tro opførte 
de et krybbespil om Jesu fødsel til gudstjenesten 
i Glud Kirke 1. søndag i advent.

Stående fra venstre: Luna, Noah, Villy, Ellen, Mathilde 
og Gabriel. Siddende fra venstre: Anna, Ingeborg, Ella 
og Mathias. Merle var desværre fraværende da billedet
blev taget.

GLIMT FRA…

Menighedsrådet på Hjarnø har igennem længere 
tid forberedt en restaurering af Hjarnø Kirkes 
altertavle. 

Altertavlen, der er lidt over 200 år gammel, har 
i takt med at årene er gået fået et lidt slidt 
udseende som følge af udtørringsskader. 
Rammeværket og selve maleriet er præget af 
sod og snavs og sollys har udpint både farver 
og forgyldning. 

Når alle tilladelser fra Haderslev Stift og 
Hedensted Provsti er i hus, vil altertavlen blive 
nedtaget og restaureret af konservator Bent 
Jakobsen. Restaureringen vil bestå af farverepa-
rationer og fyldning/kitning af udtørringsrevner. 
Selve maleriet vil blive afrenset og rammen 
nyforgyldt.

Tidsplanen er ikke på plads 
endnu. Der vil selvfølgelig 
komme en periode, hvor 
altertavlen vil mangle i 
kirken, men det får ikke
indflydelse på afholdelsen
af gudstjenester. Menig-
hedsrådet glæder sig til 
at præsentere en ny og 
flot altertavle efter endt 
restaurering.

Altertavlen i Hjarnø Kirke med 
Ulrik Wenzel Tornøes billede 
’Jesus bryder brødet’.

ALTERTAVLE PÅ HJARNØ
 RESTAURERES

Menighedsrådene i Glud og på Hjarnø har set 
sig nødsaget til at udskyde årets konfirmationer, 
der skulle have været afholdt Bededag den 
30. april til søndag den 22. august, hhv. kl. 
09.00 på Hjarnø og kl. 11.00 i Glud.

Beslutningen skal ses på baggrund af både en 
generel vurdering af smittetrykket, gældende 
restriktioner og tendenserne hos andre kirker 
rundt omkring. 

Vi beklager de gener, som en udskydelse måtte 
have forårsaget hos konfirmandfamilierne, men 
håber omvendt på, at vi har øget chancerne for 
at man kan holde konfirmationsfester uden for 
mange begrænsninger.

KONFIRMATIONER 
UDSKYDES OGSÅ I ÅR

GLUD KIRKES BØRNEKOR

 - har selvsagt ligget i dvale siden december, 
hvor den seneste Corona-nedlukning trådte 
i kraft. I skrivende stund ved vi således heller 
ikke, hvornår koret må mødes igen. Men vi 
ved, at tidspunktet kommer – måske også 
på denne side af sommerferien – så man kan 
godt begynde at glæde sig.

Har du lyst til at starte i børnekoret, eller kender 
du nogen, der skal have et prik på skulderen? 
Eller vil du gerne kontaktes, når koret starter 
igen? Så skriv til korleder Johanne Wigh de 
Haas på enten mobil: 4245 4131 eller mail: 
johanne.wighdh@gmail.com

OMBYGNING I KONFIRMANDLOKALERNE

Menighedsrådet i Glud arbejder med en mindre ombygning 
i konfirmandlokalerne. Tilbygningen, der blev bygget i 
midten af firserne, lider under et ikke-handicapvenligt 
toilet, et utidssvarende køkken samt manglende plads 
til opbevaring og afvikling af flere og flere forskellige 
aktiviteter og arrangementstyper.

Menighedsrådet er gået i gang med beskrive og prioritere 
ønsker og skal herefter i samarbejde med Hedensted 
Provsti udarbejde et projekt for renoveringen, der tidligst 
ventes af være færdigt i løbet af 2022.

  Toilet og køkken i konfirmandlokalerne i Glud

PINSE PÅ MUSEET
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Glud og Hjarnø sogne

KIRKEBLADET
Glud Kirke starter læsegruppe
Af sognepræst Ulrik Dige

1) Reservér 18. marts kl. 09.30
2) Spørg din ven eller veninde, om de vil være med
3) Kontakt Lisbeth fra menighedsrådet og sig, du gerne vil være med 
4) Glæd dig

Gør du ovenstående, er du klar til Glud Kirkes nye læsegruppe, hvor der læses helt 
almindelige, danske, skønlitterære bøger. Det er for alle aldre, og det koster ikke 
noget. Vi prøver at lave en aftale med de lokale biblioteker om lån af bøger, så du 
slipper for at skulle købe en ny bog hver måned. Og det kræver ingen forudsæt-
ninger, ud over selvfølgelig lyst til at læse og til at snakke med andre om, hvad 
du læser.

 - Vi vil gerne skabe et forum, der 
fungerer som et socialt netværk, og 
hvor man kan dele læseoplevelser, 
siger Lisbeth Olander fra Glud 
menighedsråd. Hun er tovholder på 
initiativet og tilføjer: - Første gang 
læser vi bogen ’Det er de danske, 
som flygter’ og aftaler dér med de 
fremmødte det videre forløb.

I første omgang er der plads til fire medlemmer i læsegruppen, så antallet 
flugter med det pt. gældende forsamlingsforbud. Det vil foregå i konfirmand-
stuen i præstegården og man skal selv medbringe sin kaffe eller the.

Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte Lisbeth på mob. 2335 4056 
eller mail: lisbetholanderrasmussen@gmail.com

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.

Jesus svarede hende: 
... Men den, der 

drikker af det vand, 
jeg vil give ham, 

skal aldrig 
i evighed tørste.

Joh 4,13-14

KONTAKT

Ældregudstjenester i fælleshuset på Museumsvænget kl. 11.00: Afvikles pt. ikke. 
Kontakt sognepræst Ulrik Dige, hvis du vil orienteres, når de genoptages.

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

Med mindre andet er anført, er billeder i kirkebladet 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
Marts

April
Maj

Gudstjenester i Glud og Hjarnø
Marts  Glud Hjarnø
Søn. 7. 09.00 10.30  3. sif.
Søn. 14. 09.00 -  Midfaste
Søn. 21. 10.30 19.00  Maria Bebudelse
Søn. 28. 16.00 -  Palmesøndag

April
Tors. 1. 09.00 10.30  Skærtorsdag
Fre. 2. 10.30 -  Langfredag
Søn. 4. 10.30 09.00  Påskedag
Man. 5. 16.00 -  2. påskedag
Søn. 11. 09.00 -  1. sep.
Søn. 18. - 19.00  2. sep.
Søn. 25. 10.30 v/biskoppen -  3. sep.
Fre. 30. - 10.30  Bededag

Maj
Søn. 2. 10.30 -  4. sep.
Søn. 9. - 10.30  5. sep.
Tors. 13. 10.30 -  Kr. Him. 
Søn. 16. - 09.00  6. sep.
Søn. 23. 10.30  -  Pinsedag
Man. 24. 14.00 På Glud Museum 10.30  2. pinsedag
Søn. 30. 10.30 -  Trinitatis

Billederne kan også ses på:
Glud - Hjarnø Kirkers facebook-side

Kirkebladet er tilgængeligt på henholdsvis:
http://www.sogn.dk/glud og
http://www.sogn.dk/hjarnoe


