
 

...FORTSAT FRA FORSIDEN

Nye ejere
Graver på Glud Kirkegård, 
Kirsten Kjær, vil kort fortælle 
om kirkegårdens udvikling 
på sigt og herefter vil vi 
fortsætte udendørs ved 
mindegravstedet til en 
officiel genindvielse. 
Menighedsrådet er tak-
nemmelige for, at de nye 
ejere af både Jensgaard 
og Tønballegaard, hhv. 
Frederikke Nissen og 
Allan Nissen, har indvilliget 
i at deltage i genindvielsen.

Tilmelding 
Der serveres et let trakte-
ment og Glud Kirkes børne-
kor medvirker. Pga. Corona 
er der forhåndstilmelding 
senest 10. juni til Lisbeth 
Olander fra menighedsrådet 
på tlf. 2335 4056 eller 
lisbetholanderrasmussen@gmail.com 
Du skal endvidere kunne fremvise et 
gyldigt Corona-pas.

Arrangementet koster 50 kr. pr. person

BISKOPPEN KOMMER TIL GLUDBISKOPPENS BESØG

Intet kirkeblad uden en 
udskydelse af biskop 
Marianne Christiansens 
besøg i Glud Kirke. 
Heller ikke denne gang. 
Således har vi desværre 
været nødsaget til at 
rykke besøget til søndag 
den 5. september 
kl. 10.30, idet biskoppen 
blev tjenstligt forhindret 
søndagen før.

Vi håber at se rigtig 
mange til gudstjenesten.

Palmesøndag havde graver Kirsten Kjær haft 
travlt med at skabe den rigtige udsmykning …

 … og 2. påskedag havde vi traditionen tro en 
efterhånden velkendt trio til at ledsage os 
igennem gudstjenestens 5 påskelæsninger: 
Agnete og Johanne Wigh de Haas og Annelise 
Frederiksen, Juelsminde.

Onsdag den 23. juni kl. 17.00 er der Sankt 
Hans-arrangement for hele familien i Glud 
Præstegårdshave. 

Arrangementet starter traditionen tro med 
at Juelsminde Pigegarde kl. 17 marcherer fra 
Dagli’Brugsen i Glud med kurs mod præste-
gårdshaven. Hér de giver en lille koncert og 
akkompagnerer til midsommervisen. 

Sognepræst Ulrik Dige holder en lille båltale og 
herefter er der snobrødsbagning, pølser, kaffe 
mv. omkring bålet og i haven. Arrangementet 
slutter, så man fint kan nå de traditionelle 
Sankt Hans-arrangementer i omegnen senere 
på aftenen.

Pga. Covid19 er der forhåndstilmelding senest 
tirsdag den 21. Alt efter udviklingen i pandemien 
skal man påregne muligheden for at der indføres 
et deltagerloft. Du skal endvidere medbringe og 
forevise et gyldigt Corona-pas. 

Du kan tilmelde dig til præsten via telefon, mobil, 
kirkens Facebook-side mv. Pris for arrangementet 
er 25 kr. pr. voksne og 10 kr. for børn, der ikke er 
fyldt 10 år. Der betales ifb. med arrangementet 
og kun via MobilePay.

Juelsminde Pigegarde i præstegårdshaven i Glud i 2019

FAMILIE-SANKT HANS 
I PRÆSTEGÅRDSHAVEN

I Hjarnø Kirke konfirmeres 
søndag den 22. august kl. 09.00:
Andrea Viola Küster Jensen

I Glud Kirke konfirmeres 
søndag den 22. august kl. 11.00:
Andreas Wendel Nielsen
Anne Buhl-Christensen
Casper Lauritsen
Cecilia Thorbek Sørensen
Ellen Baden Jensen
Frederik Schreiber Brixensen
Isabella Louise Evers
Jesper Skytte Mortensen
Julia Skytt-Bendixen
Kirstine Trøster Sørensen
Kristine Shubhangi Friis
Lucca Krogh-Tromborg
Magnus Hansen Thorgaard
Marinus Bøgen Jensen
Monique Legind Nørgaard
Pernille Skibsted Sønderskov
Smilla Munch Petersen
Sylvester Lykke Jensen
Victor Søgaard Lyngkær Pedersen

Konfirmation 2022
Indskrivning til konfirmation i Glud og på 
Hjarnø Bededag, fredag den 13. maj, kan 
kun ske elektronisk. Se link til indskrivning 
på de respektive kirkers hjemmesider, 
hhv. sogn.dk/glud og sogn.dk/hjarnoe

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med 
indskrivningen, er du velkommen til at 
kontakte sognepræst Ulrik Dige.

Obligatorisk info-møde for både forældre og 
konfirmander onsdag den 6. oktober kl. 19.00 
i Glud Kirke. Tilmelding ikke nødvendig. 
Konfirmanden skal være indskrevet til 
undervisning forud for mødet.

Første undervisning er onsdag den 13. oktober 
kl. 13.30.

KONFIRMATION 2021

Børnehuset Giraffen blev pga. Corona snydt for 
deres årlige påske-gudstjeneste, som vi i stedet 
for konverterer til en Sankt Hans-gudstjeneste 
i Glud Kirke tirsdag den 22. juni kl. 10.00. 

Selvom det vil foregå i absolut øjenhøjde med 
de 3-6-årige, er alle andre velkomne. Og vi er 
allerede i fuld gang med at finde ud af i hvilket 
omfang man kan have bål i kirken…

Søndag den 27. juni kl. 10.30 henlægger vi igen i 
år søndagsgudstjenesten til præstegårdshaven. 
Vi sidder i den del af haven, der ligger tæt på 
konfirmandstuen, så vi i tilfælde af at vejret ikke 
arter sig, har en nem løsning ved hånden. Guds-
tjenestens musikalske islæt leveres af Johanne 
og Agnete Wigh de Haas. Menighedsrådet byder 
ved denne lejlighed på kirkekaffe.

SANKT HANS-GUDSTJENESTER

Biskop Marianne 
Christiansen

Med nogle årtiers forsinkelse har Glud menig-
hedsråd fået lavet skilte med teksten på de to 
gravsten, der pryder våbenhuset i Glud Kirke.

I våbenhusets højre side ses gravstenen lavet 
til Søren Jørgensen Raarup, sognepræst i Glud 
og på Hjarnø i perioden 1583 - 1617 og dennes 
hustru Maren Jensdatter.

I våbenhusets venstre side ses stenen lavet 
til Søren Andersen Jelling, der var sognepræst 
i Glud og på Hjarnø i perioden 1618 - 1681 og 
dennes hustru Maren Sørensdatter.

Menighedsrådet er glade for på denne måde 
at give kirkens besøgende bedre mulighed for 
at læse om to af de personer, der står centralt 
i sognets historik.

Igen i år runder vi sommeren af med en udendørs-
gudstjeneste.
Således vil vi søndag den 15. august kl. 19.00 
holde gudstjenesten på arealet mellem kirke-
gårdens stendige og vandet og på denne skønne 
plet indlede både vores "farvel til sommeren" 
og et tilsvarende "goddag til efteråret".

SKILTE TIL MINDEPLADER

Søren Jørgensen
Raarups gravplade.

Søren Andersen
 Jellings gravplade

Årets konfirmander, der har fået deres konfirmation 
udskudt til søndag 22. august.

UDENDØRSGUDSTJENESTE 
PÅ HJARNØ

GLIMT FRA...

Bregneblade på plads Palmesøndag.

Fra venstre: Agnete, Johanne og Annelise.

Frederikke Nissen, 
Jensgaard

Allan Nissen, 
Tønballegaard

ÅRETS KONFIRMANDER



Glud og Hjarnø sogne

KIRKEBLADET
Genindvielse af Glud-slægtens 
mindegravsted
Af sognepræst Ulrik Dige

Torsdag den 17. juni 
kl. 17.00 indbyder Glud 
Kirke i samarbejde med 
Glud Museum til et 
kombineret foredrags- 
og genindvielsesarrange-
ment af Glud-slægtens 
mindegravsted på Glud 
Kirkegård.

Opfriskning
Gravstedet, der er hvilested for Glud-slægtens ejere af Jensgaard, har igennem 
længere tid trængt til en opfriskning af indretning, beplantning mv. Dette 
arbejde nærmer sig nu sin afslutning og menighedsrådet synes, at det fortjener 
en markering pga. den afgørende betydning som slægten har haft for Glud by 
og kirke igennem tiden.

Foredrag
Til at samle de historiske tråde har menighedsrådet allieret 
sig med projektleder på Glud Museum, Jens Kjær, der i kirken 
vil indlede arrangementet med et historisk foredrag om 
Glud-slægten og dens mangeårige besiddelse af både 
Jensgaard og Tønballegaard og Glud og Hjarnø Kirker. 

(fortsættes på næste side)

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 pga. smittefare. 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.

Alle billeder i kirkebladet er enten taget af Ulrik Dige, 
bragt med tilladelse eller downloadet fra Pixabay.com

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
Juni
Juli

August

Gudstjenester i Glud og Hjarnø
Juni   Glud Hjarnø
Søn. 6. 09.00 10.30  1. set.
Søn. 13. 10.30 -  2. set.
Søn. 20. 10.30 19.00  3. set.
Søn. 27. 10.30 Præstegårdshaven -  4. set.

Juli
Søn. 4. - 10.30  5. set.
Søn. 11. 10.30 -  6. set.
Søn. 18. - 10.30  7. set.
Søn. 25. 09.00 -  8. set.

August
Søn. 1. - 09.00 Mai  9. set.
Søn. 8. 09.00 -  10. set.
Søn. 15. 10.30 19.00 Udendørs  1 1. set.
Søn. 22. 1 1.00 Konfirmation 09.00 Konfirmation  12. set.
Søn. 29. 09.00 10.30  13. set.

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

Glud-slægtens gravsted 
under renovering

VIELSER/DØBTE

Pernille og Jonas med Hugo. 
Billedet bringes med tilladelse.

Karina og Jakob med Ida, 
storebror Carl og pastor 
Rikke Mai, Barrit-Vrigsted. 
Billedet bringes med tilladelse.

Jens Kjær.
(fortsættes på næste side)

Jens Kjær.


