
 

Lørdag den 7. december kl. 16.00  
med Juelsminde Pigegarde. Gratis adgang. 

Onsdag den 11. december kl. 19.30  
med Vor Frelsers Kirkekor (Vejle) Gratis adgang.

JULEKONCERTER GLUD KIRKE

JULEKONCERTER HJARNØ KIRKE

GLIMT FRA...

GLUD KIRKES ANNONCERING

VIELSER/DØBTE ADVENTSGUDSTJENESTER 
I GLUD OG PÅ HJARNØ

GUDSTJENESTEOVERSIGTEN I 
 KIRKEBLADET…

1. søndag i advent:
 • Hjarnø: Gudstjeneste kl. 09.00
 • Glud: Højmesse kl. 10.30  
  Trompetist Morten Magni medvirker.

2. søndag i advent:
 • Glud: Højmesse med  
  minikonfirmandernes krybbespil.

3. søndag i advent:
 • Hjarnø og Glud: Luciagudstjenester   
  hhv. kl. 14.00 og 16.00.
  På Hjarnø er det øens børn, der går   
  Luciaoptog og i Glud er det Glud  
  Kirkes Børnekor.

4. søndag i advent:
 • Glud: De Ni Læsninger kl. 16.00

Som nævnt andetsteds dækker dette nummer 
af kirkebladet et par måneder mere end normalt, 
hvilket bl.a. betyder, at både Glud og Hjarnø  
kirkers arrangementer og gudstjenester i løbet 
af påsken 2020 ikke når at blive omtalt i Kirke- 
bladet og, at de i stedet vil blive annonceret  
via andre medier såsom Facebook, Juelsminde 
Avis mv.

Denne forskydning af Kirkebladets dæknings-
periode er medvirkende årsag til at menigheds-
rådet i Glud igangsætter en proces med  
generelt at genoveje sin annoncering.  
I mange år har denne været kendetegnet  
mestendels ved plakater på Glud Skole og 
i Dagli’Brugsen i Glud, annoncer i Juelsminde 
Avis og Glud-Hjarnø Pastorats Facebook-profil 
– foruden selvfølgelig kirkebladet og i minimal 
grad på sognenes respektive hjemmesider. 

… dækker to måneder mere (marts og april) end 
normalt. Ændringerne skyldes alene sognepræst 
Ulrik Diges studieorlov i januar, februar og marts 
og praktisk tilrettelæggelse af samme periode.

Næste kirkeblad kommer således først til maj, 
og vil dække perioden maj, juni, juli og august, 
og herefter de faste intervaller. 

Det er ikke alle arrangementer i marts og april, 
der er nået at komme på plads til dette nummer 
og vil i stedet blive omtalt i aviser, på kirkernes 
Facebook-sider mv.

Torsdag den 5. december kl. 19.00 med  
Ensemble Equilibrio. Gratis adgang.  
Glögg og æbleskiver efter koncerten.

Ændre til hvad?
Det, der er udfordringen i vores nuværende måde 
at annoncere på, er bl.a., at plakater er dyre og 
svære at finde et centralt sted at hænge op og 
hvor alle folk kommer. Mange har ikke et ærinde 
på skolen og ikke alle handler i Dagli’Brugsen. 
Det sidste betyder endvidere, at vi heller ikke 
kan være sikre på, at alle får mulighed for at 
tage et eksemplar af kirkebladet, når disse ikke 
længere husstandsomdeles. Og vi er ligeledes  
i tvivl om, hvor mange der ser vores rubrik-
annoncer i Juelsminde Avis.

Facebook-afstemning
I begyndelse af november havde vi en lille – og 
lidt tilfældig etableret – afstemning på vores 
Facebook-profil om, hvorvidt folk mente, at 
der var størst chance for, at de ville se vores  
annoncering i enten Juelsminde Avis eller på 
Dagli’Brugsens lystavle. Uanset om man i øvrigt 
ellers anså det for at være sandsynligt, at man 
ville deltage i det, der nu annonceredes for.  
Ud af 30 besvarelser svarede 23, at der var størst 
chance for at de ville se annonceringen, hvis den 
var at finde på Dagli’Brugsens lystavle.

Ugentlig gudstjeneste
Resultatet af eksempelvis afstemningen på 
Facebook vil selvfølgelig indgå i menigheds- 
rådets videre overvejelser. Vi glemmer ikke, at 
der ikke skal gambles med annonceringen af 
den ugentlige gudstjeneste. Men vi håber også 
på en forståelse for, at enhver annoncering 
løbende bør gås efter i sømmene og for hvordan 
effektiv annoncering er betingelsen for at begge 
menighedsråd både kan understøtte og styrke 
det lokale kirkeliv.

Glud Sogns Menighedspleje beder om et bidrag til den 
julehjælp, som menighedsplejen stiller til rådighed for 
ansøgninger. Vi modtager bidrag på MobilePay 88415,  
i kirkebøsserne og i raslebøssen ved kassen  
i DagliBrugsen i Glud. 

Siden oprettelsen sidste år har menighedsplejen både 
ydet jule- og konfirmationshjælp. På forhånd tak til  
både firmaer og privatpersoner for ethvert bidrag. 

Ansøgningsskema til julehjælp kan  
downloades på www. sogn.dk/glud

Cecilie og Jeppe  
med Lucia

Årets konfirmander på arbejde på Glud Kirkegår.

Glud Kirkes Børnekor

Diana og Jonas
Børnehaven til høstgudstjeneste i Glud Kirke

Årets minikonfirmander

Juelsminde Pigegarde

Vor Frelsers Kirkekor

Jennie og Steffen

Camilla og Christian 
med Karoline

Trompetist Morten Magni

Alle billeder bringes med tilladelse.



Glud og Hjarnø sogne

KIRKEBLADET
Birgitte Nørgaard Warming  
vikar i Glud-Hjarnø
Det bliver pastor Birgitte Nørgaard Warming, der skal vikariere for sognepræst 
Ulrik Dige i dennes studieorlov i perioden januar, februar og marts 2020. 

Birgitte, der er 52 år gammel, er cand. teol. fra 
Århus Universitet og har været præst i 18 år, 
senest i Odder, hvor hun også er bosiddende  
med sin mand og yngste datter, der går i 2.g.  
– Jeg glæder mig til at holde gudstjenester, 
undervise konfirmander og løse alle de øvrige 
opgaver sammen med jer, siger Birgitte, der 
pt. er vikar i Simon Peters Kirke i Kolding og  
tidligere har arbejdet 5 år i Danmission med 
 organisationens bagland og frivillige. 

Første gang man vil kunne opleve Birgitte på 
prædikestolen er således nytårsdag på både 
Hjarnø og i Glud.  

Birgitte forbliver bosiddende i sit hjem i Odder i vikarperioden (hvilket er normal 
praksis på området), men vil selvfølgelig have adgang til embedslokalerne i  
præstegården til brug ved samtaler osv. Det er således også Birgitte, der vil  
varetage alle kirkelige handlinger i perioden (gudstjenester, begravelser, under-
visning, samtaler). Ulrik Dige er ikke i tjeneste i studieorlovsperioden. 

Birgittes kontaktoplysninger vil fremgå af kirkebladet og Ulrik Diges  
telefonsvarer og mail vil i perioden også henvise til hende. – Vi byder Birgitte 
hjerteligt velkommen og er meget glade for hendes lyst til at tage en tjans 
både her i Glud og på Hjarnø, siger formand for menighedsrådet i Glud,  
Joan Rasmussen.

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.

Hvilken gud er som du, 
der tilgiver skyld og 

bærer over med synd 
hos den rest, du ejer?

Mikas Bog 7,18

KONTAKT

Onsdagsgudstjenester kl. 11.00 i fælleshuset på Museumsvænget 29/1, 26/2, 25/3 og 29/4. Alle er velkomne.

Ved alle højmesser i Glud kirke samles der ind til Glud Sogns Menighedspleje med mindre andet nævnes. 

Indsamlingsresultater fremgår af kirkens årsregnskaber, der kan ses på www.sogn.dk/glud  
eller ved henvendelse til Glud Kirkes personregisterfører.

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

Sognepræst-vikar:
Birgitte Nørgaard Warming
Tlf. 6129 6669
Mail: bnw@km.dk
Træffes efter aftale.

Personregisterfører:
Janni Grotkær Nielsen
Mail: jgni@km.dk
Træffes efter aftale.

Glud Sogn
Formand: 
Joan Rasmussen
Søborgvej 17, 7130 Juelsminde 
Tlf. 3033 5953
Mail: joan.o.rasmussen@gmail.com

Næstformand/kirkeværge: Henrik Nielsen
Kasserer: Mads Lorenzen
Kontaktperson: Lisbeth Olander
Lotte Sarkkinen

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

Næstformand: Kirstine Jensen
Kasserer: Gunnar Jensen
Kirkeværge: Kirstine Jensen
Sekretær: Irma Damgaard 
Jens Andersen

Graver: Lilian Kragh 
Tlf. 7568 3609

2019
December 

 
2020 

Januar 
Februar 

Marts 
April

Gudstjenester i Glud og Hjarnø
December  Glud                                   Hjarnø 
Søn. 1.  10.30  09.00 1. sia.
Søn. 8.  10.30  - 2. sia.
Søn. 15.  16.00 Lucia  14.00 Lucia  3. sia.
Søn. 22.  16.00 D9L  - 4. sia.
Tirs. 24.   11.00 For børn 14.30 Juleaften
  16.00  
Ons. 25.  10.30  - Juledag
Tors. 26.  - 10.30 2. juledag
Søn. 29.  - - Julesøndag 

Januar 2020
Ons. 1.  16.00 14.00 Nytårsdag
Søn. 5.  10.30 - Helligtrekongers søndag
Søn. 12.  - 10.30 1. sehtk.
Søn. 19. . 10.30 Mai - 2. sehtk.
Søn. 26.  09.00 10.30 3. sehtk.

Februar
Søn. 2.  16.00 Kyndelmisse - Ssehtk.
Søn. 9.  09.00 10.30 Septuagesima
Søn. 16.  10.30 - Seksagesima
Søn. 23.  10.30 19.00 Fastelavn

Marts
Søn. 1.  09.00 10.30 1. sif.
Søn. 8.  10.30 09.00 2. sif.
Søn. 15.  10.30 - 3. sif.
Søn. 22.  09.00 Mai - Midfaste
Søn. 29.  - 10.30 Maria beb.

April
Søn. 5.  10.30 - Palmesøndag
Tors. 9.  09.00 10.30 Skærtorsdag
Fre. 10.  16.00 - Langfredag
Søn. 12.  10.30 09.00 Påskedag
Man. 13.  16.00 - 2. påskedag
Søn. 19.  - 19.00 1. sep.
Søn. 26. 10.30 - 2. sep.

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

Birgitte Nørgaard Warming

7130 
Agertoften 2, Glud
7130 Juelsminde

 

Træffes ikke jan, feb og mar.


