
Af Gitte Sandager Bjerre 

I august måned mistede vi en af de 
allerbedste danske digtere som vi 
havde. Simon Grotian, blev kun 57 
år, men sikken et livsværk af digte 
og salmer han efterlod sig.

På sin vis er hans salmer vanskelige 
at forstå, - og jeg havde opgivet alt 
om at bruge noget af hans digtning 
og alligevel, så ville hans salmer ikke 
rigtig slippe, - der er noget i dem, - 
noget som taler til os et helt andet 
sted end i forstanden. Det taler 
til noget dybt inde i os, - til vores 
instinkt. Og sådan er det jo også med 
troen. Den kan ikke gribes og forstås 
med fornuften og forstanden, men 
den kan mærkes i livet OG Gud hol-
der fat i os, - troen, Gud, Helligånden 
bliver ved med at være der. Den vil 
ikke slippe, selvom vi måske nogle 
gange kunne ønske, at den ville. 

Herren Svinger tryllestaven:

Herren svinger tryllestaven
over duerne på graven
tro og håb og kærligheden
spreder han i verdenshveden
livet har en evig far. 

Se, han blåner gennem altet
hér står vi med hjertesaltet
kærligheden fletter stige
ud i hans galakserige
livets skat er lys i nat. 

Lysestagen over bjerget
skinner på en morgenhærget
glasset springer om min trængsel
og jeg løber fra mit fængsel
ind i solens strålefavn. 

Ønsker alle en glædelig sommer i 
solens strålefavn.

Herren svinger tryllestaven!

Nr. 2 April - Juli 2020 82. årg.

Udgivet af Hvejsel – Ildved menighedsråd ved sognepræsten

Til samtlige husstande



Påskelammet og Guds Lam

Hvorfor spiser vi lam til påske?
Ja, hvorfor spiser vi lam, når vi mødes til vores skærtorsdagsmiddag. Det gør vi 
af to grunde. 

I det gamle testamente har vi beretningen om hvordan jøderene levede i fange-
skab i Egypten. Farao ville på trods af gentagne løfter om det modsatte ikke lade 
dem rejse, for de var en vægtig arbejdskraft. Og vi får beretningen om de ti plager. 
Den sidste plage var den hvor Gud gav jøderne besked på at smøre dørstolperne 
til deres huse med frisk blod fra et lam. Den sidste plage var nemlig, at alle famili-
er skulle miste deres første fødte, men hvor dørstolperne var smurt med blod ville 
dødens engel gå forbi. Jøderne blev frelst og kom efterfølgende ud af Egypten.

Derfor fejrer jøderne påske, og derfor var Jesus også på vej til Jerusalem for at 
fejre påske og spise lam ifølge hans slægts tradition. 

I Det Nye Testamente kaldes Jesus ofte "Guds Lam", der ofrer sig selv for men-
neskenes skyld. Så lammet er også et billede på Jesus.

Så når vi mødes og spiser skærtorsdagsmiddag sammen i konfirmandstuen efter 
gudstjenesten ligger der en urgammel tradition og symbolik i at det netop er lam 
vi spiser. 

Vi spiser sammen i fællesskab for at mindes Jesu sidste måltid sammen med 
sine disciple. Det var den aften han indstiftede nadveren og fortalte os at brø-
det og vinen var hans legeme og blod. Og vi skal spise det for at mindes ham. 
Vi skal spise det for at vide at han er ét med os. Vi er aldrig alene, og vi skal 

2



Konfirmationer

3. maj 2020 kl. 10.30 i Ildved:
Mikkel Christiansen, 
Ådalvej 46, 7160 Tørring
Jeppe Bygvrå Laursen, 
Agervej 14, 7300 Jelling
Maja Elisabeth Frøkiær, 
Ildvedvej 14, 7300 Jeling

10. maj 2020 kl. 10.30 i Hvejsel
Ditte Stokkendahl Petersen, 
Hvejselvej 37, 7300 Jelling
Denice Østergaard Larsen, 
Hvejselvej 27, 7300 Jelling
Rasmus Dall Kristensen, 
Hvejselvej 63, 7300 Jelling
Sally Kathrine Hundahl, 
gl. Tingvej 10, 7300 Jelling
Celina Maia Hundahl, 
gl. Tingvej 10, 7300 Jelling 

BØN NR. 1

Du som kender
mørkets gåde.

Du som gik lysende
gennem dem lange nat,
såret, dog fuldkommen, hel.

Styrk alle os,
hvis hjerter er
armeret med kun fjer.

(Helle S. Søttrup)

spise sammen for netop at fejre det fællesskab 
vi som døbte har med hinanden. Skærtorsdag 
sad de alle med ved bordet: Ham der forrådte, 
ham der svigtede, ham der tvivlede og alle de 
andre. Der er plads til os alle sammen.

Jeg håber at rigtige mange i år igen vil komme 
til påskemiddag, med lam, vin, påskeæg og 
fællesskab skærtorsdag aften i konfirmand-
stuen (se andet steds i kirkebladet)

3



Konfirmandindskrivning

Kære kommende konfirmander 2021 og forældre
i Hvejsel og Ildved sogne 

Der er konfirmation for jeres barn / jeres årgang:

I Ildved kirke d. 2. maj 2021 kl. 10.30
I Hvejsel kirke d. 9. maj 2021 kl. 10.30

Og hvordan er det nu lige med konfirmationer 
og konfirmationsforberedelse?

Hvor skal man gå til præst, hvor kan man bliver konfirmeret og hvornår er det?

Bor man i Hvejsel sogn, eller føler sig knyttet til sognet, har man mulighed for at 
gå til præst i Hvejsel og blive konfirmeret i Ildved eller Hvejsel kirke. 

Skulle tidspunktet for forberedelsen ikke passe sammen med ens skole (det pas-
ser dog altid med Bredager og friskolen i Jelling), har man også mulighed for at 
følge forberedelsen det sted man går i skole, og så blive konfirmeret i Hvejsel 
eller Ildved kirke.

Til konfirmationsforberedelsen skal vi snakke om Gud og tro, - hvad kommer 
det mig ved? Høre fortællingen om Jesus og synge nye og gamle salmer. Og aller 
vigtigst, så skal vi tale om livets store spørgsmål og hvad det vil sige at være men-
neske.

Der er indskrivningsgudstjeneste i Hvejsel kirke d. 23 aug. kl. 10.30. 

Har I spørgsmål, så må I gerne sende mig en mail på gsw@km.dk 
eller ringe på 75873322.

Jeg glæder mig til at møde de nye hold, Gitte
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Præstegårdsfestival 
d. 14 juni 
kl. 15.00 til 19.00 

Så er vi klar igen,- eller det bliver vi.

Har du lyst til at biddrage?

Vil du:
• Bage en kage
• Synge eller spille
• Stå i bod
• Hjælpe med at passe bål
• Fortælle underholdende  

vittigheder fra scenen
• Hjælpe med at gøre klar
• Lave noget snobrødsdej
• Dele programmer ud
• Hjælpe med at rydde op

Ja så har vi brug for dine evner.

Og har du lyst til at hjælpe, så ringer eller skriver du til mig (Gitte) på 
gsw@km.dk eller 75873322. Der er brug for alle slags evner og musikere.

Vi glæder os til en dag med sol og musik, pølser og godt humør, kage og hygge i 
haven og håber at rigtig mange vil bakke op om denne dag.

Arrangementet er gratis. 

Kaffe, kage og snobrødsdej er gratis.

En pølse m. brød koster 10 kr, en sodavand 10 kr. og en fadøl 20 kr. 

SÅ SÆT KRYDS I KALENDEREN OG TAG HELE FAMILIEN OG ET 
TÆPPE UNDER ARMEN.

Præs   egårds

Hvejsel Præstegård, 14. juni kl. 15-19

Kom og mød din nabo
i en glad stemning

af leg og spil,
bål og grill,

musik og sang (lokale kunstnere)
og tror vi masser af solskin!

- for HELE familien!

Der vil blive serveret kaffe/te og kage.
Salg af sodavand, fadøl, vin, grillpølser og kold kartoffelsalat.
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Arrangementer 

Børneteater 22. april kl. 17.00 i Hvejsel kirke, 
med efterfølgende pizza i konfirmandstuen

JESUS 
Musikforestilling for børn og barnlige sjæle

“Og det skete i de dage” proklamerer Historiefortælleren, og fortsætter med 
sære ord som “udskrive”, “alverden” og “mandtal”. “STOOOP” siger Jesus mor, 
Maria “det er der ingen, der forstår. Bare fortæl, hvad der skete! Og brug almin-
delige ord”. Historiefortælleren lader musikken brede sig forklarende ud over 
den store fortælling om Biblens superhelt nr. 1: Jesus. 
Så er vi i gang!
Vi møder Josef, den ene og den anden Johannes, et brudepar, en due og selvføl-
gelig Jesus venner, disciplene. Alle går de et stykke af vejen sammen med Jesus: 
Fra krybben i Betlehem til død og opstandelse i Jerusalem. Maria spiller og kom-
menterer med fra start til slut.
Undervejs spiser publikum madpakke med Jesus, ser ham gøre mirakler, hel-
brede og hører ham fortælle historier som ingen anden.

Vi skal opleve sjov og alvor, lammende tristhed og stor glæde. Sammen.

Særlige gudstjenester 

PÅSKEN
Palmesøndag Ildved kirke kl. 10.30: Vi nærmer os 
Jesu sidste dage. Palmesøndag red Jesus ind i Jerusalem 
på et æsel, og jublen var stor, - nu kom han, - folkets frelser.

Skærtorsdag Hvejsel kirke kl. 17.00: Jesus spiser 
det sidste måltid sammen med sine disciple, og det første 
sammen med os, - vi fejrer nadverens indstiftelse ved at 
spise sammen i konfirmandstuen efter gudstjenesten.

Langfredag Ildved kirke kl. 10.30: flaget er på halv, 
der er hverken lys eller blomster på alteret. Denne dag 
blev Jesus hængt på korset og gudstjenesten vil være en 
vekslen mellem sang og læsninger.
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Påskedag Hvejsel kirke kl. 10.30: Påskeliljerne pynter kirken. Graven brast 
og Jesus genopstod. Vi fejrer at med Jesus død og genopstandelse har livet i Guds 
hånd vist sig stærkere end døden. Der er altid håb og liv, selv i dødens mørke.

2. påskedag Jelling kirke kl.10.30: Vi bliver i gårsdagens jubel, - det tager
tid at forstå det store som er sket for os.

Konfirmationer: Der er konfirmation i Ildved kirke d. 3 maj kl. 10.30 og der 
er 3 konfirmander og der er konfirmation i Hvejsel kirke d. 10 maj kl. 10.30 og 
der er 5 konfirmander. Dvs. at der er plads i kirkerne til at man kan komme og 
fejre sognets konfirmander.

Aftenen før St. Bededag. Traditionen tro medvirker Hvejselkoret v. denne 
aftenandagt før st. bededag. Kom og nyd en stund i kirken med vores dejlige kor, 
de vil synge og der vil være et par læsninger, en bøn og et par fællessalmer. Efter 
andagten spiser vi varme hveder og synger et par sange i konfirmandstuen.

Sogneudflugt søndag d. 30 aug. 

Søndag d. 30. august tager vi på sogneudflugt. Turen går til gudstjeneste i Hader-
slev domkirke, med efterfølgende rundvisning i den ny restaurerede domkirke. 
Efter en god frokost kører vi til Christiansfeld hvor vi vil få en rundvisning og 
fortælling om brødremenigheden, som jo ligesom Jelling er UNESCO-verdens-
arv. Dagen slutter med kaffe og kage på Skamlingsbanken. Børn som ikke er 
konfirmerede er gratis med, ellers er prisen for hele dagen 150 kr. + drikkevare 
til frokosten.

8.30 Afgang fra Hvejsel kirke (der serveres morgenmad i bussen)
10.00 Gudstjeneste i Haderslev domkirke
11.20 Rundvisning i domkirken
12.30 Frokost (Der er endnu ikke helt på plads hvor, men det bliver godt)
14.00 Besøg og rundvisning i Christiansfeld
16.00 Kaffe på Skamlingsbanken
Ca. 17.30 Hjemkomst

Tilmelding sker til Fritse Madsen på 60633254 senest d. 21 aug, - men vil du 
sikre dig en plads, - så meld dig til med det samme

7



Lever kirken og det kirkelige liv 
bare af sig selv? 

At være kirke er mange ting, - det er ikke blot bygningerne som står så smukt i 
både Ildved og Hvejsel, det er også alt det som sker i og omkring dem. Og nogle 
gange er det måske lidt svært at få øje på hvad kirken tilbyder til mig og mit liv, - 
til os her i vores sogn. Så her et lille rids over hvad der egentlig foregår her hos os.

• Minikonfirmandforberedelse
• Konfirmationsforberedelse
• Voksenkor
• Foredrag
• Filmaftenener
• Snak-på-livet-løs aftener
• Skærtorsdagsspisning
• Varme hveder arrangement
• Koncerter
• Præstegårdsfestival
• Sogneudflugt
• Børneteater m. pizza bagefter
• Mulighed for en stille stund i kirkerne, (de er åbne fra 7.00 – 20.00 hver dag) 

Samtaler med præsten
• Dåb, konfirmation, bryllup og begravelser
• Sorggruppe
• Og selvfølgelig gudstjenester!!!

Alle aktiviteter er selvfølgelig, på mere eller mindre tydelig vis, båret af at vi er 
kirke. Aktiviteterne er til dels lovgivningsbestemt og til dels nogen som menig-

Fortsætter på side 13 --> 8



FÆLLESSIDER FOR JELLING • KOLLERUP-VINDELEV • HVEJSEL-ILDVED SOGNE

FRILUFTS-
GUDSTJENESTE
Mandag den 1. juni, 2. pinsedag, kl. 14.00 er der traditi onen 
tro pinsegudstjeneste i Hvejsel præstegårdshave for Jelling, 
Kollerup- Vindelev og Hvejsel – Ildved sogne. 
Gitt e Sandager Bjerre prædiker og kirkespirekoret medvir-
ker. Tag et tæppe med som kirkebænk (der er også sti llet 
et antal stole op) og vær med ti l at synge i det grønne. Eft er 
gudstjenesten hygger vi os i haven med kaff e, saft  og hjem-
mebag.

Alle er hjertelig velkomne.

SORGGRUPPE
Hvad er en sorggruppe?
En sorggruppe er et ti lbud ti l voksne mennesker, både mænd og kvinder, der har mistet et men-
neske som stod dem nær. En gruppe består af max. 8 personer, en gruppeleder og en medleder 
og vi mødes 8 onsdage fra kl. 19.00 ti l 20.30.
Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage, fx om man kommer i kirken eller ej.

Vi ved alle, at vi kommer ti l at miste en dag, men alligevel kommer det oft e bag på os, hvor svært 
og tungt det er. Sorgen tager ti d, for mange lang ti d, og det slider på en selv, samti dig med at 
sorgen kan være svær at forstå for ens omgangskreds. Derfor kan det være en stor befrielse at 
have et frirum, hvor man kan tale med andre, der ligeledes har mistet en eller fl ere de holdt af. 
Sorggruppemøderne giver mulighed for at dele de tanker, der trænger sig på. Det er ikke en 
gruppe, hvor man er i terapi, men en gruppe, hvor man deler tanker, følelser og erfaringer med 
hinanden. 

Tidligere sorggruppedeltagere har sagt:
• Det forbavsede mig så stærkt et fællesskab jeg kom ti l at føle med de andre i gruppen.

Jeg kendte dem slet ikke, men vi deler en erfaring: sorgen.
• Vi har tavshedspligt – så der bliver ikke sladret, det er rart.
• Her kan jeg tale uden at skulle tage hensyn ti l andre, - jeg kan sige lige præcist det,

der ligger mig på sinde.
• Skønt at kunne få lov at fortælle min historie igen og igen, - familie og venner er ved at

være trætt e af det.
• Hvor er det godt at høre andre har det lige som mig!!!!
• At gå i sorggruppe er det bedste jeg har gjort – overvejer du det, så tag med.

Den næste sorggruppe begynder først i oktober og fortsætt er hen i januar.
Har du lyst ti l at være med, eller vil du vide mere er du velkommen ti l at henvende dig ti l mig 
(Gitt e Sandager Bjerre) på 75873322 eller gsw@.km.dk
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Torsdag 9. april Skærtorsdag 19.30 KB11 19.30 BRM 17.00 GSB12

Fredag 10 april Langfredag 10.30 KB10 10.30 BRM14 10.30 GSB10+14

Søndag 12. april Påskedag 10.30 KB 10.30 BRM9+14 10.30 GSB14

Mandag 13. april 2. påskedag 10.30 BRM 
Søndag 19. april 1.s.e.påske 10.30 KB 9.00 KB 10.30 GSB14

Lørdag 25. april 10.30 BRM1

Søndag 26. april 2.s.e. påske 10.30 BRM 9.00 BRM 10.30 GSB14

Lørdag 2. maj 9.30 KB1 
11.00 KB1

Søndag 3. maj 3.s.e påske 10.30 KB14 10.30 BRM14 10.30 GSB1

Torsdag 7. maj 19.00 GSB2

Fredag 8. maj Bededag 9.30 GSB1  10.30 BRM
11.00 GSB1

Søndag 10. maj 4.s.e. påske 10.30 KB1  10.30 BRM 10.30 GSB1

Søndag 17. maj 5.s.e.påske 10.30 KB 9.00 GSB 10.30 GSB14

Torsdag 21. maj  Kristi  Himmelfart 10.30 KB 10.30 BRM1 9.00 KB 
Søndag 24. maj 6.s.e.påske 10.30 GSB 10.30 BRM14 9.00 GSB
Søndag 31. maj pinsedag 10.30 KB 10.30 BRM 10.30 GSB14

Mandag 1. juni 2. pinsedag 14.003 GSB 
Søndag 7. juni Trinitati s søndag 10.30 BRM14 9.00 BRM 10.30 GSB14

Søndag 14. juni 1.s.e.trin 10.30 KB 10.30 BRM14 15.004

Søndag 21. juni 2.s.e.trin 10.30 KB 14.00 BRM5 9.00 KB
Søndag 28. juni 3.s.e.trin 10.30 KB 10.30 BRM 10.30 GSB14

Søndag 5. juli 4.s.e.trin 9.00 KB6 10.30 BRM 10.30 GSB14

Søndag 12. juli 5.s.e.trin 10.30 KB 10.30 GSB 9.00 GSB
Søndag 19. juli 6.s.e.trin 9.00 GSB 10.30 GSB14

Søndag 26. juli 7.s.e.trin 10.30 BRM 9.00 BRM 
Søndag 2. august 8.s.e.trin 10.30 GSB14 10.30 BRM 9.00 GSB 
Søndag 9. august 9.s.e.trin 10.30 KB 9.00 KB 10.30 GSB14

Søndag 16. august 10.s.e.trin 10.30 KB 10.30 BRM 9.00 BRM
Søndag 23. august 11.s.e.trin 9.00 KB5 10.30 BRM 10.30 GSB8+14

Søndag 30. august 12.s.e.trin 10.30 BRM 9.00 BRM 13

1  Konfi rmati on
2 Aft enen før st. Bededag m. varme hveder
3 Friluft sgudstjeneste i præstegårdshaven i 

Hvejsel
4 Præstegårdsfesti val
5 Sommermøde
6 Vikingegudstjeneste
7 Aft ensang v. menigheden
8 Konfi rmandindskrivning
9 Indsamling

10 Liturgisk gudstjeneste
11 Ost og rødvin
12  Med eft erfølgende skærtorsdagsmiddag i 

konfi rmandstuen
13 Sogneudfl ugt m. gudstjeneste i Haderslev 

domkirke
14 Kirkekaff e

GUDSTJENESTER
DATO NAVN JELLING KOLLERUP VINDELEV HVEJSEL ILDVED
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Torsdag 9. april Skærtorsdag 19.30 KB11 19.30 BRM 17.00 GSB12

Fredag 10 april Langfredag 10.30 KB10 10.30 BRM14 10.30 GSB10+14

Søndag 12. april Påskedag 10.30 KB 10.30 BRM9+14 10.30 GSB14

Mandag 13. april 2. påskedag 10.30 BRM 
Søndag 19. april 1.s.e.påske 10.30 KB 9.00 KB 10.30 GSB14

Lørdag 25. april 10.30 BRM1

Søndag 26. april 2.s.e. påske 10.30 BRM 9.00 BRM 10.30 GSB14

Lørdag 2. maj 9.30 KB1

11.00 KB1

Søndag 3. maj 3.s.e påske 10.30 KB14 10.30 BRM14 10.30 GSB1

Torsdag 7. maj 19.00 GSB2

Fredag 8. maj Bededag 9.30 GSB1 10.30 BRM
11.00 GSB1

Søndag 10. maj 4.s.e. påske 10.30 KB1 10.30 BRM 10.30 GSB1

Søndag 17. maj 5.s.e.påske 10.30 KB 9.00 GSB 10.30 GSB14

Torsdag 21. maj  Kristi Himmelfart 10.30 KB 10.30 BRM1 9.00 KB 
Søndag 24. maj 6.s.e.påske 10.30 GSB 10.30 BRM14 9.00 GSB
Søndag 31. maj pinsedag 10.30 KB 10.30 BRM 10.30 GSB14

Mandag 1. juni 2. pinsedag 14.003 GSB 
Søndag 7. juni Trinitatis søndag 10.30 BRM14 9.00 BRM 10.30 GSB14

Søndag 14. juni 1.s.e.trin 10.30 KB 10.30 BRM14 15.004

Søndag 21. juni 2.s.e.trin 10.30 KB 14.00 BRM5 9.00 KB
Søndag 28. juni 3.s.e.trin 10.30 KB 10.30 BRM 10.30 GSB14

Søndag 5. juli 4.s.e.trin 9.00 KB6 10.30 BRM 10.30 GSB14

Søndag 12. juli 5.s.e.trin 10.30 KB 10.30 GSB 9.00 GSB
Søndag 19. juli 6.s.e.trin 9.00 GSB 10.30 GSB14

Søndag 26. juli 7.s.e.trin 10.30 BRM 9.00 BRM 
Søndag 2. august 8.s.e.trin 10.30 GSB14 10.30 BRM 9.00 GSB 
Søndag 9. august 9.s.e.trin 10.30 KB 9.00 KB 10.30 GSB14

Søndag 16. august 10.s.e.trin 10.30 KB 10.30 BRM 9.00 BRM
Søndag 23. august 11.s.e.trin 9.00 KB5 10.30 BRM 10.30 GSB8+14

Søndag 30. august 12.s.e.trin 10.30 BRM 9.00 BRM 13

1  Konfirmation
2 Aftenen før st. Bededag m. varme hveder
3 Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven i 

Hvejsel
4 Præstegårdsfestival
5 Sommermøde
6 Vikingegudstjeneste
7 Aftensang v. menigheden
8 Konfirmandindskrivning
9 Indsamling

10 Liturgisk gudstjeneste
11 Ost og rødvin
12  Med efterfølgende skærtorsdagsmiddag i 

konfirmandstuen
13 Sogneudflugt m. gudstjeneste i Haderslev 

domkirke
14 Kirkekaffe

GUDSTJENESTER
DATO NAVN JELLING KOLLERUP VINDELEV HVEJSEL ILDVED
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Kirkebilen kan benytt es ti l alle gudstjenester og kirkelige arrangementer i sognene i gl. Jelling kom-
mune. Man bedes henvende sig ti l vognmanden på tlf. 70 20 12 22 senest kl. 15.00 dagen før.

Torsdag 9. april Skærtorsdag 19.30 KB11 19.30 BRM 17.00 GSB12 
Fredag 10 april Langfredag 10.30 KB10 10.30 BRM14 10.30 GSB10+14

Søndag 12. april Påskedag 10.30 KB 10.30 BRM9+14 10.30 GSB14 
Mandag 13. april 2. påskedag 10.30 BRM 
Søndag 19. april 1.s.e.påske 10.30 KB 9.00 KB 10.30 GSB14

Lørdag 25. april 10.30 BRM1

Søndag 26. april 2.s.e. påske 10.30 BRM 9.00 BRM 10.30 GSB14 
Lørdag 2. maj 9.30 KB1

11.00 KB1

Søndag 3. maj 3.s.e påske 10.30 KB14 10.30 BRM14 10.30 GSB1

Torsdag 7. maj 19.00 GSB2 
Fredag 8. maj Bededag 9.30 GSB1 10.30 BRM

11.00 GSB1

Søndag 10. maj 4.s.e. påske 10.30 KB1 10.30 BRM 10.30 GSB1 
Søndag 17. maj 5.s.e.påske 10.30 KB 9.00 GSB 10.30 GSB14

Torsdag 21. maj  Kristi Himmelfart 10.30 KB 10.30 BRM1 9.00 KB 
Søndag 24. maj 6.s.e.påske 10.30 GSB 10.30 BRM14 9.00 GSB
Søndag 31. maj pinsedag 10.30 KB 10.30 BRM 10.30 GSB14 
Mandag 1. juni 2. pinsedag 14.003 GSB 
Søndag 7. juni Trinitatis søndag 10.30 BRM14 9.00 BRM 10.30 GSB14

Søndag 14. juni 1.s.e.trin 10.30 KB 10.30 BRM14 15.004 
Søndag 21. juni 2.s.e.trin 10.30 KB 14.00 BRM5 9.00 KB
Søndag 28. juni 3.s.e.trin 10.30 KB 10.30 BRM 10.30 GSB14 
Søndag 5. juli 4.s.e.trin 9.00 KB6 10.30 BRM 10.30 GSB14

Søndag 12. juli 5.s.e.trin 10.30 KB 10.30 GSB 9.00 GSB
Søndag 19. juli 6.s.e.trin 9.00 GSB 10.30 GSB14 
Søndag 26. juli 7.s.e.trin 10.30 BRM 9.00 BRM 
Søndag 2. august 8.s.e.trin 10.30 GSB14 10.30 BRM 9.00 GSB 
Søndag 9. august 9.s.e.trin 10.30 KB 9.00 KB 10.30 GSB14

Søndag 16. august 10.s.e.trin 10.30 KB 10.30 BRM 9.00 BRM
Søndag 23. august 11.s.e.trin 9.00 KB5 10.30 BRM 10.30 GSB8+14 
Søndag 30. august 12.s.e.trin 10.30 BRM 9.00 BRM 13

KB  Kristi an Bøcker, Jelling 
GSB  Gitt e Sandager Bjerre, Hvejsel-Ildved 
BRM  Birgitt e Rosager Møldrup, Kollerup-Vindelev

GUDSTJENESTER
DATO NAVN JELLING KOLLERUP VINDELEV  HVEJSEL ILDVED
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FÆLLESSIDER FOR JELLING • KOLLERUP-VINDELEV • HVEJSEL-ILDVED SOGNE

KALENDER

APRIL
Tirsdag 7. april kl. 8.30 Morgensang Jelling kirke
Onsdag 15. april kl. 18.00 Aft en om spørgeskema m. spisning Kollerup-Vindelev Sognehus
Onsdag 22. april kl. 10.00 Formiddagscafé om genforeningen Kollerup-Vindelev Sognehus
Onsdag 22. april kl. 17.00  Børneteater- Musikforesti lling Hvejsel Kirke
Fredag 24. april kl. 17.00 & 18.15  Koncert ZENOBIA  Jelling kirke
Onsdag 29. april 19.30  Læsekreds: PARISEREN, 2019 Kollerup-Vindelev Sognehus

MAJ
Lørdag 2. maj kl. 10.00 Skovdag i Kollerup Præstegårdsskov Lysningen, Kollerup
Mandag 4. maj kl. 19.30  Alsang – 75 år siden befrielsen  Kollerup-Vindelev Sognehus
Tirsdag 5. maj kl. 8.30 Morgensang Jelling kirke
Onsdag 6. maj kl. 19.30  Koncert med voksenkoret  Jelling kirke
Torsdag 7. maj kl. 19.00  Hvejselkoret og varme hveder  Hvejsel Kirke
Tirsdag 12. maj kl. 19.00  Orienterende møde menighedsrådsvalg Alle sogne
Onsdag 13. maj kl. 19.30  Højskolesangaft en  Jelling sognehus
Tirsdag 19. maj kl. 15.00 Sogneudfl ugt ti l Brejning Kollerup-Vindelev Sognehus
Søndag 24. maj kl. 16.00  Koncert med Katrine Gislinge  Jelling kirke
Tirsdag 26. maj kl. 17.00 Børnegudstjeneste Jelling Kirke
Onsdag 27. maj kl. 10.00 Formiddagscafé: En rejse ti l Tanzania Kollerup-Vindelev Sognehus
Onsdag 27. maj kl. 19.30  Højskolesangaft en  Jelling sognehus

JUNI
Mandag 1. juni kl. 14.00  Friluft sgudstjeneste  Hvejsel præstegård
Tirsdag 2. juni kl. 8.30 Morgensang Jelling kirke
Onsdag 10. juni kl. 19.30  Fællessang med Ove Rasmussen  Kollerup-Vindelev Sognehus
Søndag 14. juni kl. 15.00  Præstegårdsfesti val  Hvejsel præstegård
Søndag 14. juni kl. 16.00  Koncert Morten Kargaard Septet  Jelling kirke
Torsdag 18. juni kl. 19.30 Læsekreds: HÆRVÆRK, 1930 Kollerup-Vindelev Sognehus
Søndag 21. juni kl. 14.00 Sommermøde og ”Kaff e med Kurt” Kollerup Kirke og sognehus

JULI
Søndag 5. juli kl. 9.00  Vikingegudstjeneste  Jelling kirke
Tirsdag 7. juli kl. 8.30 Morgensang Jelling kirke

AUGUST
Tirsdag 4. august kl. 8.30 Morgensang Jelling kirke
Onsdag 19. august kl. 10.00 Formiddagscafé: Antonsen om Vindelev Kollerup-Vindelev Sognehus
Onsdag 19. august Sogneudfl ugt Jelling sogn
Søndag 23. august kl. 9.00  Sommermøde  Jelling kirke
Onsdag 26. august kl. 17.00  Børnefyraft enssang Kollerup Kirke og Lysningen
Søndag 30. august kl. 8.30  Sogneudfl ugt  Hvejsel Kirke
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hedsrådet har valgt, skal være en del af vores måde at være kirke på, men menig-
hedsrådet gør det jo ikke alene. Heldigvis bakker mange op om aktiviteterne og 
mange hjælper til. Og juleaften var vi så mange i kirke at der slet ikke var plads, 
men vi har en udfordring. Deltagerantallet til gudstjenesterne er kraftigt dalen-
de, og det er sket, at vi har måtte indberette et messefald til biskoppen (dvs. når 
vi er færre end 3 skal det indberettes). Biskoppen er leder af Haderslev Stift som 
vi tilhører, og det er Biskoppen der fordeler ressourcerne. På sigt kunne man 
frygte, at Biskoppen ved alt for mange indberetninger om messefald ville kunne 
finde på at lukke vores kirker (og dermed alle aktiviteter), så det eneste kirkelige 
der foregik herude kun var hvis der skulle være et bryllup eller en begravelse, og 
et par få kirkelige handlinger om året. Vore kirker kunne blive til såkaldte lejlig-
hedskirker, som man ser det flere steder rundt i landet.

Dette indlæg her i kirkebladet er tænkt som en oplysning, flere jeg har talt med, 
er nemlig ikke klar over den udfordring. Og jeg synes, at det er en pligt at infor-
mere inden vi går hen og risikerer at noget 
bestemmer noget hen over hovedet på os.

Hvad vil vi med vore kirker? Skal der være en 
kirke hvor man bor? Skal der være kirkeligt liv? 

Fun facts
Hvis alle der var i kirke juleaften kom bare 
en gang mere hvert år, så var vi ca. 10 til hver 
gudstjeneste.

TAKSIGELSE NR. 8 

Jeg er ikke blevet troende, 
fordi jeg gik i stykker.
Men for jeg kunne
Sættes sammen igen.

(Helle S. Søttrup)

Hvor kan jeg blive døbt, viet, begravet? 
Og hvem kan gøre det ?

Når man er døbt, og dermed medlem af folkekirken, så tilhører man det sogn 
hvor man geografisk bor og har dermed valgret og stemmeret til menighedsrå-
det. Og man har også ret til diverse kirkelige handlinger (dåb, bryllup, konfirma-
tion og begravelser) i den kirke man hører til, og samtaler med den præst, som 
sognet har valgt. En del af ens kirkeskat går til drift af sognets kirker og aktivite-
ter. Flytter man fra sognet, men gerne vil beholde ens juridiske tilhørsforhold til 
ens oprindelige kirke, så har man mulighed for at løse sognebånd.
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Så langt den meget firkantede og dog simple jura….

Hvis man har en tilknytning til en kirke, man kan have slægtninge på kirke-
gården, man kan have boet i sognet engang, eller måske et af ens børn er døbt i 
kirken, så har man også et tilhørsforhold og kan få kirkelige handlinger i kirken, 
selvom man ikke bor i sognet.

Bor man i sognet, og ønsker en kirkelig handling i sognets kirke, men ikke ved 
sognets præst (det kan være, at der er en præst i familien, eller en god ven er 
præst eller noget helt tredje), så er det også muligt, såfremt vedkommende er 
ordineret til at være præst i folkekirken, og såfremt vedkommende vil tage til en 
anden kirke og holde en kirkelig handling. Det skal godkendes af den stedlige 
præst, som har ansvaret for hvad der foregår i kirken, men det vil det også altid 
blive, ifald vedkommende der skal forestå den kirkelige handling er ordineret til 
den danske folkekirke.

Er du nysgerrig på at vide mere om sogn og kirke og hvordan det hele hæn-
ger sammen. Hvem der gør hvad, hvem der passer på vore bygninger, hvem 
der arrangerer foredrag, koncerter, udflugter, hvem der ansætter personale og 
meget mere, – så mød op til orienteringsmødet i konfirmandstuen i Hvejsel kl. 
19.30 d. 12 maj. Det hele kommer nemlig ikke af sig selv, men ud af et godt 
menighedsrådsarbejde. Så støt op om jeres MR og kom og hør om hvad de laver.

Kirkeværge

I forbindelse med ombygning af sideskibet i Hvejsel Kirke i 2018, så blev vi 
opmærksom på, at prædikestolen trængte til at blive malet/ frisket op så vi har 
skrevet til Nationalmuseets Kirkekonsulenter, som vil komme i løbet af foråret 
og vurderer hvad der eventuelt skal laves.

Lysekronen som hænger i sideskibet har været nedtaget og været ved en gørtler, 
som har stået for restaurering med pudsning og nyt ledningsnet osv.
så den er blevet rigtig fin igen, den er i øvrigt skænket af Hvejselgård ca. i år 1886.

Træværk på gelænder ved Hvejsel Kirke er blevet udskiftet og så venter vi på 
endelig tilladelse fra Vejle provsti til at udskifte dør ved kapel.

Med Venlig Hilsen
Henrik Uhrskov, Kirkeværge 
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Formandskabet 

I skrivende stund står vinterferien for døren. Normalt forbinder vi vinteren 
med bidende kulde og et landskab klædt i hvidt af sne - eller i hvert fald rim-
frost. 
Men sådan har det ikke været i år – indtil nu. Med en gennemsnitstempera-
tur på 5,4 grader har januar 2020 været den varmeste af slagsen, siden man 
begyndte at måle i 1874. Det fortæller DMI. 
Sne og frost lader vente på sig, mens kælke og ski samler støv. 
Havens mange forårsbebudere titter frem, og dagene bliver længere og lysere. 
De seneste år har budt på mange store projekter for menighedsrådet – alle 
vel overstået. 
2020 er et år, hvor der vil være tid til fordybelse, tanker og snakke om kirken. 
I år skal alle menighedsråd afholde valg på en ny måde: 

Hvorfor er valgformen ændret? 
Det overordnede svar er, at den er ændret for at sikre den demokratiske legi-
timitet i folkekirken. 
Den nye valgform tager udgangspunkt i, at valg til menighedsråd de aller-
fleste steder sker som et personvalg ved valgforsamlingen 15. september og 
ikke længere ved et listevalg. Det minder om formen, som mange kender fra 
foreningslivet. 

Hvad er den vigtigste ændring i den nye valgform? 
At medlemmer til menighedsrådet vælges på en valgforsamling den tredje 
tirsdag i september, som i år ligger 15. september 2020. På valgforsamlingen 
stiller interesserede kandidater op, der er mulighed for debat, og der stem-
mes på de enkelte kandidater ved skriftlig hemmelig afstemning. Valgformen 
ligner umiddelbart det, man mange steder førhen har gjort på de offentlige 
opstillingsmøder. Det nye er, at der ikke alene opstilles kandidater, men de 
vælges på dagen for valgforsamlingen. Derfor er der flere krav til måden val-
get gennemføres på. 

Hvad skal der foregå på orienteringsmødet 12. maj? 
Det offentlige orienteringsmøde skal afholdes sammen med det årlige menig-
hedsmøde. Mødet er offentligt tilgængeligt, og alle interesserede har adgang 
til at deltage i mødet. 
Vi i menighedsrådet håber, at I som menighed vil sætte kryds i kalenderen 12. 
maj og 15. september og møde op – uanset om I ønsker at stille op til menig-
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hedsrådet eller kommer for at høre nærmere omkring menighedsrådsarbejde 
og debattere kirkernes fremtidige rolle i vores lokalsamfund. 
Vi oplever en stor opbakning til de arrangementer, der allerede har været 
planlagt – store som små. 
Vi ved, at det er vigtigt, at vi har baglandet med, når vi skal planlægge arran-
gementer i kirkeligt regi og vil meget gerne høre jeres ideer og ønsker til frem-
tidige arrangementer. 

Hvad kan kirken egentlig tilbyde det moderne menneske, som det ikke kan 
få andre steder? 
En gudstjeneste er en fest for at fejre skabelsens rigdom og livets mening. 
En fest, alle inviteres til, men som færre og færre deltager i. 
Skal Hvejsel og Ildved Kirke fortsat spille en rolle i vores lokalsamfund? 
Selvom vi ved, at efter vinter kommer vår, så begejstres vi alligevel altid, når 
dagene begynder at blive længere, og solen får varme igen. 
Fra menighedsrådet vil vi gerne ønske jer alle et forår med sol og lysere dage.
Håber at se rigtig mange af jer til orienteringsmøde d. 12 maj kl. 19.30 i kon-
firmandstuen i Hvejsel. 

Find Rasmussen, formand 
Susanne Andersen Stokkendahl, næstformand

Nyt fra Kirsam 

Nyt kontor på Hygumvej 68 i ved Kollerup kirke.

Der er jo som bekendt et nyt sognehus ved Kollerup kirke, hvor graveren har 
fået nyt kontor og dermed adresse, men hvis i vil mødes med mig, så lav gerne 
en aftale.
Vi har brugt lidt timer på at flytte både kontoret og værkstedet fra de gamle, til 
de nye lokaler, og dermed også fået ryddet lidt op. Vores arbejdsgang vil være 
som hidtil, ved at vi møder op på den kirkegård hvor vi skal arbejde den dag. Vi 
har så fået nye muligheder for at tørre og opbevare vores arbejdstøj, så det bliver 
dejligt.
Om lidt går vi i gang med hækkeklipning og plante forårsblomsterne. Der skal 
også sikres bevaringsværdige gravsten i Ildved, som et projekt i løbet af sæsonen.
Ellers er vinteren gået med kurser, lidt afspadsering og ferie. Men alle starter op 
igen midt marts, så forhåbentlig en knap så våd tid i vente.

Forårshilsen Graver Marianne Rasmussen

16



Hvejselkoret 

Går du tit hjemme og nynner/synger i dit hus?
Får du tit en melodi på hjernen?
Er du glad for at synge, men mangler nogen at synge sammen med?
 
Så er det helt rette tilbud til dig lige om hjørnet. 
Hvejselkoret er et kor, hvor vi synger sammen og hygger os med hinanden.
Vi mødes torsdage i ulige uger kl. 19.30 i konfirmandstuen ved Hvejsel Præste-
gård.
Korleder, Lone Kau fra Brandbjerg højskole, styrer slagets gang dygtighed og 
smil på læben
Hvis du nu tænker, hmmmm er det måske kunne være noget for dig, ja så har du 
mulighed for at høre koret torsdag d. 7 maj i Hvejsel kirke kl. 19.00.
Bagefter bliver der serveret varme hveder i konfirmandstuen på Hvejsel Præ-
stegård.

Har du lyst at være med, ja så starter koret op torsdag d. 13 aug. Kl. 19.30 i kon-
firmandstuen i Hvejsel og du er hjertelig velkommen (Det er gratis at være med)

ÅBNINGSTID
I KIRKERNE 
velkommen

Begge kirker er åbne hver dag fra 
kl. 7.00 til kl 20.00!

I begge vore kirker har man jo mulighed for 
at gå ind og tænde et lys, sætte sig med sine 
tanker og bønner og lade rummets hvile 
finde vej til ens sind. 

Kirken er åben,- også for dig – og har du 
brug for at tale med nogen om de tanker du 
går og tumler med er du altid velkommen 
til at henvende dig til præsten 75873322/
gsw@km.dk
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Nyt fra Runefolket spejder 1 og spejder 2
År for år føjer vi nye traditioner til, andre tilpasses. Der er hele tiden en udvikling 
i gang, det er spændende at være med til at justere, på noget der ”næsten ikke” 
kan blive bedre. Vi har kalenderen fuld af aktiviteter, de helt store nærmeste 
mål vi tænker på er Økodag på Ågårdslund med dansede køer og Sommerlejr på 
Houens Odde. 

Nye traditioner
Vi laver af og til aktiviteter på tværs af alle enheder i spejderhuset i år vil vi føje et 
nyt arrangement til, nemlig “oprykningsfest”, en aften hvor der bliver sat fokus 
overgang og optagelse i en ny enhed. Det er noget der er blevet vigtigere efter-
hånden som vi er blevet flere. “Store Badedag”, en ny tradition der er blevet taget 
virkelig godt imod. Vi inviterer alle spejdere med familie, på tværs af enheder 
til en tur i vandet! Vi var 27 børn og 9 voksne i vandet, d. 5. februar i Thyregod 
svømmehal.

Hos Runefolket har vi kombineret generalforsamling med fastelavnsfest. Gene-
ralforsamling for forældre indenfor, fastelavnsfest, for alle spejdere, udenfor. 
En rigtig fin løsning for vores spejder-familier.
Seneste optælling hos Runefolket, viser at vi er 51 medlemmer hos Runefolket. 
Vi er blevet hele 7 ledere, igen. Fra oktober startede Filip Samuelsen og fra janu-
ar Flemming Oslo Rasmussen. De har begge en baggrund som spejdere gennem 
mange år. Vi har 6 medlemmer i bestyrelsen, de klarer alt vedrørende driften af 
huset, og gør det godt. 

På julelejr med Nissebanden 
Nissebanden bad os om hjælp med at skabe ægte julestemning, ikke noget pro-
blem! På værkstederne arbejdede vi med at få julestemningen helt op i max jul. 
Der indgik selvfølgelig ris i kosten som blev skovlet ned efter en grødsang. Der 
blev afsluttet med en dans og masser af kaffe, kage og æbleskiver. I år var vi 49 
fordelt på 34 børn, 15 unge/voksne. Det var en dejlig julelejr, vi har allerede 
planlagt at gentage succesen til november igen.

Vi præsenterer... 
Vores 20 Juniorspejdere, på mellem 10-13 år, som fylder meget i huset. Vi er alle 
måder meget stolte af dem, de er en fantastisk flok. Runefolkets Juniorspejdere 
er fordelt i patruljerne der hedder: Sabines Bitches, Enhjørningerne og De posi-
tive pandaer. 
Hos Juniorspejderne har vi arbejdet med at tage mærkerne: “Kaos kontrol”, 
“Styrk patruljen” og “Entertainer mærket” der bygger på at tilegne sig nogle 
mere teoretiske færdigheder. Det betyder at de skal igennem en demokratisk 
proces hvor de skal komme til enighed, planlægge og udføre.
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“Kaos kontrol” sluttede med et løb i Ådal, hvor to spejderledere var involveret 
i ulykker. Det var selvfølgelig en udfordring vi havde arrangeret for at komme 
rundt om hvad man bør gøre i pressede situationer. 

“Det bedste spejdermøde nogensinde” -se det på YouTube!
Runefolkets Juniorspejder-patruljer har arbejdet med at planlægge og filme 
“Det bedste spejdermøde nogensinde” som nu kan ses på YouTube. Det er blevet 
til som en del af “Entertainer mærket”. 
Man kan kalde det spejder-dogme-film, vi sender opfordringen videre til andre 
spejdere. Spejderne skal lave idé, planlægning, filme, håndholdt naturligvis 
med naturlige filmtricks og effekter, tittelen skal være: “Det bedste spejdermøde 
nogensinde”. 

Sommerlejr på Houens Odde
Runefolket har valgt, at årets sommerlejr for alle enheder skal være i uge 27. Vi 
skal på Houens Odde Spejder Center, ved Kolding fjord. Vi tilbyder to forskellige 
lejr længder, efter alder og lyst. Lejrens tema er Verdensmålene og hvordan vi 
kommer fra at tale om ”Verdensmål”, til at tale om hverdagsmål.
Imellem årets store lejroplevelser har vi også planlagt en spejder-rejse til Wales 
for vores 6 tropsspejdere, de 13-14-årige. Det glæder vi os til at følge med i. 

Mød os til Økodag på Ågårdslund
Vi deltager selvfølgelig til Økodag på Ågårdslund når de dansende øko-køer luk-
kes ud. Det er et rigtig dejligt arrangement, det passer godt til vores værdier og 
aktiviteter. Det er imponerende, men ikke uden grund, at der kommer ca. 5.000 
gæster for at være med. Der er masser af aktiviteter, halmlegeplads, klappe-kal-
ve, hoppekøer, pedaltraktor, åben gårdbutik, smagsprøver, man kan ryste smør, 
finde karameller i korn og selvfølgelig besøge Runefolkets bålplads. 
Vi været med i to år og har draget vores erfaringer. Vi har fundet et flow der vir-
ker, i vores bod, hvor vi sælger snobrød og pandekager som bages over vores bål. 

Har du brug for spejderhuset?
Vi syntes der er plads til flere aktiviteter i Spejderhuset, det behøver ikke at star-
te med spejder- vi vil gerne invitere andre ugentlige aktiviteter indenfor. 
Vi vil gerne tilbyde et samarbejde med nogen der har brug for vores spejderhus 
og spejderplads i Ådal som ugentligt mødested. 
Kom med jeres gode ideer, noget kan lade sig gøre på kort sigt og noget på lang 
sigt. Vi har tænkt på det kunne være aktiviteter for familier/børn, kreative hob-
byer. -Skal vi starte en ny lokal rollespilsklub op? -eller måske noget helt andet. 
Hvis vores tilbud rammer et behov, så tag kontakt til os, vil vi gerne være med til 
at sætte det i gang.
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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: 
Lars Hindborg Skovgaard
Vesterlundvej 49, 7323 Give. Tlf. 60 94 98 23. 
Mail: laskoje@hotmail.com

Kirkesanger:
Mads Brogaard Frühstück
Hvejselvej 69, 7300 Jelling
Tlf. 60646943 – Mail: madsbf@city.dk

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:
Henrik Uhrskov, Mindstrupvej 7, 7173 Vonge
Tlf. 51 74 00 51 – Mail: henrik@mindstrup.dk

Regnskabsfører:
DIT BOGHOLDERI – Bente Loft Nielsen
Smaragdvej 5, 7100 Vejle
Tlf. 28 69 68 38 – dit-bogholderi.dk

 

Deadline næste kirkeblad 18.06.2020 – Materialet sendes til gsw@km.dk

Se mere på hjemmesiden www.runefolket.dk    RUNEFOLKET

SPEJDERMØDER:

Tirsdag kl. 17.30-19.00 
Bævere, 0. - 1. kl. 
Ulve, 2. - 3. kl. 

Tirsdag kl. 19.00-20.30
Trop spejdere, 7. - 8. kl.

Onsdag kl. 18.00-19.30 
Juniorer, 4. - 6. kl.

GRUPPERÅD:
Giza Blæsild, formand 
3110 1432 
Jennie Ojczyk, gruppeleder 
Anette Nørskov Nielsen, 
kasserer 
Berit Nilsen, sekretær

Leder Bæver: 
Annie Due, 21663379 
duemor45@gmail.com

Leder Ulve:
Jennie Ojczyk, 40556118
jennie@jodesign.dk

Leder Junior spejder:
Søren Thomsen Lund, 25434770
sorentlund@fibermail.dk

Leder Trop spejder:
Anders Byager, 20216394
ab-thyrasvej4@hotmail.com
 

Vi ses på spejderpladsen
Ildvedvej 105, Ådal

Nyttige links:
www.sogn.dk/hvejsel


