
En skøn solfyldt sommermorgen 
gik jeg, som så ofte, en tur med min 
hund. Jeg gik forbi Hvejsel kirke, ned 
mod Ådal og drejede ind af grusvejen 
ved Anesminde. Fuglene sang, solen 
skinnede og himlen var blå, – en rig-
tig skøn og stille morgen. Og så plud-
selig i det fjerne hørte jeg det….kirke-
klokker! Først troede jeg, at jeg hørte 
”syner”, men det var sandt, klokken 
var 8.00, og det var kirkeklokkerne 
fra Ildved jeg kunne høre. Og noget 
forunderligt skete, en skøn morgen 
blev endnu skønnere, en ro sænkede 
sig i mit indre. Og det gik op for mig, 
at det ikke kun er fordi, at de er en 
tidsmarkør for dagen, at jeg savner 
lyden af kirkeklokkerne i Hvejsel. 
Kirkeklokkerne er ikke blot larm, der 
minder os om, at det er morgen eller 
aften, men også Gud der taler til os, 
de vidner om nærvær. Om morgenen 
siger de: ”Godmorgen lille menne-

ske, en ny dag er givet dig, vi ved ikke 
hvad den vil bringe, men husk jeg er 
med dig, – du er ikke ladt alene” og 
om aftenen kalder klokkerne os hjem 
og til ro og siger: ”Godaften lille men-
neske, håber du havde en god dag, 
hvordan den end gik, hvad du end 
mødte på din vej, så var jeg med dig. 
Nu er tiden til at gå til ro, jeg er med 
dig også i søvnen, og i morgen får du 
en ny og ubrugt dag igen”. 
Hver eneste morgen og hver eneste 
aften ringer kirkeklokkerne med det 
budskab til os. Og lytter vi til det, 
tager vi det til os, ja da kan vi som 
Grundtvig skriver det

Gå da frit
enhver til sit
og stole på Guds nåde!
Da får vi lyst og lykke til
at gøre gavn, som Gud det vil,
på allerbedste måde.

Kirkeklokke – Larm eller nærvær

Nr. 3 August- november 2018 81. årg.

Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten

Til samtlige husstande



Vi ved jo godt, at det er sådan. Vi ved jo 
godt, at Gud er med os, og at vi har hans 
daglige nåde og velsignelse, men jeg er i 
hvert fald glemsom, så jeg glæder mig til 
at kirkeklokkerne i Hvejsel atter vil rin-
ge morgen og aften med dette glædelige 
budskab til mig. 

Gitte Sandager Bjerre

KONFIRMANDINDSKRIVNING

Invitation til konfirmander
Konfirmandforberedelse

VIGTIGT! – KONFIRMATION 2019
Kære kommende konfirmander og 
jeres forældre.
I inviteres hermed til indskrivning til 
konfirmationforberedelse til konfir-
mation 2019.

Det er SØNDAG DEN 19 AUGUST, 
hvor vi begynder med gudstjeneste i 
Ildved kirke kl. 10.30, og derefter vil 
jeg fortælle lidt om konfirmationsfor-
beredelsen. 

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. 
Hvis man går i skole i Kollerup, så vil man automatisk få et brev om konfirmand-
indskrivning først i juni i 6. kl. Går man på Bredagerskolen, Jelling friskole eller 
et andet sted, må man selv være opmærksom på invitationen her i kirkebladet
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.
Har I spørgsmål er I, som altid velkomne til at ringe på 75873322 eller maile 
til gsw@km.dk

(Vi fejrer genåbningen af Hvejsel kirke 1. søndag i advent ved festgudstjeneste 
med Biskop Marianne Christiansen).
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Fælles kirke-kaffebord på gågaden i Vejle
LØRDAG DEN 8. SEPTEMBER er der fæl-
les kaffebord for sognene i Vejle Provsti.

Alle sogne i Vejle Provsti kan komme og 
stille deres bord op, medbringe kaffe og så 
ellers få sig en hyggelig snak med dem, der 
kommer forbi.
I vores sogn ønsker vi selvfølgelig også at 
bakke op om arrangementet, og derfor vil I 
kunne finde os et sted på gågaden, lørdag 
den 8. september mellem 10 og 11.

SØNDAG DEN 2. SEPTEMBER

SOGNEUDFLUGT
Udflugten er i år fastlagt til den 2. september, og turen går til Fonnesbæk kirke 
ved Ikast, hvor vi skal være med til gudstjeneste. 
Dernæst vil der være middag på hotel Medi i Ikast, hvor en fra kirken vil fortælle 
lidt om tankerne bag den nye kirke fra 1994, som vi lige har været til gudstjeneste 
i. Derefter kører vi til Søby brunkulslejer, hvor vi vil få noget at vide om livet i 
lejerne, og også få en køretur rundt i området.

TIDSPLAN:
Afgang Hvejsel kirke kl. 9.15 (der serveres morgenmad i bussen)
Gudstjeneste i Fonnesbæk kirke kl. 10.30
Middag på Hotel Medi i Ikast kl. 12.00
Rundvisning og fortælling i Søby kl. 14.00
Kaffe og medbragt kage kl. 16.00 (har du lyst at
medbringe en kage, så sig det ved tilmeldingen)
Afgang fra Søby kl. 17.00
Hjemkomst kl ca. 17.30
Men ved du, at du vil med, så kan du allerede 
nu tilmelde dig – tag gerne din nabo med.
Prisen er 150 kr. pr. person for alle over konfirmantionsalderen, børn er gratis.

Tilmelding til Fritse Madsen: 60633254 senest den 24. august.
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ONSDAG DEN 3. OKOBER KL. 19.30: 

FILMAFTEN: I AM STILL ALICE
I filmen ’Jeg er stadig Alice’ begyn-
der lingvisten Alice Howland plud-
seligt at glemme selv de mest almin-
delig ting. Først ignorerer hun 
det og forsøger at leve videre som 
respekteret universitetsprofessor, 
kærlig hustru til en succesfuld læge 
samt mor til tre ambitiøse børn. 
Men da forglemmelserne bliver umu-
lige at skjule, må Alice se sandheden 
i øjnene og opsøge hjælp. Det viser 
sig, at hun lider af Alzheimers syge, 
og dommen er brutal: Det kan ikke 
kureres, og Alice vil uundgåeligt miste 
sin evne til at huske. Nu må den højt-
uddannede kvinde sammen med sin 
familie lære at leve i nuet samt accep-
tere, at fortiden forbliver i fortiden. 

’Jeg er stadig Alice’ bygger på en bog 
af Lisa Genova. Julianne Moore spil-
ler titelrollen, mens hendes familie 
spilles af bl.a. Kristen Stewart, Alec 
Baldwin og Kate Bosworth. Moore har 
vundet en Golden Globe for sin præ-
station og en Oscar for Bedste kvinde-
lige hovedrolle.
Kom og se denne film i selskab med 
din nabo – efter filmen serveres lidt 
vin og snacks.

ARRANGEMENTER I EFTERÅRET

TORSDAG DEN 15. NOVEMBER KL. 19.30 I KONFIRMANDSTUEN:

FOREDRAG: KAN TRO FLYTTE BJERGE? 
OG FLYTTER BJERGE TROEN? 
Foredrag om forholdet mellem tro og 
helbred ved professor Niels Christian 
Hvidt

Mennesket lever ikke af brød alene, 
hedder det metaforisk. Omfattende 
forskning viser, at noget af det vigtig-
ste for et godt og fuldt liv er, at vi ople-
ver livet som meningsfuldt. 
Det bliver særlig væsentligt, når vi er 
udfordrede i livet. Når vi mennesker 
mister et familiemedlem, et barn, en 
ægtefælle, en forælder, når vi bliver 

skilt, eller når vi bliver ramt af sygdom 
eller anden krise – så søger vi efter 
noget at finde mening i, noget at håbe 
og tro på. Noget, der kan nære vores 
indre liv og den længsel, der på ingen 
måde alene kan mættes ved medicinsk 
opmærksomhed. 
Niels Christian Hvidt, dr.theol., pro-
fessor i eksistentiel og åndelig omsorg 
på SDU har fokus på sådanne emner, 
og befinder sig midt i krydsfeltet mel-
lem tro, mening og videnskab.
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I de fleste kulturer og religioner har 
der været en afgørende forbindelse 
mellem tro og helbred med fokus på 
sammenhængen mellem krop, psyke 
og sjæl. I de vestlige kulturer er det 
sådan i dag, at separate faggrupper 
varetager omsorgen for krop, psyke 
og sjæl, og ofte oplever patienter, at de 
ikke bliver set som de hele mennesker, 

de er. Det er der ved at blive lavet om 
på
Foredraget bygger på ti års dansk 
grundforskning indenfor feltet, som 
Hvidt har været leder af. Han redegør 
for resultater, herunder også danske, 
der viser, at mennesker med en religi-
øs praksis har en lavere sygdomsrisiko 
og lever længere. 
Dernæst sætter han fokus på, hvil-
ken rolle tro kan have ved sygdom i et 
sekulariseret samfund som det dan-
ske, hvor religion spiller en mindre 
rolle, men over 70 % af befolkningen 
alligevel kalder sig troende. Tilsynela-
dende er der få ting, der får danskere 
til at tænke over eksistentielle forhold, 
som netop sygdom gør det. 
Som foredragstitlen siger: Tro flytter 
bjerge, men sygdomsbjerge flytter 
også troen! 

Brothers of Mercy spiller et generøst 
udvalg af Leonard Cohens sange og 
fortæller også om baggrunden for 
mange af dem.

Et par facebook-kommentarer: 
”…en smuk ’tribute’ til musikken og til 
Leonard Cohen. Det var simpelthen 
fantastisk - smukt sunget og dejligt 
spillet. Det gik lige i knoglernes og 
hårene rejste sig…” 
”…det var en super flot koncert, I gav 
i Funder kirke, vi følte, at I bare ’VAR 
inde i sangene’ ...”

”Tak for en vidunderlig koncert med 
stemningsmættet og fine fortolk-
ninger af Leonard Cohens sange og 
musik. Jeg føler mig vis på, ”the old 
man” ville være tilfreds og stolt…”

Kom og oplev denne skønne musik og 
tag din nabo under armen.

SØNDAG DEN 25. NOVEMBER. KL 19.30: 

KONCERT MED 
BROTHERS OF MERCY
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SÆRLIGE GUDSTJENESTER

Konfirmandindskrivnings gudstjeneste 
SØNDAG DEN 19. AUGUST KL. 10.30 er der gudstjeneste i Ildved kirke

Efter gudstjenesten og kirkekaffen mødes kommende konfirmander og deres 
forældre i kirken til et kort møde

Høstgudstjeneste
SØNDAG DEN 16. SEPT. KL. 10.30 
er der høstgudstjeneste i Ildved kirke

Når landmændene omkring os har høsten 
i hus, vil vi igen afholde en høstgudstjene-
ste. Efter gudstjenesten har vi traditionen 
tro vores lille høstmarked på kirkeplad-
sen, hvor der vil være en festlig og for-
nøjelig auktion over diverse af naturens 
og høstens frugter. Overskuddet fra auktionen går sædvanen tro til spejderne i 
Ådal, som også deltager i gudstjenesten med deres faner og efterfølgende også 
har et par boder på kirkepladsen, med bla. pandekager og andre hjemmelavede 
ting.
– Kom og deltag i en festlig gudstjeneste, hvor også årets nye konfirmander vil 
blive præsenteret.

Forklaringsgudstjeneste
SØNDAG DEN 21. OKTOBER KL. 19.30
er der forklaringsgudstjeneste i Hvejsel kirke

Hvem ringer klokkerne for?
Hvad betyder bedeslagene?
Hvorfor står præsten nogen gange 
med ryggen til?
Hvornår rejser man sig og hvorfor?
Hvem vælger salmerne?
Hvem vælger prædiketeksterne?
Hvorfor søndag formiddag?
Hvad er en tekstrække?
Hvad er nadver for noget?
Hvad skal vi med velsignelsen?

Disse og mange andre spørgsmål vil 
blive forklaret søndag den 21. oktober 
når vi har forklaringsgudstjeneste i 
Hvejsel kirke kl.19.30.
Så er du nysgerrig efter at vide mere, eller 
få genopfrisket det du ved, så kom og vær 
med til gudstjenesten denne aften. 
Efter gudstjenesten vil der være kaffe 
i våbenhuset og mulighed for at stille 
de spørgsmål, som man ikke fik svar 
på undervejs i gudstjenesten



Alle Helgens gudstjeneste
SØNDAG DEN 4. NOVEMBER KL. 16.00 

i Ildved Kirke

Ved denne gudstjeneste sætter vi fokus på sorgen og 
giver gennem salmer, bøn og prædiken plads til at 
mindes og sørge over dét og dem vi har mistet. 
I vores kirker er det en tradition at nævne navnene på 
det sidste års døde og begravede i ved kirken, og idet 
navnet nævnes tænder kirkesangeren et lys for afdøde 
og sætter det på kanten af døbefonten. 
Kom alene eller tag familie, venner og naboer med 
i kirke og lad os i fællesskab mindes alle dem vi har 
mistet. 

SÆRLIGE GUDSTJENESTER

Genindvielse af Hvejsel kirke
SØNDAG DEN 2. DECEMBER KL. 10.30

Biskop Marianne Christiansen prædiker 
og Hvejselkoret medvirker

Hvejsel kirke har været lukket i 11 måneder, 
og nu skal det markeres med en festgudstjeneste,
at vi kan tage den i brug igen.

Hvejselkoret:

SYNG OG VÆR GLAD
Hvejselkoret holder sommerferie. Det har været en spændende sæson med mas-
ser af sang, grin og hyggelige stunder. Vi er godt i gang med at opbygge et varieret 
repertoire og har ved lejlighed givet smagsprøver på det vi har lært. 
Vi starter op igen TORSDAG DEN 16 AUG. KL. 19.30 - 22.00 og synger hver 
anden torsdag.
Vi har allerede et par koncerter i kalenderen den 
kommende sæson, som vi ser frem til.
Skulle du have lyst til at blive medlem af Hvejselkoret, 
kan du lide at synge og være med i et hyggeligt fællesskab, 
så mød op den 16. august kl. 19.30 i præstegård.

Vi ses! Hilsen Lone Kau (korleder)

8



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

GOSPELDAG PÅ BRANDBJERG
Søndag den 30. september fra kl. 9.30 holder Jelling, Hvejsel-Ildved og Kollerup-
Vindelev gospeldag på Brandbjerg Højskole og slutter af med en musikgudstjeneste/
koncert i Jelling Kirke kl. 16.00. 
Der er kor for voksne under ledelse af gospelkordi-
rigent Mette Risager fra Odense, og for 3.-6. klasse 
ved Putri Dehn og 0.-2. klasse ved Naja Storebjerg. 

Der vil være egenbetaling på 100 kr. for voksne,
incl. forplejning. 
Tilmelding til mak@km.dk senest den 21. september

Tag en dag med familien på højskole – og syng med!

JULENS FORTÆLLINGER 2018
Søndag den 9. december
Igen i år vil vi indbyde sangglade voksne fra nær og fjern til at deltage ved ”Julens 
fortællinger” søndag den 9. december, hvor der vil være 2 tjenester henholdsvis kl. 
14.00 og kl. 16.00.

Der vil være 5 øvegange op til denne søndag, hvor de øvrige kor ved Jelling Kirke lige-
ledes vil deltage. 
Øvedagene: Onsdag d.7.11. – 14.11. – 21.11. – 28.11. og 5.12. kl. 19.30-21.00 i Jelling 
Sognehus. 
Tilmelding til Henrik Rosendal: henrik.rosendahl@skolekom.dk el. 29899282

Fællessider_Nr_03_2018.indd   1 28/06/2018   09.14
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Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester og kirkelige arrangementer i sognene i gl. Jelling kom-
mune. Man bedes henvende sig til vognmanden på tlf. 70 20 12 22 senest kl. 15.00 dagen før.

Søndag d. 26. aug 13.s.e.trin 10.30 GSB  9.00 GSB  19.30 GSB13

Søndag d. 2. sep 14.s.e.trin 10.30 KB13 10.30 BRM13  2 2

Søndag d. 9. sep 15.s.e.trin 10.30 KB3 10.30 BRM3+8   10.30 GSB13

Søndag d. 16. sep 16.s.e.trin 10.30 BRM  9.00 BRM  10.30 GSB3

Søndag d. 23. sep 17.s.e.trin 10.30 KB
   14.00 KB8  10.30 BRM13  9.00 BRM

Søndag d. 30. sep 18.s.e.trin 16.00 BRM4    

Søndag d. 7. okt 19.s.e.trin 10.30 BRM13  16.00 BRM9  10.30 GSB13

Søndag d. 14. okt 20.s.e.trin 10.30 KB 10.30 BRM13   

Søndag d. 21. okt 21 s.e.trin 10.30 GSB  9.0010  19.30 GSB12+13

Søndag d. 28. okt 22.s.e.trin 10.30 KB15 9.00 KB   10.30 GSB13

Søndag d. 4. nov Alle helgens dag 10.30 KB 16.00 BRM13 14.30 BRM13  14.00 GSB

Søndag d. 11. nov 24.s.e.trin 10.30 KB13 10.00 BRM11   9.00KB

Søndag d. 18. nov 25.s.e.trin 10.30 GSB  10.30 BRM13  9.00 GSB

Søndag d. 25. nov Sidste s. i kirkeåret 10.30 BRM    19.305

Søndag d. 2. dec 1.s.i advent 10.30 KB14 10.30 BRM 1+13  10.30 GSB6 

Søndag d. 9. dec 2.s.e i advent 14.00 KB7

   16.00 KB7    

1 Kirkespirene medvirker
2 Sogneudflugt
3 Høstgudstjeneste
4 Afslutning på gospeldag
5 Koncert
6 Hvejsel kirke genindvies ved biskoppen
7 Julens fortælling
8 Konfirmandindskrivning

9  Altertavlens 25 års jubilæum med Dominus 
koret

10 Morgensang v. menigheden
11 I samarbejde m. grænseforeningen, m. frokost
12 Forklaringsgudstjeneste
13 Kirkekaffe
14 Menighedsmøde med frokost
15 Kirkens kor og husorkester medvirker

KB  Kristian Bøcker, Jelling 
GSB  Gitte Sandager Bjerre, Hvejsel-Ildved 
BRM  Birgitte Rosager Møldrup, Kollerup-Vindelev 

GUDSTJENESTER
DATO NAVN JELLING KOLLERUP VINDELEV  HVEJSEL ILDVED

Fællessider_Nr_03_2018.indd   2-3 28/06/2018   15.02
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FÆLLESSIDER FOR JELLING • KOLLERUP-VINDELEV • HVEJSEL-ILDVED SOGNE

KALENDER
AUGUST
Onsdag den 15. aug. kl. 19.30 Læsekreds: Henrik Pontoppidan ”Lykkeper” Kollerup Sognestue
Onsdag	den	22.	aug.	kl.	10.00	 Formiddagscafé	m.	Otto	Pilgaard	,	”Den	gode	barndom”	 Kollerup	Sognestue
Torsdag	den	23.	aug.	kl.	8.00-18.00	 Sogneudflugt	 Jelling

SEPTEMBER
Søndag	 den	2.	sept.	kl.	9.15		 Sogneudflugt	 Hvejsel
Tirsdag	 den	4.	sept.	kl.	8.30	 Morgensang	 Jelling	Kirke
Onsdag	den	5.	sept.	kl.	17.00		 Fyraftenssang	for	børn	og	bedsteforældre	m.	spisning	 Kollerup	Kirke
Onsdag	den		12.	sept.	kl.	17.00	 Fyraftenssang	m.	spisning	 Kollerup	Kirke
Tirsdag	den	18.	sept.	kl.	19.30	 Foredrag	med	Leonora	Christina	Skov	
	 	 	–	efterårets	foredragsrække	 Jelling	Sognehus
Onsdag	den	19.	sept.	kl.	17.00		 Fyraftenssang	m.	spisning	 Kollerup	Kirke
Onsdag	den	26.	sept.	kl.	10.00	 Formiddagscafé	med	Lillian	Nørgaard	”	Tysker-barn”	 Kollerup	Sognestue
Onsdag	den	26.	sept.	kl.	19.30		 Højskolesangaften	m.	Keld	Telen	 Jelling	Sognehus
Søndag	 den	30.	sept.	kl.	9.30-17.00	 Gospeldag	på	Højskole	 Brandbjerg	Højskole

OKTOBER
Tirsdag	 den	2.	okt.	kl.	8.30	 Morgensang	 Jelling	Kirke
Tirsdag	 den	2.	okt.	kl.	19.30	 Foredrag	ved	Mathias	Stølen	Due	
	 	 –	efterårets	foredragsrække	 Jelling	Sognehus
Onsdag		den	3.	okt.	kl.	19.30	 Filmaften:	I	am	still	Alice	 Konfirmandstuen	i	Hvejsel
Søndag	 den	7.	okt.	kl.	16.00	 Musikgudstjeneste.	Altertavle-jubilæum.	 Vindelev	Kirke
Tirsdag	 den	9.	okt.	kl.	17.00	 Børnegudstjeneste	 Jelling	Kirke
Tirsdag	 den	9.	okt.	kl.	19.30	 Foredrag	ved	Kristian	Bøcker,	efterårets	foredragsrække	 Jelling	Sognehus
Onsdag	den	10.	okt.	kl.	17.00	 Samtaledag	m.	spisning	og	børnepasning	 Kollerup	Sognestue
Tirsdag	 den	23.	okt.	kl.	19.00	 Film	med	mening,	”Min	søns	familie”	 Byens	Bio
Onsdag	den	24.	okt.	kl.	19.30	 Fællessang	med	egen	kaffe	v.	Ove	Rasmussen	 Kollerup	Sognestue
Torsdag	den	25.	okt.	kl.	20.00-21.00	 Momento	-	ord	og	toner		 Jelling	Kirke
Onsdag	den	31.	okt.	kl.	10.00	 Formiddagscafé	m.	Tapio	Juhl	
	 	 ”De	gode	hensigters	tid”	 Kollerup	Sognestue
Onsdag	den	31.	okt.	kl.	19.30	 Højskolesangaften	med	Henrik	Rosendal	 Jelling	Sognehus

NOVEMBER
Lørdag	 den	3.	nov.	kl.	16.00	 Cellokoncert	med	Anker	Sigfusson	 Jelling	Kirke
Tirsdag	 den	6.	nov.	kl.	8.30	 Morgensang	 Jelling	Kirke
Onsdag	den.	7	nov.	kl.	17.00	 Børneteater:	Daniel	den	skøre	ku(g)le	 Ildved	Kirke
Onsdag	den	7.	nov.	kl.	19.30	 Læsekreds:	Lee	Harper	”Dræb	ikke	en	sangfugl”	 Kollerup	Sognestue
Søndag	 den	11.	nov.	kl.	10.00	 Gudstjeneste	m.	foredrag	100-året	for	1.	verdenskrig	 Kollerup	Kirke
Onsdag	den	14.	nov.	kl.	19.30	 Fællessang	med	egen	kaffe	v.	Ove	Rasmussen	 Kollerup	Sognestue
Torsdag	den.	15.	nov.	kl.	19.30	 Foredrag	m.	Niels	Christian	Hvidt:	Kan	tro	
	 	 flytte	bjerge	og	flytter	bjerge	troen	 Konfirmandstuen	i	Hvejsel
Onsdag	den	21.	nov.	kl.	10.00	 Formiddagscafé	med	Søren	Due		 Kollerup	Sognestue
Fredag	 den	23.	nov.	kl.	17.00	og	20.00	 Koncert	med	Søren	Huus	 Jelling	Kirke
Onsdag	den	28.	nov.	kl.	17.00	 Jule-fyraftenssang	m.	julefrokost	 Kollerup	Kirke
Torsdag	den	29.	nov.	kl.	20.00-21.00	 Momento	-	ord	og	toner	 Jelling	kirke

DECEMBER
Søndag	 den	2.	dec.	kl.	10.30	 Højmesse	og	menighedsmøde	 Jelling	Kirke	og	sognehus
Tirsdag	 den	4.	dec.	kl.	8.30	 Morgensang	 Jelling	Kirke
Søndag	 den	9.	dec.	kl.	14.00	og	16.00	 	Julens	fortælling	 Jelling	Kirke
Torsdag	den	13.	dec.	kl.	19.00	 Luciaoptog	 Vindelev	Kirke
Søndag	 den	16.	dec.	kl.	15.00	 Julekoncert	med	KorDania	 Jelling	Kirke
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”TAG DIN BEDSTEMOR MED”
ONSDAG DEN 5. SEPTEMBER KL. 17.00 
er der børnefyraftenssang for alle generationer 
i Kollerup Kirke, Hygumvej 70. 
Vi vil opfordre børnene til at tage deres bedstemor eller bedstefar  (og for-
ældre) ved hånden og tage dem med. Så vil vi finde nogle nye og gamle børne-
sange og -salmer, som vi kan synge i fællesskab. 
Efter sangtimen er der pølser og brød i LYSNINGEN i præstegårdsskoven, Præ-
stegårdsvej, 7300 Jelling. 

KIRKE FOR BØRN

BLADENE FALDER
TIRSDAG DEN 9. OKTOBER KL. 17.00 
er der børnegudstjeneste i Jelling Kirke.

Det er blevet efterår, kornet er høstet, og vi skal kigge på 
bladene og tale om, at sommeren er forbi. Det er lidt trist, men der kommer jo en 
ny sommer næste år! Vi skal sige tak for høsten og håbe på en ny sommer. 
Der er pizza i sognehuset efter gudstjenesten. 

BØRNETEATER I NOVEMBER I ILDVED KIRKE
ONSDAG DEN 7. NOVEMBER KL. 17 .00
er der børneteater i Ildved Kirke.

Daniel, den skøre ku(g)le
En enmands-rap-musical om Daniel i løvekulen.
En medrivende forestilling om tro og magt, hvor teater, rap, fortælling
og forestillingens musik smelter sammen med humor og alvor 
på en måde, der i høj grad betager børn og voksne.
Der er pizza i Hvejsel konfirmandstue, 
Hvejselvej 69, efter forestillingen. 
Alle er velkomne.

4

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

KALENDER
AUGUST
Onsdag den 15. aug. kl. 19.30 Læsekreds: Henrik Pontoppidan ”Lykkeper” Kollerup Sognestue
Onsdag	den	22.	aug.	kl.	10.00	 Formiddagscafé	m.	Otto	Pilgaard	,	”Den	gode	barndom”	 Kollerup	Sognestue
Torsdag	den	23.	aug.	kl.	8.00-18.00	 Sogneudflugt	 Jelling

SEPTEMBER
Søndag	 den	2.	sept.	kl.	9.15		 Sogneudflugt	 Hvejsel
Tirsdag	 den	4.	sept.	kl.	8.30	 Morgensang	 Jelling	Kirke
Onsdag	den	5.	sept.	kl.	17.00		 Fyraftenssang	for	børn	og	bedsteforældre	m.	spisning	 Kollerup	Kirke
Onsdag	den		12.	sept.	kl.	17.00	 Fyraftenssang	m.	spisning	 Kollerup	Kirke
Tirsdag	den	18.	sept.	kl.	19.30	 Foredrag	med	Leonora	Christina	Skov	
	 	 	–	efterårets	foredragsrække	 Jelling	Sognehus
Onsdag	den	19.	sept.	kl.	17.00		 Fyraftenssang	m.	spisning	 Kollerup	Kirke
Onsdag	den	26.	sept.	kl.	10.00	 Formiddagscafé	med	Lillian	Nørgaard	”	Tysker-barn”	 Kollerup	Sognestue
Onsdag	den	26.	sept.	kl.	19.30		 Højskolesangaften	m.	Keld	Telen	 Jelling	Sognehus
Søndag	 den	30.	sept.	kl.	9.30-17.00	 Gospeldag	på	Højskole	 Brandbjerg	Højskole

OKTOBER
Tirsdag	 den	2.	okt.	kl.	8.30	 Morgensang	 Jelling	Kirke
Tirsdag	 den	2.	okt.	kl.	19.30	 Foredrag	ved	Mathias	Stølen	Due	
	 	 –	efterårets	foredragsrække	 Jelling	Sognehus
Onsdag		den	3.	okt.	kl.	19.30	 Filmaften:	I	am	still	Alice	 Konfirmandstuen	i	Hvejsel
Søndag	 den	7.	okt.	kl.	16.00	 Musikgudstjeneste.	Altertavle-jubilæum.	 Vindelev	Kirke
Tirsdag	 den	9.	okt.	kl.	17.00	 Børnegudstjeneste	 Jelling	Kirke
Tirsdag	 den	9.	okt.	kl.	19.30	 Foredrag	ved	Kristian	Bøcker,	efterårets	foredragsrække	 Jelling	Sognehus
Onsdag	den	10.	okt.	kl.	17.00	 Samtaledag	m.	spisning	og	børnepasning	 Kollerup	Sognestue
Tirsdag	 den	23.	okt.	kl.	19.00	 Film	med	mening,	”Min	søns	familie”	 Byens	Bio
Onsdag	den	24.	okt.	kl.	19.30	 Fællessang	med	egen	kaffe	v.	Ove	Rasmussen	 Kollerup	Sognestue
Torsdag	den	25.	okt.	kl.	20.00-21.00	 Momento	-	ord	og	toner		 Jelling	Kirke
Onsdag	den	31.	okt.	kl.	10.00	 Formiddagscafé	m.	Tapio	Juhl	
	 	 ”De	gode	hensigters	tid”	 Kollerup	Sognestue
Onsdag	den	31.	okt.	kl.	19.30	 Højskolesangaften	med	Henrik	Rosendal	 Jelling	Sognehus

NOVEMBER
Lørdag	 den	3.	nov.	kl.	16.00	 Cellokoncert	med	Anker	Sigfusson	 Jelling	Kirke
Tirsdag	 den	6.	nov.	kl.	8.30	 Morgensang	 Jelling	Kirke
Onsdag	den.	7	nov.	kl.	17.00	 Børneteater:	Daniel	den	skøre	ku(g)le	 Ildved	Kirke
Onsdag	den	7.	nov.	kl.	19.30	 Læsekreds:	Lee	Harper	”Dræb	ikke	en	sangfugl”	 Kollerup	Sognestue
Søndag	 den	11.	nov.	kl.	10.00	 Gudstjeneste	m.	foredrag	100-året	for	1.	verdenskrig	 Kollerup	Kirke
Onsdag	den	14.	nov.	kl.	19.30	 Fællessang	med	egen	kaffe	v.	Ove	Rasmussen	 Kollerup	Sognestue
Torsdag	den.	15.	nov.	kl.	19.30	 Foredrag	m.	Niels	Christian	Hvidt:	Kan	tro	
	 	 flytte	bjerge	og	flytter	bjerge	troen	 Konfirmandstuen	i	Hvejsel
Onsdag	den	21.	nov.	kl.	10.00	 Formiddagscafé	med	Søren	Due		 Kollerup	Sognestue
Fredag	 den	23.	nov.	kl.	17.00	og	20.00	 Koncert	med	Søren	Huus	 Jelling	Kirke
Onsdag	den	28.	nov.	kl.	17.00	 Jule-fyraftenssang	m.	julefrokost	 Kollerup	Kirke
Torsdag	den	29.	nov.	kl.	20.00-21.00	 Momento	-	ord	og	toner	 Jelling	kirke

DECEMBER
Søndag	 den	2.	dec.	kl.	10.30	 Højmesse	og	menighedsmøde	 Jelling	Kirke	og	sognehus
Tirsdag	 den	4.	dec.	kl.	8.30	 Morgensang	 Jelling	Kirke
Søndag	 den	9.	dec.	kl.	14.00	og	16.00	 	Julens	fortælling	 Jelling	Kirke
Torsdag	den	13.	dec.	kl.	19.00	 Luciaoptog	 Vindelev	Kirke
Søndag	 den	16.	dec.	kl.	15.00	 Julekoncert	med	KorDania	 Jelling	Kirke
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SORGGRUPPE
ER DET IKKE FRYGTELIG TRIST 
AT GÅ I SORGGRUPPE?

Dette spørgsmål er mange sorggruppedeltagere blevet stillet. Og 
svaret er: ”Nej det er det ikke, og jo, engang imellem”
Mange tror at en sorggruppe er et sted hvor man er ked af det og 
græder hele tiden, - det er det ikke! Vi græder, - en gang i mellem.
Men hvad er det så? Hvad laver man i en sorggruppe? Ja, vi mødes 
7 gange med ca. 14 dages mellemrum fra kl. 19.00 til 20.30. Og vi, 
det er deltagerne (max 8), sorggruppelederen og en frivillig hjæl-
per. Når vi kommer er der kaffe, lys og chokolade på bordet, og vi 
begynder altid med en runde om hvordan det er gået siden sidst, 
om der er nogen der har noget særligt, de gerne vil fortælle eller 
tale om. Som oftest er der et tema for hver gang, det kan være: 
ensomhed og tavshed, sjove historier, forløbet omkring dødsfal-
det, hvornår må man grine igen, forbudte og tunge tanker, arv 
og økonomi, hvordan finde ind i en ny hverdag og meget, meget 
mere. Det væsentligste er, at samtaleemnerne er dét, som ligger 
de enkelte deltagere på sinde at få talt om. Nogle gange fortæller 
sorggruppelederen også lidt om hvad sorg er og hvordan den kan 
udmønte sig.
Tidligere sorggruppedeltager har sagt:
 Det forbavsede mig så stærkt et fællesskab jeg kom til 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 til 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 trætte 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.

Næste sorggruppe begynder den 29. august kl. 19.00 -20.30

Har du lyst at være med eller vil vide mere, så kontakt sorggruppe-
leder sognepræst Gitte Sandager Bjerre på 75873322 (Der findes 
også brochure i sognehuset, kirkerne, biblioteket og på lægehuset)
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FORMANDSKABET
Sommerferien står for døren og for de fleste betyder det afslapning og hyggelige 
stunder på terrassen. I menighedsrådet kan vi også puste lidt ud inden et spæn-
dende efterår går i gang.
Udskiftningen af spærfødder og blytag  kører efter planen. Det råd der var i 
spærfødderne på kirkeskibet, har dog vist sig at være mere omfattende end først 
antaget. I skrivende stund er vi en uge bagud i forhold til tidsplanen, så vi har 
tiltro til at den holder i sidste ende. Arkitekten har rigtig godt styr på projektet 
og håndværkerne og han sørger for at arbejdet der bliver udført er i orden. Når 
kirken er klar til genåbning vil der komme særskilt invitation til denne.
Det nuværende menighedsråd har snart siddet i de 2 år, vi hver især er valgt for, 
og et nyt valg nærmer sig. Vi holder opstillingsmøde til en fælles liste for sognet 
medio september, hvor vi ligeledes vil orientere om menighedsrådets arbejde 
i den forgangne valgperiode. Vi opfordrer alle interesserede til at komme til 
opstillingsmødet. Her vil der være mulighed for at spørge de nuværende med-
lemmer om arbejdet i rådet. 
I er altid velkomne til at kontakte menighedsrådet, hvis I har spørgsmål.
Tilgængelighedsprojektet i Ildved er afsluttet og godkendt af menighedsrådet. 
Udseendet er ikke blevet som ønsket, men funktionaliteten er i orden. 
Fra menighedsrådets side vil vi gerne ønske jer alle en rigtig dejlig sommer.

Find Rasmussen, formand
Lone Lincoln Steffensen, næstformand

Opstillingsmøde og Menighedsmøde 
TORSDAG DEN 13. SEPTEMBER KL. 19.30 

holder menighedsrådet det årlige me nig hedsmøde, hvor der vil blive fortalt 
om, hvad der er arbejdet med de sidste 2 år. Derudover er der opstillings-
møde til det nye menighedsråd. 
Overvej om det er et arbejde og et fællesskab som du kunne tænke dig, at 
være med i. Kirke er der, hvor der er nogen, som vil være kirke. 

Betyder din kirke noget for dig? 
Er det lige meget, om der er en kirke?
Hvad tænker og mener du om vores kirkeliv i Hvejsel og Ildved? 
Hvordan er vi bedst kirke? 

Kom og vær med! Vær nysgerrig og spørg! 
– og man kan sagtens komme, uden at komme ind i menighedsrådet.



KIRKEHØJSKOLEN 
I VEJLE PROVSTI EFTERÅRET 2018
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KIRSAM
Så er der sommer og ret varmt men også tørt på kirkegården. Vi har lige nu plantet 
sommerblomster og gør alt vi kan for at vande dem, men det er ikke helt optimalt. 
Der vil nok være nogle der ser kedelige ud eller ikke klarer det. Der vil blive plantet 
noget andet, så vidt muligt, men ellers henvend jer til mig og så finder vi ud af en 
løsning sammen.
Nedlagte gravsteder og gravminder:  Når der bliver sendt brev ud at gravstedet 
skal nedlægges, eller forlænges, har proceduren indtil nu været at alt bliver fjernet. 
Gravmindet er i de fleste tilfælde blevet knust og andre gange sat hen i et hjørne og 
måske er det sat i lapidariet, sammen med flere andre gravminder.
Det er dog menighedsrådets beslutning hvad der skal ske med dem, der står i lapi-
dariet og andetsteds, det vil sige, at selvom de bliver sat i lapidariet er der stadig en 

Det unyttiges nødvendighed
I tiden måles og vejes alting ud fra et 
nyttehensyn. Alt skal have et formål og 
helst kunne betale sig. Kan mennesket 
leve af det, alene?
Hvad med det »unyttige« og det, som 
ikke har noget formål i sig selv?
Det er fristende at være resultat-og mål-
orienteret for at kunne magte livet.
Hvad betyder nysgerrighed på oplys-
ning, visdom om menneskelivet for den 
kreative refleksion og eftertanke
Kirkehøjskolen sætter fokus på emnet 
med kompetente foredragsholdere

TORSDAG D. 20 SEP:
Kl. 10.00: Erik Lindsø, forfatter og kul-
turjournalist
»NYTTEN VED UNYTTIG VIDEN«
- om kunsten at styrke sine forbavsel-
seskompetencer
»Ved at leve livet erfares det, men ved at 
elske livet forklares det.«
I en tid, hvor alle skal have kompeten-
cer, vil Erik Lindsø styrke vores forbav-
selseskompetencer.
»Når vi forbavses, overraskes vi af det 

gode i livet - dets storhed og skønhed.
I foredraget slår Erik Lindsø et slag for 
nytten ved det, der umiddelbart er unyt-
tigt.
Kl. 13.00: Lene Højholt, tidligere præst
”Livet i flere dimensioner”
Vi mennesker lever vores liv i flere 
dimensioner, men ofte bliver vi så 
opslugte af alt det, der sker i den almin-
delige dagligdag, at noget i os ikke får 
den næring, som er nødvendig for at
vores liv kan føles fyldt. 

TORSDAG D. 25 OKT
Kl. 10.00: Mikkel Wold, præst i Køben-
havn (Marmorkirken)
»Det unyttiges nødvendighed«
»Hvad kan det bruges til?« Spørgsmålet 
stilles i mange sammenhænge, foredra-
get vil være et forsvar for det unyttiges 
nødvendighed, belyst gennem en række
eksempler, og det vil være en besindelse 
på, hvorledes vi sanser det væsentlige i 
vores liv.
Kl. 13.00: Helle Skaarup, leder af Refu-
giet, Løgumkloster
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»Altid Allerede Elsket - set fra sidelin-
jen«
Denne titel er udgangspunktet for Helle 
Skaarups fortælling om sine 7 år med 
Peter Bastian. 
I fortællingen kommer vi omkring 
meget mellem jord og himmel: høre-
sansen, sjæle-om-sorg,
naturens milde gaver, sproget, nærvær, 
skabende fællesskaber, at stå i det åbne, 
tro, livet og
døden.

TORSDAG D. 15 NOV.
Kl. 10.00: Kim Grysbæk, cand mag i 
diakoni
»Hvilens nødvendighed«
At være konstant til nytte i nyttesam-
fundet driver mennesker ud i menings-
løshed og stress.
Selv var jeg tæt på at afslutte livet for 
tolv år siden, da jeg troede, jeg kun 
havde værdi, hvis jeg gjorde nytte. Det 
unyttige var forbudt. Mennesker, der i 
mine øjne ikke gjorde nytte havde ikke 
særlig stor værdi. Hvordan kan det 
komme så vidt? 
Kl. 13.00: Morten Skovsted og Iben 
Krogsdal, præst og salmedigter
»Det nytter ikke – bare syng!«
I en tid hvor stadig mere handler om 

vækst og bundlinje, kan man godt stille 
spørgsmålstegn
ved sangens nytteværdi. Alligevel hol-
der vi af at synge, fordi vi mærker, at der 
sker noget i os
og mellem os. Hvad er det, der sker, når 
vi synger? Og hvorfor giver det mening 
at synge om de store spørgsmål livet, 
f.eks. i salmer?
Undervejs skal vi naturligvis synge… 
både gammelt og nyt.

Tilmelding skal ske på Vejle Provstis 
hjemmeside under fanebladet Kirke-
højskolen, www.vejleprovsti.dk/ (kan 
tidligst anvendes fra 1. august 2018), 
eller på telefon: 2547 1000 (kan anven-
des fra 1. april 2018). 
Betaling sker samtidig med tilmelding 
på konto: 7244 1255048 

HUSK TILMELDING SENEST EN UGE 
FØR FOR AT VÆRE SIKKER PÅ EN
PLADS.
TILMELDINGEN ER BINDENDE
Priser: Alle foredrag - 3 højskoledage 
inkl. frokost og kaffe kr. 510
Et enkelt foredrag uden frokost kr. 60
Et enkelt foredrag med frokost og kaffe 
kr. 130

KIRSAM
risiko, for at de bliver knust, hvis der er for mange eller andet er til hindring for, at 
de kan blive stående.
Nu har menighedsrådene besluttet at der kan købes en kisteplads, som er tomt med 
bunddække, hvis man har et bestemt sted som giver mening den skal stå, dog i sam-
arbejde med graveren, eller den kan sættes i lapidariet. Prisen vil for bunddække 
være ca. halv pris af en 2 kisteplads pr. år, og lapidarie lidt mindre. 
Priserne og forespørgsel skal ske til undertegnede.

ALLE ØNSKES EN GOD SOMMER.

Venlig hilsen graver Marianne Rasmussen. Tlf: 21565474



PRÆSTEGÅRDSFESTIVAL
Det lykkedes! 
30 frivillige bagte kage, lavede pla-
kater, stillede op, pillede ned, stod i 
boder, pyntede scene og meget mere. 
Tusind tak til alle jer!

Tusind tak til de optrædende på sce-
nen – det var præcist, som vi i udval-
get havde drømt om!
Tusind tak til provstiudvalget fordi de 
synes, det var så god en idé, at de ville 
støtte os med 25.000 kr fordelt på 3 år.
Tusind tak til Sandvad Sognegård for 
lån af grill og tilskud til pølser og brød.
Tusind tak til de små 200 som kom og 
gjorde det til en fest.

Men allermest tak til udvalget: 
Ole Mejlvang, Maria Wacher, Anders 
Gøttsch og Mads Früstück. 
Tak fordi I lod jer headhunte. Tak for-
di I troede på min ide. Uden jer var det 
slet ikke blevet til noget!
Solen skinnede, musikken spillede, 
pølserne var varme, og børn, voksne, 
unge og gamle hyggede sig og nye fæl-
lesskaber og bekendtskaber opstod.

Vi gør det igen!
16 juni 2019 kl. 15.00 til 19.00 – Håber 
vi ses. 
Hvad folk har skrevet om festivallen 
på facebook:
Hyggelig eftermiddag for både børn 
og voksne. 
Selv tak for en helt fantastisk søndag 
med hygge, god musik og dejlige men-
nesker. Det har været en fornøjelse at 
være en del af, og JEG glæder mig til 
den 16. juni 2019.
Et fantastisk arrangement.
Det var en rigtig hyggelig eftermid-
dag.
TAK for en dejlig eftermiddag. Super 
fine indslag.
En hyggelig dag og det tåler en gen-
tagelse.
Rigtig hyggelig eftermiddag i den 
fantastiske præstegårdshave. God 
musik og festlige indslag. Vi glæder 
os til næste år.
Det var super godt,  er skrevet i kalen-
deren til næste år.
Hyggelig og godt planlagt. Vi kom-
mer næste år.





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: 
Jost Van Ingen, tlf. 29 70 71 70
Grusdalsvej 8, 8700 Horsens

Kirkesanger:
Mads Brogaard Frühstück
Fousingvej 12, 7160 Tørring
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, Mindstrup 7, 7300 Jelling
Tlf. 51 74 00 51 – Mail: henrik@mindstrup.dk

Regnskabsfører:
DIT BOGHOLDERI - Bente Loft Nielsen
Vindinggård Ringvej 1, 7100 Vejle
Tlf. 28 69 68 38 – Mail: dit-bogholderi.dk

 

Deadline næste kirkeblad d. 1. oktober 2018. Materialet sendes til gsw@km.dk

Se mere på hjemmesiden www.runefolket.dk      RUNEFOLKET
SPEJDERMØDER:

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

Onsdag kl. 17.30-19.00
Juniorer, 4. og 5. kl.

Onsdag kl. 19.00-20.30
Trop, 6. - 8. kl.

GRUPPERÅD:
Giza Blæsild, formand
Jennie Ojczyk, gruppe-
leder
Anette Nørskov Nielsen, 
kasserer
Berit Nilsen, sekretær

Leder Bæver: 
Annie Due, 21663379
noerrevang@fibermail.dk

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

Leder Junior spejder:
Sabine Frydendal, 28 44 22 05 
spfrydendal@gmail.com

Leder Junior- og Tropspejder
Sabine Frydendal, 28442205,
spfrydendal@gmail.com

Vi ses på spejderpladsen
Ildvedvej 105, Ådal

Nyttige links:
www.sogn.dk/hvejsel


