KIRKEBLAD
for Jelling sogn
Nr. 3 Aug - nov 2019

31. årgang

KIRKELIG VEJVISER

FØDSEL: Fødslen anmeldes automatisk
fra sygehuset. Såfremt forældrene ikke er
gift, skal der inden 14 dage digitalt anmeldes en Omsorgs- og Ansvarserklæring på www.borger.dk
DÅB og/eller NAVNGIVELSE: Sker
inden der er gået et halvt år ved henvendelse på kirkekontoret.
NAVNEÆNDRING: Se www.borger.dk
for lovtekst og blanketter. Bemærk regler
for betaling.
VIELSE: Henvendelse på kirkekontoret/til præsten. Prøvelsesattest fås gennem kommunen i bopælskommunen.
DØDSFALD: Anmeldes senest to dage
efter til den kirkebogsførende sognepræst
i det sogn, hvor afdøde havde bopæl.
Kirkelig begravelse/bisættelse aftales
med præsten.
HJEMMESIDE: www.jellingkirke.dk
Øvrige links: www.km.dk
www.folkekirken.dk
www.vejle.provsti.dk
www.haderslev.stift.dk
www.kulturarv.dk
Følg Jelling Kirke på Facebook

PRÆSTER
Sognepræst:
Kristian Bøcker
Haugled 16, 7300 Jelling
Tlf. 75 87 11 17,
krbr@km.dk - Mandag fri
Jelling Sognehus
Gormsgade 19 - 7300 Jelling
Sognepræst i Kollerup-Vindelev
Birgitte Rosager Møldrup
Kollerupvej 9A, 7300 Jelling
Tlf. 75 87 15 28
brm@km.dk - Mandag fri
Sognepræst i Hvejsel-Ildved
Gitte Sandager Bjerre
Hvejselvej 67, Hvejsel 7300 Jelling
Tlf. 75 87 33 22
gsw@km.dk - Mandag fri
KIRKEKONTOR
Præstesekretær:
Marianne Kristoffersen
Træffetider i Sognehuset:
Tirsdag og torsdag kl. 10 - 12
Tlf. 75 87 11 17 – mak@km.dk
Kordegn: Kirsten Thøgersen
Tlf. 29 38 28 10 – kith@km.dk
Organist: Henrik Rosendal
Tlf. 29 89 92 82 – henr3071@gmail.com
Kirke- og kulturmedarbejder:
Brit Bagger Thorsø
Tlf. 92 43 82 22 – brit@jellingkirkegaard.dk
Graver: Frode Christensen
Tlf. 40 16 36 82
Telefontid hverdag 9.00-9.30 og 12.00-12.30
mail@jellingkirkegaard.dk
MENIGHEDSRÅDET
Menighedsrådsformand:
Jens Maibom, Pilelunden 9, 7300 Jelling
Tlf. 20 30 81 04

Forsiden: Jellingstenene
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Kirkeværge:
Johnny Jørgensen
Eskelunden 11, 7300 Jelling
Tlf. 20 45 62 46

DROP-IN-DÅB…!?
– LIDT OM DÅB FOR VOKSNE.
Af Birgitte Rosager Møldrup, Gitte Sandager Bjerre og Kristian Bøcker

Drop-inn-bingo og drop-inn-frisør er begreber, som vi kender. Friheden til bare at droppe ind uden forudgående planlægning eller
tidsbestilling. Det nye er drop-in-dåb. Mange troede i starten, at
det var en vittighed, men det har nu eksisteret et par år. Konceptet
er, at kirken, typisk en storbykirke, holder åbent en bestemt aften
og at voksne, der endnu ikke er døbt, kan ”gå ind fra gaden” og
efter en kort samtale med præsten blive døbt.
Som altid giver nye tiltag anledning til overvejelser: Hvad er godt
ved det? Hvad er ikke godt ved det? Er det alligevel for poppet? Eller rammer det tværtimod lige ind i dåbens betydning?
På den ene side understreger drop-in-dåben noget meget vigtigt,
der gælder for enhver dåb: At den ikke er en eksamen; at man ikke
skal ”tro nok” for at blive døbt. Det spæde dåbsbarn er jo vores
tegn på, at troen absolut må være en gave, og oplæringen er noget
der kommer bagefter. På den anden side er folkekirkens praksis,
at man ved voksendåb altid har haft en indledende dåbsoplæring.
PRÆSTERNES
KLUMME

WWW
Følg med i hvad der
sker i Jelling Kirke.
Klik ind på vores
hjemmeside
www.jellingkirke.dk
eller følg os på
facebook.

Så hvad er det rigtige her hos os?
Det er i virkeligheden ret enkelt: I vores kirker kan man som voksen
altid blive døbt. Et menneske må ikke hindres i at blive døbt – om
det så er ved gudstjenesten om søndagen eller ved en højtidelighed
på et andet tidspunkt, som man har aftalt med præsten.
Mange voksne, der ikke er døbt som børn, kan godt i en senere fase
af livet opleve en længsel efter en markering af, at noget er større
end ”mig”. At man er en del af en større sammenhæng, og at Gud
præcis skabte mig sådan som jeg er, og at jeg er omfattet af Guds
kærlighed.
I musikken taler man om ”timing” – om det rigtige tidspunkt. Men
når det gælder dåb eller en konfirmation eller en vielse eller velsignelse, er der simpelthen ikke noget, der hedder dårlig ”timing”.
Derfor i givet fald: Kontakt en af os præster, så kan vi mødes og
tale om, hvordan det kan foregå: om der skal være oplæring og
hvor meget – før eller efter, men alt sammen kun for at belyse det
ritual, som er kernen, og som vi skal lukke øjnene og hjertet op for,
fordi dette ritual i sig selv rummer et løfte fra Gud, som bringer nyt
til livet mellem mennesker og til livet mellem mennesker og Gud.
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OM DROP-IN-DÅB
Drop-in-dåb blev startet i september 2017 i Kristkirken på Vesterbro i København.
Siden da har ideen bredt sig til en række kirker i større byer som Aarhus, Aalborg,
Odense og Randers. Siden starten er over 600 mennesker blevet drop-in-døbt.

DÅB I JELLING
2014: 30 fødte - 31 døbte
2015: 37 fødte – 49 døbte

2016: 35 fødte – 37 døbte
2017: 36 fødte – 43 døbte

2018: 35 fødte – 48 døbte

Når der er flere døbte i kirken end nyfødte i sognet, skyldes det, at en del ønsker at få
deres barn døbt i kirken, fordi de har en ”tilknytning” til sognet, selvom de ikke lige
bor i sognet for nuværende. Desuden er der de kommende konfirmander.

DÅB AF ASYLANSØGERE
De sidste 2 år er 16 voksne asylansøgere blevet døbt i Jelling Kirke. Det vil som regel
sige mennesker, der ønsker at konvertere fra islam til kristendom. Kirkeministeriet
påbyder, at asylansøgerne forud for dåben har fulgt et halvt års oplæring i kristendom, fordi de ikke er vokset op i en kristen kultur. Det tilbydes som en ugentlig oplæring, der i Jelling varetages af sogne- og migrantpræst Birgitte Møldrup.

EFTERÅRET 2019
– FILM, FOREDRAG OG MEGET ANDET
Til december er det 25 år siden, at Jelling-monumenterne som det første sted i Danmark blev
UNESCO-verdensarv. Dette jubilæum kommer til at præge efterårets arrangementer i og omkring Sognehuset. Sammen med Kongernes Jelling og Jelling Heritage har vi planlagt en række
arrangementer. Enkelte klokkeslæt er i skrivende stund ikke helt på plads, men kommer til at
fremgå af annoncer i ugeavisen og af kirkens hjemmeside.
Ind imellem er der også andre arrangementer, blandt andet kirkevandring og sommermøde.
Derudover er der – som det fremgår andetsteds i bladet – også morgensang, momento, sangaftener og koncerter.
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Søndag den 25. august kl. 9.00: Sommermøde. Vi begynder med en kort gudstjeneste. Derefter
er der tid til en kop kaffe, inden Bertel Haarder kl. 10.15 holder sommermøde-foredraget. Efter
foredraget er der frokost i sognehuset.
Lørdag den 31. august om eftermiddagen: Fernisering – mytologisk artfestival. Udstilling af
tegneserieforfatteren Peter Madsens skitser til ”Valhalla” (i Kongernes Jelling) og ”Menneskesønnen” (i Sognehuset).
Torsdag den 12. september kl. 19.30 i Byens Bio: ”Destruction of Memory”. Filmen skildrer, hvordan verdensarvssteder og –monumenter også er truede under krig, fordi de er en del
af folkets identitet. Når stederne nedbrydes, nedbrydes samtidig håb og selvforståelse hos det
krigsramte folk. Efter filmen er der mulighed for at drøfte den over en kop kaffe.
Torsdagene den 19. september, den 26. september, den 3. oktober
og den 10. oktober er der verdensarvsforedrag.
Torsdag 19. september kl. 19.00: UNESCOS historie og betydning fortalt af Poul Duedahl
fra Aalborg Universitet. Kongernes Jelling.
Torsdag 26. september kl. 19.00: Religionsskiftet i Danmark, ved Sophie Bønding,
Århus Universitet. Sognehuset.
Torsdag 3. oktober kl. 19.00: Verdensarven i Jelling og resten af verden.
Ved Adam Bak og Morten Teilmann-Jørgensen. Kongernes Jelling.
Torsdag 10. oktober kl. 19.00: De danske verdensarvssteder. Mød Jellings danske
UNESCO familie. Hør om de danske steder og mød de mennesker, der arbejder der
til daglig. Sognehuset.
Lørdag den 21. september kl. 9.00: Kirkevandring. Under ledelse af tidligere sognepræst
Søren Due og organist Henrik Rosendal begynder vi i Jelling Kirke kl. 9.00 med morgensang.
Derefter vandrer vi til Kollerup og videre derfra til Vindelev. I kirkerne er der musik. Vi spiser
de medbragte madpakker i Vindelev, inden vi vandrer tilbage til Jelling, hvor vi slutter med en
kop kaffe i Sognehuset omkring kl. 15.00. Ret til ændringer forbeholdes. Ingen tilmelding – bare kom.
Lørdag aften den 26. oktober: Den store fejring. Denne lørdag aften fejrer vi 25-året for verdensarven. Og alle er inviteret. Vi danner en menneskering med fakler langs palisaden. Der
bliver musik, komponeret til lejligheden på højen, foruden dans og lys. Derefter smager vi på
verden og verdensarven ved et street-food-arrangement langs Gormsgade.

SÆT KRYDS I KALENDEREN

16.- september – 11. oktober: Verdensarv i børnehøjde.
Eleverne fra en række skoler inviteres til Jelling, vises rundt og introduceres til
verdensarven – og kan tage herfra som ”verdensarvs-ambassadører”. Ambassadørerne
vender tilbage til Jelling og er med ved den store fejring.
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KONFIRMANDER 2019
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KONFIRMANDER 2019
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KONFIRMANDER 2019

KONFIRMANDSINDSKRIVNING
Tirsdag den 10. september kl. 19.00-20.30 inviteres årets konfirmander og
forældre til konfirmandindskrivning. Vi mødes i kirken og begynder med en gudstjeneste – en gudstjeneste, hvor vi forklarer lidt om, hvorfor en gudstjeneste er som den
er. Derefter fortæller vi om selve forløbet frem mod konfirmationerne i foråret – om
konfirmationsundervisningen, om temadag og udflugt. Vi glæder os til at møde jer.
Gitte Sandager Bjerre & Kristian Bøcker

MENIGHEDSRÅDSMØDER
I SOGNEHUSET KL. 19.00
TORSDAG 22. AUGUST
ONSDAG 18. SEPTEMBER
TIRSDAG 22. OKTOBER
TORSDAG 7. NOVEMBER
ONSDAG 11. DECEMBER
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FÆLLESSIDER FOR JELLING • KOLLERUP-VINDELEV • HVEJSEL-ILDVED SOGNE

JULENS FORTÆLLING 2019
Igen i år vil vi indbyde sangglade voksne fra nær og fjern til at deltage ved ”Julens fortællinger”
søndag den 8. december kl. 14.00 og 16.00. Der vil være 5 øvegange op til denne søndag, hvor
de øvrige kor ved Jelling Kirke ligeledes vil deltage. Øvedagene: Onsdag d.6/11, 13/11, 20/11,
27/11 og 4/12 kl. 19.30-21.00 i Jelling Sognehus.
Tilmelding til Henrik Rosendal: henr3071@gmail.com el. 29899282

BØRNEGUDSTJENESTER
I EFTERÅRET 2019
Jelling, Hvejsel og Kollerup-Vindelev sogne tilbyder sammen
kirke for børn, og alle børn i alle 4 sogne er meget velkomne.
Onsdag 28. august kl. 17.00 er det i Kollerup kirke. Det er
fyraftenssang for børn og forældre og bedsteforældre, hvor
vi skal synge nogle af de salmer som bedstefar kender og så
skal vi lære nye børnesalmer. Der er spisning bagefter for alle
i LYSNINGEN, der ligger i præstegårdsskoven på Præstegårdsvej i Kollerup.
Tirsdag 8. oktober kl. 17.00 er det i Jelling Kirke, hvor der
er børnegudstjeneste om det at være ”Lille og stor” og hvor årets minikonfirmander i Jelling
afslutter deres forløb. Der er pizza i Jelling Sognehus bagefter.
Onsdag 6. november kl. 17.00 er det Hvejsel Kirke, der åbner dørene for børneteater: ”Det
er ganske vist – den barmhjertige Samaritaner”. Der er pizza til alle i Hvejsel konfirmandstue,
Hvejselvej 67, bagefter.
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GUDSTJENESTER
DATO

NAVN

JELLING

KOLLERUP

Søn 18. aug.

9.s.e.trin

10.30 BRM

9.00 BRM		

Søn 25 aug.

10. s.e.trin

9.00 KB 		
1

Ons. 28 aug.			

17.006			

Søn 1. sep.

11.s.e.trin

10.30 Signe Toft		

Søn 8. sep.

12.s.e.trin

10.30 KB

Søn 15 sep.

13.s.e.trin

10.30 KB4		

Søn. 22. sep.

14.s.e.trin

10.30 KB

Søn. 29. sep.

15.s.e.trin

10.30 BRM		

Tors. 26. sep.			
Søn 6. okt.

16. s.e.trin

11.0017		

10.30 BRM			

17.00 BRM12			

19.30 GSB		

Tirs 8. okt.		

17.00 BRM6				

Søn 13. okt.

17 s.e.trin

10.30 BRM

Søn 20 okt.

18.s.e.trin

10.30 GSB		

Søn 27 okt.

19 s.e.trin

10.30 KB

10.30 BRM11			

Søn 3. nov.

AlleHelgen

10.30 KB

16.00 BRM

9.00 BRM			

Ons 6. nov					
Søn 10. nov.

21.s.e.trin

19.30 KB		

Søn. 17. nov.

22.s.e.trin

10.30 KB

Søn 24 nov.

s.s.i kirkeåret

10.30 GSB		

Ons. 27. nov.			

17.00 BRM12			

Søn 1. dec.

1. s. i advent

10.30 KB 		

Søn 8. dec.

2.s.i advent

14.00 GSB10

2

16.00 GSB10

			

10

10.30 DVP13		

1 Gudstjeneste
Derefter sommermøde med Bertel Haarder
2 Efterfølgende frokost og orientering
ved menighedsrådet
3 Morgensang v. menigheden
4 Høstgudstjeneste
5 Sogneudflugt
6 Børnegudstjeneste
7 med efterfølgende reception i præstegården
og menighedsmøde
8 Forklaringsgudstjeneste

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Koncert
Julens fortælling
Kirkespirerne medvirker
Fyraftenssang
Gudstjeneste v. provst Dorthe Volck Paulsen
og med efterfølgende menighedsmøde
Hvejselkoret medvirker
Børneteater
Konfirmandindskrivning
”Morgensang ved meningheden” på
Brandbjerg Højskole

VINDELEV

HVEJSEL

		

ILDVED

10.30 GSB

10.30 BRM 		

10.30 GSB16

16

			
9.00 GSB		

		
10.30 BRM4

10.30 GSB

5

5

10.30 GSB4

			

9.00 BRM

9.00 BRM		

			
10.30 BRM

10.30 GSB7

				

			
9.00 GSB

10.30 GSB

16.00 GSB

8

			
14.30 BRM

					

10.30 GSB

16.00 GSB

14.30 GSB

17.00

15

10.30 BRM		

		

9.00 KB

10.30 GSB

9.00

3

19.309

			
10.30 BRM		

KB
GSB
BRM

10.30 GSB14

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

Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester og kirkelige arrangementer i sognene i gl. Jelling kommune. Man bedes henvende sig til vognmanden på tlf. 70 20 12 22 senest kl. 15.00 dagen før.
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FÆLLESSIDER FOR JELLING • KOLLERUP-VINDELEV • HVEJSEL-ILDVED SOGNE
KALENDER
AUGUST
Onsdag 21. aug. kl. 19.30
Søndag 25. aug. kl. 9.00
Onsdag 28. aug. kl. 10.00
Onsdag 28. aug. kl. 17.00
Lørdag 31. aug.

Læsekreds: ”Ar” af Audur Ava Olafsdottir
Sommermøde med Bertel Harder
Formiddagscafé med Mogens Ladegaard, Grejs
Fyraftenssang for børn og alle andre m. spisning
Fernisering Mytologisk Art Festival

Sognestuen Kollerup
Jelling kirke
Sognestuen Kollerup
Kollerup Kirke
Sognehuset Jelling

SEPTEMBER
Tirsdag 3. sept. kl. 8.30
Onsdag 4. sept. kl. 19.30-21
Søndag 8. sept. kl 8.00
Tirsdag 10. sept. kl. 19-20.30
Onsdag 11. sept. kl. 19.30
Torsdag 12. sept. kl. 19.30
Onsdag 18. sept. kl. 10.00
Onsdag 18. sept. kl. 19.30
Torsdag 19. sept. kl. 19-21
Torsdag 19. sept. kl. 19.30
Lørdag 21. sept. kl. 9.00
Torsdag 26. sept. kl. 19-21

Morgensang
Højskolesangaften
Sogneudflugt til Sejs-Svejbæk og Silkeborg
Konfirmandindskrivning
Fællessang med Ove Rasmussen
Film med mening
Formiddagscafé med Anette Lyster-Clausen, Uldum
Koncert med Janne Mark Pilgrim Trio
Verdensarvsforedrag
Foredrag m/Niels Krøjgard
Kirkevandring
Verdensarvsforedrag

Jelling kirke
Sognehuset Jelling
Hvejsel kirke
Jelling kirke
Sognestuen Kollerup
Byens Bio
Sognestuen Kollerup
Jelling kirke
Kongernes Jelling
Konfirmandstuen Hvejsel
Jelling kirke
Sognehuset Jelling

OKTOBER
Tirsdag 1. okt. kl. 8.30
Torsdag 3. okt. kl. 17.00
Torsdag 3. okt. kl. 19-21
Torsdag 3. okt. kl. 19.30-21
Søndag 6. okt. kl. 12.00
Tirsdag 8. okt. kl. 17.00
Tirsdag 8. okt. kl. 19.30
Torsdag 10. okt. kl. 19-21
Torsdag 10. okt. kl. 19.30
Onsdag 23. okt. kl. 10.00
Torsdag 24. okt. kl. 20-21
Lørdag aften 26. okt.
Søndag 27. okt. kl. 10.30
Tirsdag 29. okt. kl. 19.30
Torsdag 31. okt. kl. 19.30

Morgensang
Fyraftenssang med spisning
Verdensarvsforedrag
Højskolesangaften
Åbent hus i anledning af boligens 100 års jubilæum
Børnegudstjeneste ”Lille og stor” m. pizza
Snak-på-livet-løs om Mening
Verdensarvsforedrag
Fællessang med Ove Rasmussen
Formiddagscafé med Viggo M. Larsen, Fårupgård.
MOMENTO - ORD OG MUSIK
Den store fejring
Efterårets Kirkespire-kor medvirker ved gudstjenesten
Snak-på-livet-løs om Værdier
Foredrag m/Ellen Merete Wilkens Finnseth

Jelling kirke
Kollerup Kirke/Sognehus
Kongernes Jelling
Sognehuset Jelling
Præstegården i Hvejsel
Jelling Kirke
Præstegården i Hvejsel
Sognehuset Jelling
Kollerup Kirke/Sognehus
Kollerup Kirke/Sognehus
Jelling kirke
Monumentområdet
Kollerup Kirke
Præstegården i Hvejsel
Kollerup Kirke/Sognehus

NOVEMBER
Søndag 3. nov. kl. 16.00
Tangokoncert
Tirsdag 5. nov. kl. 8.30
Morgensang
Onsdag 6. nov. kl. 17.00
Børneteater for alle sogne med pizza
Onsdag 6. nov. kl. 19.30
Læsekreds: ”Bjørnen” af Katrine Marie Guldager
Torsdag 14. nov. kl. 19.30
Filmaften: Shadowlands
Søndag 17. nov. kl. 11.30
Menighedsmøde og frokost.
Tirsdag 19. nov. kl. 19.30
Snak-på-livet-løs om Valg
Onsdag 20. nov. kl. 10.00
Formiddagscafé m. Anny Davidsen, Kollerup
Onsdag 27. nov. kl. 17.00
Fyraftenssang m. Quintetten og julefrokost
Torsdag 28. nov. kl. 20-21
MOMENTO - ORD OG MUSIK
		
DECEMBER
Søndag 1. dec. kl. 11.30
Menighedsmøde med frokost
Tirsdag 3. dec. kl. 8.30
Morgensang
Tirsdag 3. dec. 19.30
Vi synger julen ind
Søndag 8. dec. kl. 14 og 16
Julens fortælling
Tirsdag 10. dec. kl. 19.30
Julekoncert med Alberte Winding
Torsdag 12. dec. kl. 19.00
Luciaoptog og julehistorie
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Jelling kirke
Jelling kirke
Hvejsel kirke
Kollerup Kirke/Sognehus
Konfirmandstuen Hvejsel
Kollerup Kirke/Sognehus
Præstegården i Hvejsel
Kollerup Kirke/Sognehus
Kollerup Kirke
Jelling kirke
Sognehuset Jelling
Jelling kirke
Konfirmandstuen Hvejsel
Jelling kirke
Jelling kirke
Vindelev kirke

DET LEVENDE SOGN OG
FREMTIDSVISIONER FOR JELLING

af Jens Maibom,
formand for menighedsrådet

Jelling er et særligt sted – med de mange ildsjæle, foreningslivet, visioner og store tanker kombineret med en masse almindeligt solidt
frivilligt arbejde i det daglige. Jeg tror, det er sammenhængskraften
i fællesskabet på tværs af interesser og dagligt arbejde, som gør Jelling til noget særligt.
Det levende sogn i Jelling opleves meget konkret gennem det store
engagement i sognets aktiviteter. I 2018 havde de 50 højmesser
og julegudstjenester mere end 100 deltagere i gennemsnit. Masser
af konfirmander og barnedåb og en fantastisk opbakning til kor
og højskoleaftner, foredrag og koncerter. Et stigende antal frivillige
hjælper til med det vigtige arbejde blandt vores gæster i asylcentrene – Eat and Sing.
Udefra set er det selvfølgelig noget særligt, at vi har Verdensarv
med kirke, runesten, gravhøje og palisade – og det er jo det, som
mere end 250.000 mennesker kommer for at besøge. Men det, der
ofte overrasker de besøgende, er, at det historiske ligger flettet sammen med den levende by og det levende sogn.
I menighedsrådet ser vi frem til at deltage aktivt i den kommende
visionsproces, som Vejle kommune sætter i gang i august måned
med henblik på at formulere Jelling vision 2.0. Brydningstiden
mellem nordisk mytologi/asetro og kristentro er den centrale fortælling i Jelling – den vil vi gerne være med til at folde ud – og på
sognets vegne mener vi, at vi har meget at byde ind med.
Kirke, kirkegård, kirkelige handlinger og turister – det
levende sogn og historieformidling.
Skilte ved Gravhøjene er adfærdsregulerende. Der er sat ”flytbare” skilte
op for at vejlede turister, så de bruger trapperne, når højene skal
bestiges. Det er kirkegårdspersonalets oplevelse, at det i store træk
virker.
Grusbelægning ved foden af Nordhøjen. Der er lagt 33m2 grus ud ved
foden af Nordhøjen. Det er en klar forbedring
Bænke på Nordkirkegården. I løbet af sommeren placeres flere bænke
på Nordkirkegården, så det bliver muligt at sætte sig.
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Kirkestier: Veststien og Sydstien. Mens dette skrives (juni), er vi i færd med
at udarbejde udbudsmateriale i samarbejde med kirkegårdskonsulent
Anne Skaarup. Provstiet har stillet finansiering til rådighed. Arbejdet
omfatter en omlægning/opretning af de store bordur-sten, hvilket
også betyder at græsrabatterne skal skæres til. Vi undersøger også
anskaffelsen af ny belysning.
Respekt og værdighed omkring kirkelige handlinger. Med hjælp af museets
dygtige guider og kirkegårdens personale afvikles langt hovedparten
af de mange besøg på en meget tilfredsstillende måde. Men ikke
desto mindre har der i foråret været et par situationer, hvor personalet har måttet skride ind for at sikre at eksempelvis en begravelse
kunne afvikles med respekt og værdighed. Vi har gennem turistsæsonen flere medarbejdere og frivillige til at hjælpe ved lågerne til kirkegården, når kirkelige handlinger finder sted. Vi overvejer at udstyre
medarbejdere og frivillige med en vest/anden identifikation, så besøgende lettere forstår og accepterer, når de bliver afvist eller bedt
om at vente.
Jens Maibom

EN AT TALE MED…
Engang imellem kan man have brug for en at tale med! En, der måske er lidt uden for
”kredsen”, en der skal holde sin mund, så intet kommer videre!
Det kan være præsten. Det er man meget velkommen til. Det er noget af det, vi er
ansat til.
Man kan ringe eller maile og lave en aftale. Man kan tale om det, der ligger en på sinde.
På sjælesorg.nu kan man nu også chatte med en præst.
På nettet eller ej: Som præster er vi ikke eksperter, men erfarne samtalepartnere, der
som medmenneske kan lytte og ”gå med” et stykke af vejen. Man skal ikke være medlem af folkekirken, kristen eller tro på Gud for at tale med en præst. Det er nok at være
menneske!

GUDSTJENESTER PÅ HØJAGERCENTRET KL. 10.00

14

28. august

Gitte Bjerre			

25. sept.

Gitte Bjerre, HØST med frokost

30. oktober

Kristian Bøcker, Allehelgen		

27. nov.

Birgitte Møldrup, Advent

SIDEN SIDST
DØBTE
Rosa Benedikt Hougaard
Harald Bjerremand Petersen
Magnus Lysgaard Jørgensen
Ida Lysgaard Jørgensen
Silja Lykke Nielsen

Elfrida Svejstrup Taudal Rasmussen
Vida Ditlev Nørgaard
Ava Press Byrner
Vilads Theider Kristiansen

BEGRAVEDE
Bent Valther Jensen
Alfred Bruun Frandsen
Sigrid Jensigne Mygent
Turid Wiencken
Karen Lis Buck Klok
Birgitta Farsø
Preben Andersen
Finn Torben Hansen

Karl Aage Frandsen
Otto Pilgaard
Eva Buhl Thaysen
Karen Hansen Petersen
Inger Emilie Olesen
Torkil Christian Andreassen
Peter Feldborg Toft

BABYSALMESANG
Tirsdag den 27. august kl. 9.30 starter der et nyt hold babysalmesang i Jelling
Kirke. Forløbet strækker sig over ni tirsdage og koster 150 kr.
Babysalmesang henvender sig primært til babyer i alderen 0-9 mdr. og deres forældre.
Vi holder afslutning i kirken lørdag den 3. november, hvor ægtefæller, søskende og
bedsteforældre også er meget velkomne.
Susanne Lund Thomsen står for babysalmesangsforløbet. Susanne er til daglig pædagog og har tidligere arbejdet som sognemedhjælper hvor hun bl.a. har undervist i
babysalmesang.
Hver gang sluttes der af i sognehuset med hygge og en bid brød.
Tilmelding nødvendig til mak@km.dk eller tlf. 7587 1117
MENIGHEDSMØDE
En gang om året holdes der Menighedsmøde - IKKE menighedsrådsmøde – men et
møde for alle, der gerne vil høre om arbejdet i og omkring kirken. Der bliver naturligvis
også lejlighed til at give sit besyv med: gode ideer, ris og ros, så kirkelivet fortsat kan
udvikle sig.
Her i Jelling er det efter gudstjenesten 1. søndag i advent, den 1. december. Det foregår
i sognehuset og menighedsrådet byder på en let frokost.
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EAT & SING
– SKIFTER TIL OM TIRSDAGEN
EAT & SING er en sammenkomst med fællesspisning
for lokale og asylansøgere. Vi ønsker med Eat & Sing
at fremme mødet mellem mennesker, der bor i Jelling,
om det så kun er for en kort tid. Alle er velkomne,
uanset tro.
Vi mødes tirsdag kl. 17.30, og har enten en ret med hjemmefra, eller der laves mad
om eftermiddagen i sognehuset efter aftale. Vi slutter så vidt muligt med altergang i
kirken cirka kl. 19.30 for dem, der har lyst.
Mange, der bor på asylcentret, er meget taknemmelige for at møde danskere, der
kan fortælle lidt om dansk kultur, traditioner, tro og levevis. Det eneste, det kræver
af dig, er at du er villig til at bruge en aften – eller flere, alt efter temperament. Det
bliver aldrig kedeligt; Der er aldrig to aftner, der er ens!
Første august skifter Eat & Sing til om tirsdagen.
Har du spørgsmål, kontakt Kirke-og Kulturmedarbejder Brit Bagger Thorsø, der er
koordinator, på mobil 40919101 eller mail brit@jellingkirkegaard.dk
Skriv endelig til Brit, hvis du har mulighed for at hjælpe en gang imellem med at køre
asylansøgere fra Sandvad i kirke i Jelling om søndagen, hvor der ingen busser kører.
MORGENSANG
I løbet af både sommer og efterår er der den første tirsdag om måneden morgensang i
kirken. Vi begynder kl. 8.30. I løbet af den halve time er der fællessang, en kort fortælling, et stykke musik og et fadervor at drage videre ud i dagen på.
GUDSTJENESTE MED RYTMISK MUSIK
Søndag den 27. oktober kl. 10.30 vil dagens salmer blive ledsaget af kirkens Husorkester
samt Kirkens Voksen- og Ungdomskor. Gudstjenesten vil ellers forløbe på vanlig vis.
JELLING KIRKES VOKSENKOR
Er et kor for unge og voksne under ledelse af Henrik Rosendal og Naja Storebjerg.
Koret starter op onsdag d. 2. oktober kl. 19.30. Koret er for alle i alderen 16-110 og
foregår i Jelling Sognehus. Vi synger bl.a. gospel, pop og højskolesange.
Alle er velkomne - Koret er gratis og uforpligtende.
Unge- og Voksenkor
”Lige meget hvem du er,
lige meget hvor du er,
så velkommen her”
Citat af Peter A.G.
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SORGGRUPPE
Har du mistet en som du holdt
meget af, og synes du, at du
trænger til at tale om det, ja så
er sorggruppe måske et godt tilbud til dig.
En sorggruppe er en gruppe
på 6-8 mennesker som mødes
i sognehuset i Jelling 7 onsdag
hen over efteråret med ca. 14
dages mellemrum fra kl 19.00
til 20.30.
Her mødes man og taler om alt, hvad der kan røre sig, når man har mistet en man
holdt meget af. Man bestemmer selv hvad og hvor meget man til fortælle, og selvfølgelig er der tavshedspligt for alle
Når man 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 dødsfaldet, 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. 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 21. august kl. 19.00 -20.30
Har du lyst at være med eller vil vide mere, så kontakt sorggruppeleder sognepræst
Gitte Sandager Bjerre på 75873322 eller gsw@km.dk (Der findes også brochure i sognehuset, kirkerne, biblioteket og på lægehuset)
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BØRNE- OG UNGDOMSKOR
Jelling kirkes børne- og ungdomskor starter op
onsdag d. 4. sep. i Sognehuset.
Børnekoret kl. 15.15-16.15. ( 3.-4. kl. )
Ungdomskoret kl. 15.45-17.15 ( 5. kl. og opefter )
Ungdomskoret ledes af både Naja Storbjerg
og Henrik Rosendal.
Vi vil arbejde med i stemmetræning, nodelæsning og den gode korlyd.
Det er gratis men forpligtende at gå til kor. Der udbetales løn til ungdomskoret.
Tilmelding hos organisten (henr3071@gmail.com)
Vi ses!

MINIKONFIRMANDER
Skolernes 3. klasser inviteres til at være minikonfirmand i efteråret. Undervisningen ligger om
tirsdagen fra kl. 14.30 til cirka kl. 15.30 og vi vil
være i kirken. Den første gang kommer vi på skolerne og viser vej til kirken. Hver gang synger vi,
hører en historie og præsterne fortæller om kirken
og kirkegården og meget andet. Det starter tirsdag
den 27. august og slutter af med en gudstjeneste
tirsdag den 8. oktober kl. 17.00 med efterfølgende
pizza i Sognehuset. Undervisere er præst Birgitte Rosager Møldrup og organist Henrik
Rosendal, men I vil også møde præsterne Kristian Bøcker og Gitte Sandager Bjerre.
Børn på Friskolen og Bredager vil modtage brev herom i august. Børn der går på andre
skoler, men bor i Jelling Sogn er meget velkomne og kan kontakte Birgitte Møldrup
brm@km.dk, hvilket man også kan, hvis man har spørgsmål.

ALLE HELGEN EN DAG TIL AT MINDES
Søndag den 3. november kl. 10.30 i Jelling Kirke.
Alle Helgens søndag er en dag til at mindes dem, vi har mistet.
Mindes, hvad de betød for os og takke for, at vi fik lov til at kende
dem og være en del af deres liv, ligesom de var en del af vores. For nogle familier er Alle Helgen en anledning til at mødes
og sammen mindes den, man har mistet og eventuelt lægge en
blomst på graven efter gudstjenesten.
Efter prædikenen læses navnene op på årets bisatte og begravede fra Jelling kirke.
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MUSIK
KONCERT
Koncert med Janne Mark Pilgrim Trio,
onsdag d. 18. sep. kl. 19.30
Janne Mark er salmedigter og komponist. Musikalsk befinder hun sig i jazz og nordiske folketoner. Hendes seneste udgivelse, ”Pilgrim” er meget rost for dens meditative
salmestil og melodiske fællessangbarhed.
Janne Mark har studeret ved Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg og Rytmisk Musikkonservatorium København. Hun er modtager af Jazznyt prisen 2018, nomineret
til Danish Music Award jazz 2018 præmieret af Statens
Kunstfond 2018 for et unikt udtryk med udgangspunkt
i en moderne nordisk salme-og sangtradition. Fri entré.

HØJSKOLESANGAFTENER
IJELLING SOGNEHUS
Onsdag den 4. september og
torsdag den 3. oktober kl. 19.30-21.00
vil der igen være højskolesang i sognehuset.
Disse to aftener vil der bl.a. blive præsenteret sange fra
medlemmer af Jelling Menighedsråd. Organist Henrik
Rosendal vil ligeledes byde ind med sange og mon ikke
også der bliver plads til ønsker fra salen? Fri entré.

MOMENTO - ORD OG MUSIK
Torsdag den 24. oktober og torsdag den 28. november kl. 20.00-21.00
I en vekselvirkning mellem korte oplæsninger og rolig musikpassager vil det være muligt at finde ”Momento” og nyde øjeblikket og roen i det smukke kirkerum. Der kan
tændes og sættes lys denne aften.
Kirkens præst, Kristian Bøcker og organist, Henrik Rosendal vil medvirke.
Bemærk at tidspunktet er sat til 1 times varighed med fælles start kl. 20.00.
Alle er velkomne.
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MUSIK

TANGOKONCERT
Søndag d. 3. november kl. 16.00
BuchholtzStensgaardTANGO sammen med en af Argentinas bedste tangosangere
Gabriel Amadeo. Koncerten byder selvfølgelig på argentinske tangoer af Carlos Gardel og Astor Piazolla. På programmet er også sydamerikansk folkemusik og arrangementer over kendte harmonika- og marimbaværker.
Fri entré.

JULEKONCERT
MED ALBERTE WINDING
Tirsdag d. 10. december kl. 19.30
har vi fornøjelsen af at kunne præsentere Alberte Winding. Alberte Winding har sammen
med Andreas Fuglebæk skrevet og samlet en
kærlig koncert til mørket med det barnlige,
det festlige, det stille og det hyggelige. En julekoncert der garanteret indeholder jul – fra
Bamses julerejse og fra turen rundt om træet.
Sammen med et par helt nye julesange af
komponist-parrets egne, men også gamle og
nye hits fra hele året. En fejring af livet fra
barn til voksen pyntet med små historier og
store følelser.
Billetter kan købes i Jelling Sognehus,
Gormsgade 19 fra og med den 1. oktober.
Entré 200 kr.
Kirkeblad for Jelling sogn. Kirkebladet udgives af Jelling menighedsråd og redigeres af sognepræsten.
Tryk: Jelling Bogtrykkeri

