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SKAL MAN VÆRE TROENDE
FOR AT GÅ I KIRKE?

Kristian Bøcker,
sognepræst

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

Af og til kan man møde den opfattelse, at man skal være troende for at gå i kirke. På samme måde som man skal være
fodboldentusiast og VB-fan for at møde frem en råkold efterårsdag på Vejle Stadion. Det sidste er utvivlsomt rigtigt; det
første er forkert. Mens det kan kræve endog meget stor tro at
møde op på Vejle Stadion, behøver man ikke at være troende
for at gå i kirke!
Opfattelsen af at man skal være troende for at gå i kirke kan
nu ellers have noget meget ordentligt over sig: Man vil ikke
give indtryk af at være noget, man ikke er: Troende, religiøs,
from eller hvordan man nu skal udtrykke det. Man vil ikke
være en, der hykler en tro, der ikke er der. Og det er jo meget
prisværdigt med den slags oprigtighed. Og i alle mulige sammenhænge er det en rigtig holdning. Men i forhold til kirken
er den forkert.
Og det er den, fordi den er i modstrid med det, som kirken
står for: At det afgørende ikke er, hvordan vi har det med Vor
Herre, men hvordan han har det med os. Med andre ord: Før
nogen form for tro eventuelt opstår, er Guds kærlighed og
tilgivelse. Derfor bærer vi små børn til dåben: Som udtryk for
at over for Gud skal vi dybest set ikke andet end at tage imod.
Først kærlighed, så tro.
Heraf følger i al fald to ting: For det første at troen, den kristne tro, ikke en overbevisning om, hvordan verden hænger
sammen, er blevet til, hvad der er rigtigt og forkert. Det er
i bedste fald sekundære sager. Tro er den tillid, der opstår,
når man hører noget godt – når man møder omsorg og interesse. Når man hører, mærker, at nogen vil en som man er. På
den måde er troen i kristendommen ikke en betingelse for at
være elsket af Gud. Troen er en følge. Vi hører så nemt Jesu
ord, biblens ord om tro, som en ordre; i virkeligheden er det
en kærlig opfordring: Tro nu blot på, at ordet om Guds tilgivelse og kærlighed også gælder dig. Vov at have tillid til det.
Tag imod det gode, du har hørt!
For det andet betyder det, at man skal høre den tilgivelse og
kærlighed udtalt. Engang imellem. Ellers tror man ikke det
gælder længere. Især ikke en selv – måske andre, men ikke
mig! Her er der en lighed mellem Guds kærlighed og menneskers kærlighed: Engang imellem skal den anden, det andet
menneske, som jeg er knyttet til, fortælle mig, at jeg stadig er
elsket. Jeg skal høre det – bare engang imellem – ellers tror
jeg ikke, at det gælder mere. Sådan er det også med Guds
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kærlighed: Man skal høre om den. Af og til. Engang imellem.
Ellers mister man troen på den.
Derfor skal man ikke først være troende for at gå i kirke. Men
lidt kækt sagt risikerer man at blive troende ved at gå i kirke.
Fordi gudstjenesten – gennem salmer, sang, læsninger, prædiken, bøn – vil tydeliggøre det igen og igen: At Guds tilgivelse og kærlighed også gælder os. I dag.
Og så er der måske alligevel en lighed mellem en fodboldkamp på Vejle Stadion og en gudstjeneste i Jelling Kirke: Når
man kommer nogle gange, bliver man fortrolig med reglerne, med spillet, med forløbets opbygning og sin egen plads
og rolle i det.
Jeg indrømmer blankt, at gudstjenesten ikke altid indbyder
til nærmere bekendtskab. Og det arbejder vi hele tiden med
– herunder at udvikle forskellige former for gudstjenester:
Gudstjenester for børn, gudstjenester med kor og rytmisk
musik, internationale gudstjenester blandt andet. Ligesom
vi prøver at gøre den traditionelle gudstjeneste imødekommende.
Til gengæld vinder gudstjenesten ved nærmere bekendtskab.
Det bliver klarere, hvad der er meningen med at komme ind
i kirken, hvis man kommer flere gange: At vi skal ud af den
igen – ud i livet med det glædelige budskab i ryggen: at vi er
elskede accepterede som dem, vi er. Og at det kan vi trygt
holde os til. Tro på!
Kristian Bøcker

gudstjenester på højagercentret KL. 10.00
25. april	Kristian Bøcker
30. maj	Gitte Bjerre
27. juni
Birgitte Møldrup
25. juli	Gitte Bjerre
29. august	Gitte Bjerre

MENIGHEDSRÅDSMØDER
i Sognehuset kl. 19.00
TIRSDAG DEN 17. APRIL
Onsdag den 16. maj
torsdag den 21. juni
onsdag den 29. august
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FRA MENIGHEDSRÅDET
EN GRØN SAMARBEJDSAFTALE MELLEM JELLING
SOGN OG VEJLE KOMMUNE VEJ OG PARK

Af Jens Maibom
formand for
menighedsrådet.

Tilbage i 2007, efter kommunalreformen, havde Vejle Kommune en parkpedel på de kommunale arealer omkring Jelling Højene. Parkpedellen benyttede sig af Jelling Kirkes
personalefaciliteter og samtidig bistod Parkpedellen Jelling
Kirke med hjælp i perioder, hvor der skulle dækkes med gran
på Jelling Kirkegård.
I årene med etableringen af Monumentområdet var der ingen parkpedel i Jelling og derfor ingen deling af faciliteter.
Efter etableringen af monument området blev samarbejdet
genoptaget i 2014, hvor der igen kom Parkpedeller til Jelling. Vejle kommune købte ejendommen på Herningvej 8C,
Jelling.
Jelling Sogn købte Herningvej 8D i efteråret 2017, og er i
gang med en større ombygning af boligen, som fremover skal
fungere som moderne personalefaciliteter med bad og omklædning, frokoststue og køkken, samt kontor for personalet
– graver og gravermedhjælpere fra Jelling Sogn og Parkpedeller fra Vejle kommune Vej og Park. Vejle kommune anlægger vaskeplads på Herningvej 8C, parkering samt tilkørsel til
monumentområdet og Kirkegårdsarealerne nord om privat
beboelse og Jelling Kro.
Med denne aftale sikrer parterne et fremtidigt godt samarbejde med henblik på at skabe ensartet helhedsoplevelse af
Monumentområdet, gode og spændende fællesrammer for
en fælles arbejdsplads – uanset hvilken organisation man
kommer fra, samtidig med at der sker en optimering af ressourceanvendelsen – baseret på fælles brug af maskiner samt
hjælp og tillid på tværs af organisationerne.
Vi er i Menighedsrådet meget glade for at kunne formalisere
samarbejdet med Vejle Kommune Vej og Park – et samarbejde som vores dygtige medarbejdere sammen med kollegerne
fra Vej og Park får megen fornøjelse af.
Det flotte helhedsindtryk man får som beboer og som gæst i
Jelling til alle tider- året rundt – er af helt afgørende betydning for den glæde og succes Monumentområdet oplever.
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DEN nordiske verdensarvskonference 2018
Jelling og Christiansfeld er værter for Den Nordiske Verdens
arvskonference 2018 .
Fra den 10. - 13. september afholdes den nordiske verdens
arvskonference, denne gang her hos os.
Deltagerne kommer fra UNESCO verdensarvssteder andre
steder i norden. Deltagerne skal bo i Vingsted og tilbringe
tirsdagen i Jelling. Det kommer til at sætte sit præg på
bybilledet, da konferencedeltagerne både skal rundt i
monumentområdet og på de lokale spisesteder.
Onsdagen kommer til at foregå i Christiansfeld.
Temaet tirsdag bliver Verdensarv i børnehøjde og i den
sammenhæng er der et tæt samarbejde med UCL og
HistorieLab.
Om onsdagen sættes der fokus på udfordringerne ved at have
et særligt forhold til at være et verdensarvsområde.
Torsdag vil byde på en ekstra udflugt til Vadehavet.
Vi glæder os til et par lærerige dage sammen med nordiske
kolleger.

SOGNEUDFLUGT
TORSDAG DEN 23. AUGUST – SÆT

X

I KALENDEREN

Torsdag den 23. august er der sogneudflugt – en dag, hvor alle er velkomne til
at drage med en tur uden for sognets grænser!
Turen går først til Christiansfeld. Byen er optaget på UNESCOs verdensarvsliste
som en idealby, der gennem sin helt særlige byplan og unikke arkitektur vidner
om Brødrekirkens forståelse af et samfund bygget på en kristen baggrund.
Samtidig var Christiansfeld ved sin grundlæggelse i 1773 en fristad, der som den
eneste by i Danmark havde religionsfrihed.
Derefter går turen til Haderslev Domkirke.
Vi kører fra Brugsens parkeringsplads kl. 8.30, samler op ved Højagercentret kl.
8.40 og kører derefter til Christiansfeld.
Middag og senere eftermiddagskaffe indtages på lokale kroer.
Vi forventer at være tilbage i Jelling ca. kl. 17.00.
Pris pr. deltager er 250 kr., inkl. middag med en øl/vand, kage og kaffe på kroen
– og en kop formiddagskaffe på vejen. – Vel mødt.
Tilmelding er efter først-til-mølle-princippet til præstesekretæren, tlf. 75 87 11 17
eller mail mak@km.dk senest den 19. juli.
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HVAD LAVER EN FRIVILLIG?

Tirsdag den 24. april kl. 19.30-20.30 er der møde i Sognehuset om frivillighed.
Det vil især omhandle frivillighed omkring mødestedet EAT & SING, der er et fællesskab for asylansøgere og lokale hver torsdag fra 17.30-20. Vi har igennem 23 år haft
asylcenter i Jelling, og det ser ud til at blive. Der er lukket 14 asylcentre i Haderslev
Stift det seneste år og Jelling og Sandvad er de eneste tilbage. Vi mener at kirken er
et godt sted at ty hen for alle – man kan kalde det et asyl i asylet, for der er der ingen,
der vurderer dine motiver for at være der.
Vi har inviteret Karen Bjørn, der er ansat i Røde Kors og som vil fortælle om ”Frivillighed og kulturmøde” og tre frivillige vil fortælle lidt om de praktisk gøremål og fællesskabets karakter. Og så er der kaffe og åben for spørgsmål og gode ideer.
Alle er velkomne – også dem, der bare er nysgerrige.

FÆLLES SOMMERMØDE MED GEORG METZ

Søndag den 24. juni kl. 14.00 er der fælles sommermøde Jelling,
Hvejsel-Ildved og Kollerup-Vindelev Sogne indbyder. Vi har inviteret journalist ved Information og tidligere tv-vært ved DR, Georg
Metz. Det starter i Kollerup Kirke kl. 14.00 med en gudstjeneste
hvor Georg Metz prædiker, og bagefter åbner Brandbjerg Højskole
dørene og der er kaffe og lagkage, inden Georg Metz holder foredrag om ”Dansk identitet”. Entré til foredraget: 80 kr. Alle er velkomne.

GOSPELDAG PÅ BRANDBJERG

Søndag den 31. september fra kl. 9.30 holder Jelling,
Hvejsel-Ildved og Kollerup-Vindelev gospeldag på
Brandbjerg Højskole og slutter af med en musikgudstjeneste/koncert i Kollerup Kirke kl. 16.00. Der er kor
for både voksne under ledelse af Mette Risager, og
for 3.-6. klasse ved Putri Dehn og 0.-2. klasse ved Naja
Storebjerg. Der vil være egenbetaling på 100 kr. for
voksne. Sæt kryds i kalenderen og begynd at glæd jer!
Man kan allerede nu tilmelde sig til mak@km.dk

FRILUFTSGUDSTJENESTE

Mandag d. 21. maj, 2. pinsedag, kl. 14.00 er der traditionen tro pinsegudstjeneste i
Hvejsel præstegårdshave for Jelling, Kollerup-Vindelev og Hvejsel-Ildved sogne.
Jelling Kirkekor, Kirke-skolekoret fra Kollerup, kirkespirerne og Jelling Kirkes husorkester deltager.
Tag et tæppe med som kirkebænk (der er også stillet et antal stole op) og vær med til
at synge i det grønne.
Efter gudstjenesten hygger vi os i haven med kaffe, saft og hjemmebag.
Alle er hjertelig velkomne.
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GUDSTJENESTER
DATO

NAVN

JElliNG

KOllERUp

Søndag d. 8. april

1.s.e. påske

10.30 KB

Søndag d. 15. april

2.s.e. påske

10.30 GSB

3.s.e.påske

9.30 KB5

10.30 BRM2

Onsdag d. 18. april
Søndag d. 22 april

11.00 KB5
Torsdag d. 26 april
Fredag d. 27 april

Bededag

9.30 KB5

10.30 BRM2

11.00 KB
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Søndag d. 29 april

4.s.e.påske

10.30 GSB5

Søndag d. 6. maj

5.s.e.påske

10.30 BRM

Torsdag d. 10 maj

Kr. himmelfartsdag

10.30 KB

Søndag d. 13. maj

6.s.e. påske

10.30 BRM5

9.001

Søndag d. 20 maj

Pinse

10.30 KB

10.30 BRM2

Mandag d. 21 maj

2. pinsedag

Søndag d. 27 maj

Trinitatis søndag

10.30 KB

Søndag d. 3. juni

1.s.e.trin

10.30 KB

Søndag d. 10 juni

2.s.e.trin

10.30 GSB

10.30 BRM

Søndag d. 17 juni

3.s.e.trin

10.30 KB

9.00 KB

Søndag d. 24 juni

4.s.e. trin

Søndag d. 1 juli

5.s.e.trin

10.30 KB

Søndag d. 8 juli

6.s.e.trin

9.00 KB13

Søndag d. 15 juli

7.s.e.trin

10.30 BRM11

9.00 BRM

Søndag d. 22 juli

8.s.e.trin

10.30 GSB

10.30 BRM2

Søndag d. 29 juli

9.s.e.trin

Søndag d. 5. aug

10.s.e.trin

10.30 KB

9.00 KB

Søndag d. 12. aug

11.s.e.trin

10.30 KB

14.008

Søndag d. 19 aug

12.s.e.trin

10.30 KB

Søndag d. 26. aug

13.s.e.trin

10.30 BRM

1 Morgensang v. menigheden
2 Kirkekaffe
3 Børneteater i Ildved kirke med
pizza i konfirmandstuen
4 Aftenen før st. bededag m.
Hvejselkoret og varme hveder i
konfirmandstuen
5 Konfirmation
6 Fælles pinsegudstjeneste i
præstegårdshaven i Hvejsel
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9.00 BRM

7
8
9
10
11
12
13

Musikfestival i præstegårdshaven
Sommermøde
Sogneudflugt
Sommer-refleksionsgudstjeneste
International gudstjeneste
Konfirmandindskrivning
Gudstjeneste i forbindelse med
vikingemarked

9.00 BRM
Præsternes sommerferie
KB: Uge 28 - 29 - 30
BRM: Uge 30, 31, 32
GSB: Weekenden uge 27 samt
uge 28, 31 og 32

ViNDElEV

HVEJSEl

9.001

ilDVED
10.30 GSB
9.00 GSB
17.003

10.30 BRM

9.00 BRM

2

19.30 GSB4

10.30 CH2
10.30 GSB5
10.30 BRM5
10.30 GSB5
10.30 GSB2
14.00
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9.00 KB
10.30 GSB2

10.30 BRM2

9.00 GSB
15.007
9.00 KB
10.30 BRM

10.30 GSB
2

9.00 BRM
19.30 GSB10

9.00 GSB

10.30 GSB
9.00 KB

10.30 BRM

2

10.30 GSB2+12
9

KB
GSB
BRM

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.
Der er mulighed for børnepasning ved gudstjeneste i Jelling Kirke første og sidste søndag i måneden.
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Kalender
aPrIl
Tirsdag d. 3. april kl. 8.30

Morgensang

Jelling Kirke

Tirsdag d. 10. april kl. 19.30

”Syng med Mette Faber”

Sognestuen i Kollerup

Tirsdag d. 17. april kl. 19.30

Shakespeare ”Trold kan tæmmes”

Sognestuen i Kollerup

Onsdag d. 18. april kl. 10

Formiddagscafé Arne Sigtenbjerggaard

Sognestuen i Kollerup

Onsdag d. 18. april kl. 17.00

Børneteater af Kirketeatret

Ildved Kirke

Tirsdag d. 24. april kl 19.30

Hvad laver en frivillig ?

Jelling sognehus

Onsdag d. 25. april kl 20.00-21.30

Momento

Jelling Kirke

Torsdag d. 26. april kl. 19.00

Aftenen før St Bededag

Ildved Kirke

Tirsdag d. 1. maj kl. 8.30

Morgensang

Jelling Kirke

Onsdag d. 2. maj kl. 19.30

Højskolesangaften

Jelling sognehus

Tirsdag d. 8. maj kl. 15.00

Sogneudflugt

Kollerup præstegaard

Onsdag d. 23. maj kl. 10

Formiddagscafè om Leif Panduro

Sognestuen i Kollerup

Mandag d. 21. maj kl. 14.00

Friluftsgudstjeneste

Præstegårdshaven Hvejsel

Tirsdag d. 29. maj kl. 17.00

Børnegudstjeneste

Jelling Kirke

Onsdag d. 30. maj kl 19.30

Højskolesangaften

Jelling sognehus

Tirsdag d. 5. juni kl. 8.30

Morgensang

Jelling kirke

Tirsdag d. 5. juni kl. 19.30

Midtjysk pigekor

Jelling Kirke

Tirsdag d. 12. juni kl. 19.30

Læsekreds

Sognestuen i Kollerup

Søndag d. 17. juni kl. 15.00

Musikfestival

Hvejsel præstegaardshave

Søndag d. 24. juni kl. 14

Sommermøde med Georg Metz

Kollerup Kirke/
Brandbjerg Højskole

Morgensang

Jelling Kirke

Tirsdag d. 7. august kl. 8.30

Morgensang

Jelling Kirke

Onsdag d. 22. august kl 10

Formiddagscafé Otto Pilgaard

Sognestuen i Kollerup

Torsdag d. 23. august

Sogneudflugt

Jelling sogn

Søndag d. 26. august

Sogneudflugt

Hvejsel

MaJ:

JUnI:

JUlI:
Tirsdag d. 3. juli kl. 8.30
AUGUST:

4
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gudstjenester – fælles og forskellige
Kirkens gudstjenester er i princippet for alle. Det gælder især søndagens højmesse. Og ”i princippet for alle” betyder mere end blot, at gudstjenesten er
åben for alle. Der er en pointe i at kunne være fælles om budskabet om Guds
kærlighed og tilgivelse – fordi budskabet omfatter os alle.
Alligevel fejrer vi også gudstjenester, der er henvendt til særlige grupper. Det
gælder ikke mindst børnegudstjenesterne, som tilrettelægges så de gerne skulle
sige børn noget – noget om Gud på en måde, der svarer til børnenes alder.
En gang eller to om året er der også særlige gudstjenester for årets konfirmander. For nylig havde vi en gudstjeneste ved ungdomspræsten fra Vejle, tilrettelagt i en stil og med temaer, som særligt henvendte sig til unge.
Både konfirmandgudstjenesterne og børnegudstjenesterne ligger uden for højmessetiden. Men af og til er også gudstjenesten søndag formiddag lidt anderledes: en 3-4 gange om året har den et lidt mere internationalt præg end ellers.
Nogle af bønnerne, salmerne og læsningerne fra Biblen er på engelsk – eller andre sprog. Prædikenen er ofte både på dansk og engelsk. Alt sammen af hensyn
til de sognebørn, der har andet sprog end dansk – og som selvfølgelig også skal
mødes af budskabet om Guds kærlighed og tilgivelse. Og gerne sammen med
os, der har dansk som modersmål. Så også disse gudstjenester bliver fælles for
os. Tilsvarende har vi så ofte det er muligt tolk på de dansksprogede højmesser,
så alle kan følge med.
Kirkens forskellige kor medvirker ved en række gudstjenester søndag formiddag – både det lille Palestrinakor og det store kor med både børn og voksne og
orkester til lejligheden. Her synger vi en del nyere salmer – salmer, der i tidens
sprog – også tonesprog – prøver at sige noget væsentligt om menneskeliv og
kristendom.
Endelig er der nogle helt anderledes gudstjenester i løbet af året: palmesøndag
med drama, langfredag med musik eller som i år en liturgisk gudstjeneste. Og
til sommer gudstjenesten i forbindelse med vikingemarkedet.
Så kig i kirkeblad og annonce, på kirkens hjemmeside og på Facebook – og tag
gerne del i de forskellige gudstjenester. Gudstjenesterne er for alle!
Kristian Bøcker
Jelling Kirke er på facebook
– giv os et ”LIKE” og
følg med i kirkens aktiviteter.
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Børnegudstjenester
BØRNETEATER I APRIL
Onsdag den 18. april kl. 17.00 er der børneteater
i Ildved Kirke
”HAM MOSES PLAGER!”
Festlig familieforestilling med 2 skuespillere i 25 roller på en lille
time!
Kirketeateret blander humor og alvor, underholdning og
bibelhistorie, når de to skuespillere (Jens Jødal og Andreas Lippert Bjørn) udsætter historien om Moses, Farao
og Egyptens ti plager for hinandens med- og modspil.
”Ham Moses plager!” er en på én gang sjov, skør og alvorlig teaterforestilling
for børn og voksne!
Der er pizza i Hvejsel konfirmandstue, Hvejselvej 69, efter forestillingen.
Alle er velkomne.

GUDSTJENESTE OM ÅND
Tirsdag den 29. maj kl. 17.00 er der børnegudstjeneste i Jelling kirke
Det har været pinse, og der fejrer vi Helligånden – Guds Ånd. Men hvor er den?
Vi prøver at finde den ved gudstjenesten og synger nogle gode salmer.
Alle er velkomne og der er pizza i sognehuset bagefter.

SIDEN SIDST
Døbte
Sia Vida Paarup Ellegaard
Aksel Emil Seekjær
Kristiansen
Marius Hørlyck Lomholt

Simone Beck
Konrad Kjergaard Ravn
Matti Thune Esmit
Lucia Kjærgaard Hansen
Alva Ellinor Allermand

Liva Helene Kjærgaard
Pedersen
Pumaia Isabella Mahama
Jepsen

VIEDE/VELSIGNEDE
Margarita Kravchenko & Steffen Tanghus Kristensen

BEGRAVEDE

Svend Aage Jensen
Leif Nielsen
Thorkild Otto Højrup
Edel Kjær
Anders Chr. Bisgaard
Sørensen

12

Tage Johannes Jensen
Jørgen Nathanielsen
Hans Julius Olesen
Asta Sigrid Nørager
Jens Frederik Andersen
Kristine Andreasen
Jacob Pilgaard Kristensen

Johannes Bendt Hansen
Børge Jensen Hargaard
Hans Refsing
Gerda Kjersgaard
Tommy Carl Holm
Søren Cassøe Fig
Jørgen Fallesen

KONFIRMATIONER
søndag den 22. APRIL ved Kristian Bøcker
Kl 9.30
Camilla Ensig Hansen
Caroline Skov Ancker
Freja Struwe SchmidtRasmussen
Emil Rosengreen
Rasmussen
Oscar Rosengreen
Rasmussen
Krestine Skøtt Nyborg
Ayan Toma

Frederikke Hess Aarup
Nielsen
Luna Ullum
Anna Lind Jakobsen
Magnus Justesen
Mads Winther Iversen
Cindy Lyager
Lasse Dam Jensen
Emil Dam Jensen
Nikolaj Ærø Clausen

Kl. 11.00
Julie Sandgaard Pedersen
Julie Louise Bisgaard
Bøcker
Ellis Thygesen
Lærke Christoffersen
Jonathan Antoni
Nicolaisen
Hannah Øyås Madsen
Nicolai Fuglsang Pedersen
Daniel Kaag Holm

st. bededag, fredag den 27. APRIL ved Kristian Bøcker
Kl 9.30
Sebastian Hededal
Cameron
Rasmus Kornerup
Jørgensen
Christian Lessmann
Nielsen
Caroline Savskov Matzen
Linea Juhl Ørnsholt
Mathilde Bredahl Nielsen
Katrine Cooke Juhl
Johansen
Mille Frøkjær Thorslund
Nikolaj Seneca Jeppesen
Frederik Andersen
Dagmar Wolfbrandt
Junker
Sofia Brøchner Rasmussen

Carl Emil Refsgaard
Nielsen
Kl. 11.00
Christian Nørgaard
Andresen
Frederik Hauge
Ladegaard
Holger Tromborg
Brædstrup
Frida Lund Iskov
Astrid Siggaard Johnsen
Noah Stender Thomsen
Simon Møldrup Sørensen
Rasmus Møldrup
Sørensen
Simone Tangsgaard
Mads Rahbæk Kortholm
Fallesen

Victor Sandholdt
Kristiansen
Marie Højrup Madsen
Frida Benedikte
Overgaard
Casper Glans Øllgaard
Pumaia Isabella Mahama
Jepsen
Josefine Borup Nielsen
Freya Bach Hirth
Emma Andre Birkegaard
Jensen
Andreas Dueholm Kunz
Marius Krusborg
Kristensen
Caroline Skov Poulsen
Oscar Julius Heelsberg
Mols

søndag den 29. APRIL kl. 10.30 ved Gitte Sandager Bjerre
Josefine Hedegaard
Gravesen
Daniel Fabricius Højrup
Magne Horst Jensen
Patrick Husberg
Frederikke Ostermann
Thomsen
Tobias Ostermann
Thomsen

Christian Svendgaard
Louise Juul
Karla Støjberg
Anna Hewan Lillelund
Cilla Haubjerg Ellegaard
Madsen
Johanna Wittenhoff
Hvistendahl

Pernille Lyngholm
Fairfaks Hansen
Lucas Nissen
Camilla Jørgensen
Thomas Enrique
Brødsgaard
Olivia Mols
Laurits Boeskov Terp

13

vikingegudstjeneste
Traditionen tro er der vikingegudstjeneste i forbindelse med det årlige vikingemarked i begyndelsen af juli.
Søndag morgen den 8. juli kl. 9.00 begynder gudstjenesten ved stenene uden for kirken. Derefter går vi ind og synger, stående i kirkens kor, en
morgensalme inden gudstjenesten fortsætter.
Gudstjenesten slutter kl. 9.45, da markedets boder åbner kl. 10.00.
Og for alle deltagerne i gudstjenesten er der gratis adgang til vikingemarkedet
og kaffe i Langhuset.

SORGGRUPPE · GIV PLADS TIL
DIN SORG
Tab er altid så slemt, som det opleves.
Vi ved alle, at vi kommer til at miste en dag, men
alligevel kommer det ofte bag på os, hvor svært
og tungt det er. Derfor kan det være en stor befrielse at have et frirum, hvor man kan tale med andre, der ligeledes har mistet
en, de holdt af.
Vi tilbyder derfor muligheden for at deltage i en sorggruppe. En sorggruppe
er et sted, hvor man deler tanker, følelser og erfaringer med andre, som også
har mistet. Vi forudsætter gensidig respekt og tavshedspligt, og hver deltager
bestemmer selv, hvor meget man vil sige.
Gruppen består af max. 8 deltagere og ledes af sognepræst Gitte Sandager Bjerre og sygeplejerske Kirsa Dall Kristensen
Vi byder på kaffe og te, og det er gratis at deltage. Man kan benytte sig af kirkebilen.
Sorggruppen begynder når vi har minimum 4 tilmeldte og vi mødes 7 onsdage
fra kl 19 til 20.30. Ring og hør nærmere og tilmeld dig hos sognepræst Gitte
Sandager Bjerre, 75873322.
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musik

HØJSKOLESANG I JELLING KIRKE
Onsdag d. 2. maj kl. 19.30
med Henrik Rosendal
Denne aften vil vi synge, synge og atter synge i højskolebogen.
Der vil ikke være en masse snak, men til gengæld en
strøm af toner, klange og sangstemmer.
Alle er velkomne.

Onsdag d. 30. maj kl. 19.30
vil Kristian Bøcker, kirkens præst, introducere
og udvælge sange.
Alle er velkomne.

MORGENSANG
Der er morgensang i kirken
den første tirsdag i måneden
Morgensangen begynder kl. 8.30 og slutter kl. 9.00 og i løbet af den halve time
er der fællessang, en kortere fortælling, et stykke musik og et fadervor at drage
videre ud i dagen på.
Organist Henrik Rosendal og sognepræst Kristian Bøcker står for morgensangen.
15

musik

tirsdag d. 5. juni kl. 19.30

MIDTJYSK PIGEKOR - KONCERT I JELLING KIRKE
Et af landets absolutte bedste pigekor vil gæste Jelling grundlovsdag og synge
for os.
Der er tale om et meget ambitiøs kor med 20-25 koncerter samt 1 udenlandsturné om året.
Korets klangideal er klassisk som udgangspunkt, men deres repertoire indeholder musik i forskellige genrer og med meget varieret musikalsk udtryk.
Korlederen, Dorte Bille har siden 2000 været ansat på Den Jyske Sangskole som
dirigent for MidtVest Pigekor og korchef for MidtVest Pigekorene. Desuden er
hun faglig leder for undervisningen på Den Jyske Sangskole.
Fri entré.

Den sidste onsdag i måneden
mellem kl. 20.00-21.30

MOMENTO
Onsdag d. 25. april vil der blive spillet roligt,
dæmpet og meditativt musik i Jelling kirke.
Sæt dig eller læg dig et sted i rummet og find
”Momento” – nyd øjeblikket, stress af og find
ro.
Medbring evt. eget tæppe eller lån en af kirkens liggeunderlag / puder.
Det er meningen, at man kan komme og gå i løbet af aftenen.
Kirkeblad for Jelling sogn. Kirkebladet udgives af Jelling menighedsråd og redigeres af sognepræsten.
Tryk: PrinfoVejle - Jelling Bogtrykkeri AS
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