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for Jelling sogn
Nr. 1 Januar kvartal 2020

32. 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

Forside: He Qi – Seven Trumpets
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Kirkeværge:
Johnny Jørgensen
Eskelunden 11, 7300 Jelling
Tlf. 20 45 62 46

SORG OG GLÆDE
Af Kristian Bøcker

PRÆSTENS
KLUMME

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

”Sorrig og glæde de vandre til hobe,
lykke, ulykke de gange på rad,
medgang og modgang hinanden tilråbe,
solskin og skyer de følges og ad”.
Sådan skrev Thomas Kingo for over 300 år siden. Alligevel er ordene umiddelbart til at forstå: sorg og glæde følges ad i et menneskes liv, lykke og ulykke
går ofte side om side, medgang og modgang er ikke længere fra hinanden, end
at de kan ”tilråbe” – eller høre – hinanden. Alt sammen på samme måde som
solskin og skyer følges ad over os.
Når de gamle ord er forståelige også for os i dag, er det fordi de skildrer et
vilkår ved vores tilværelse: at såvel glæde som sorg er en uomgængelig del af
menneskelivet.
Igennem de senere år er vi – tror jeg – generelt blevet bedre til at tale med
hinanden om sorg. Men stadigvæk er der brug for at sætte ord på sorgen og
mødes om forskellige slags sorg og forskellige sider af sorgen. Så vi måske lidt
bedre kan – nej, ikke hurtigt komme os – men snarere være i, leve med, at
sorgen er en del af vores historie.
Men måske har vi beskæftiget os for lidt med glæden! Eller taget glæden som
en selvfølge, nærmest som en rettighed, indtil sorgen rammer. Teologen Helmut Friis (1944-94) skriver i sin bog ”Glæden”, at der er noget paradoksalt
over glæden: På den ene side skal den være spontan, indfinde sig af sig selv,
man kan ikke tvinge glæden frem. På den anden side udfolder den sig ikke
altid af sig selv, den er ikke en selvfølge. Ifølge Helmut Friis har dette paradoks
at gøre med, at glæde fremfor alt viser et grundvilkår ved at være til: ”Verden
som grund til taknemmelighed”, som han skriver. Glæden kommer af alt det
og alle dem, der dagligt oplader os med livsmod. Imidlertid overser vi ofte
denne glæde i optagethed af os selv! På den måde er livsglæde ikke noget, vi
kan frembringe, men snarere noget, vi skal være opmærksomme på og tage
imod.
I en af de julesalmer, vi snart skal synge, ”Julen har bragt velsignet bud”, hedder det blandt andet:
”Glæden er jordens gæst i dag”. Digterens tanke er vel den, at med Jesus kommer glæden, Guds glæde ved sine mennesker, til jorden. Men måske er Jesus
ikke alene Guds udtrykte glæde; måske viser Jesus – i sine ord og gerninger
– også hen til alt det, der er givet med livet og verden og som vi i høj grad
lever af: andres omsorg og de opgaver og det ansvar, der kalder på os. Og at
det i høj grad er glædens kilder. I modsætning til meget moderne tankegods,
der kredser om, at al mening og værdi – og glæde – skal komme inde fra
det enkelte menneske selv. Den tankegang ender nemt i en overbelastning af
mennesket. Heroverfor peger kristendommen på, at glæden udspringer nok
så meget af livet uden for os og livet mellem os. Og sorgen, den kommer af,
at glæden er det grundlæggende – at når noget, tab f.eks., rører ved glæden,
så oplever vi sorgen. På den måde er glæde ikke fravær af sorg; glæden er det
grundlæggende, som sorgen lever af – så svær den end kan være. Den kommer af, at noget – og nogen – gav os glæde.
Glædelig jul!
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FORÅRETS FOREDRAGSRÆKKE: ”SORRIG OG GLÆDE”
Forårets foredragsrække handler om sorg og glæde – eller ”sorrig og glæde”. Gennem fire foredrag og to film ser vi nærmere på både sorg og glæde fra forskellige vinkler og i forskellige livssituationer. Alle er velkomne, det er gratis – og der er kaffe undervejs.
Programmet ser således ud – bemærk, at ugedagene skifter lidt:
Torsdag den 23. januar kl. 19.30
– Psykolog Ole Rabjerg: ”Vandring i sorgens land.”
Ole Rabjerg arbejder til daglig som psykolog i foreningen ”Agapa”, der ud fra et kristent
livs- og menneskesyn ønsker at hjælpe mennesker. Ole Rabjerg fortæller om sit foredrag:
”At miste en nærtstående gør noget ved os. Nogle oplever helt at miste fodfæste, andre
oplever ikke de store reaktioner. I foredraget sættes fokus på tab og på de forskellige reaktioner, vi kan have på tab. Der sættes også fokus på følelser, der kan opstå i sorgen og på
den lange vandring i sorgens land, som kan ligge foran”.
Søndag den 2. februar kl. 14.00
– Forfatter og sygeplejerske Jorit Tellervo: ”Når ægtefællen dør.”
Flere forskningsprojekter har vist, at ældre, der mister deres ægtefælle eller samlever, har
stor risiko for at mistrives. Foredraget handler om sorg hos ældre og den sorgstøtte, der
kan hjælpe den efterladte med at finde tilbage til et meningsfuldt liv efter ægtefællens
død. For sorg handler ikke om alder!
Tirsdag den 18. februar kl. 19.30
– Sognepræst Kristian Bøcker: ”Glæden”
Glæde er mere end fravær af sorg. Glæde er andet og mere end at være glad. Glæde er
ikke lykke, for man kan godt leve i glæde, selvom man er ked af det. Foredraget er et forsøg på at skildre glæden, livsglæden, som et grundtræk ved livet – et grundtræk, vi måske
er tilbøjelige til at overse, men som vi ikke desto mindre er dybt afhængige af.
Torsdag den 27. februar kl. 19.30 – Journalist, forfatter, radiovært
Esben Kjær: ”Hvordan overlever man døden”
Med udgangspunkt i sin egen historie tager Esben Kjær livtag med samtidens manglende mod til at se døden i øjnene, manglende vilje til at anerkende vores afmagt og
manglende evne til at give slip på vores kære.
Han leverer i en direkte og konfronterende stil en skarp kritik af måden, som de fleste af
os håndterer døden på - og kommer med konkret viden og værktøjer, der kan anvendes
til at få et bedre sorgforløb.

Alle foredragene foregår i Sognehuset.
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FILM MED MENING: ”SORRIG OG GLÆDE”
Vi inviterer til Film med mening i Byens Bio – også under overskriften ”Sorrig og glæde”. Filmene begynder kl. 19.00, der er fri entré – og efter filmen en kop kaffe og samtale om filmen.

Torsdag den 5. marts kl. 19.00:
Film med mening – ”Dansen med Regitze”
Filmen bygger på Martha Christensens roman fra 1988 og fortæller i tilbageblik historien om arbejderægteparret Regitzes og Karl Aages lange samliv; om det udfarende og uberegnelige livstykke Regitze over for den mere
stilfærdige og tilpassede Karl Aage, om gode tider og svære tider og om den
kærlighed, der holder sammen – indtil døden skiller.

Torsdag den 19. marts kl. 19.00
Film med mening – ”En mand der hedder Ove”.
I denne svenske film er hovedpersonen en sur gammel mand, Ove, der
har gjort det til sin opgave at holde villakvarteret pænt og ordentligt. Selvom naboer ser ham som sur og bitter, har han i bund og grund hjertet på
det rette sted, men sørger over tabet af sit livs kærlighed. Af samme årsag
ser han ikke nogen grund til at leve længere.
Men da tingene ser sortest ud, bakker den højgravide, nye genbo, Parvaneh, og hendes familie ind i Oves postkasse i en mislykket parallelparkering. Og hvad der starter som dråben, der får bægeret til at flyde over,
ender i et uventet venskab til gavn for begge parter.

FRA KIRKEGÅRDEN:
GRANDÆKNING PÅ EN NY MÅDE
På Jelling Kirkegård har vi altid sat en ære i at lægge gran, så det tilpasses det enkelte gravsted, og så
gravstederne får forskelligt udtryk. I år er der dog blevet lagt gran på kirkegården på en lidt anderledes
måde end tidligere. Tidligere blev al grandækning foretaget liggende på kirkegården, hvor der i år er
arbejdet stående indenfor på værkstedet og derefter udlagt på gravstedet.
Granarbejdet er hårdt arbejde for ryg og knæ, og arbejdstilsynet har pålagt os at følge denne procedure. Det er første år, der er arbejdet med grandækning på denne måde, og det tager noget tid at opnå
samme erfaring med den nye metode, som vi havde med den gamle. Vi håber naturligvis, at I stadig
oplever grandækningen som vel udført håndværk og som en smuk vinterudsmykning.
Frode Christensen
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JULEN 2019
KIRKEFROKOST
Kirkefrokost søndag den 1. december
Traditionen tro inviterer menighedsrådet på kirkefrokost efter gudstjenesten 1. søndag i advent.
Menighedsrådet vil orientere om sit arbejde og der vil være mulighed for at hilse på menighedsrådet og komme med ris/ros. Formand Jens Maibom fortæller om rådets arbejde, sognepræst
Kristian Bøcker om de kirkelige aktiviteter. Kordegn og sitemanager Kirsten Thøgersen fortæller om årets gang i monumentområdet.
JUL FOR DE MINDSTE
I løbet af december holder mange af byens dagplejere, børnehaver og skoler juleafslutning i
kirken. Har man lyst til at være med, er man meget velkommen:
Grangaard: Torsdag den 12. december kl. 9.30
Mariehønen: Torsdag den 12. december kl. 10.30
Dagplejere og Antons Lade: Fredag den 13. december kl. 10.00
Jelling Børnegård: Onsdag den 18. december kl. 10.00
Asgård: Onsdag den 18. december kl. 11.15
Midgård: Torsdag den 19. december kl. 9.00
Skovagerskolen: Fredag den 20. december kl. 8.15
Udgård: Fredag den 20. december kl. 9.45
Jelling friskole: Fredag den 20. december kl. 11.30

JULENS FORTÆLLING
Julekoret 2019
2. søndag i advent den 8. december kl. 14.00 & 16.00 vil alle Jelling
Kirkes kor samt det voksne lejligheds-julekor traditionen tro opføre
julesange ved eftermiddagens gudstjeneste i Jelling Kirke. Sognepræst Gitte Sandager Bjerre gendigter julefortællingen og der bliver
rig lejlighed til at synge og komme i julestemning. Koret dirigeres af
korleder Naja Storebjerg og organist Henrik Rosendal og akkompagneres af kirkens rytmiske ”husorkester”.

6

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

INTERNATIONAL KIRKE I JELLING SOGN
Jelling Kirke har hver uge flere aktiviteter, der også henvender sig til de mennesker, der bor på
asylcentret eller ikke har dansk som modersmål. For kirkebladets læsere gælder det, at man altid
er velkommen til at deltage i mødestedet EAT & SING, og at man i det hele taget gør opmærksom
på disse tilbud, hvis man kender nogen i målgruppen.Der er kristendomsundervisning hver tirsdag
12.30-14.00 som foregår på dansk, engelsk, farsi og arabisk vha. tolk og oversat materiale. Sognepræst Birgitte Møldrup varetager undervisningen i samarbejde med international medarbejder
Brit Bagger Thorsø. Henvendelse: Birgitte Rosager Møldrup 26461285 / brm@km.dk

EAT & SING
Der er et mødested for asylansøgere, lokale m.fl. hver torsdag kl. 17.30. Vi kalder det EAT &
SING. Man medbringer en ret, brød eller lign., og så deler vi maden. Man kan få refunderet
sine udgifter. Så er der evt. en fællessang, et indslag om dansk kultur eller lignende og aftenen
afsluttes kl. 19.30 med altergang i kirken for dem der har lyst.
Kontakt: Brit Bagger Thorsø mobilnr: 92 43 82 22
Cirka hver anden søndag er der oversættelse af gudstjenesten til farsi vha. tolkeanlæg. Der vil
løbende blive orienteret om det på Facebook International Church Vejle and Jelling eller man
kan få besked via messenger. Henvendelse: Brit Bagger Thorsø mobilnr 92 43 82 22

KALENDER
NOVEMBER
Onsdag 27. nov. kl. 17.00

Jule-fyraftenssang med Quintetten og julefrokost

Kollerup Kirke

Torsdag 28. nov. kl. 20.00

MOMENTO – ord og toner

Jelling kirke

Lørdag 30. nov. kl. 10.00

Juleskovtur i Kollerup præstegårdsskov

Lysningen

Søndag 1. dec. kl. 10.30

Højmesse og menighedsmøde

Jelling Kirke

Tirsdag 3. dec. kl. 08.30

Morgensang

Jelling kirke

Tirsdag 3. dec. kl. 19.30

Vi synger julen ind

konfirmandstuen i Hvejsel

Onsdag 4. dec. kl. 10.00

Formiddagscafé: julefortælling v. Grudrun-Marie Carlsen Sognestuen

Søndag 8. dec. kl. 14.00 +16.00

Julens fortælling

Jelling kirke

Tirsdag 10. dec. kl. 17.00+19.30

Julekoncert med Alberte

Jelling kirke

Torsdag 12. dec. kl. 19.00

Luciaoptog i med sang og fortælling

Vindelev Kirke

Tirsdag 7. jan. kl. 08.30

Morgensang

Jelling kirke

Torsdag 9. jan. kl. 17.00

Børnegudstjeneste v. Hellig tre Konger m. pizza

Jelling Kirke

Lørdag 11. jan. kl. 10.00

Dåbsjubilæum for de 5-årige

Jelling Kirke

Tirsdag 14. jan. kl. 19.30

Fællessang med Ove Rasmussen

Kollerup-Vindelev Sognehus

Tirsdag 21. jan. kl. 09.30

Babysalmesang begynder

Jelling Kirke

Tirsdag 21. jan. kl. 19.30

Snak-på-livet-løs om håb

Præstegården i Hvejsel

DECEMBER

JANUAR
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GUDSTJENESTER
DATO

NAVN

JELLING

KOLLERUP

Ons. d. 27 nov.			
17.00 BRM7			
8
Søn d. 1. dec.
1.s. i advent
10.30 KB 		
Søn d. 8. dec		
14.00 GSB11
			
16.00 GSB11		
Tors. d. 12. dec				
Søn. d. 15. dec
3.s.i advent
10.30 BRM		
Søn. d. 22 dec
4.s.i advent
10.30 KB
10.30 BRM12			
9
Tirs. d. 24 dec
Juleaften
11.30 BRM
14.00 BRM9
9
			
13.00 KB
			
14.30 KB9
			
16.00 KB9
Ons. d. 25 dec
Juledag
10.30 KB9
9.00 BRM9
Tors. d. 26 dec
2. juledag
19.30 KB9				
Søn. d. 29 dec
Julesøndag
10.30 KB
9.00 KB			
Ons. d. 1. jan
Nytårsdag
16.00 KB13		
Søn. d. 5 jan
H3K søndag
10.30 BRM12
9.00 BRM		
Søn. d. 12 jan
1.s.e.h3k
10.30 KB
10.30 CHJ12			
Søn. d. 19 jan
2.s.e.h3k
10.30 KB		
Søn. d. 26 jan
3.s.e.h3k
10.30 GSB
9.00 BRM		
Søn. d. 2. feb
s.s.e.h3k
10.30 KB12		
Søn. d. 9 feb
Septuagesima
10.30 GSB
10.30 BRM12			
Søn. d. 16 feb
Seksagesima
10.30 KB		
Søn. d. 23 feb
Fastelavn
10.30 KB4
14.00 BRM/GSB4			
12
Søn. d. 1 marts
1.s.i fasten
10.30 BRM 		
Søn. d. 8. marts
2.s.i fasten
10.30 KB9
10.30 BRM12		
Søn. d. 15 marts
3.s.i fasten
10.30 KB		
Søn. d. 22 marts
Midfaste
10.30 BRM
9.00 BRM			
Søn. d. 29 marts
Mariæ bebudelses
10.30 KB		
Søn. d. 5 april
Palmesøndag
14.00 KB14		
Tors. d. 9 april
Skærtorsdag
19.30 KB15
19.30 BRM		
Fre. d. 10 april
Langfredag
10.30 KB16		
Søn. d. 12 april
Påskedag
10.30 KB
10.30 BRM9+12			
Man. d. 13 april
2. påskedag
10.30 BRM				
1
2
3
4
5
6
7
8
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Julesalmegudstjeneste
Kyndelmisse
Aftensang v. menigheden
Fastelavnsgudstjeneste
m. efterfølgende tøndeslagning
Konfirmanderne medvirker
Med efterfølgende skærtorsdagsmiddag
Fyraftenssang
Efterfølgende frokost og orientering
v. menighedsrådet

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Indsamling
Hvejselkoret medvirker
Julens fortælling
Kirkekaffe
Champagne og kransekage
Påskeoptrin
Med efterfølgende ost og rødvin
Liturgisk gudstjeneste
Luciaoptog
Aftenrefleksionsandagt: At være hjemme

VINDELEV

HVEJSEL

			
10.30 BRM9+12		

ILDVED

10.30 GSB10

19.0017		
9.00 BRM
10.30 GSB12
			
16.00 BRM9
14.00 GSB
16.00 GSB

10.30 BRM12+9
10.30 GSB12
				
			
16.00 BRM13		
		
10.30 GSB12
			
10.30 BRM12		
		
19.00 GSB18
16.00 BRM2
10.30 GSB12
			
9.00 KB
19.003
			
9.00 BRM		
		
10.30 GSB12
5+12
10.30 BRM 		
			
9.00 KB
10.30 GSB12
10.30 BRM12		
		
17.00 GSB6
10.30 BRM
10.30 GSB
			
				

KB
GSB
BRM
CHJ

10.30 GSB1+12
16.00 GSB13
10.30 GSB
9.00 KB

9.00 GSB

10.30 GSB5+12
9.00 KB

10.30 GSB12

10.30 GSB12

Kristian Bøcker, Jelling
Gitte Sandager Bjerre, Hvejsel-Ildved
Birgitte Rosager Møldrup, Kollerup-Vindelev
Carl Hertz-Jensen, Emeritus

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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KALENDER – FORTSAT
Tirsdag 21. jan. kl. 20.00-21.00

MOMENTO – ord og toner

Jelling kirke

Onsdag 22. jan. kl. 19.30

Fordrag med postdoc Jette B. Rønkilde

Kollerup-Vindelev Sognehus

Torsdag 23. jan. kl. 19.30

Foredragsrække, Ole Rabjerg

Jelling sognehus

Onsdag 29. jan. kl. 10.00

Formiddagscafé borgmester Jens Einar Christensen

Kollerup-Vindelev Sognehus

Onsdag 29. jan. kl. 19.30

Blekingegadesagen i et forsoningsperspektiv

Konfirmandstuen i Hvejsel

Søndag 2. feb. kl. 14.00

Foredragsrække, Jorit Tellervo

Jelling sognehus

Søndag 2. feb. kl. 16.00

Musikgudstjeneste ved Kyndelmisse

Vindelev Kirke

Tirsdag 4. feb. kl. 08.30

Morgensang

Jelling kirke

Tirsdag 4. feb. kl. 17.00

Børnegudstjeneste om kyndelmisse m. pizza

Jelling Kirke

Onsdag 5. feb. kl. 19.30

Fælles foredrag m. fængselspræst Jakob Birkler

Kollerup-Vindelev Sognehus

Tirsdag 18. feb. kl. 19.30

Foredragsrække, Kristian Bøcker

Jelling sognehus

Søndag 23. feb. kl. 10.30

Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning

Jelling sognehus

Tirsdag 25. feb. kl. 19.30

Snak-på-livet-løs om tro

Præstegården i Hvejsel

Tirsdag 25. feb. kl. 20.00-21.00

MOMENTO – ord og toner

Jelling kirke

Onsdag 26. feb. kl. 10.00

Formiddagscafé: Birgitte Rosager Møldrup

Kollerup-Vindelev Sognehus

Torsdag 27. feb. kl. 19.30

Foredragsrække, Esben Kjær

Jelling sognehus

Tirsdag 3. mar. kl. 08.30

Morgensang

Jelling kirke

Tirsdag 3. mar. kl. 19.30

Fællessang med Ove Rasmussen

Kollerup-Vindelev Sognehus

Tirsdag 3. mar. kl.19.30

Filmaften: 		

Konfirmandstuen i Hvejsel

Torsdag 5. mar. kl. 19.00

Film med mening ”Dansen med Regitze”

Byens Bio

Torsdag 5. mar. kl. 19.30

Læsekreds: Aleksandr Solsjenitsyn

Kollerup-Vindelev Sognehus

Torsdag 12. mar. 18.00

Spørgeskemaaften

Kollerup-Vindelev Sognehus

Søndag 15. mar. kl.15.00

Klaverkoncert med Katrine Gislinge

Jelling kirke

Torsdag 19. mar. kl. 19.00

Film med mening ”En mand der hedder Ove”

Byens Bio

Onsdag 25. mar. kl. 19.30

Foredrag Heine Fricke

Kollerup-Vindelev Sognehus

Tirsdag 31. mar. kl. 17.00

Børnegudstjeneste om påske m. pizza

Jelling Kirke

Tirsdag 31 mar. kl. 19.30

Snak-på-livet-løs om kærlighed

Præstegården i Hvejsel

Tirsdag 31. mar. kl. 20.00-21.00

MOMENTO – ord og toner

Jelling kirke

Søndag 5. apr. kl. 14.00

Gudstjeneste med kor

Jelling kirke

Tirsdag 7. apr. kl. 08.30

Morgensang

Jelling kirke

Torsdag 9. apr. kl. 17.00

Gudstjeneste og Skærtorsdagsmiddag

Hvejsel kirke & konfirmandstue

Skærtorsdag 9. apr. kl. 19.30

Gudstjeneste og Ost & rødvin

Jelling sognehus

Onsdag 22. apr. kl. 17.00

Børneteater: ”Jesus” m. efterfølgende pizza

Hvejsel kirke

FEBRUAR

MARTS

APRIL
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AKTIVITETER
FOR BØRN
DÅBSJUBILÆUM
Lørdag den 11. januar kl. 10 inviteres alle fem-årige til dåbsjubilæum i kirken. Vi
skal synge, høre historie og tale om dåben – og se nærmere på, hvordan det foregik,
da børnene blev døbt. Børnene får et dåbsjubilæumsbevis! Efter kirken går vi over i
Sognehuset, hvor der er en forfriskning.
Forældrene, bedsteforældre og søskende er meget velkomne til at komme med – og
dåbsbørnene modtager en særlig invitation med posten.

BABYSALMESANG
Tirsdag den 21. januar kl. 9.30-11.00 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 28. marts, hvor ægtefæller, søskende og bedsteforældre også er meget velkomne.
Hver gang sluttes der af i sognehuset med hygge og en bid brød.
Tilmelding nødvendig til mak@km.dk eller tlf. 7587 1117.

FASTELAVN
Søndag den 23. februar kl. 10.30 er der fastelavnsgudstjeneste.
Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden sammen med FDF.
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FRA MENIGHEDSRÅDET

af Jens Maibom,
formand for menighedsrådet

Når man er i godt selskab går tiden hurtigt! Således skrev jeg sidste år på
samme tid – og jeg er glad for at kunne sige, at sådan er det stadig.
Omdrejningspunktet i vores sogn er et aktivt og berigende kirkeliv med høj
kvalitet, hvor fællesskabet er en motivation for alle som deltager. Det forsøger
vi at kombinere med arrangementer, hvor der gives mulighed for den enkelte
til at fordybe sig,
Hvert år introducerer vi nye tiltag – som eksempelvis i januar dåbsjubilæum
for de 5-årige, pilgrimsvandringen mellem 3 kirker i september, og sommermødet i Jelling med Bertel Haarder i august. Samtidig fastholder vi traditioner
fordi det genkendelige er en styrke i det kirkelige fællesskab, ikke mindst i en tid
hvor meget hele tiden forandrer sig.
Vi glæder os over de mange konfirmander og minikonfirmander og deres familiers opbakning. I det hele taget er der voksende interesse og nysgerrighed
for at gøre sig bekendt med Folkekirken og det arbejde der går ud herfra. Tilsvarende oplever vi stor opbakning til kirkens kor, koncerter og sangaftener,
ligesom vi oplever, at mennesker har glæde af sorggruppen.
Tilbuddet til beboere på Asylcentrene fortsætter og er inde i god udvikling. Flere frivillige hjælper til, og der er fint fremmøde til det ugentlige Eat & Sing, og
dåbsoplæring finder sted efter behov. I oktober måned var et hold asyl-beboere
på Askov Højskole – økonomisk støttet af Haderslev Stift og Vejle Provsti.
I dette efterår har vi fejret 25 år med UNESCO Verdensarv i Jelling. Vi er glade
for den store opbakning til fejringen af 25-års jubilæet for verdensarven den
26/10. På den nordiske Verdensarvskonference i Stockholm i september fik Jelling den nyindstiftede nordiske UNESCO-pris overrakt som de første modtagere. Det gode samarbejde mellem de lokale kræfter og de nationale myndigheder
var en væsentlig begrundelse for tildelingen. Vores kordegn og sitemanager Kirsten Thøgersen lægger et stort arbejde i denne opgave – noget vi alle er stolte af.
Vi har lært at håndtere de mange mennesker som besøger os – og det er en
stor oplevelse for mange, at alt er åbent og tilgængeligt, og at også kvaliteten af
kirkegårde og grønne områder er helt i top.
Menighedsrådet går nu ind i sit 4. arbejdsår – det sidste i denne valgperiode og har fundet en god arbejdsform. Der vil blive indkaldt til orienteringsmøder
i forbindelse med menighedsrådsvalget næste år i løbet af det nye år.
Godt kirke-nytår til alle.

MENIGHEDSRÅDSMØDER I SOGNEHUSET KL. 19.00
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HØJAGERGUDSTJENESTER
Mandag 24. december Gitte Bjerre, Jul

Torsdag 16/1

Onsdag 29. januar

Gitte Bjerre, med frokost

Onsdag 26/2

Onsdag 26. februar

Kristian Bøcker

Tirsdag 24/3

Onsdag 25. marts

Birgitte Møldrup, påske med frokost

Tirsdag 14/4

Onsdag 29. april

Kristian Bøcker

PÅSKEN 2020
PALMESØNDAG 5. april kl. 14.00
Er der gudstjeneste ved Kristian Bøcker og korene ved Jelling Kirke vil i forbindelse
med gudstjenesten optræde og synge påsken ind.
SKÆRTORSDAG 9. april kl. 19.30
Er der gudstjeneste ved Kristian Bøcker med efterfølgende ost og rødvin i sognehuset.
LANGFREDAG 10. april kl. 10.30
Er der liturgisk gudstjeneste ved Kristian Bøcker.
PÅSKEDAG den 12. april kl. 10.30
Er der gudstjeneste ved Kristian Bøcker.
2. PÅSKEDAG 13. april kl 10.30
Er der gudstjeneste ved Birgitte Møldrup.

BØRNEGUDSTJENESTER
HELLIG TRE KONGER, JELLING
Torsdag den 9. januar kl. 17.00 er der gudstjeneste
i Jelling Kirke for de mindste om de tre hellige
konger, der kom på besøg i stalden, hvor Jesus lå
som nyfødt. Vi tænder de tre lys og der er pizza i
sognehuset bagefter.
LYS I FEBRUAR, JELLING
Tirsdag den 4. februar kl. 17.00 er der, som sidste
år i februar, lys-gudstjeneste for store og små i
Jelling Kirke v. Birgitte Møldrup. Det er ”Kyndelmisse” og det betyder lys-gudstjeneste, så vi
skal have tændt lys i mørket og vi skal synge vintersange og salmer med ”lys” i. Der er pizza i
sognehuset bagefter.
FASTELAVN I MARTS,
KOLLERUP/JELLING
Fastelavnssøndag den 23. februar er der familiegudstjeneste i Jelling Kirke kl. 10.30 og i Kollerup Kirke kl. 14.00. Der er tøndeslagning efter
begge gudstjenester

(Sognehuset i Jelling, og Kollerup Skole) og man
må meget gerne komme til gudstjeneste udklædt.
PÅSKE I APRIL, JELLING
Torsdag den 31. marts kl. 17.00 er der påskegudstjeneste for børn i Jelling kirke ved Birgitte Møldrup. Der er pizza i sognehuset efter gudstjenesten.
BØRNETEATER I APRIL,
HVEJSEL KIRKE
JESUS -Musikforestilling for børn og barnlige
sjæle.Onsdag den 22. april kl. 17.00 i Hvejsel kirke.
“Og det skete i de dage”.
Vi skal opleve sjov og alvor, lammende tristhed
og stor glæde. Sammen.
Der er pizza i Hvejsel konfirmandstue, Hvejselvej 69, efter forestillingen. Alle er velkomne.
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SIDEN SIDST
DØBTE
Augusta Lomholt Kjersgaard
Alberte Bølling Jensen
Anton Christoffer Lauridsen
William Egmose Hvas Valentin
Hjalte Elias Nørlund Kaae
Sol Virginia Hansen
Henriette Pinstrup Gejel Hansen
Ida Lykke Bakdal
Manus Volmar Lauritsen
Ida Hammer Hermansen
Villads Kiel Mark Storgaard

VIEDE/VELSIGNEDE
Nataliya Kyslitska & Jeppe Quistgaard
Katrine Nygaard Lystbæk Gjesse & Søren Nygaard Lystbæk Gjesse
Sarah Mahon Juhl Allengreen & Casper Mahon Allengreen
Kirsten Marie Mols Hummel Fredgaard & Kenneth Hummel Fredgaard
Naja Storebjerg Mønlov-Pihl & Henrik Mønlov-Pihl
Eline Bruhn Skivild & Nicki Daniel Jensen
Teresa Skærbæk Aakjær & Nicolai Skærbæk Aakjær Thomsen
Vinni Frøsig Madsen & Steen Frøsig Madsen

BEGRAVEDE
Vera Pedersen
Agnes Thomsen
Lotte Mols
Peter Schelde
Dorte Braae
Tage Tangsgaard
Richard Otto Lauridsen
Eli Niels Brøndsted Jørgensen
Erling Jensen Mols
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MUSIK

MORGENSANG
I løbet af både vinter og forår 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 kortere fortælling, et
stykke musik og et fadervor at drage videre ud i dagen på.

MOMENTO
– ORD OG TONER
Tirsdag den 21. januar, 25. februar
og 31. marts 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.
Tirsdag den 21. januar vil Jelling kirkes sognepræst, Kristian Bøcker og organist,
Henrik Rosendal medvirke.
Tirsdag den 25. februar vil kirkens eget Palestrina-kor synge rolige a cappella sange i kirkerummet.
Tirsdag den 31. marts vil trompetist, Jonathan Rosendal fylde kirkerummet med
rolige og smukke improvisationer.
Bemærk at tidspunktet er sat til 1 times varighed med fælles start kl. 20.00.
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MUSIK

KONCERT MED
PIANIST KATRINE GISLINGE
Søndag den 15. marts kl. 15.00
Som en del af fejringen af Beethovens 250 års fødselsdag vil Katrine Gislinge spille
musik af Beethoven. Hun har gennem de sidste tre årtier etableret sig som én af Skandinaviens førende og mest markante pianister.
Katrine Gislinges tolkninger er præget af en sitrende følsomhed, hvor hver eneste lille
detalje i musikken får stor betydning men samtidig samler sig i en klar og fremadrettet
strøm. I hendes hænder, i hendes musikerskab formår hun at skabe den fuldendte balance mellem det mest skrøbelige og det mest direkte, og når man lytter til hende, går
man ind i et musikalsk rum af ”berusende sensualitet” – som en anmelder beskrev det.
Alle er velkomne, fri entré.

Kirkeblad for Jelling sogn. Kirkebladet udgives af Jelling menighedsråd og redigeres af sognepræsten.
Tryk: Jelling Bogtrykkeri

