KIRKEBLAD
for Jelling sogn
Nr. 2 April - august 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
Bliv ven med 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
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: Wallpaper
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Kirkeværge:
Johnny Jørgensen
Eskelunden 11, 7300 Jelling
Tlf. 20 45 62 46

NÆRVÆR!

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.

”Hvis du har fotograferet dit barn 8000 gange, har du været fraværende 8000 gange”! Nu har de færreste af os trods alt fotograferet
vort kære afkom 8000 gange, men mindre kan også gøre det! Og
erfaringen kan i al fald genkendes: Erfaringen af, at når man netop
vil fastholde øjeblikket, det særlige øjeblik - barnets leg, umiddelbare glæde, første kluntede forøg på at gå, fødselsdagen eller hvad
nu – gav det nok et billede, men det tog også noget, et nærvær.
Formentlig af den simple grund, at man ikke kan være to steder på
én gang. Enten er man til stede med barnet eller også er man til
stede med sit fotografiapparat/sin fotograferende telefon. I øvrigt
stopper børnene ofte op, når man vil ”fange” dem på et billede –
og ægtheden forsvinder. Eller nærværet.
Peter Bastian, musikeren og fysikeren, indtalte kort før sin død i
marts 2017 bogen ”altid allerede elsket”. I foråret havde vi i Sognehuset en række aftensamtaler ud fra bogen. Et af bogens temaer er
netop nærvær. Bastian fortæller, at han i mange år gennem meditation og lignende har søgt nærværet. Og måske også i enkelte øjeblikke fundet et ”oceanisk nærvær”, som han kalder det. En slags
bliven-et-med-alt-og-intet-nærvær.
Men han lægger med tiden afstand til dette mere spirituelle nærvær for i stedet at tale om ”kontekstuelt nærvær”. Det vil sige nærvær i en bestemt sammenhæng, kontekst. Fordi nærvær, ifølge Bastian, altid er knyttet til en bestemt situation. Man kan ikke sådan
være nærværende i al almindelighed. Man er altid nærværende i
en bestemt sammenhæng: i en samtale, over for en udsigt, ved en
koncert, foran fjernsynet. Fravær er så, at man ikke er nærværende,
når det ellers er oplagt, at man er til stede: Når man ikke hører
efter, hvad den anden siger; når man taler i stedet for at tie over for
en udsigt, ikke lytter til musikken, eller ser programmet. Eller fotograferer! Opgaven er så – så vidt det er muligt – at være, hvor man
er, når man er der! Det er ofte lettere sagt end gjort, fordi vi har så
meget i hovedet, så meget vi skal – lige om lidt. Eller fordi vi lader
os aflede – ikke mindst af de sociale mediers strøm af informationer, som vi for langt de flestes vedkommende godt kunne undvære.
Om Gud hedder det af og til, at han er allestedsnærværende. Og
det er såmænd sikkert rigtigt nok. Men også lidt intetsigende. En
slags definition, der ved at fastholde Gud som nærværende over alt,
gør ham lidt fraværende. Eller fjern.
Kristendommen handler om Guds nærvær, Guds bestemte nærvær
i bestemte situationer: I Jesus fra Nazareth. At sådan som han var,
sådan er Gud; at sådan som han mødte mennesker, sådan møder
Gud mennesker. Og at i de historier, lignelser, Jesus fortalte, om
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Guds rige – den barmhjertige samaritaner, den fortabte søn for nu
blot at nævne et par at de kendte – at også dér træder Guds rige,
Guds kærlighed frem.
Når vi holder gudstjeneste, er det for at møde dette Guds nærvær, som det kom til syne i Jesus fra Nazareth – i rummet, Guds
hus, i musikken, ordene, i dåbens modtagelse af menneskebarnet
som Guds barn og i nadvermåltidet, hvor vi kan sidde som Jesu
disciple engang sad, nær Gud og nær hinanden. Gudstjenesten
gentager Guds nærvær, det konkrete nærvær i Jesus fra Nazareth.
Nogle gange mærker man nærværet; andre gange ikke. Det tror jeg
egentlig ikke, man skal være så forhippet på. Det sker, hvis det sker.
Peter Bastian skriver om at gå til gudstjeneste, at selvom noget eller
meget af det, der sker, måske ikke ”sidder fast” i en, men mere blot
glider gennem en ”ligesom til en koncert faktisk. Og så bagefter, så
har du en dyb fornemmelse af, at tingene er som de skal være. Altså
i orden”. Måske fordi nærværet nogle gange kommer, hvis man
bare er – og ikke skal alt muligt andet. En enkelt time.
Kristian Bøcker

MENIGHEDSRÅDSMØDER
I SOGNEHUSET KL. 19.00
TORSDAG DEN 11. APRIL
ONSDAG DEN 15. MAJ
TIRSDAG DEN 18. JUNI
TORSDAG DEN 22. AUGUST

GUDSTJENESTER PÅ HØJAGERCENTRET KL. 10.00
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Onsdag den 24. april

Kristian Bøcker

Onsdag den 29. maj

Gitte Bjerre

Onsdag den 26. juni

Birgitte Møldrup

Onsdag den 31. juli

Kristian Bøcker

Onsdag den 28. august

Birgitte Møldrup

Påske med frokost

FRA MENIGHEDSRÅDET
Når disse linjer læses er alt grønt igen – de lyse dage og nætter giver
energi og glæde, og glemt er den mørke vintertid.

Af Jens Maibom
formand for
menighedsrådet.

Et aktivt kirkeliv
Vi er glade for den store opbakning fra sognet gennem efterår og
vinter til de mange forskellige arrangementer og aktiviteter. Det
giver arbejdsglæde for såvel ansatte som frivillige, når vi møder
mange mennesker såvel i det daglige arbejde som ved særlige begivenheder. Vores nye hjemmeside er gået i luften og i kombination
med face-book-indslag, kirkeblad og annoncer i de lokale medier
oplever vi, at sognets beboere har muligheden for at orientere sig.
Monumentområdet og den ny turistsæson
Vi står i starten af en ny turistsæson, hvor titusindvis af glade mennesker vil besøge Jelling og Monumentområdet – og de tiltag vi
planlagde i 2018 skal stå deres prøve:
– kan vi ”opdrage” gæsterne til at bruge trapperne og dermed
skåne gravhøjene, uden at skilte for meget?
– kan vi fastholde at guidede ture finder sted med museets dygtige
guider på aftalte tidspunkter? – så kirke-rummet fortsætter som
et sted for ro og fordybelse?
– kan vi fortsat afvikle kirkelige handlinger og samtidig give gæsterne en oplevelse af historieskrivning, de ikke glemmer?
UNESCO Verdensarven er i fortsat udvikling, og vi tror, vi kan
finde den rigtige balance mellem den levende by – Jelling, og det
historiske Monumentområde.
Ujævne kirkestier
Øststien blev mellem kirke og P-plads blev belagt med chaussésten i midten af 70-erne, efter den store renovering af kirken.
De øvrige stier er anlagt i 1984-86, med store bourdursten, som
blev sejlet fra Sjælland til Randers, og derefter fragtet på blokvogn til Jelling. Arbejdet blev udført i samråd med Nationalmuseet.
Vi har 4 stier som fører frem til våbenhuset ved Jelling Kirke. Kirkestierne er med tiden blev stadigt mere ujævne. Det gør det vanskeligt for gangbesværede at komme til og fra kirken. I efteråret
2018 havde vi besøg af en kirkegårdskonsulent for at få vurderet
hvilke tiltag vi skal iværksætte, så kirkestierne igen kan blive jævne.
– med udgangspunkt i denne vurdering vil Menighedsrådet på begynde planlægningen og ligeledes undersøge hvorledes finansieringen til en renovering kan etableres.
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FEJRING AF 25 ÅRS VERDENSARV
I JELLING OG DANMARK

I 1994 blev Monumenterne i Jelling optaget på UNESCOs verdensarvsliste. For første
gang kunne Danmark nu præsentere et sted, der var medlem af den fornemme klub af
steder, der har stor betydning for menneskeheden.
Siden er flere kommet til og betydningen af verdensarvslisten har aldrig været større.
Derfor skal 25-året fejres med manér.
Jelling er med på listen, fordi monumenterne viser en helt særlig overgang mellem
troen på de gamle guder og troen på den nye Kristus.
Temaet ”overgange” vil komme til at være en rød tråd gennem projektet.
Det er ambitionen at præsentere et program, hvor borgerne i lokalområdet kommer
helt tæt på verdensarven i Jelling og hvor Jelling kommer på Danmarkskortet, når vi
sammen med det officielle Danmark fejrer 25 år med verdensarv. Altså et program, der
sætter verdensarven i centrum, uanset om man bor på Thyrasvej i Jelling eller Trianglen i København.
Vi vil vise at verdensarv ikke kun er gamle monumenter, men også et begreb som nye
generationer kan forholde sig til.
Markeringen vil allerede begynde, når rundvisningerne på Monumentområdet fra
foråret 2019 vil få mere fokus på verdensarven. Det er dog i sidste halvår af 2019, at
fejringen for alvor tager fart.
Overordnet set er det tænkt som flere mindre arrangementer med stor lokal fokus og
involvering.
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AKTIVITETER FRA AUGUST
WORKSHOPS
Vi sætter fokus på, at borgerne i Jelling, får mulighed for at deltage i fejringen og får
ejerskab til verdensarven. Ved udnævnelsen for 25 år siden var fokus det modsatte,
og der var ingen involvering af lokalsamfundet. Derfor er det borgernes verdensarv,
vi vil markere.
Det er vigtigt, at verdensarven bliver folkeeje i lokalsamfundet. For mange borgere er
de to høje og runestenene en selvfølgelighed. Med dette projekt vil vi rykke på den
forestilling. Det skal blandt andet ske med foredrag og workshops, hvor vi behandler
forskellige emner, der alle er relevante for dem, der bor i Vejle Kommune. Vi vil i workshops løfte blikket mod UNESCO nationalt, internationalt og mod fremtiden.
FILM OG DEBAT
Når man bor og lever i nærheden af Jelling, kan det være svært, at forstå hvad der er
på spil, når vi taler verdensarv.
Den prisbelønnede dokumentar “The Destruction of Memory” af Tim Slade sætter
fokus på verdensarvens historie og de udfordringer vi har i dag, når blandt andet konflikter verden over bringer verdensarven i fare.
Vi vil på tre aftener i efteråret holde Verdensarvsbio i Biografen i Byens Hus. Der vil
være korte oplæg, filmfremvisning og mulighed for debat efterfølgende. Det er håbet,
at dette tiltag også vil bringe verdensarven endnu mere ind under huden på borgerne.
Se mere om filmen her: www.destructionofmemoryfilm.com/about
KUNST OG VERDENSARV
Foreningen Jelling Heritage planlægger flere events i løbet af efteråret.
I september 2019 har Mytologisk Art Festival verdensarv som tema. De foreløbige
planer handler om et kunstprojekt, hvor der i en periode placeres store kombinerede
kunst- og infopyloner på monumentområdet. Pyloner, der tager fat i emnet om ”overgang” og kommer med et kunstnerisk bud på det. På den anden side af tavlen er der så
information om, hvorfor Jelling er verdensarv, fortællinger fra andre verdensarvssteder
og fotos. Dette kombineres med et projekt, hvor børn udtrykker sig om verdensarv med
en kunstnerisk vinkel.
EVENT:
25-års jubilæet skal markeres med en event, som en kulmination på fejringen. Tidspunktet bliver lørdag den 26. oktober, så sæt kryds i kalenderen!
Vi håber på involvering af alle skoler og foreninger i noget stort i monumentområdet

OFFICIEL FEJRINGSDATO ER DEN 17. DECEMBER
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SØNDAG DEN 25. AUGUST KL. 9.00

SOMMERMØDE

I 2019 er det 25 år siden, at Jelling-monumenterne som det første sted i Danmark blev udnævnt til UNESCO-verdensarvssted. Det bliver fejret ved en række
arrangementer i løbet af sensommeren og efteråret.
Som en del af markeringen holder kirken et sommermøde søndag den 25.
august. Vi begynder i kirken med en kort gudstjeneste kl. 9.00.
Derefter er der en kop kaffe i Sognehuset, inden Bertel Haarder, medlem af
Folketinget og minister i en lang årrække, holder foredrag.
Vi slutter med en let frokost kl. 12.00. – Alle er velkomne.

VIKINGEGUDSTJENESTE

Traditionen tro er der vikingegudstjeneste i forbindelse med det årlige vikingemarked i begyndelsen af juli.
SØNDAG MORGEN DEN 7. 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 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.
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FÆLLESSIDER FOR JELLING • KOLLERUP-VINDELEV • HVEJSEL-ILDVED SOGNE

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 syge
plejerske 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 19.00
til kl. 20.30.
Ring og hør nærmere og tilmeld dig hos sognepræst Gitte Sandager Bjerre, 7587 3322.

FRILUFTSGUDSTJENESTE
Mandag d. 10. juni, 2. pinsedag, kl. 14.00
er der traditionen tro pinsegudstjeneste i Hvejsel præstegårdshave for Jelling, KollerupVindelev og HvejselIldved sogne. Kristian Bøcker prædiker og kor medvirker.
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

14. april

Palmesøndag

14.00 KB13

Torsdag

18. april

Skærtorsdag

19.30 KB

Fredag

19. april

Langfredag

10.30 KB

Søndag

21. april

Påskedag

10.30 KB

2.påskedag

16.00 KB4

Mandag 22. april

10.30 BRM11

9

Torsdag

25. april

Søndag

28. april

1.s.e.påske

10.30 BRM2

Søndag

5. maj

2.s.e.påske

10.30 BRM1

Søndag

12. maj

3.s.e.påske

10.30 KB2

Torsdag

16. maj

Fredag

17. maj

10.30 BRM

17.00 BRM12

Bededag

9.00 GSB
10.30 BRM

9.30 KB2
11.00 KB2
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Søndag

19. maj

4.s.e.påske

10.30 GSB2

Søndag

26. maj

5.s.e.påske

10.30 KB

Torsdag

30. maj

Kr. himmelfartsdag

10.30 KB

Søndag

2. juni

6.s.e.påske

10.30 BRM1

Søndag

9. juni

pinsedag

10.30 KB

Mandag 10. juni

2. pinsedag

Søndag

16. juni

Trinitatis søndag

10.30 KB

Søndag

23. juni

1.s.e.trin

10.30 KB

Søndag

30. juni

2.s.e.trin

10.30 BRM

Søndag

7. juli

3.s.e.trin

10.30 GSB7

Søndag

14. juli

4.s.e.trin

9.00 GSB7

Søndag

21. juli

5.s.e. trin

10.30 GSB

Søndag

28. juli

6.s.e.trin

10.30 KB

Søndag

4. aug.

7.s.e.trin

10.30 KB1

Søndag

11. aug.

8.s.e.trin

10.30 KB

Søndag

18. aug.

9.s.e.trin

10.30 BRM

Søndag

25. aug.

10.s.etrin

9.00 KB

1
2
3
4
5
6
7

2

Kirkekaffe
Konfirmation
Aftenen før st. bededag, med KorDania
Musikgudstjeneste
Sommermøde
Aftenreflektionsandagt
Vikingegudstjeneste

8
9
10
11
12
13
14

10.30 BRM2

14.005

10.30 BRM
9.00 BRM

9.008
10.30 BRM
9.00 BRM

14

Morgensang v. menigheden
Med efterfølgende traktement
Med efterfølgende skærtorsdagsmiddag
kirkespirerne medvirker
Børnegudstjeneste
Børnekoret medvirker med påskedrama
Sommermøde

VINDELEV

HVEJSEL

ILDVED
10.30 GSB

19.30 BRM

17.00 GSB10

10.30 BRM

10.30 GSB

9.00 BRM

10.30 GSB2

10.30 GSB

10.30 GSB
10.30 GSB2
19.00 GSB
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10.30 BRM

9.00 KB

9.008
10.30 BRM

10.30 GSB
10.30 BRM

10.30 GSB
14.00
14.00 Præstegårds-festival

9.00 KB
10.30 BRM

10.30 GSB
19.00 GSB 6
10.30 GSB
9.00 GSB

9.00 KB
9.00 BRM
19.30 BRM

10.30 BRM
10.30 GSB

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

KALENDER
APRIL
Tirsdag den 2. april kl. 8.30
Torsdag den 4. april kl. 19.30
Onsdag den 10. april kl. 17.00
Torsdag den 16. april kl. 19.00
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Mandag den 22. april kl. 10.30
Onsdag den 24. april kl. 10.00
Torsdag den 25. april kl. 17.00

Morgensang
Læsekreds ”Sorgens grundstof”
Børneteater
Musikandagt m. KorDania
og varme hveder
Musikgudstjeneste acapella
Formiddagscafé v/ Ruth Mølgaard
Børnegudstjeneste

Jelling Kirke
Sognestuen Kollerup
Jelling Kirke

MAJ:
Onsdag den 1. maj kl. 19.30
Onsdag den 1. maj kl. 19.30-21.00
Tirsdag den 7. maj kl. 8.30
Tirsdag den 7. maj kl. 15.00-20.00
Onsdag den 8. maj kl. 19.30
Lørdag den 11. maj kl. 10.00
Onsdag den 22. maj kl. 10.00
Tirsdag den 23. maj kl. 17.00
Onsdag den 22. maj kl 19.30

Koncert med voksenkoret
Fællessang med Ove Rasmussen
Morgensang
Sogneudflugt
Højskolesangaften
Skovdag i Præstegårdsskoven
Formiddagscafé med Bjarne Bagge
Børnegudstjeneste
Højskolesangaften

Jelling Kirke
Sognestuen Kollerup
Jelling Kirke
Kollerup/Vindelev sogne
Jelling Sognehus
Kollerup
Sognestuen Kollerup
Jelling Kirke
Jelling Sognehus

JUNI:
Søndag den 2. juni kl. 14.00
Tirsdag den 4. juni kl. 8.30
Onsdag den 5. juni kl 19.30
Tirsdag den 11. juni kl. 19.30-21.00
Søndag den 16. juni kl. 15.00
Søndag den 25. august kl. 9.00

”Sommermøde på vandring”
Morgensang
Læsekreds om ”Kongens fald”
Fællessang med Ove Rasmussen
Præstegårdsfestival
Sommermøde m/Bertel Haarder

Kollerup/Vindelev sogne
Jelling Kirke
Sognestuen Kollerup
Sognestuen Kollerup
Hvejsel Præstegårdshave
Jelling Kirke

JULI:
Tirsdag den 2. juli kl. 8.30
Søndag den 7. juli kl. 9.00

Morgensang
Vikingegudstjeneste

Jelling Kirke
Jelling Kirke

AUGUST:
Tirsdag den 6. august kl. 8.30
Onsdag den 21. august
Søndag den 25. august kl. 9.00

Morgensang
Sogneudflugt
Sommermøde m/Bertel Haarder

Jelling Kirke
Jelling sogn
Jelling Kirke
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Jelling Kirke
Sognestuen Kollerup
Hvejsel Kirke
Hvejsel Kirke

BØRNEGUDSTJENESTER

BØRNETEATER I APRIL

ONSDAG DEN 10. APRIL KL. 17.00
er der børneteater i Hvejsel Kirke Kirketeaterets to
skuespillere Andreas Lippert Bjørn og Jens Jødal opfører historien om Josef og hans brødre – i en udgave,
som den vist aldrig er set før:

”JOSEF, FARAO OG ALLE DE ANDRE”
Det er humor, alvor og skøre indfald i lange baner,
når Bjørn og Jødal går i gang som hhv. en ung mand
med hang til superhelte og en temmelig nørdet historiker – to personer, der ikke har meget til fælles.
Rigtig galt går det, da de pludselig får til opgave at
vise publikum historien om Josef – sammen! Som teaterforestilling!
Undervejs lykkes det de to skuespillere i løbet af knap en time at optræde i 14 roller
som Josef, Farao og alle de andre…
Der er pizza i Hvejsel konfirmandstue, Hvejselvej 69, efter forestillingen. Alle er velkomne.

PÅSKE I APRIL

Torsdag den 25. april kl. 17.00 er der påskegudstjeneste for børn i Jelling kirke ved
Birgitte Møldrup. Vi skal høre historien om påsken, og synge om livet. Der er pizza i
sognehuset efter gudstjenesten.

GUDSTJENESTE OM FÅR

Torsdag den 23. maj kl. 17.00 i Jelling kirke. Jesus taler en del om får, og at vi er nogen
får. Men kan det passe? Jesus bliver også selv kaldt et lam. Vi skal se nærmere på får og
lam ved børnegudstjenesten den 23. maj.
Alle er velkomne og der er pizza i sognehuset bagefter.

Jelling Kirke er på facebook
– giv os et ”LIKE” og
følg med i kirkens aktiviteter.
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PÅSKEN 2019

PALMESØNDAG DEN 14. APRIL KL. 14.00
er der gudstjeneste ved Kristian Bøcker og der opføres påskedrama. I forbindelse med
dagens gudstjeneste dramatiserer og synger børne- og ungdomskoret om påsken. Lone
Byrner og kirkens organist Henrik Rosendal har arbejdet med børnene op til påsken.
SKÆRTORSDAG DEN 18. APRIL KL. 19.30
er der gudstjeneste ved Kristian Bøcker med efterfølgende ost og rødvin i sognehuset.
LANGFREDAG DEN 19. APRIL KL. 10.30
er der liturgisk gudstjeneste ved Kristian Bøcker - med salmer og læsninger.
PÅSKEDAG DEN 21. APRIL KL. 10.30
er der gudstjeneste ved Kristian Bøcker.
2. PÅSKEDAG DEN 22. APRIL KL 16.00
er der musikgudstjeneste ved Kristian Bøcker.

DEN 14. APRIL - PALMESØNDAG - KL. 14.00

MUSIK-TEATER WORKSHOP
Vi laver igen i år et drama, sang
og danseforløb med drama og
danseinstruktør, Lone Byrner
og kirkens organist, Henrik
Rosendal som undervisere.
Stykket opføres søndag d. 14.
april kl. 14.00.
Det er kirkens kor der medvirker og alle inviteres til at komme og se det palmesøndag.
Der er fri entré.
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SIDEN SIDST
DØBTE
Emma Gry Aunsborg Kristensen
Emil Rosenberg Madsen
Nohr Plambek Hollesen
Parastoo Hossein Pour
Ali Sefiddashti
Reihaneh Sefiddashti
Cecilie Skallerup
Karoline Skallerup

Malte Ladegaard Mikkelsen
Theo Dupont Hardorf
Albert Basse Schmidt
Isabella Schouborg
Maliah Aniu Angelica F S Toft
Astrid Bach Hjortsballe
Lauge Husballe Josefsen

VIEDE/VELSIGNEDE
Marie Rønnov Pedersen & Kennet Rønnov Pedersen

BEGRAVEDE
Tove Knudsen
Per Brian Madsen Pedersen
Ole Jørgensen
Per Anton Kristen Kristensen
Ervig Dan Petersen

Inge Jepsen
Jørgen Krogager Ibsen
Elliot Mifsud Høj
Harry Aalling Jensen
Bodil Skriver
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KONFIRMATIONER 2019
SØNDAG DEN 12. MAJ KL. 10.30 VED KRISTIAN BØCKER

16

Anders Meldgaard Jensen
Lukas Lillelund Seest
Aksel Pallesen Schlegel
Mathias Jensen
Camilla Hambly Malmstrøm
Asger Østergaard Pedersen
Julie Siersbæk
Anna Bastholm Nielsen
Viktor Obel
Gro Elizabeth Clausager Jensen

Anna-Alberte Hougaard Bonde
Freja Færgemann Krogager
Sebastian Max Bülow Thomsen
Emma Kristensen
Oscar Skovgaard Sørensen
Andreas Strøm Jørgensen
Emil Toft Jessen
Ulrikke Stig Vibe

ST. BEDEDAG, FREDAG
DEN 17. MAJ KL. 9.30

ST. BEDEDAG, FREDAG
DEN 17. MAJ KL. 11.00

VED KRISTIAN BØCKER

VED KRISTIAN BØCKER

Lærke Eskildsen
Cecilie Skallerup
Emma Damgaard Baymler
Esther Thisgaard
Karla Holm Rasmussen
Alberte Nørbo Nonbøl Poulsen
Olivia Nørbo Nonbo Poulsen
August Lydiksen
Karla Holm Rasmussen
Johannes Oslo Rasmussen
Marinus Tornvig Hansen
Malte Thomas Storm Larsen
Kristian Howe Kjærgaard
Viktor Bengt Jensen
Mathilde Weismann
Mai Lott Nürnberger
Lasse Linnemann Kragh

Mathilde Sandahl Poulsen
Mathis Nørskov Kruse Konradsen
Frederik Klitgaard Nissen
Helena N. Svejstrup M
 adsen
Jonathan Drud Hancke
Louise Jakobsen
Juliane Skriver Elf
Anne Sofie B. Rosendal
Bastian Helbech
Andrea Lee Heindorf Danielsen
Lara Elene Svanesteen
Phillip Teist Krøyer
Magne Lind Tychosen
Christiane Riisgaard P
 oulsen
Elisabeth Kjærsgaard J ørgensen
Mathilde Puggaard M
 ortensen
Jannik Lund
Alberte Krogager Hensen
Ditte Marie Elmose Mols
Emma Maibom Højer
Martha Refsgaard

SØNDAG DEN 19. MAJ
KL. 10.30
VED GITTE SANDAGER BJERRE
Victor Højris Fig
Tobias Berg Worsøe
Magnus Hedelund Maul
Zara Frøsig Gotfredsen
Julie Krusborg Rindsbæk
Patrick Nygaard Vilhelmsen
Aviaja Egede Thomsen
Mille Gedsø Graetsch
Simon Hedegaard Thomsen
Stine Ella Nissen
Niklas Høy Jakobsen
Camilla Skov Hansen
Victoria Gofman Christensen
Oliver Benjamin Bødker Lundtofte
Emma Rudebeck Bagge Jæger
Monique Corfitzen Frandsen
Magnus Lysgaard Jørgensen
Isa Heijkoop Eriksen
17

SÆT

X I KALENDEREN

ONSDAG DEN 21. AUGUST

SOGNEUDFLUGT
ONSDAG DEN 21. AUGUST er der sogneudflugt
– en dag, hvor alle er velkomne til at drage med
en tur uden for sognets grænser!
Årets sogneudflugt går til Silkeborg. Vi kører først til Silkeborg Kirke, hvor sognepræst
Anette Kortegaard vil fortælle om og vise rundt i kirken, der senest blev renoveret i
2016/17 med blandt andet et nyt alterbord, udført af kunstneren Peter Brandes.
Efter kirken er det kroen, nærmere bestemt Svostrup Kro, der ligger ned til Gudenåen.
Her skal vi spise middagsmaden.
Derefter kører vi til kunstcentret Silkeborg Bad, hvor vi skal se centrets skulpturpark og
høre om det historiske Silkeborg Bad. Vi slutter med kaffe samme sted, inden vi vender
hjem til Jelling.
Der er afgang fra Brugsens parkeringsplads kl. 8.10, fra Højagercentret kl. 8.20.
Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00.
Prisen er 250,- kr. alt inklusive.
Tilmelding til præstesekretæren, tlf. 75 87 11 17 eller mail mak@km.dk
senest den 18. juli.
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MUSIK

HØJSKOLESANGAFTNER
Højskolesang i Sognehuset

ONSDAG D. 8. MAJ KL. 19.30
vil Aksel Krogslund under overskriften ”Og det
var forår og Danmark frit” udvælge sange fra
højskolesangbogen.
Aksel Krogslund er musiker, komponist og
foredragsholder og har været højskolelærer i 23
år ved Løgumkloster Højskole.
I dag arbejder han bl. a. som hospicemusiker
ved Hospice Sønderjylland.
ONSDAG D. 22. MAJ KL. 19.30
vil Henrik Rosendal, kirkens organist,
være vært for højskolesangen.

MORGENSANG

FØRSTE TIRSDAG

I MÅNEDEN

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.
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MUSIK

MUSIKGUDSTJENESTE

2. PÅSKEDAG, MANDAG DEN 22. APRIL KL. 16.00
synger og optræder Rachmaninov-A-Cappella-Ensemble ved store dele af gudstjenesten.
Rachmaninov-A-Cappella-Ensemble kommer fra Ukraine og medlemmerne synger i
forskellige ortodokse kirker i Ukraine.
Fri entré.

KONCERT

ONSDAG DEN 1. MAJ KL. 19.30

Jelling Kirkes Voksenkor vil afslutte korsæsonen med at give en koncert i kirken.
Koret, der har eksisteret siden den 1. oktober 2017, er et folkekor med mange medlemmer og aldersgrupper.
Fri entré.
Kirkeblad for Jelling sogn. Kirkebladet udgives af Jelling menighedsråd og redigeres af sognepræsten.
Tryk: PrinfoVejle - Jelling Bogtrykkeri AS

