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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. 20 98 52 10,
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: Van Gogh – Wheatfield with crows
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Kirkeværge:
Johnny Jørgensen
Eskelunden 11, 7300 Jelling
Tlf. 20 45 62 46

ETIK – TAK!
Af Kristian Bøcker

PRÆSTENS
KLUMME

Er det i orden, at børn kan skifte køn? Er génteknologi godt, hvis det kan kurere ellers uhelbredelig sygdom? Og skal et menneske selv bestemme, hvornår
det vil dø? Tre store spørgsmål, som det er nemt at stille, men svært at besvare.
I al fald hvis svaret skal være enkelt. Men hvem siger, at svaret skal være enkelt!? Måske er det tværtimod vigtigt, at vi tager os tid til at overveje og drøfte,
hvordan vi agerer i disse komplicerede etiske spørgsmål. Måske er det særligt
vigtigt, når det gælder spørgsmål som disse – ja, etiske udfordringer i det hele
taget – at vi bruger tid på at sætte os ind i sagerne, lytte, overveje og ikke mindst
tale med hinanden om, hvad der er den rigtige vej at gå.
Det er i al fald meningen med efterårets foredragsrække: at belyse og drøfte
en række af de etiske udfordringer, der præger vores tid: Génteknologi og behandling af sygdomme, klima og miljø, køn og identitet, de sociale medier
og til sidst spørgsmålet om aktiv dødshjælp. Vi har inviteret en række oplægsholdere, der alle har beskæftiget sig indgående med emnerne, til at gøre os
klogere på problemerne og udfordringerne. Og så har vi afsat tid til spørgsmål
og drøftelse.
Derudover indleder vi foredragsrækken med en filmaften. Nærmere bestemt
med filmen ”En helt almindelig familie” – om en familie, hvor faderen skifter
køn! Og så afslutter vi med en samtaleaften, hvor vi samler op på foredragene
og i mindre grupper drøfter udfordringerne.
Foredragsrækken er planlagt, så man kan deltage i en eller flere eller alle aftenerne, som det nu passer med kalenderen.

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

Etik handler om det gode liv. Og etik handler om det fælles bedste. Hvad er
det gode liv og hvad er det fælles bedste? Og de store udfordringer til etikken kommer ofte, når hensynet til den enkeltes – gode – liv støder sammen
med hensynet til det fælles bedste! Når eksempelvis den enkeltes behagelige
liv går ud over det fælles bedste. Som når det enkelte menneskes forbrug nok
forsøder tilværelsen for ham eller hende men truer den fælles klode. Eller når
hensynet til de manges hurtigere transport til og fra arbejde gør en ny, stor vej
nødvendig, men betyder, at nogen må flytte. Hvad er da det rette – hensynet
til den enkelte? Eller hensynet til de mange? Og hvad skal vi pejle efter, når
det gælder disse etiske udfordringer? Størst mulig lykke til de fleste, som den
engelske filosof Jeremy Bentham mente? Eller skal vi – og kan vi – pejle efter,
at ingen mennesker gøres til midler for andres mål, som en anden filosof, Immanuel Kant mente? Er det bibelske bud om næstekærlighed brugbart i dag
eller for luftigt og u-konkret?
Vi håber, at mange har lyst til at lytte, tænke og tale med om nogle af de etiske
udfordringer, vi står med i vores tid.
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EFTERÅRET 2020
– FILM, FOREDRAG OG MEGET ANDET
FOREDRAGSRÆKKE EFTERÅRET 2020: ETISKE UDFORDRINGER I VORES TID
Traditionen tro afholder vi i løbet af efteråret en foredragsrække. Det gør vi også dette efterår – nærmere bestemt i oktober og november måned. Det foregår i Sognehuset.
Alle er velkomne. Foredragene kræver ingen særlige forudsætninger, kun lysten til at lytte og spørge.
Og måske tale videre sammen.
Man kan deltage i et eller flere af foredragene, som der nu er tid og lyst til.
I år er temaet ”etiske udfordringer i vores tid.” Med andre ord: Hvilke etiske udfordringer står vi med
– i vores tid? Hvorfor er der tale om udfordringer? Og hvordan finder vi den rigtige vej frem?
Alle foredragene foregår som sagt i Sognehuset. Vi begynder kl. 19.30. Efter en times foredrag er der
pause med en kop kaffe eller te. Derefter altid mulighed for spørgsmål og debat. Det er gratis at deltage. Vi begynder og slutter med en fællessang.
Programmet ser således ud:
Tirsdag den 6. oktober kl. 19.30: Professor og læge Jacob Giehm
Mikkelsen: ”Genteknologi og behandling af sygdomme.”
Jacob Giehm Mikkelsen er en af landets førende forskere inden for området genteknologi og behandling af sygdomme. Han vil denne aften føre os ind i denne verden – med dens muligheder og
dilemmaer. Foredragsholderen er også medlem af Det etiske Råd.

Tirsdag den 20. oktober kl. 19.30: Dr. theol. Ole Jensen,
tidligere højskoleforstander, domprovst og professor:
”Kloden sveder. Dyrene uddør. Menneskeheden er på vildspor.”
Naturen er såret af overudnyttelse. Klimakrisen viser det med al tydelighed. Årsagen er vort
natursyn: Vi går ud fra, at naturen er til for vores skyld alene, og at vi har lov at gøre med den,
hvad vi kan komme af sted med. Derfor har vi fået vækst- og konkurrencesamfundet, som ødelægger kloden. Vi må genopdage agtelsen for skaberværket. Og Gud Herren ”så”, at det, han havde
skabt, ”var godt”, hedder det ikke for ingenting i Bibelens første kapitel.
Tirsdag den 27. oktober kl. 19.30:
Forfatter Christian Borrisholt Steen:
”Køn, krænkelse og identitet.”
Christian Borrisholt Steen er tidligere medlem af Det etiske Råd. Ud fra arbejdet i rådet sætter
han fokus på emnet køn, krænkelse og identitet. Er køn fortrinsvis biologisk eller kulturelt bestemt?
Hvornår er der tale om krænkelse og hvornår er der tale om overfølsomhed? Hvad er juridisk
kønsskifte – og hvor gammel skal man være for at det skal være en mulighed?
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Tirsdag den 3. november kl. 19.30:
Professor Bent Meier Sørensen: ”Skærmens magi
– De sociale medier har invaderet vores liv
– det er på tide vi gør modstand.”
De sidste 10 år har bragt os i en stadigt tættere symbiose med vores smartphone. Det er techgiganternes drøm, men skal det også være vores drøm? De amerikanske techgiganter Facebook, Amazon,
Google og Apple er kommet langt med at forandre, hvordan vi er, når vi er alene, hvordan vi mødes
og hvordan vi taler sammen. Foredraget vil skildre denne udvikling, men også komme ind på, at vi
nu må beskytte og træne evnen til at være alene, evnen til at gentage og evnen til at tale sammen,
hvis vi vil vinde kampen mod skærmens magi.
Tirsdag den 10. november kl. 19.30:
Sognepræst Kristian Bøcker:
”Den umenneskelige værdighed – om aktiv dødshjælp.”
Ordet ”værdig” går som en rød tråd gennem debatten om aktiv dødshjælp og assisteret selvmord.
Det er ”uværdigt” at ligge afmægtig og døende, hævder nogen. Andre mener, at aktiv livshjælp er
det mest værdige – uanset hvad! Men hvad er det for et begreb om ´værdighed´, vi tænker og taler
ud fra? Er hjælpeløshed og afmægtighed nødvendigvis uværdigt? Og hvem har ret til at definere
hvad? Foredraget kredser om spørgsmål som disse, skildrer de væsentligste etiske positioner bag
synspunkterne og lægger op til nuanceret samtale om et følsomt og vanskeligt emne.
FØR OG EFTER FOREDRAGSRÆKKEN:
FILM – OG SAMTALEAFTEN
Torsdag den 24. september kl. 19.00:
Filmaften i Byens Bio: ”En helt almindelig familie.”
Filmen handler om en almindelig familie, bosat i forstæderne, hvis liv bliver totalt vendt
på hovedet, da faderen vælger at skifte køn. Faderen Thomas bliver til kvinden Agnete.
Men hvad gør det egentlig ved den fodboldglade familie? Især den 11-årige datter Emma
har svært ved at acceptere den drastiske ændring. Filmen er instruktøren Malou Reymanns spillefilmsdebut – og filmen tager udgangspunkt i hendes egen barndom.
Tirsdag den 17. november kl. 19.30: Samtaleaften i Sognehuset
Denne aften samler vi op på og taler videre om emnerne fra foredragene. Eller de mest presserende af dem. Efter et kort
oplæg og ud fra nogle konkrete spørgsmål begynder vi samtalen rundt ved bordene. Undervejs er der kaffe og te.
SENSOMMERSØNDAG I KIRKE OG SOGNEHUS
– FOREDRAG MED ERIK LINDSØ
Søndag den 23. august er der sensommersøndag med gudstjeneste, kaffe, foredrag og let frokost.
Vi begynder kl. 9.00 med en kortere gudstjeneste i kirken, hvor sognepræst Kristian Bøcker prædiker.
(Fortsættes på næste side)
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Derefter går vi i Sognehuset, hvor der efter en kop kaffe er foredrag. Efter foredraget er der en let
frokost, inden vi slutter af med en sang.
”Ude er godt, men hjemme er bedst – om betydningen af hjem og hjemlighed”
Erik Lindsø er forfatter og højskolemand - og en af landets mest efterspurgte foredragsholdere og
fortællere, der med muntre historier og humorens bid sætter tilværelsen under lup.
Han har været højskoleforstander på Rønshoved Højskole og programvært i Danmarks Radio, redaktør af Højskolebladet og Grænseforeningens magasin Grænsen. Senest har han udgivet bøgerne
”Der er nu noget ved livet, man ikke finder andre steder” og ”Livet er i det mindste en historie værd”
Alle er meget velkomne.

SIDEN SIDST
DØBTE
Luna Fuglsang Herskind Rasmussen
Anna Luna Lindberg Mortensen
Alva Lillelund Bendsen
Payam Asady
Hjalmer Vejrup Dohrmann

BEGRAVEDE
Peter Ballegaard
Helge Nielsen
Jan Gerner Laursen
Mogens Knudsen
Anna Sørine Simonsen
Ebba Dorthea Husballe
Andrea Anna Agathe Nathanielsen
Poul Steen Bødker

Inger Nielsen
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FRA MENIGHEDSRÅDET
MENIGHEDSRÅDSVALG 2020

af Jens Maibom,
formand for menighedsrådet

Valg-orienteringsaften tirsdag den 18. august kl 19.30 i Sognehuset
Hvert 4.år vælger vi i Jelling Sogn det nye menighedsråd, som skal varetage
vore fælles Kirke- og sogne-interesser for de kommende 4 år. Det nye menighedsråd tiltræder 1ste søndag i Advent – den 29. november og virker frem til
1ste søndag i Advent 2024.
Vi er omkring 3800 folkekirkemedlemmer i Jelling (85,5% af den samlede
befolkning i sognet) – og der vælges 8 medlemmer til rådet. Der vælges også
suppleanter, da det ikke er usædvanligt at der i løbet af valgperioden sker ændringer i råds-sammensætningen.
Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse med både kirkelige og administrative opgaver – som vi gerne vil orientere om på mødet den 18. august.
Og meningen med det hele? At skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse
og fastholde Folkekirken som en værdsat og væsentlig del af vores fælleskab.
En vigtig debat er drejer sig om kirkelivet i vores sogn – hvorledes det udvikles
og afvikles; der er en række bygninger og kirkegården som vedligeholdes og udvikles. Der er ledelse og personaleledelse af sognets ansatte, kommunikation og
økonomi, planlægning og styring, som skal til for at det hele hænger sammen.
I Jelling har vi et særligt engagement omkring UNESCO Verdensarv og Monumentområdet – et arbejde som involverer et samarbejde med mange interessenter lokalt, regionalt og nationalt. Der arbejdes i år med en revidering af
forvaltningsplanen som lovmæssigt skal være færdig i 2021. Ligeledes har vi i
flere år samarbejdet med AsylCentret.
På mødet den 18. august vil vi også gerne give et foreløbigt overblik over de
større opgaver der venter i den nye valgperiode.
Der bliver tid til spørgsmål og debat – og gode ideer er velkomne.
Ved mødet den 18. august præsenterer det afgående menighedsråd sig, og vi
etablerer et første overblik over, hvilke kandidater der er i spil den 15. september til selve valgaftenen, hvor det nye menighedsråd vælges. De 8 medlemmer
i det siddende menighedsråd har alle meddelt, at de gerne genopstiller til en
ny periode.
Vi håber, at rigtig mange vil møde op til møderne, – første gang den 18. august
– så det demokratiske fundament for vores virke er stærkest muligt.
Selve menighedsrådsvalget – valgforsamlingen afholdes den 15.
september 2020, kl 19.30 i Sognehuset. Se næste artikel.
Følg med i medierne – i aviser, på kirkens hjemmeside og facebookside!
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MENIGHEDSRÅDSVALGET DEN 15. SEPTEMBER
– MØD OP TIL VALGHANDLINGEN I SOGNEHUSET
KL 19.30.
Det primære formål med dette møde er at få valgt det nye menighedsråd.
Indledning
Efter velkomst og valg af dirigent til at lede ”slagets gang” orienterer formanden kort om de forløbne
4 år og tankerne for den næste periode.
Ligeledes redegør vi for økonomien i Jelling sogn.
Efter spørgsmål og dialog går mødet over til selve valghandlingen
Valghandling
Kandidatlisten etableres på selve mødet, kandidater præsenterer sig selv, og valgbarhed efterprøves.
Valghandlingen sættes i gang og mødet afsluttes med at listen over valgte 8 medlemmer samt suppleanter til det nye menighedsråd præsenteres for valgforsamlingen.
Dirigenten redegør for hvilke muligheder der er, hvis der efterfølgende bliver behov for endnu en
afstemning.
Jens Maibom

KONFIRMANDINDSKRIVNING
Onsdag den 2. september fra 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
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JULENS FORTÆLLINGER 2020
Igen i år vil vi indbyde sangglade unge og voksne fra nær og fjern til at deltage i ”Det
store Julekor. Vi skal optræde ved ”Julens fortællinger” søndag den 6. 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.4/11, 11/11, 18/11, 25/11 og 2/12 kl. 19.3021.00 i Jelling Sognehus, Gormsgade 19.

BØRNEGUDSTJENESTER
I EFTERÅRET 2020
KIRKE FOR BØRN i Jelling, Hvejsel, Ildved, Kollerup og Vindelev.
Onsdag 19. august 17.00 Musikforestillingen ”JESUS” for børn og barnlige sjæle.
Vi møder Josef, den ene og den anden Johannes, et brudepar, en due og selvfølgelig Jesus venner, disciplene. Der er pizza i Hvejsel konfirmandstue, Hvejselvej 69, efter forestillingen. Alle er
velkomne.
Onsdag 23. sept. kl. 17.00 Børnefyraftens-sang for alle generationer i Kollerup Kirke, Hygumvej
70. Vi vil opfordre børnene til at tage deres bedstemor eller bedstefar (og forældre) ved hånden
og tage dem med. Så vil vi synge i fællesskab – efter forskrifterne. Efter sangtimen er der lidt
mad efter de gældende regler i LYSNINGEN i præstegårdsskoven, Præstegårdsvej, 7300 Jelling.
Onsdag 7. okt. 17.00 i Jelling kirke. Det er blevet efterår, men vi holder en festlig gudstjeneste
med band og Minikonfirmanderne slutter af ved denne gudstjeneste. Der er pizza i sognehuset
efter gudstjenesten.
KIRKEFRØ i musik og bevægelse I efteråret er det muligt for de mindste (9 mdr.- 4 år) at høre og
bevæge sig til kirkens og alverdens musik. Det er 5 lørdage kl. 10-11 og det foregår i KollerupVindelev Sognehus, Hygumvej 68, og det er ved organist Ove Rasmussen og musikpædagog
Lone Byrner. De fem lørdage er den 26.09., den 03.10., den 10.10., den 31.10. og den 07.11.
Det koster 150 kroner for deltagelse og der er plads til 12 børn ifølge med voksen. Tilmelding
til Ove Rasmussen på ove.rasmussen@jellingnet. dk med angivelse af navn på voksen og mobilnummer samt barnets navn og alder. Ved spørgsmål kan man ringe til Ove på 29263484.
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GUDSTJENESTER
DATO

NAVN

JELLING

KOLLERUP

Søn. d. 16. aug

10.s.e.trin

10.30 KB

10.30 BRM			

Søn. d. 23. aug

11.s.e.trin

9.00 KB 		

Søn. d. 30. aug

12.s.e.trin

10.30 BRM

9.00 BRM		

Lør. d. 5. sep.		

9.30 KB4

			

11.00 KB4				

Søn. d. 6. sep

10.30 KB

13. s.e.trin

10.30 BRM2		

Lør. d. 12. sep		

9.30 GSB4

			

11.00 GSB4				

Søn. d. 13. sep.

14.s.e.trin

10.30 KB4		

Søn d. 20. sep.

15.s.e.trin

10.30 KB5		

Søn d. 27. sep.

16.s.e.trin

10.30 KB

Søn. d. 4. okt

17.s.e.trin

10.30 BRM				

Søn. d. 11. okt.

18.s.e.trin

10.30 KB

Søn d. 18. okt.

19.s.e.trin

10.30 GSB		

Søn. d. 25. okt.

20. s.e.trin

10.30 BRM

9.00 BRM			

Søn d. 1. nov.

Alle helgens dag

10.30 KB

14.30 BRM

Søn. d. 8. nov.

22.s.e.trin

10.30 KB		

Søn. d. 15. nov.

23.s.e.trin

19.30 BRM

Søn d. 22. nov.

s.s.i kirkeåret

10.30 KB		

Søn d. 29. nov

1.s.i advent

10.30 KB12

Søn. d. 6. dec.

2.s.i advent

14.00 BRM6

			

1
2
3
4
5
6

10

11

Kirkekaffe
Konfirmandindskrivning
Sogneudflugt
Konfirmation
Høstgudstjeneste
Julens fortælling

10.30 BRM5		

9.00 KB		

10.30 BRM8		

10.30 BRM			

16.00 BRM6				

7
8
9
10
11
12

Aftensang v. menigheden
Menighedsmøde
Koncert
Hvejselkoret medvirker
Sensommersøndag med foredrag
Efterfølgende menighedsmøde med frokost

VINDELEV

HVEJSEL

ILDVED

			
10.30 BRM

		

10.30 GSB

9.00 BRM
1+2

3

				

		

11.00 GSB4

9.30 GSB4

				
19.307		

10.30 GSB5

10.30 BRM4		

		

9.00 KB

				

		

16.00 BRM

10.30 GSB

10.30 BRM		

			
16.00 BRM

14.30 GSB1

10.30 BRM

9.00 KB

		

9.00 GSB
10.30 GSB
16.00 GSB1

10.30 GSB

9.00 KB

19.309

			

10.30 GSB1+10

				

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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KALENDER
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AUGUST
Tirsdag 4. aug. kl. 8.30
Tirsdag 11. aug. 19.30
Onsdag 12. aug. 19.30
Mandag 17 aug. kl. 19.30
Tirsdag 18. aug. kl. 19.30
Onsdag 19. aug. 10.00
Onsdag 19. aug. 17.00
Torsdag 20. aug. kl. 15.00
Søndag 23. aug. kl. 9.00
Onsdag 26. aug. 19.30
Søndag 30 aug. kl. 8.30

Morgensang
Orienterende møde Kollerup-Vindelev
Filmaften: ”Fannys rejse”
Valgorienteringsaften til menighedsrådsvalg
Valgorienteringsaften til menighedsrådsvalg
Formiddagscafe med Jørgen Antonsen
Børneteater		
Sogneudflugt til Brejning
Sensommersøndag
Læsekreds: ”At koge bjørn” af M. Niemi
Sogneudflugt

Jelling kirke
Kollerup-Vindelev Sognehus
Kollerup-Vindelev Sognehus
Konfirmandstuen i Hvejsel
Jelling sognehus
Kollerup-Vindelev Sognehus
Hvejsel Kirke
Kollerup-Vindelev Sognehus
Jelling kirke og sognehus
Kollerup-Vindelev Sognehus
Hvejsel Kirke

SEPTEMBER
Tirsdag 1. sept. kl. 8.30
Søndag 6. sept. kl. 16.00
Onsdag 9. sept. 17.00
Onsdag 9. sept. 19.30
Tirsdag 15. sept. 19.30
Søndag 20. sept. kl. 16.00
Onsdag 23. sept. 17.00
Torsdag 24. sept. kl. 19.00
Tirsdag 29. sept. kl. 17.00
Onsdag 30. sept. kl. 19.30
Onsdag 30. sept. 19.30

Morgensang
Beethovenkoncert med Katrine Gislinge
Fyraften i kirken og aften om spørgeskema
Højskolesangaften
Valgforsamling
Beethovenkoncert med Zielke & Johannsen
Fyraften i kirken for hele familien m. mad
Film med mening ”En helt almindelig familie”
Fyraftenssang
Højskolesangaften med Holger Lissner
Foredrag m. Kurt Leth ”Kaffe med Kurt”

Jelling kirke
Jelling kirke
Kollerup Kirke og Sognehus
Jelling sognehus
Alle sogne
Jelling kirke
Kollerup Kirke & Lysningen
Byens Bio
Jelling kirke
Jelling sognehus
Kollerup-Vindelev Sognehus

OKTOBER
Tirsdag 6. okt. kl. 8.30
Tirsdag 6. okt. kl. 19.30
Onsdag 7. okt. 17.00
Tirsdag 20. okt. kl. 19.30
Onsdag 21. okt. 19.30
Tirsdag 27. okt. kl. 17.00
Tirsdag 27. okt. kl. 19.30
Tirsdag 27 okt. kl. 19.30
Onsdag 28. okt. kl. 10.00

Morgensang
Foredragsrækken 1
Børnegudstjeneste m. band
Foredragsrækken 2
Fællessang med Ove Rasmussen
Fyraftenssang
Foredragsrækken 3
Foredrag: Hans Jørgen Bonnichsen
Formiddagscafé m. Mogens Ladegaard

Jelling kirke
Jelling sognehus
Jelling Kirke
Jelling sognehus
Kollerup-Vindelev Sognehus
Jelling kirke
Jelling sognehus
Konfirmandstuen i Hvejsel
Kollerup-Vindelev Sognehus

NOVEMBER
Tirsdag 3. nov. kl. 8.30
Tirsdag 3. nov. kl. 19.30
Onsdag 4. nov. 19.30
Tirsdag 10. nov. kl. 19.30
Onsdag 11. nov. 19.00
Onsdag 11. nov. kl. 19.30
Søndag 15. nov. 11.30
Tirsdag 17. nov. kl. 19.30
Søndag 22 nov. kl. 19.30
Tirsdag 24. nov. kl. 17.00
Onsdag 25. nov. 10.00
Søndag 29. nov. kl. 11.30

Morgensang
Foredragsrækken 4
Læsekreds: ”Pesten” af Albert Camus
Foredragsrækken 5
koncert m. Ronnie Olesen m. Grænseforeningen
Film: Gøgereden
Årligt menighedsmøde m. frokost
Samtaleaften
Koncert: The Northern Lights Gospelkor
Fyraftenssang
Formiddagscafé med Arne Henningsen
Årligt menighedsmøde med frokost

Jelling kirke
Jelling sognehus
Kollerup-Vindelev Sognehus
Jelling sognehus
Kollerup-Vindelev Sognehus
Konfirmandstuen i Hvejsel
Kollerup-Vindelev Sognehus
Jelling sognehus
Hvejsel kirke
Jelling kirke
Kollerup-Vindelev Sognehus
Jelling sognehus

DECEMBER
Tirsdag 1. dec. kl 8.30
Onsdag 2. dec. 17.00
Søndag 6. dec. kl. 14.00 og 16.00
Tirsdag d. 8. dec.r kl. 19.30
Torsdag 10. dec. 19.00
Tirsdag 15. dec. kl. 19.30

Morgensang
Julefyraftenskoncert med julefrokost
Julens fortælling
Vi synger julen ind v. Mads Djernes
Luciaoptog og julehistorie
Julekoncert med Herning Drengekor

Jelling kirke
Kollerup Kirke
Jelling kirke
Konfirmandstuen i Hvejsel
Vindelev Kirke
Jelling kirke

KONFIRMANDER SEPTEMBER 2020
Lørdag den 29. august 10.30
Emma Stech Jensen
Alberte Seier
Cecilie Ravn Ernst
Peter B. Gaasvig
Mynte Simone Tamstrup Kolind
Malene Tamstrup Kolind
Sofie Reichle
Noah Vinther-Bjerg
Rasmus Thorø Engelsen
Simon Ladegaard Kristensen
Oskar Mikkelsen
Nicolai Hoffmann
Lørdag den 5. september 9.30
Josefine Neil Frank Pedersen
Siri Maigaard
Cody Hededal Cameron
Lønne Skøtt Nyborg
Sigli Jepsen
Jannick Winterberg
Florian Winterberg
Emma Hougaard
Magnus Christoffersen
Freja Dall Svane
Sebastian S Schytt
Cornelia Østergaard
Frederik Rysz Johansen
Andreas Kaag Holm
11.00
Magnus Kristoffersen
Mathias Hviid Thychosen
Markus Aleksander Rosenkær Tomren
Emily Mathiesen
Ida Damsbo
Valdemar Arndal Kay
Lucas Helstrup Graversen
Astrid Hiltmar Engmark
Siv Clausager
Sofie Dørr Jensen
Ida Solveig Svendsen
Marie Bakke
Malte Bach Nørskov Pedersen
Jonas Thorlund
Camilla Boldes
Rikke Birkkjær Hoeg
Jonas Julius Bentzen
Caroline Berg

Lørdag den 12. september 9.30
Karoline Skallerup
Filippa Højmark Abrahamsen
Tobias Vils Thomsen
Gustav Sundstrøm
Johan Kinch
William Dupont Skjødt
Viggo Mols
Mads Mochau Ritter
Carl-Emil Norton Kierkgaard
Sofie Søndergaard
Frej Byskov-Eriksen
Olivia Thyne Hildebrandt
Henrik Christensen Vesterholm
Emaan Gulshan
Elias Benjamin Skelde Martinussen
Gustav Sundstrøm
Niels Frederick Saaby
11.00
Maja Schmidt Larsen
Asger Ljungberg Ojczyk
Anton Overgaard
Katharina Winther Mols
Lea Nanteza Fledelius
Lærke Hoffmann Møberg
Marcus Kragh Birkelund Pedersen
Victor Røien Bach
Alma Hisselholm Lassesen
Gustav Petterson
Katrine Højrup Madsen
Alberte Hess Aarup Nielsen
Gustav Hove Lund
Liva Lykkebo Ninn Diedrichsen
Maja Waskiw
Mathias Hambro Danchell Jeppesen
Louis Enghild Christiansen
Oscar Heiberg Fusager
Søndag den 13. september 10.30
Lucas Elias Jensen
Rasmus Majin-Juul
Sarah Fabricius Højrup
Siff Bach Juhl Mathiassen
Johanne Grønbæk Eriksen
William Lessmann Nielsen
Gustav Peter Bie Larsen
Sebastian Gert Bie Larsen
Stine Marie Hald
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ARRANGEMENTER
BABYSALMESANG
Tirsdag den 8. september kl. 9.30 starter der et nyt hold babysalmesang i Jelling Kirke.
Forløbet strækker sig over 10 gange og koster 150 kr., hvilket inkluderer en sangbog.
Babysalmesang henvender sig primært til babyer i alderen 0-9 mdr. og deres forældre.
Vi holder afslutning i kirken en lørdag, hvor ægtefæller, søskende og bedsteforældre også er meget
velkomne.
Tove Brandt Pedersen står for babysalmesangsforløbet. Tove er er uddannet musiklærer og talepædagog og har en flok børnebørn, hun øver sig på.
Hver gang sluttes der af i sognehuset med hygge og en bid brød.
Tilmelding nødvendig til mak@km.dk – det er ikke nødvendigt at komme hver gang og man kan også
tilmelde sig senere end startdatoen.
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 kortere fortælling, et stykke musik og
et fadervor at drage videre ud i dagen på.
FYRAFTENSSANG
I september, oktober og november er der fyraftenssang i kirken den sidste tirsdag i måneden kl. 17.0017.30. Nærmere bestemt er det den 29. september, den 27. oktober og den 24. november.
I lighed med morgensangen bliver det en halv time med fællessang, fortælling og fadervor – foruden
et stykke musik.
MINIKONFIRMANDER
Minikonfirmander i Jelling
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 skolen 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 med kirkeband tirsdag den onsdag den 7. oktober kl. 17.00
med efterfølgende pizza i Sognehuset. Underviser
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.
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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 29. november.
Det foregår i sognehuset og menighedsrådet byder på en let frokost.
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 torsdag 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!
Har du spørgsmål, kontakt Kirke-og Kulturmedarbejder Brit Bagger Thorsø, der er koordinator, på
mobil 40919101 eller mail brit@jellingkirkegaard.dk
Skriv endelig også 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.

UNGE- OG VOKSENKOR
”Lige meget hvem du er,
lige meget hvor du er,
så velkommen her”
Citat af Peter A.G.
JELLING KIRKES VOKSENKOR er et kor for unge og voksne under ledelse af Henrik
Rosendal og Naja Storebjerg. Koret starter op onsdag d. 16. september kl. 19.30.
Koret er for alle i alderen 16-99... og foregår i Jelling Sognehus.
Vi synger bl.a. gospel, pop og højskolesange.
Alle er velkomne – Koret er gratis og uforpligtende.
Med forbehold for ændringer i forhold til restriktioner og sundhedsstyrelsens
retningslinjer. Hold dig opdateret via hjemmeside og facebook.
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BØRNE- OG UNGDOMSKOR
JELLING KIRKES BØRNE- OG UNGDOMSKOR starter op
onsdag d. 2. september i Sognehuset.
Børnekoret kl. 15.15-16.15 ( 3.-4. kl. )
Ungdomskoret kl. 15.30-17.00 ( 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 !
Med forbehold for ændringer i forhold til restriktioner og sundhedsstyrelsens
retningslinjer. Hold dig opdateret via hjemmeside og facebook.
TILBUD OM SORGGRUPPE
Når en nærtstående dør, det kan være ens partner, barn, forældre, søskende eller nær ven, så kan man
opleve et smertefuldt tomrum, og i en lang periode føler man sig sårbar og i krise. Selv om vi reagerer
forskelligt på det at miste, kan vi ofte genkende de følelser og erfaringer, andre i samme situation har,
og så oplever vi, at vi ikke er helt så alene, som vi troede. Derfor kunne du måske få glæde af at være
med i en sorggruppe, hvor du i trygge omgivelser kan tænke højt, og samværet med de andre kan
hjælpe dig i din egen sorg.
Du er hjertelig velkommen.
Hvad kan man forvente at få ud af at være med i en sorggruppe?
Det er ikke helt til at sige på forhånd, men umiddelbart kan det være forløsende at møde andre i
samme situation som én selv. Nogle der også kæmper med at få hverdagen til at hænge sammen efter
et stort tab. En sorggruppe er ikke terapi, men et sted hvor man kan dele sin livserfaring med andre,
som også kender til sorgen og det er der ofte stor lettelse i.
Når man sørger kan man føle sig hudløs og desorienteret. Der er en tryghed, der er forsvundet ud af
ens liv sammen med det menneske, der har betydet så meget for én og som man har delt så meget med.
Samtidig med at alle omkring én tilsyneladende fortsætter det travle liv som før, kan man have behov
for at trække sig tilbage en stund og geare tempoet ned.
Vi sørger ikke alle på samme måde og oplever forskelligt, men i sorggruppen er man sammen med
andre, der også kender den smerte og følelse af forladthed, man selv gennemlever. Der bliver lyttet
til ens historie, og der er forståelse for de stærke følelser, man indimellem bliver overvældet af, og når
man sætter ord på sin erfaring gang på gang, bliver tabet også tydeligere for én selv. Der er både tid
til at tale og lytte.
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I sorggruppen taler vi bl.a. om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiden indtil dødsfaldet
Dødsfaldet
Begravelsen
Lettelse og skyld
Forandringen – den nye rolle
Ensomhed
Glæde
Mærkedage og højtider
Sorgreaktioner
Det vi ikke nåede
...og hvad der ellers synes vigtigt for deltagerne.

Vil du vide mere er du velkommen til at ringe til sognepræst Gitte Sandager Bjerre
75873322
Sted
Sognehuset Jelling, Gormsgade 19
Tid
Onsdag d. 7. okt., d. 21. okt., d. 4. nov., d. 18. nov., 9. dec., d. 6. jan., og d. 20. jan. fra kl. 18.30 til 20.00
Tilmelding
Du kontakter Sognepræst Gitte Sandager Bjerre på 75873322 eller gsw@km.dk
Hvor mange?
Gruppen størrelse er mellem 4 - 8 personer. Alle i sorggruppen har tavshedspligt.
Gruppen ledes af
Sognepræst Gitte Sandager Bjerre og Sygeplejerske Kirsa Dall Kristensen
Pris
Tilbuddet er gratis og man er velkommen uanset religiøs overbevisning
Transport: Har du problemer med transport henter vi gerne.
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ALLE HELGEN EN DAG TIL AT MINDES
Søndag den 1. 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.
HØJSKOLESANGAFTENER I JELLING SOGNEHUS
Onsdagene den 9. september og den 30. september kl. 19.30-21.00
vil der igen være højskolesang i sognehuset.
Onsdag d. 9. september vil kirkens organist, Henrik Rosendal være vært. Vi synger
kendte sange men vil blive udfordret med nogle af de nye melodier, som er kommet i
højskolesangbogen.

Onsdag den 30. september får vi besøg af Holger Lissner, som har forfattet en lang
række af sange i Højskolesangbogen. Holger Lissner, som tidligere har været præst i Sdr.
Bjert, er stadig aktiv som salmedigter, og vil præsentere nogle af sine salmer og fortælle,
hvorfor han skrev dem, hvad der ligger bag, og lære os melodierne, så vi kan synge dem
og bruge dem. Og måske genfinde os selv i dem.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
I SOGNEHUSET KL. 18.15
Torsdag 27. august · Onsdag 23. september · Onsdag 21. oktober
Torsdag 12. november · Onsdag 9. december

GUDSTJENESTER
PÅ HØJAGERCENTRET KL. 10.00
26. august		
30. september
28. oktober
25. november
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Kristian Bøcker, HØST med frokost			
Birgitte Møldrup
Gitte Bjerre, Allehelgen		
Kristian Bøcker, Advent

MUSIK

BEETHOVENS 250 ÅRS FØDSELSDAG
Vi fejrer Beethovens fødselsdag med 2 koncerter i september.
Katrine Gislinge, klaverkoncert søndag d. 6. sep. kl. 16.00
Katrine Gislinge spiller klavermusik af Beethoven. Katrine Gislinge har gennem de
sidste tre årtier etableret sig som én af Skandinaviens førende og mest markante pianister. Hendes 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.
Fri entré

TROMPET- OG ORGELKONCERT
Søndag d. 20. sep. kl. 16.00 med Zielke & Johannsen
Vi skal høre musik af Beethoven og bliver samtidig oplyst og
underholdt visuelt om den store komponist. Der suppleres
med historier om og musik af komponister fra samme periode.
Dorthe Zielke, trompet og Søren Johannsen, orgel er begge
uddannet fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.
Fri entré
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MUSIK

JULEKONCERT
Årets julekoncert er med det kendte og velsyngende Herning Drengekor. Koret synger
julen ind, tirsdag d. 15. december kl. 19.30 i Jelling kirke.
Koret som består af ca. 50 drenge vil synge julesange så ingen kan undgå at komme i
julestemning.
Billetter á kr. 150,- kan købes i Jelling Sognehus fra. den 1. oktober.

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

