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FOR KOLLERUP OG VINDELEV SOGNE

MAN KAN IKKE VÆLGE TROEN,
MEN MAN KAN GODT VÆLGE KIRKEN
Af Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup
De fleste af os har ikke valgt at være kristne,
fordi vi blev døbt, før vi anede, der var noget, der hed Gud og Jesus. Vores forældre
tog valget for os. Så tænker vi vel, at det
personlige valg kommer, når vi skal konfirmeres. Nogle opfatter konfirmationen som
en slags eksistentiel overgang: ”tror jeg eller
tror jeg ikke – sådan personligt?”. Men jeg er
ikke sikker på, at troen er et valg. For der er
nogle ting, man ikke kan vælge, og én af dem
er tro, ligesom man ikke kan vælge at blive
forelsket. Tro er noget, man kan tage imod.
Man kan derfor allerhøjest vælge at være
åben for det, og så kommer troen måske.
Den kan komme på mange forskellige måder
og i alle mulige former, for selvom vi tror på
det samme, er ikke to menneskers tro ens.
Det er derfor ikke et egentligt valg at være
troende, men derfor kan man godt vælge at
være kristen! Det er jo netop dét valg, vores
forældre tog, da de bar os til dåben. Og det
er dét, som konfirmander vælger at stå ved.
Dine forældre har altså ikke valgt, at du skulle
være troende, men at du skulle være kristen.
For det er man, når man er døbt – så enkelt
kan det siges. Det er, at være en del af den
kristne kirke i hele verden. Det er, at være
en del af folkekirken her i Danmark. Man kan
altså vælge at være en del af kirken, som er
en slags ”form” man kan gå ind i. Troen er
ikke en adgangsbillet til kirken, men kirken
er et sted, man kan gå ind, hvis man gerne
vil modtage troen.

På forsiden af bladet ser man en smuk og
velordnet have. En gartner har sat naturen
i system, så slottets beboere kunne gå en
tur uden en le og uden gummistøvler. Sådan
som vi også kender den velordnede natur
fra landbruget og i vores haver. Men det er
stadig natur. Vi sætter naturen i system, for
at vi kan få glæde af den, nyde den og leve
af den. Så man ikke skal starte forfra hver
dag, for at komme frem og for at finde føde.
Kristendommen er på en måde som denne
velordnede have: den sætter den usystematiske Helligånd ind i en ”form”, så vi kan
opsøge den, men det er stadig Helligånden
– Guds nærvær. Denne ”form” er kirken og
kristendommen.
Det er denne kirkens ”form”, som menighedsrådene ved alle landets kirker hver dag
er med til at forny og skabe gode rammer
for, så kirken og kristendommen fortsat er
relevant for de mennesker i dag, der vælger
at opsøge kirken og på den måde søge troen.
At opsøge den ”form” er et valg, men troen
er ikke. Den er Guds gave.
Der er menighedsrådsvalg i år. Og så kan man
jo tage et valg! Man kan deltage i møderne,
der er nævnt her i bladet og på den måde
støtte menighedsrådets arbejde, der består
i at bevare en ”form”, som er nødvendig, for
at vi alle kan komme om høre og synge om
Gud og Jesus - og hvor Helligånden i bedste
fald kan tage bolig i os og give os tro.

Forside: Lodewijk Toeput, Landscape between Spring and Summer 1580-85
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MENIGHEDSRÅDSVALG
2020
Overvejer du at stille op til det kommende menighedsrådsvalg 2020
eller vil du gerne høre mere om, hvad det vil sige at være medlem
af et menighedsråd? Så mød op til dette orienteringsmøde. Her vil
det nuværende menighedsråd være tilstede og fortælle om arbejdet og om hvordan et menighedsrådsvalg foregår. Mødet foregår
i det nye Sognehus d. 12. maj kl. 19.00, hvor der også bydes på
kaffe. Selve valget foregår tirsdag den 15. september.

SIDEN SIDST I KOLLERUP - VINDELEV SOGNE
Vindelev:

Dåb:

Ellen Havgaard Bjerring
Søndergaard

Begravede:

Rudolf Sørensen

SOGNEHUS OG GRAVERHUS
HUSET FOR OS OG FOR ALLE
Nu er det nye Kollerup-Vindelev Sognehus taget i brug. Både konfirmationsforberedelsen,
foredragene, læsekreds og meget andet nyder godt af de gode lokaler. Det særlige ved vores
sognehus er, at det både er mødested og arbejdsplads. Graverne i kirkegårdssamarbejdet
KIRSAM mellem Hvejsel, Ildved, Kollerup og Vindelev har deres base i huset, med maskiner og
oplagsplads, omklædning og bad, samt en frokoststue. Ledende graver Marianne Rasmussen
og sognepræst Birgitte Rosager Møldrup har også begge et kontor i bygningen, hvor de kan
træffes efter aftale, men man er altid velkommen til at kigge ind.
Man kan låne eller leje sognehuset til møder o.lign. Man kan også låne lokalet til mindesamvær
efter en begravelse. Menighedsrådet har lavet nogle retningslinjer for brugen af huset, der kan
læses på hjemmesiden www.kollerupkirke.dk, og hvis man er interesseret eller har spørgsmål
kan man skrive en mail til gravermedhjælper Susanne Munch, der står for udlån af sognehuset
på 4kirsam@gmail.com eller ringe på 30338885 mandag-torsdag 8-15 og fredag 8-12.
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FØLGENDE SKAL KONFIRMERES KRISTI HIMMELFARTSDAG TORSDAG DEN 21. MAJ KL. 10.30 I VINDELEV KIRKE
Emma Hougaard Hygumvej 18 Hygum 7300 Jelling
Matilde Mona Kähler Hygumvej 12 Hygum 7300 Jelling
Mikkel Snedker Tamberg Kollerupvej 10 Kollerup 7300 Jelling
Matilde Wagtberg Hansen Tørringvej 25 Hygum 7300 Jelling
Ester Denert Møldrup Kollerupvej 9A Kollerup 7300 Jelling
Emily Seija Bang Pedersen Fløjstrupvej 29A Vindelev 7300 Jelling
Nikolaj Møller Sørensen Fløjstrupvej 17 Vindelev 7300 Jelling
Dorthea Quing Falck Hansen Vindelevvej 31, Vindelev, 7300 Jelling
Alezia Bruno Bygade 28A, 7173 Vonge
Magnus Lærke Schmidt Havrebakken 3, 7100 Vejle

SOMMERMØDE
SØNDAG 21. JUNI KL. 14.00
Kaffe med Kurt
Kurt Leth kommer til kaffe! Ved sommermødet søndag den 21.
juni vil han se tilbage på årevis med samtaler og spandevis af
kaffe. I en tid hvor der er mere Facebook end ”face-look”, bliver
Kurt Leth et levende bevis på at den ægte samtale, hvor man får
et dybere blik ind i det fascinerende liv ethvert mennesker altid
er i gang med at leve. Kurt Leth har ført samtaler for åben skærm
som gjorde os klogere på andre og på os selv. Det fortæller Kurt
Leth om efter sommermøde-gudstjenesten kl. 14.00 i Kollerup
Kirke ved sognepræst Birgitte Rosager Møldrup. Derefter er der
så kaffe og foredrag med Kurt Leth i Sognehuset.
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FRILUFTSGUDSTJENESTE
Mandag den 1. juni, 2. pinsedag, kl. 14.00 er der traditionen
tro pinsegudstjeneste i Hvejsel præstegårdshave for Jelling,
Kollerup- Vindelev og Hvejsel – Ildved sogne.
Gitte Sandager Bjerre prædiker og kirkespirekoret 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.

SORGGRUPPE
Hvad er en sorggruppe?
En sorggruppe er et tilbud til voksne mennesker, både mænd og kvinder, der har mistet et menneske som stod dem nær. En gruppe består af max. 8 personer, en gruppeleder og en medleder
og vi mødes 8 onsdage fra kl. 19.00 til 20.30.
Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage, fx om man kommer i kirken eller ej.
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. Sorgen tager tid, for mange lang tid, og det slider på en selv, samtidig med at
sorgen kan være svær at forstå for ens omgangskreds. Derfor kan det være en stor befrielse at
have et frirum, hvor man kan tale med andre, der ligeledes har mistet en eller ﬂere de holdt af.
Sorggruppemøderne giver mulighed for at dele de tanker, der trænger sig på. Det er ikke en
gruppe, hvor man er i terapi, men en gruppe, hvor man deler tanker, følelser og erfaringer med
hinanden.
Tidligere sorggruppedeltagere har sagt:
•
Det forbavsede mig så stærkt et fællesskab jeg kom til at føle med de andre i gruppen.
Jeg kendte dem slet ikke, men vi deler en erfaring: sorgen.
•
Vi har tavshedspligt – så der bliver ikke sladret, det er rart.
•
Her kan jeg tale uden at skulle tage hensyn til andre, - jeg kan sige lige præcist det,
der ligger mig på sinde.
•
Skønt at kunne få lov at fortælle min historie igen og igen, - familie og venner er ved at
være trætte af det.
•
Hvor er det godt at høre andre har det lige som mig!!!!
•
At gå i sorggruppe er det bedste jeg har gjort – overvejer du det, så tag med.
Den næste sorggruppe begynder først i oktober og fortsætter hen i januar.
Har du lyst til at være med, eller vil du vide mere er du velkommen til at henvende dig til mig
(Gitte Sandager Bjerre) på 75873322 eller gsw@.km.dk
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GUDSTJENESTER
DATO

NAVN

JELLING

KOLLERUP

Torsdag 9. april
Fredag 10 april
Søndag 12. april
Mandag 13. april
Søndag 19. april
Lørdag 25. april
Søndag 26. april
Lørdag 2. maj

Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1.s.e.påske

19.30 BRM

Søndag 3. maj
Torsdag 7. maj
Fredag 8. maj

3.s.e påske

19.30 KB11
10.30 KB10
10.30 KB
10.30 BRM
10.30 KB
10.30 BRM1
10.30 BRM
9.30 KB1
11.00 KB1
10.30 KB14

10.30 BRM

Søndag 10. maj
Søndag 17. maj
Torsdag 21. maj
Søndag 24. maj
Søndag 31. maj
Mandag 1. juni
Søndag 7. juni
Søndag 14. juni
Søndag 21. juni
Søndag 28. juni
Søndag 5. juli
Søndag 12. juli
Søndag 19. juli
Søndag 26. juli
Søndag 2. august
Søndag 9. august
Søndag 16. august
Søndag 23. august
Søndag 30. august

4.s.e. påske
5.s.e.påske
Kristi Himmelfart
6.s.e.påske
pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis søndag
1.s.e.trin
2.s.e.trin
3.s.e.trin
4.s.e.trin
5.s.e.trin
6.s.e.trin
7.s.e.trin
8.s.e.trin
9.s.e.trin
10.s.e.trin
11.s.e.trin
12.s.e.trin

9.30 GSB1
11.00 GSB1
10.30 KB1
10.30 KB
10.30 KB
10.30 GSB
10.30 KB

2.s.e. påske

Bededag

1 Konﬁrmation
2 Aftenen før st. Bededag m. varme hveder
3 Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven i
Hvejsel
4 Præstegårdsfestival
5 Sommermøde
6 Vikingegudstjeneste
7 Aftensang v. menigheden
8 Konﬁrmandindskrivning
9 Indsamling
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10.30 BRM14
10.30 KB
10.30 KB
10.30 KB
9.00 KB6
10.30 KB
9.00 GSB
10.30 BRM
10.30 GSB14
10.30 KB
10.30 KB
9.00 KB5
10.30 BRM

10.30 BRM9+14

9.00 BRM

9.00 GSB

10.30 BRM

10.30 BRM14
14.00 BRM5
10.30 BRM

9.00 BRM
9.00 KB
10.30 BRM
9.00 BRM

10 Liturgisk gudstjeneste
11 Ost og rødvin
12 Med efterfølgende skærtorsdagsmiddag i
konﬁrmandstuen
13 Sogneudﬂugt m. gudstjeneste i Haderslev
domkirke
14 Kirkekaﬀe

VINDELEV

HVEJSEL

ILDVED

17.00 GSB12
10.30 BRM

10.30 GSB10+14

14

10.30 GSB14
9.00 KB

10.30 GSB14
10.30 GSB14

10.30 BRM14

10.30 GSB1
19.00 GSB2

10.30 BRM

10.30 GSB1
10.30 GSB14

10.30 BRM
10.30 BRM14
1

9.00 KB
9.00 GSB
10.30 GSB14
14.003 GSB

9.00 BRM

10.30 GSB14
15.004
9.00 KB

10.30 BRM

10.30 GSB14
10.30 GSB14
9.00 GSB

10.30 GSB
10.30 GSB14
10.30 BRM

9.00 GSB
10.30 GSB14
9.00 BRM

10.30 BRM

10.30 GSB8+14
13

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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APRIL
Tirsdag 7. april kl. 8.30
Onsdag 15. april kl. 18.00
Onsdag 22. april kl. 10.00
Onsdag 22. april kl. 17.00
Fredag 24. april kl. 17.00 & 18.15
Onsdag 29. april 19.30

Morgensang
Aften om spørgeskema m. spisning
Formiddagscafé om genforeningen
Børneteater- Musikforestilling
Koncert ZENOBIA
Læsekreds: PARISEREN, 2019

Jelling kirke
Kollerup-Vindelev Sognehus
Kollerup-Vindelev Sognehus
Hvejsel Kirke
Jelling kirke
Kollerup-Vindelev Sognehus

MAJ
Lørdag 2. maj kl. 10.00
Mandag 4. maj kl. 19.30
Tirsdag 5. maj kl. 8.30
Onsdag 6. maj kl. 19.30
Torsdag 7. maj kl. 19.00
Tirsdag 12. maj kl. 19.00
Onsdag 13. maj kl. 19.30
Tirsdag 19. maj kl. 15.00
Søndag 24. maj kl. 16.00
Tirsdag 26. maj kl. 17.00
Onsdag 27. maj kl. 10.00
Onsdag 27. maj kl. 19.30

Skovdag i Kollerup Præstegårdsskov
Alsang – 75 år siden befrielsen
Morgensang
Koncert med voksenkoret
Hvejselkoret og varme hveder
Orienterende møde menighedsrådsvalg Alle sogne
Højskolesangaften
Sogneudflugt til Brejning
Koncert med Katrine Gislinge
Børnegudstjeneste
Formiddagscafé: En rejse til Tanzania
Højskolesangaften

Lysningen, Kollerup
Kollerup-Vindelev Sognehus
Jelling kirke
Jelling kirke
Hvejsel Kirke

JUNI
Mandag 1. juni kl. 14.00
Tirsdag 2. juni kl. 8.30
Onsdag 10. juni kl. 19.30
Søndag 14. juni kl. 15.00
Søndag 14. juni kl. 16.00
Torsdag 18. juni kl. 19.30
Søndag 21. juni kl. 14.00

Friluftsgudstjeneste
Morgensang
Fællessang med Ove Rasmussen
Præstegårdsfestival
Koncert Morten Kargaard Septet
Læsekreds: HÆRVÆRK, 1930
Sommermøde og ”Kaffe med Kurt”

Hvejsel præstegård
Jelling kirke
Kollerup-Vindelev Sognehus
Hvejsel præstegård
Jelling kirke
Kollerup-Vindelev Sognehus
Kollerup Kirke og sognehus

JULI
Søndag 5. juli kl. 9.00
Tirsdag 7. juli kl. 8.30

Vikingegudstjeneste
Morgensang

Jelling kirke
Jelling kirke

AUGUST
Tirsdag 4. august kl. 8.30
Onsdag 19. august kl. 10.00
Onsdag 19. august
Søndag 23. august kl. 9.00
Onsdag 26. august kl. 17.00
Søndag 30. august kl. 8.30

Morgensang
Formiddagscafé: Antonsen om Vindelev
Sogneudflugt
Sommermøde
Børnefyraftenssang
Sogneudflugt

Jelling kirke
Kollerup-Vindelev Sognehus
Jelling sogn
Jelling kirke
Kollerup Kirke og Lysningen
Hvejsel Kirke

Jelling sognehus
Kollerup-Vindelev Sognehus
Jelling kirke
Jelling Kirke
Kollerup-Vindelev Sognehus
Jelling sognehus

ALSANG
Mandag 4. maj kl. 19.30 er der ”Alsang” i sognehuset, ligesom det vil være flere steder i
hele landet. Alsang var det man kaldte de sangarrangementer under 2. verdenskrig, som
skulle give nye kræfter og gavne fællesskabet i nogle svære år. Og i år er det 75 år siden
Danmarks befrielse. Flere organisationer er gået sammen om at markerer det med dette
Alsangs-projekt, som man kan læse mere om på ALSANG.DK

FÆLLESSANG MED OVE RASMUSSEN
Onsdag 10. juni kl. 19.30 er der fællessang med Ove Rasmussen i sognehuset, hvor vi
skal synge noget nyt og noget gammelt; noget som Ove bestemmer og noget som I selv
bestemmer. Der laves ikke kaffe, så tag selv noget med.

AFTEN OM SPØRGESKEMAETS RESULTATER
I stedet for det aflyste møde i marts inviteres alle til aften om spørgskemaets resultater onsdag den 15. april kl. 18.00. Vi indleder med lidt mad og derefter vil Anne Sofie
Utoft fortælle om sin indsamling og analyse af besvarelserne og vi vil drøfte om svarene
peger i en bestemt retning og hvordan vi kan omsætte ideerne.

LYSNINGEN FORÅRSKLAR
Lørdag den 2. maj kl. 10.00 mødes vi i LYSNINGEN, i præstegårdsskoven på Præstegårdsvej,
hvor der vil være et rundstykke og en kop kaffe. Så skal der arbejdes og der er opgaver til
store og små kræfter og vi slutter efter nogle timer med mad på grillen. I må gerne melde
evt. deltagere ind på en sms til 4015 3036 eller mail antonsen58@godmail.dk men alle er
velkomne også uden tilmelding.

KIRKESPIRERNE
Torsdag 16. april er der korstart for børn 0.-2. klasse forældretlf. i Kollerup og Jelling. Børnene
hentes i bus efter skole kl. 14.00 de følgende fem torsdage og sidste gang er en onsdag (27.05.).
De bliver hver gang kørt tilbage til skolen kl. 15. Forårets kirkespirekor afslutter med at synge
ved den fælles friluftsgudstjeneste i Hvejsel præstegårdshave 2. pinsedag mandag den 1.
juni kl. 14.00. Korleder er Ove Rasmussen og Birthe Bertelsen medvirker og er kontaktperson
26123277. NB! Vedr. tilmelding skal man skrive en mail til Birthe Bertelsen på birthevagn@
gmail.com med angivelse af navn, skole, klasse, forældretelefon og med ok til foto og privat
kørsel, hvis det skulle blive nødvendigt.
Åbne Meninghedsrådsmøder kl. 19.00: 14. april · 5. maj · 16. juni · 18. august
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KIRKE FOR BØRN
BØRNETEATER I APRIL
Onsdag 22. april kl. 17.00. Børneteater i Hvejsel Kirke.
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. Alle går de et stykke af vejen sammen med
Jesus: Fra krybben i Betlehem til død og opstandelse
i Jerusalem. Maria spiller og kommenterer med fra
start til slut. Undervejs spiser publikum madpakke med
Jesus, ser ham gøre mirakler, helbrede og hører ham
fortælle historier som ingen anden. 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.
GUDSTJENESTE OM FEST
Tirsdag den 26. maj 17.00 holder vi gudstjeneste i
Jelling Kirke, men vi kunne ligeså godt kalde det en fest! Kom med til fest i kirken og hør
om alle de gange vi holder fester i kirken i løbet af livet. Alle er velkomne og der er pizza i
sognehuset bagefter.

FORMIDDAGSCAFÈ
Vi mødes i Kollerup-Vindelev Sognehus kl. 10-11.30
og så er der kaffe og lidt brød, snak og en sang og en fortælling.
Onsdag den 22. april Mogens Ladegaard, Grejs: Hvad førte frem til genforeningen med
Sønderjylland i 1920? Og hvorfor skulle Kong Christian X komme ridende på en hvid hest?
Onsdag den 27. maj Arne Henningsen, Kollerup: Oplevelser fra en rejse til Tanzania
Onsdag den 19. august Jørgen Antonsen, Vindelev: Strejftog i Vindelevs historie

LÆSKREDS
Vi taler om bøger, om livet, om stort og småt, når vi mødes kl. 19.30 i Kollerup-Vindelev
Sognehus. Der vil blive serveret en forfriskning. Alle er velkomne og er det første gang
bedes man kontakte Stinne på 24634446.
Onsdag den 29. april: Isabella Hammad PARISEREN, 2019
Torsdag den 18. juni: Tom Kristensen HÆRVÆRK, 1930
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SOGNEUDFLUGT TIL
DE KELLERSKE ANSTALTER
Tirsdag den 19. maj er der sogneudflugt til Brejning, hvor vi skal se og høre om det gamle forsorgscenter fra 1898. Stedet lukkede som institution i 1989 og var dengang Nordeuropas største institution.
Den tidligere chef for forsorgscentret, Ole Grangaard Olesen, nu Café Sejd i Jelling, er guide på turen
og kan fortælle om forholdene, som de var og om overvejelserne i forbindelse med afviklingen.
Vi mødes kl. 15.00 ved Kollerup-Vindelev Sognehus og vi fylder bilerne op. I Brejning drikker vi kaffe,
hvorefter vi skal besøge forsorgsmuseet ”Kellers Minde”. I Brejning kirke vil sognepræst Verner
Helweg Pedersen fortælle os om at være præst i dette særlige sogn. Derefter vil der være tapas
fra Café Sejd til 140 kr. Til sidst skal vi besøge institutionens stemningsfulde gravplads, hvortil der
i øjeblikket søges midler til at finansiere en ‘knækket’ stele skabt af kunstneren Bjørn Nørgaard.
Man kan tage godt fodtøj på, og gå til fods mellem de steder vi skal besøge, eller man kan tage
bilen. Vi er hjemme cirka 20.30
Tilmelding nødvendig senest fredag den 15. maj til Elsebeth Mikkonen Jensen på mail
emjensen0404@gmail.com eller sms på 21914808.

TAK – FOR ALLE BESVARELSERNE!
I januar havde mange travlt med at udfylde spørgeskemaet. Analytiker Anne Sofie Utoft
har bearbejdet materialet, og det er der kommet spændende læsning ud af. Det var flest
kvinder over 40, der havde besvaret og mange, der jævnligt går i kirke. Men ikke kun.
Heldigvis har mange forskellige givet sig tid til at taste deres svar på, hvad kirken er, set
med deres øjne. Kirkebladet bliver stadig brugt af mange, sammen med nyhedsbrev og
hjemmesiden. Der var ikke mange, der synes, at menigheden skulle have større indflydelse
på gudstjeneste, men flere af de yngre borgere svarede at de havde lyst til at arrangerer
aktiviteter i det nye sognehus. Mange ideer kom frem, hvad det kan bruges til: sangaftner,
aktiviteter for børn og unge, private sammenkomster efter kirkelige hanslinger (fx dåb),
besøgsaftner for ensomme, banko osv. Som nævnt andetsteds bliver det aflyste møde i
marts om resultaterne erstattet med et møde onsdag den 15. april kl. 18.00. Vi glæder
os over de gode besvarelser og ser nu frem til, at få dem i spil, så kirkens liv fortsat kan
være relevant for jer der bor i Kollerup og Vindelev Sogne. Man kan finde et link til Anne
Sofie Utofts rapport på hjemmesiden www.kollerupkirke.dk eller bede om et print ved
sognepræst Birgitte Rosager Møldrup på brm@km.dk eller 26461285.
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Frit gravsted.
Som noget nyt bliver det gratis at erhverve et gravsted i Vejle provsti. Det er jordkastning og
urnenedsættelsen, der bliver gratis, plus det at oprette/erhverve et gravsted.
Det er ikke bedemanden og ikke renholdelsen af gravstedet.
Det er for folkekirkens medlemmer, så det kan betragtes som pleje af medlemmerne.
Det er Vejle provsti som står for udgiften dertil, så kirkegården holdes neutral udgiftsmæssig.
Snart går vi i gang med hækkeklipning og forårsblomsterne. Hen over foråret vil vi forsøge at
sikre og flytte nogle af de bevaringsværdige gravsten på begge kirkegårde.
Graver Marianne Rasmussen

Kollerup-Vindelev Menighedsråd:
Grethe Mogensen, Vindelevvej 7, 40314431
Jesper Kyed, Præstegårdsvej 2, 61363434
Mette Wolsing, Kollerupvej 11, 29242542
Else Vohlert, Hygumvej 64, 30735819
Verner Utoft, Brandbjergvej 19, 25264869
Eva Vinkel, Slårupparken 24, 7160 Tørring, 75873182
Elsebeth M. Jensen, Fløjstrupvej 23, 21914808
Jørgen Hauge Antonsen, Vindelevvej 82, 40153036

grethe@vindelevgrd.dk
jesperslkyed@gmail.com
mettewolsing@outlook.dk
elsevohlert@live.dk
utofterne@fibermail.dk
evavinkel@privat.dk
emjensen0404@gmail.com
antonsen58@godmail.dk

PRÆST OG KIRKEBETJENING

Organist Ove Rasmussen, 29263484
Kirkesanger Birthe Bertelsen, 75803277 / 26123277
Graver Marianne Rasmussen, 21565474
Gravermedhjælper Stinne Kyed 75871508 / 24634446

brm@km.dk

ove.rasmussen@jellingnet.dk
birthevagn@gmail.com
kirsam@mail.dk
kyed@c.dk

Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af sognepræsten.
Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester og kirkelige arrangementer i sognene i gl. Jelling kommune.
Man bedes henvende sig senest dagen før kl. 15 til kirkesanger Birthe Berthelsen på 7580 3277
(bedst mellem kl. 11-12 eller kl. 17-18) – eller sognepræsten, der så bestiller en bil.

tilmeld dig Nyhedsbrevet
på Kollerupkirke.dk

følg Kollerup og Vindelev
Kirker på Facebook

Hjemmesiden kan besøges på www.kollerupkirke.dk eller www.vindelevkirke.dk

WWW.JELLINGBOGTRYKKERI.DK

Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup, 75871528 / 26461285
Kollerup Præstegård, Kollerupvej 9A (mandag fri)

