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FOR KOLLERUP OG VINDELEV SOGNE

DA KIRKEN LUKKEDE
Af Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup
Nu er det allerede historie. Den uvirkelige fornemmelse, da statsministeren sagde, at Danmark
måtte lukke ned pga. fare for smittespredning. Og
gaderne blev helt stille. Selv luftrummet blev stille
uden de karakteristiske hvide striber. Vi lukkede
os inde i hver vores hjem for at vente på bedre
tider. Vi listede ind og handlede i Brugsen, når
der ikke var nogen vej udenom, og mange nød
det i et vist omfang, men de unge savnede vennerne til smertegrænsen, og de gamle savnede de
pårørende med ensomhed til følge. Også kirken
lukkede. Jeg har hørt flere kritisere folkekirken for
den beslutning. For er det ikke i nødens stund,
at kirken skal være der, for den åndeligt søgende
- mennesker der søger svar og ro hos Gud? Når
Danmark er i krise, så er det da ikke ok med et skilt
på en lukket kirkedør! Men jo, kirken, som skulle
have stået klar, da alt andet lukkede, lukkede selv.
Men vent! Kirken lukkede slet ikke. Kirkerummet
lukkede; sognehuset lukkede, men kirken lukkede
ikke. Præster og menighedsråd gik i gang med at
finde andre måder at udbyde kirke i en krisetid;
der blev lavet andagter på YouTube, skrevet
opslag på hjemmesider og Facebook; der blev
undervist konfirmander online, og der blev talt
i telefon med dem, der ikke kunne få besøg. Ja,
alt kunne gøres – bare på en anden måde. Og
det er godt at vide.
Men for det andet, og endnu mere betydningsfuldt, så var kirken slet ikke lukket, for
menigheden var der jo. For selvom vi ikke holder
gudstjeneste i kirken, så eksisterer menigheden jo
alligevel. En kirke er ikke alene et hus med tårn,
orgel og kirkebænk; en kirke er ikke præsten, der
bor i en præstegård; en kirke er ikke menighedsrådet, der tager ansvar for kirkens liv og vækst.
Nej, kirken er jer læsere. Og I var der hele tiden.

Hvad enten det var som konfirmandforældre
eller som den, der fik set en andagt på nettet
fra en kirke, som I måske ikke normalt møder
op i. Kirken er mennesker i Kollerup og Vindelev,
og derfor så var kirken jo slet ikke lukket. I var
der, og vi kunne mødes på alternative måder i
mangel af bedre. For selvfølgelig var det rart, at
kunne mødes i kirken igen. Og selvfølgelig er det
afgørende, at vi igen kan døbe de små og store.
Men denne her ”kunst”-pause har lært mig, hvad
kirke er: at det er jer.
Grundtvig skrev det engang i salmen ”Kirken den
er et gammelt hus”
Vi er Guds hus og kirke nu,
bygget af levende stene,
som under kors med ærlig hu
troen og dåben forene;
var vi på jord ej mer end to,
bygge dog ville han og bo
hos os i hele sin vælde. (DDS 323,3)
De ”levende stene” – det er os. Mennesker skal
der til for at være kirke – om det så kun er to.
Grundtvig har af gode grunde ikke tænkt over,
om det så også gælder mødet på en YouTubekanal eller en samtale på Messenger. Men når
Grundtvig sagde, at vi er Guds hus, så er det fordi,
at for ham er kirken mennesker, der samles i en
tro på Jesus som et kærlighedshåb. Og det kan
vi samles om at håbe alle steder. Og håbet gror
ud af det fællesskab, som to mennesker åbner
op for, når de mødes – i kirke eller et hvilket som
helst andet sted – for at høre og måske fatte lidt
af, hvad Jesu kærlighed har betydet og betyder
i dag. Og derfor har kirken slet ikke haft lukket.
Tak for det.

Forside: László Mednyànszky, Landscape in Autumn, 1890
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MØDER I SOGNEHUSET

FILMAFTEN
Onsdag 12. august kl. 19.30: ” Fannys rejse”
Vi mødes kl. 19.30 til en kop kaffe og en kort introduktion af filmen ”Fannys rejse”. Året
er 1943. Krigen er på sit højeste i det besatte Frankrig, og vi følger den 12-årige Fanny
og en gruppe jødiske børn på flugt fra nazisterne. Filmen er inspireret af Fanny BenAmis bog ”Le Journal de Fanny”, der handler om hendes oplevelser som barn under 2.
Verdenskrig i Frankrig.
FYRAFTEN I KIRKEN & SPØRGESKEMA
Onsdag 9. sept. kl. 17.00
Vi mødes i Kollerup Kirke efter fyraften kl. 17.00, og der vil være en halv times musik og
sang. Bagefter går vi i sognehuset og spiser en ”pose” mad, serveret efter forskrifterne. Så
skal vi endelig have kigget på de svar, som sognet gav ud fra de omdelte spørgeskemaer
i januar. Anne Sofie Utoft, der udformede skemaerne og behandlede svarerne, kommer
og fortæller om besvarelserne, og vi skal se, hvad vi kan bruge dem til fremover.
FOREDRAG
Onsdag 30. sept. 19.30 ”Kaffe med Kurt”
Kurt Leth kommer til kaffe! Det var planlagt til sommermødet, der blev aflyst,
men han kunne heldigvis afse tid i efteråret. Han kommer og ser tilbage på
samtaler han har haft gennem tiden. I en tid med mere Facebook end ”facelook”, slår Kurt Leth et slag for samtalen, 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.

SOGNEHUSET

Der er blevet nedsat et sognehusudvalg under menighedsrådet:
Susanne Munch, graver og sognehusansvarlig
Verner Utoft, medlem af menighedsrådet
Grethe Mogensen, formand for menighedsrådet
Birgitte Møldrup, sognepræst
Sognehusets er åbent for udlån og brug af sognets beboere til visse arrangementer. Vedtægter og husorden kan læses på hjemmesiden www.kollerupkirke.dk
Spørgsmål vedr. sognehuset kan rettes til sognehus-ansvarlig Susanne Munch,
30338885, 4kirsam@gmail.com
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MØDER I SOGNEHUSET

FÆLLESSANG
Onsdag 21. okt. 19.30
Organist Ove Rasmussen sidder ved tangenterne og vi mødes for at synge, men gennemfører selvfølgelig aftenen efter de eventuelle forskrifter mht. covid 19. Det bliver under
alle omstændigheder en aften om sang og musik, og man tager sin egen forfriskning,
kaffe el. lign. med til pausen.
MENIGHEDSMØDE
Søndag 15. nov. 10.30
Efter gudstjenesten i Kollerup Kirke er der menighedsmøde – det årlige møde for alle
i sognet, der gerne vil høre om planer for kirkerne efter en let frokost. Der vil være en
beretning om menighedsrådets arbejde ved formand Grethe Mogensen og et kort oplæg
ved sognepræst Birgitte Rosager Møldrup om kirkens brug af digitale løsninger under
coronakrisen, og hvordan kirken kan drage nytte af den erfaring.

FORMIDDAGSCAFÈ

LÆSEKREDS

Vi mødes i Kollerup-Vindelev Sognehus kl.
10-11.30 og så er der kaffe og lidt brød,
snak, en sang og en fortælling.

Vi taler om bøger, og 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 19. august
Jørgen Antonsen, "Strejftog i
Vindelevs historie."
Onsdag 28. oktober
Mogens Ladegaard, "Fra tragedien
i 1864 til eventyret i 1920."
Onsdag 25. november
Arne Henningsen, "Beretninger
fra en rejse til Afrika."
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Onsdag 26. august 19.30
”At koge bjørn” af Mikael Niemi
Onsdag 4. nov. 19.30
”Pesten” af Albert Camus

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

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

Lør. d. 5. sep.

11

9.00 BRM

9.30 KB4
11.00 KB4

Søn. d. 6. sep

13. s.e.trin

Lør. d. 12. sep

10.30 KB

10.30 BRM2

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

10.30 BRM5

9.00 KB

10.30 BRM8

10.30 BRM

16.00 BRM6

1
2
3
4
5
6

6

Kirkekaﬀe
Konﬁrmandindskrivning
Sogneudﬂugt
Konﬁrmation
Høstgudstjeneste
Julens fortælling

7
8
9
10
11
12

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

VINDELEV

HVEJSEL

10.30 BRM

10.30 GSB

ILDVED
9.00 BRM
1+2

3

11.00 GSB4

19.307

9.30 GSB4

10.30 GSB5

10.30 BRM4
9.00 KB
16.00 BRM
10.30 GSB
10.30 BRM

9.00 GSB
10.30 GSB

16.00 BRM

14.30 GSB1

10.30 BRM

9.00 KB

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

SOGNEUDFLUGT
TIL DE KELLERSKE ANSTALTER
Torsdag den 20. august er der udflugt 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 skal besøge Brejning kirke og kirkegård. Man kan
tage godt fodtøj på, og gå til fods mellem de steder vi skal besøge, eller man kan tage bilen.
Vi mødes kl. 15.00 ved sognehuset fylder biler op og kører mod Brejning og drikker kaffe.
Rundvisning og oplæg fra museets guide og museumsforeningens formand, Jens Eskildsen,
og et besøg i Brejning Kirke med et oplæg fra kirkens sognepræst gennem 30 år, Verner Helweg Pedersen. Cirka 18.30 spiser vi tapas fra Café Sejd til 140 kr. Drikkevarer kan tilkøbes.
Vi slutter af med besøg på den gamle institutions kirkegård hvorefter vi siger tak for i dag.
Tilmelding nødvendig senest fredag den 14. august til Elsebeth Mikkonen Jensen
på mail emjensen0404@gmail.com eller sms på 21914808.

Konfirmationsdatoen 2020 blev udskudt til søndag den 20. september 10.30 i
Vindelev Kirke. Konfirmanderne er: Emma Hougaard, Matilde Mona Kähler, Mikkel
Snedker Tamberg, Matilde Wagtberg Hansen, Ester Denert Møldrup, Emily Seija Bang
Pedersen, Nikolaj Møller Sørensen, Dorthea Quing Falck Hansen, Alezia Bruno,
Magnus Lærke Jespersen.

9

KONCERT
Onsdag 11. nov. 19.00 er der koncert med Ronnie Flyvbjerg Olesen i samarbejde med
Grænseforeningen, som en slags afslutning på genforeningens jubilæumsår, som blev
anderledes end forventet. Det bliver under alle omstændigheder en musikalsk aften med
Ronni Olesen, der er kendt for sine koncerter, bl.a. i Mariahaven, og han vil fortælle og
spille. Det foregår i Kollerup-Vindelev Sognehus og det koster 100 kr. i entré incl. kaffe.

KAN DU PLANTE HÆK?
Lørdag den 24. oktober kl. 10 er der et rundstykke,
og bagefter skal der plantes hæk ved det nye sognehus – kom og hjælp. Tilmeld dig til formand Grethe
Mogensen på post@vindelevgrd.dk eller 40314431.
Alle er velkomne til en arbejdsformiddag.

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
Overvejer du at stille op til menighedsrådsvalg 2020 eller vil du gerne høre mere om, hvad
det vil sige at være medlem af et menighedsråd? Så mød op til orienteringsmøde. Her
vil det nuværende menighedsråd være tilstede og fortælle om arbejdet og om, hvordan
et menighedsrådsvalg foregår. Mødet foregår i det nye Sognehus tirsdag den 11. august
kl. 19.30, hvor der også bydes på kaffe. Selve valget foregår tirsdag den 15. september.
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ANDAGTER
ONLINE
Nedlukningen af kirken under coronakrisen var svær, men bragte også nyt med
sig. Og en af de ting var gudstjenester og
andagter online. Også her i vores sogne.
Menighedsrådet har besluttet at man 2.
juledag og 2. påskedag samt to søndage
i løbet af året, skal kunne se online andagter optaget i Kollerup Kirke. Det er
en alternativ mulighed for dem, der ikke
er vant til at dukke op i kirken, eller dem
der er svækkede og har svært ved fysisk
fremmøde – eller dem, der bare har lyst til
at høre kirkens ord og musik formidlet på
en lidt anderledes måde. Det er samme
hold med organist Ove Rasmussen, sanger
Kirsten Schroll, bassist og tekniker Henrik
Kunz og sognepræst Birgitte Rosager Møldrup. Første gang bliver 2. juledag

julen
I KOLLERUP OG VINDELEV
Onsdag 2. dec. 17.00 Julefyraftenskoncert med julefrokost, Kollerup Kirke
Torsdag 10. dec. 19.00 Luciaoptog og julehistorie, Vindelev Kirke

SIDEN SIDST I KOLLERUP - VINDELEV SOGNE
Kollerup:

Vielse
Hans Jørgen Thomsen
og Birgit Brixen Lund

Dåb
Svend Kobberø Jensen

Begravede
Tove Olesen
Arne Hansen
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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
Sognehus-ansvarlig Susanne Munch, 30338885,

brm@km.dk

ove.rasmussen@jellingnet.dk
birthevagn@gmail.com
kirsam@mail.dk
kyed@c.dk
4kirsam@gmail.com

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)

