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KIRKEBLAD
FOR KOLLERUP OG VINDELEV SOGNE

TIDENS ENSOMHED
Af Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup
På forsiden ses en kvinde gå forbi et vindue.
Men hun går ikke bare forbi. Hun kigger ind. Ikke
nysgerrigt, men med lidt uro og længsel i blikket.
Billedet hedder ”Den røde kappe” og er malet
af Claude Monet i 1870. Den røde kappe er det
eneste, der lyser op i det kolde vinterbillede, –
næsten som en lovning på julens varme komme,
på trods af, at jeg, som betragter, kun ser hende
gennem et vindue, og derfor ikke kan komme i berøring med hende. Der er en afstand, men blikket
forsikrer et nærvær og kappen forjætter varme.
Det er som et billede på den ensomhed, som
vi i disse måneder alle har mærket. At vi skal
begrænse vores samvær med andre, vi skal
undgå håndtryk osv. Vi går mellem hinanden, med
behørig afstand, og en tilfældig berøring i køen
i Brugsen afstedkommer trang til en ny omgang
af-spritning. Genudsendelserne i tv afslører sig,
når værterne i ”Hammerslag” og ”Luksusfælden”
frejdigt giver hånd til deltagerne og står alt, alt,
alt for tæt og det gør os nærmest urolige, for vi
er efterhånden så vant til at holde afstand. Det
gør noget ved os.
Jeg tror både der er afsavn og læring at hente,
men corona-tiden er for mig mest af alt blevet
et billede på den afstand, vi i lang tid har lagt til
hinanden. Afstanden er ikke et vindue, som på
forsiden, men et andet slags vindue, nemlig en
skærm. En skærm, som løgnagtig giver sig ud for
et ægte samvær. De sociale medier er i høj grad
blevet en nødvendig medspiller i vores ”nye tid”
med skypemøder og onlinegudstjeneste. Men
netop i sin foregivelse af nærvær, bliver fornemmelse af stor ensomhed og udsathed egentlig
bare større. Ensomhed, fordi vi ikke ser andres
levede liv. Udsathed, fordi vi bliver ”set på”, men
ikke ”levet med”.

Forside: Claude monet ”Den røde kappe”, 1870.
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Vi skal onsdag den 10. februar se filmen ”Crash”
fra 2004, der vandt en Oskar for året bedste film.
Den udspiller sig i Los Angeles. Mange forskellige
mennesker føres sammen pga. et ”crash” – et
bilsammenstød. Der igen fører til andre sammenstød. Sammenstød, der kunne have været et andet slags møde, for som en af hovedpersonerne
siger i starten: ”In LA, nobody touches you. We're
always behind this metal and glass. I think we
miss that touch so much, that we crash into each
other, just so we can feel something.« (Oversat:
I Los Angeles er der Ingen, der rører ved dig. Vi
er altid bag ved det her metal og glas. Jeg tror
vi savner denne berøring så meget, at vi ramler
ind i hinanden, bare fordi vi så kan føle noget).
Det minder mig om unge menneskers trang til at
påføre sig selv smerte blot for at mærke, at de
er til. Det minder mig om krænkernes ulyksalige
misbrug af magt for en kærlighedsforladt berøring. Det minder mig om ensomhed.
Tidens ensomhed – er det corona, der har skylden? Er det vores optagethed af sociale medier?
Jeg tror, det både er de konkrete afstandskrav,
som corona-pandemien har fyldt vores liv med,
men også den menneskelige afstand vi selv har
lagt til andre mennesker ved ofte at have en
skærm imellem os, hvor vi kun ser det andre vil
vise og kun læser det andre vil skrive om sig selv.
Og vi ser derfor aldrig det uperfekte menneske,
vi alle er, og mister blikket for, at det netop er det
uperfekte, der gør os perfekte, for sådan har Gud
skabt os – med vilje!
Lad os se hinanden – hinandens røde kærlighedskappe – og gå så hen og "luk vinduet op", så du i
virkeligheden (med afstandskrav) – kan møde det
uperfekte, og derfor perfekte menneske. Sådan
kan du måske slukke ensomheden hos dig selv
og hos din næste. Glædelig jul.

Julen

I KOLLERUP OG VINDELEV

Onsdag den 2. december kl. 19.00 i Kollerup Kirke: Koncert med Quintetten med efterfølgende gløgg i sognehuset.
Søndag den 6. december kl. 16.00 i Jelling Kirke: ”Julens fortælling” bliver i år uden store
julekor, men Cecilie Strange vil med sin saxofon og sit band spille musik og Birgitte R. Møldrup
læser op om julens håb.
Tirsdag den 8. december 16.30 i Vindelev Kirke: Vi har inviteret et dukketeater v. Britta Søes
og Inga Steinicke Jensen, da vi desværre ikke kan høre og se luciaoptoget i år. De vil fremføre
et krybbespil med dukker. Det er fortrinsvist for børn op til 9 år ifølge med én voksen.
JULEAFTEN
Julen bliver lidt anderledes i vores kirker, da vi må tage hensyn til Corona-reglerne. Der gives
plads til, at så mange som muligt kan komme i kirke juleaften, men med den fornødne afstand.
Alle vil ved ankomst blive anvist en plads. Deltagerne skal ikke synge i kirken, men sanger
Kirsten Schroll synger de traditionelle julesalmer for os, men alt andet er som normalt. Når
gudstjenesten er slut, går halvdelen af deltagerne udenfor og vi synger (om muligt) ”Dejlig
er jorden” mens Ove spiller hamonika til. Derefter kommer den anden halvdel ud og synger
inden vi ønsker hinanden glædelig jul. Vi håber, at vi kan fylde kirken efter den tilladte grænse,
men må derfor også på forhånd beklage, hvis nogen måske må gå forgæves i år.

Der er ikke juleskovtur i år,
men alle er velkomne til
at gå en tur på egen hånd i
præstegårdsskoven og klippe
lidt gran til juledekorationerne.
Det kan findes ca. 100 m fra
LYSNINGEN på venstre hånd.
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MØDER I SOGNEHUSET

FOREDRAG
Onsdag 20. januar kl. 19.30 er der foredrag med sognepræst i Skibet,
Ulrik Overgaard:
Menneskelivet er næsten for underligt!
Hvis man vil arbejde med N.F.S. Grundtvigs tanker, må man arbejde med
sig selv. For han tøvede ikke med at stille sig selv de svære spørgsmål
om vores liv i kirke, stat og skole og svare uden omsvøb. Og selvom
det gav ham mange fjender på nakken, så førte det til indsigter, som
det kan være værd at tage op, når vi kigger på vores liv i dag. For at
være grundtvigsk er ikke at kende hans virke, men at leve både i lyset
af skønheden og næsten og af det guddommelige eksperiment af støv
og ånd, som kaldes menneske. Denne januar-aften vil vi se nærmere
på, hvor Grundtvig fandt saften til kraften i sit virke og spørge os selv,
om det stadigt giver mening.
FILMAFTEN
Onsdag 10. februar mødes vi kl. 19.30 til en kop kaffe og en kort introduktion af filmen ”Crash” fra 2004. Den er instrueret af Paul Haggis og
dens tema er menneskets ensomhed og racismens mange ansigter. Vi
runder af med en kort snak ved bordene.
SAMTALEAFTEN: KLODEN KALDER
Tirsdag 16. marts kl. 17.00 er der samtaleaften, hvor vi mødes og efter
en introduktion til temaet går i gang med samtalekortene ved bordene.
Det er Grundtvigsk Forum, der har udformet kortene, som er spørgsmål om fremtidens muligheder: KLODEN KALDER, hedder de. Det er
32 forskellige samtalekort om nogle af de spørgsmål, der kalder på os,
når vi forholder os til en verden med klimaforandringer: Hvad giver
dig håb? Hvor forpligtet er vi på hinanden? Hvad kunne du tænke dig
at ændre? Hvad skal et demokratisk samfund kunne i en verden, der
kræver hurtig handling? Undervejs spiser vi en let aftensmad.
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MINIKONFIMANDER 2021
Der inviteres til minikonfirmand-undervisning for 3. klassetrin på Kollerup skole, men også for
dem på samme årgang, der bor i sognet, men går på anden skole. Undervisningen varetages af
Gitte Sandager Bjerre, Præst i Hvejsel-Ildved, Birgitte Rosager Møldrup, præst i Kollerup-Vindelev
og med besøg af bedemand Connie Henningsen.
Vi starter et nyt hold 5. januar 2021 med start i Kollerup-Vindelev Sognehus.
I løbet af 6 tirsdage og en gudstjeneste vil vi bl.a. fortælle minikonfirmanderne om kirken og hvad
vi bruger den til. Der skal fortælles historier og synges nogle af de mest kendte salmer - og der
bliver også tid til lege og til en lille forfriskning hver gang. Minikonfirmanderne skal lære deres
kirke at kende, og derfor vil vi også være i de fire kirker på skift.
Datoerne er: 05.01., 12.01., 19.01., 26.01., 02.02., 09.02., 14.02.
Menighedsrådene sørger for, at børnene bliver hentet i bus på Kollerup Skole kl. 14.00. Bussen
kører børnene tilbage til Kollerup Skole så de er der 15.30.
Søndag den 14. februar medvirker minikonfirmanderne ved en fastelavnsgudstjeneste i Kollerup
Kirke. Det er en gudstjeneste for alle sognene og for minikonfirmandernes forældre og søskende.
Efterfølgende er der tøndeslagning på Kollerup Skole, hvilket er arrangeret i samarbejde med
Beboerforeningerne.
Vi håber, at mange har lyst til at være med - og ber´ jer om at melde tilbage til én af os inden
juleferien. Vi glæder os til at se jer! Der vil blive sendt besked på "Aula". Tilmelding senest den 15.
december til en af præsterne.

Med venlig hilsen
Gitte Sandager Bjerre
Præst i Hvejsel og Ildved
Hvejselvej 67, 7300 Jelling
Tlf. 75873322 gsw@km.dk
Birgitte Rosager Møldrup
Præst i Kollerup og Vindelev
Kollerupvej 9A, 7300 Jelling
Tlf.75871528 brm@km.dk
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GUDSTJENESTER
DATO

NAVN

JELLING

Søn. 6. dec.

2.s.i advent

16.0010

Søn. 13. dec

3.s.i advent

10.30 KB

Søn. 20. dec.

4.s.i advent

10.30 KB

Tors. 24. dec.

Juleaften

Fre. 25 dec.

Juledag

10.30 BRM1
16.00 BRM

10.30 KB

10.30 BRM1+12
6

Lør. 26. dec.

2. juledag

10.30 GSB

Søn. 7. dec.

Julesøndag

10.30 KB

Fre. 1. jan.

Nytårsdag

16.00 KB2

Søn. 3. jan.

H 3 K søndag

10.30 KB

Søn. 10 jan.

1.s.e.h3k

10.30 BRM

Søn. 17. jan.

2.s.e.h3k

10.30 KB

Søn. 24. jan.

S.s.e. h3k

10.30 KB

16.00 BRM2
9.00 BRM
10.30 BRM1

Søn. 31. jan.

Septuagesima

10.30 GSB

Søn. 7. feb.

Seksagesima

10.30 KB

Søn. 14. feb.

Fastelavn

10.30 KB3

14.00 BRM & GSB3

Søn. 21. feb.

1.s.i fasten

10.30 KB
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Søn. 28. feb.

2. s. i fasten

10.30 GSB

10.30 BRM1

Søn. 7. mar.

3.s.i fasten

10.30 KB

Søn. 14. mar.

Midfaste

10.30 BRM

Søn. 21. mar.

Mariæ bebudelse

10.30 KB

Søn. 28. mar.

Palmesøndag

14.00 KB

14.00 BRM1+8
10.30 BRM1
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Tors. 1. apr.

Skærtorsdag

19.30 KB

Fre. 2. apr.

Langfredag

10.30 KB

Søn. 4. apr.

Påskedag

10.30 KB

Man. 5. apr.

2. påskedag

19.30 GSB

1 Kirkekaffe
2 Nytårsgudstjeneste m. champagne
3 Fastelavnsgudstjeneste m. efterfølgende
tøndeslagning
4 Med efterfølgende skærtorsdagsmiddag
5 Med efterfølgende ost og rødvin
6 Online-musikandagt på www.kollerupkirke.dk
7 Der henvises til gudstjeneste i Kollerup
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KOLLERUP

10.30 BRM1+12
6

8 Konfirmanderne medvirker
9 Adventsrefleksionsandagt
10 Julens fortælling. Musik v. saxofonist Cecilie
Strange og læsninger v. Birgitte Møldrup
11 Musikgudstjeneste m. Kirsten Schroll Band
ved Kyndelmisse
12 Indsamling

VINDELEV

HVEJSEL

ILDVED

10.30 BRM1

10.30 GSB1
19.00 GSB1+9

14.30 BRM12

14.00 GSB

15.45 GSB

14.45 GSB

16.30 GSB

1

10.30 GSB
6

10.30 GSB1
16.00 GSB2
1

10.30 BRM

7

7

10.30 GSB1
10.30 GSB1

9.00 KB
9.00 BRM
11

16.00

9.00 GSB

10.30 BRM1

10.30 GSB1

6

10.30 GSB1
9.00 GSB

9.00 KB

10.30 GSB1

10.30 BRM1

10.30 GSB1+8

9.00 BRM
10.30 GSB1
19.30 BRM

4

17.00 GSB

10.30 GSB
1+12

10.30 BRM

10.30 GSB

1

6

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
DECEMBER
Onsdag 2. december kl. 19.00
Søndag 6. december kl. 16.00
Tirsdag 8. december kl. 16.30

Koncert med Quintetten og gløgg
Julens fortælling m. Cecilie Strange på sax
Krybbespil som dukketeater

Kollerup Kirke
Jelling Kirke
Vindelev Kirke

JANUAR
Torsdag 8. januar kl. 17.00
Onsdag 20. januar kl. 19.30
Onsdag 27. januar kl. 10.00
Søndag 31. januar kl. 16.00

Børnegudstjeneste
Foredrag Ulrik Overgaard om Grundtvig
Formiddagscafé m. Birgitte Arffmann
Kyndelmisse Musikgudstjeneste

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

FEBRUAR
Onsdag 3. februar kl. 10-11.30
Onsdag 10. februar
Søndag 14. februar kl.14.00
Onsdag 24. februar
Onsdag 24. februar kl. 17.00

Læsekreds: "Hvor flodkrebsene synger"
Filmaften. Filmen ”Crash” fra 2004
Fastelavnsgudstjeneste for hele familien
Formiddagscafé m. Søren Due
Børneteater

Kollerup-Vindelev Sognehus
Kollerup-Vindelev Sognehus
Kollerup Kirke
Kollerup-Vindelev Sognehus
Hvejsel Kirke

MARTS
Tirsdag 16. marts kl 17.00
Onsdag 24. marts kl. 10.00
Torsdag 25. marts kl. 17.00
Onsdag 14. april kl. 10-11.30

Samtaleaften ”Kloden kalder”
Formiddagscafé m. Heine Fricke
Børnegudstjeneste
Læsekreds: ”Den gamle præst” J.Knudsen

Kollerup-Vindelev Sognehus
Kollerup-Vindelev Sognehus
Kollerup Kirke
Kollerup-Vindelev sognehus

Alle gudstjenester og arrangementer afholdes efter de gældende regler for at undgå smittespredning med covid-19. Der tages forbehold for eventuelle aflysninger, og de vil i så fald blive
meddelt på hjemmeside, på Facebook og i ugeavisens annonce ”Det ske i kirkerne”.
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MUSIK VED
KYNDELMISSE
Der er kyndelmissegudstjeneste søndag den 31. januar kl. 16.00 i Vindelev
Kirke. Det er en musikgudstjeneste
ved KIRSTEN SCHROLL BAND, der består af organist Ove Rasmussen, basist
Henrik Kunz og sanger Kirsten Schroll.
Der vi være oplæsning v. sognepræst
Birgitte Rosager Møldrup. Kyndelmisse betyder ”lys-gudstjeneste” og
vi vil vi tænde lys i mørket med sang,
ord og musik.

FORMIDDAGSCAFÈ

LÆSEKREDS

Alle er velkomne i Kollerup-Vindelev
sognehus til en formiddag fra 10-11.30,
hvor vi får en kop kaffe, hører en historie
og får en snak.

Vi har flyttet læsekreds til formiddag
som et forsøg i foråret 2021. Alle er velkomne til at være med til en samtale om
bøger og man kan tilmelde sig til Stinne
Kyed på 24634446, da der serveres
formiddagskaffe.

Onsdag den 27. januar
Birgitte Arffmann fortæller om
Vejle-kirkernes historie.
Onsdag den 24. februar
Søren Due fortæller om indtryk
fra Etiopien.
Onsdag den 24. marts
Heine Fricke fortæller:
Fra Børnehjemsbarn til forstander.

Onsdag 3. februar kl. 10-11.30
"Hvor flodkrebsene synger" af Delia
Owens, 2018.
Onsdag 14. april kl. 10-11.30
”Den gamle præst” af Jakob Knudsen,
1899.

SIDEN SIDST I KOLLERUP - VINDELEV SOGNE
Kollerup

Vindelev

Dåb

Dåb Frida Gundgaard Svendsen
Vielse Katrine Zeuner og Martin Hauge

Jennifer Aase Feltendal Denert
Isabel Ravn Sørensen
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KIRKE FOR BØRN
Torsdag den 8. januar kl. 17 i Jelling Kirke om Hellig Tre Konger.
Søndag den 14. februar kl. 14 i Kollerup Kirke om Fastelavn.
Onsdag den 24. februar. kl. 17 Børneteater i Hvejsel Kirke:
”Da Gud skabte verden gik det ikke stille af” Teater Tante Andante.
Torsdag den 25. marts kl. 17 i Kollerup Kirke om påske.
KIRKEFRØ i musik og bevægelse
I foråret tilbydes de mindste fra 1- 4 år. at høre og bevæge sig ti l kirkens og alverdens musik.
Det er 6 lørdage kl. 10-11 og det foregår i Kollerup- Vindelev Sognehus, Hygumvej 68. Det
er ved organist Ove Rasmussen og musikpædagog Lone Byrner. De seks lørdage er 16. jan.,
30. jan, 13 feb., 27 feb,. 13. Marts og 27 marts 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 organist Ove Rasmussen på 29263484. Tilbuddet
henvender sig til alle børn i Jelling, Hvejsel, Ildved,
Kollerup og Vindelev Sogne.

NYT MENIGHEDSRÅD
Tirsdag d. 15. september blev der ved Valgforsamling valgt et nyt fælles menighedsråd
for Kollerup og Vindelev Sogne. Følgende blev valgt som medlemmer: Fra Kollerup:
Jesper kyed, Verner Utoft, Mette Wolsing, Else Vohlert. Stedfortrædere i Kollerup:
Michael Ebbesen og Arne Henningsen.
Fra Vindelev: Jørgen Antonsen, Grethe Mogensen, Maria Bang (nyvalgt), Lisbet Gonge
Due (nyvalgt). Stedfortrædere i Vindelev: Marianne Vestergaard, Jørgen Vinther Jensen.
Det fælles menighedsråd er valgt for en fire-årig periode og tiltræder 1. december 2020.

Åbne menighedsrådsmøder kl. 19 i sognehuset: 5. januar · 9. februar · 9. marts.
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FRA KIRSAM
Hækkene omkring gravstederne på vores kirkegårde blev
ikke klippet i foråret, derfor er de blevet meget store.
Dette skyldes, at personalet måtte blive hjemme på
grund af Covid 19, da deres børn ikke kunne komme i
institutioner og skole.
Derfor måtte noget arbejde udskydes og vi valgte, at det
var bedst at holde ukrudtet nede. Hækkene bliver igen
klippet til foråret og så håber vi på normale tilstande til
den tid.
Der blev plantet hæk og fine bede foran sognehuset i
smukt vejr den 24. oktober. Graver Marianne Rasmussen
står her ved de færdige bede.
Formand Grethe Mogensen

KONFIRMANDER 2020
Konfirmanderne blev konfirmeret den 20. september 2020.
Øverst fra venstre: Emily Seija Bang Pedersen, Magnus Lærke Schmidt, Nikolaj Møller
Sørensen, Mikkel Snedker Tamberg, Matilde Mona Kähler. Nederst fra venstre: Alezia
Bruno Aagaard, Matilde Wagtberg Hansen, Dorthea Qing Falck, Emma Hougaard, Ester
Denert Møldrup.
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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
Maria Bang, Fløjstrupvej 20, 60646973
Lisbet Gonge Due, Feldmosevej 1, 22556506
Jørgen Hauge Antonsen, Vindelevvej 82, 40153036

grethe@vindelevgrd.dk
jesperslkyed@gmail.com
mettewolsing@outlook.dk
elsevohlert@live.dk
utofterne@fibermail.dk
mb.@outlook.dk
lisbetgonge@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)

