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KIRKEBLAD
FOR KOLLERUP OG VINDELEV SOGNE

KRAVEN OG KJOLEN
– UDKLÆDNING OM SØNDAGEN?
Af Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup
Da mine to yngste var små, var vi tre kvindelige
præstekolleger i de nærmeste kirker, så mine
piger skulle nå en vis alder, før det gik op for dem,
at der også fandtes mandlige præster, – og at de
også gik med kjole! Vores præstedragt har ikke
ændret udseende siden Martin Luthers reformation i Tyskland i 1517, som indførtes i Danmarks
kirker i 1536. Præstekjolen var oprindeligt en ”vingekjortel”, som var en helt almindelig beklædning
for almindelige borgere på den tid i både Tyskland
og Danmark. Den eneste regel, der lød omkring
præsters beklædning efter reformationen var,
at de skulle bære ”en sømmelig dragt, som det
sømmer sig en Guds ords tjener”, som der stod
i kirkeordinansen i 1537.
Det er derfor lidt tilfældigt, at det blev den
slags frakke præsten iførte sig sammen med
pibekraven. Pibekraven er heller ikke en særlig
”præstepynt”, men blev båret af alle grupper i
befolkningen – og altså også præster. Som man
kan se på siden overfor, så er det både en mand,
der ikke er præst, og dennes kone, der sidder
med pibekraven på.
Alt dette bunder i, at ét af reformationens tiltag
var at gøre præstens fremtoning ”almindelig”.
Alle opfattede den katolske præstestand som
værende ”ualmindelig” og nærmere Gud, men
for Martin Luther var det en løgn. En præst er

aldrig nærmere Gud, end menigheden er. Ja, som
han sagde: ”Enhver, som er krøbet ud af dåben,
er lige meget præst og biskop”. Det kaldes det
”almindelig præstedømme”, som vendte den
katolske tankegang på hovedet. En præst er blot
udpeget af menighedens midte til at læse og
forkynde og forrette nadver og dåb.
Det pudsige er jo så, at denne almindelige påklædning for præster, så aldrig har ”fulgt med
tiden”, men er blevet en særlig dragt – et tidsbillede fra en anden tid. For da pibekraven gik af
mode, så beholdt præsterne den på. Det er mærkeligt, at man helt glemte, at vi blot skulle sørge
for ”den sømmelige” påklædning, der var krav
om. Tænk, så kunne vi præster frit have valgt at
komme til kirke i trompetbukser eller habitjakke.
Men det er sådan nu, at præster i den danske
folkekirke, til søndagens gudstjeneste og ved
andre kirkelige handlinger, skal iføre sig denne
særlige dragt. En skræddersyet kjole, der koster
20.000 kroner! Og en pibekrave, som præsten
skal sørge for jævnligt bliver ”pibet” hos én af
de cirka 15 kvinder i Danmark, der stadig kan
det håndværk. Det er kun i Danmark, at præster
bærer pibekrave stadigvæk. Men hvorfor denne
særlige udklædning om søndagen for alle præster
Danmark?

Forside: Udsnit af "Sensommer", 1977, Knud Nielsen
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Når jeg tager præstekjolen på om søndagen, så
klæder jeg mig ikke ud. Jeg tager et embede på
mig. Den er et tegn på, at nu er jeg i mit embede.
Efter reformationen havde man brug for at vise,
at præster jo ikke var tættere på Gud end alle
andre, men i dag, har vi nok mere behov for med
kraven og kjolen, at vise, at dette helt almindelige
menneske, som præsten jo er, nu indtager en
særlig opgave, som nogen har sat hende eller
ham til. Det er embedet der er særligt. Ikke mig.
Og kraven og kjolen er derfor tegnet for både
jer og mig på, at jeg nu forvalter et embede,
hvor min personlige karisma eller mine private
genvordigheder ikke har betydning for, om dåben
eller nadveren virker.

Så jeg er glad for, at præstekjolen blev min embedsdragt. Glad, fordi den også er et tegn på en
ligestilling mellem mandlige og kvindelige præster. Glad for denne kjole af tynd og fin uld, der er
så varm om vinteren og sval om sommeren. Glad
for at hægte min hvide krave om halsen, som ikke
er som en møllesten, selvom den måske ligner,
men den er derimod en gave, der gør mange
ting lettere. For det er kraven og kjolen, der med
lethed fortæller andre, hvem jeg er og hvad jeg
egentlig kan. Det er det præstedragten gør – så
den er nok alle pengene værd.
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FORMIDDAGSCAFÉ
Vi mødes følgende onsdage i Kollerup-Vindelev sognehus til en formiddag fra 10-11.30,
hvor vi får en kop kaffe, synger en sang, hører en historie og får en snak.
Onsdag den 25. august: Birgitte Arffmann fortæller om Vejle-kirkernes historie.
Onsdag den 22. september: Søren Due fortæller om indtryk fra Etiopien.
Onsdag den 13. oktober: Gitte Sandager Bjerre om"Mit liv med højskolesangbogen".
Onsdag den 10. november: Kristian Bøcker om " Kunsten at kede sig."

LÆSEKREDS
Vi mødes i sognehuset til en kop kaffe og en mad og taler om bøgerne. Har man ikke
deltaget før er man meget velkommen som deltager og man tilmelder sig til Stinne Kyed
på 24634446.
Onsdag 18. august kl. 10: Læsekreds Tove Ditlevsen ”Gift”, 1971.
Onsdag den 6. oktober kl. 10: Læsekreds Ida Jessen, "Kaptajnen og Ann Barbara", 2020.
Onsdag den 24. november kl. 10: Læsekreds ”Trolddomsbjerget” af Thomas Mann, 1924.

SANG I LYSNINGEN MED HARMONIKA
Vi vil onsdag den 11. august synge sammen i det fri og Ove Rasmussen tager
harmonika med. Vi mødes kl. 19.30 i Lysningen, Præstegårdsvej mellem nr. 3 & 5
og synger en lille times tid. Er der børn med, starter vi med en børnesang.

FYRAFTENSSANG I KIRKE OG SOGNEHUS
Torsdag den 28. oktober kl. 17 vil vi mødes til en lille times sang i kirken, og der vil
efterfølgende være fællesspisning for 30 kr. i sognehuset.
Vi tager forbehold for gældende corona-restriktioner, så følg med på hjemmesiden
www.kollerupkirke.dk, hvor man også kan tilmelde sig nyhedsbrevet som man
modtager på email.

ÅBNE MENIGHEDSRÅDSMØDER KL. 19.00 I SOGNEHUSET:
Tirsdag 17. august · Tirsdag 28. september · Tirsdag 26. oktober · Tirsdag 23. november
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FOREDRAG I SOGNEHUSET
Onsdag den 1. september kl. 19.30.

Er du emojionel? Sprog og interaktion på sociale medier.
v sprogforsker Tina Thode Hougaard

Hvorfor kan jeg ikke sende en SMS, uden at sætte en smiley på til sidst? Er jeg løbet tør
for ord? Vi sender på globalt plan flere milliarder emojis om dagen via sociale medier.
Vi har over 3.000 forskellige emojis at vælge imellem, men hvad bruger vi dem til?
Med fiskeflag, hjerter og blinkesmileyer tager Tina Thode Hougaard os med ind i emojitastaturet og forklarer nogle af de små tegns betydninger og funktioner. Foredragsholder
Tina Thode Hougaard er til daglig forsker i sprog og sociale medier v. Århus Universitet
og har bidraget til serien ”Tænkepauser” om emojis.
Tirsdag den 2. november kl. 19.30

”Skam” v. psykolog Krista Korsholm Bojesen

”Skam fylder mere i vores hverdag end nogensinde. Vi føler os forkerte og utilstrækkelige.
Vi er gået fra en skyldkultur til en skamkultur. Vi har brug for at blive klogere på følelsen
skam, så vi kan genkende den hos os selv og andre. Og vi har brug for at bruge nåden aktivt
og konkret som modsvar til skamkulturen.”
Sådan siger Krista Bojesen der er psykolog og forfatter til bogen Skam. Krista arbejder med
at skabe rum for det svære og usigelige og hjælpe os til at komme tættere på hinanden
og få det forkerte frem i det nådige lys. Hun arbejder ud fra tesen, at vi som mennesker
har brug for at blive elskede – både fordi og på trods. Her bruges nåden som det konkrete
ståsted, vi alle har brug for.
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GUDSTJENESTER [ BEMÆRK! KIRKERNE I NY RÆKKEFØLGE ]
DATO

NAVN

Søn. 8. aug.

10.s.e.trin

KOLLERUP

10.30 BRM
10.30 BRM1

Lør. 14. aug.
Søn. 15.aug.

VINDELEV

10.30 BRM

11.s.e.trin

Tors. 19. aug
Lør. 21. aug.
Søn. 22. aug.

12.s.e.trin.

9.00 BRM

13.s.e.trin

10.30 BRM

Lør. 28. aug.
Søn. 29. aug.
Lør. 4. sep.
10.30 BRM3

Søn. 5. sep.

14.s.e.trin

Søn. 12. sep.

15.s.e.trin

9.00 BRM

Søn. 19. sep.

16.s.e.trin
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Søn. 26. sep.

17.s.e.trin

10.30 BRM
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Tirs. 28. sep.
Søn. 3. okt.

18.s.e.trin

Søn. 10. okt.

19.s.e.trin

10.30 BRM4⁺10
10.30 BRM

Tirs. 12. okt.
9.00 BRM

Søn. 17. okt.

20.s.e.trin

Søn. 24. okt.

21.s.e.trin

Søn. 31. okt.

22.se.etrin

Søn. 7. nov.

Alle helgens dag

16.00 BRM

Søn. 14. nov.

24.s.e.trin

10.30 BRM5

Søn. 21. nov.

s.s.i kirkeåret

9.00 BRM

Søn. 28. nov.

1.s.i advent

10.30 BRM10

Søn. 5. dec.

2.s.i advent

Søn. 12. dec.

3.s.i advent

Søn. 19. dec.

4.s.i advent

9.00 GSB
10.30 BRM
14.30 BRM

Tirs. 9. nov.

1
2
3
4
5
6
7
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9.00 GSB
10.30 BRM
10.30 BRM

Konfirmation
Sogneudflugt
Konfirmandindskrivning
Høstgudstjeneste
Efterfølgende menighedsmøde
Julens fortælling
Julehistorie for store og små med
efterfølgende mad i konfirmandstuen

8
9
10
11
12
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Forklaringsgudstjeneste
Online gudstjeneste. Se www.kollerupkirke.dk
Indsamling
Børnegudstjeneste m. efterfølgende pizza
Børneteater m. efterfølgende pizza

HVEJSEL

ILDVED

JELLING

10.30 GSB

10.30 KB

9.00 KB

17.00 BRM11
9.30 KB1 og 11.00 KB1
19.30 GSB

10.30 BRM
9.30 GSB1 og 11.00 GSB1

11.00 GSB1

9.30 GSB1

10.30 KB
10.00 KB1

2

10.30 KB

10.30 GSB3

10.30 BRM
9.00 GSB

10.30 GSB

9.00 KB

10.30 KB
17.00 BRM11
10.30 GSB4

10.30 KB

9.00 BRM

10.30 KB

17.0012
10.30 GSB

16.00 GSB

10.30 BRM
14.00 GSB8

10.30 GSB

9.00 BRM

10.30 KB

14.30 GSB

10.30 KB
17.00 BRM11

10.30 GSB

10.30 KB

19.30 GSB

10.30 BRM

10.30 GSB5

10.30 KB5
10.30 GSB

14.00 KB6 og 16.00 KB

17.00 GSB7

10.30 GSB
9.00 BRM

KB
GSB
BRM

10.30 KB

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
AUGUST
Onsdag 11. august kl. 19.30

Sang i LYSNINGEN

LYSNINGEN

Onsdag 18. august kl. 10

Læsekreds Tove Ditlevsen ”Gift”, 1971

Sognehuset

Torsdag 19. august kl. 17

Børnegudstjeneste på Højen

Nordhøjen i Jelling

Onsdag 25. august kl. 10

Formiddagscafé m. Birgitte Arffmann

Sognehuset

Onsdag 1. september kl. 19.30

Foredrag: ”Er du emojionel?”

Sognehuset

Onsdag 22. september kl. 10

Formiddagscafé m. Søren Due

Sognehuset

Tirsdag 28. september kl. 17

Børnegudstjeneste om Høst

Jelling Kirke

SEPTEMBER

OKTOBER
Onsdag 6. oktober kl. 10 		

Læsekreds: Ida Jessen

		

"Kaptajnen og Ann Barbara" 2020

Sognehuset

Lørdag 9. oktober kl. 10 		

Pilgrimsvandring med Søren Due

Kollerup Kirke

Tirsdag 12. oktober kl. 17

Børneteater

Hvejsel Kirke

Onsdag 13. oktober kl. 10

Formiddagscafé med Gitte Sandager Bjerre

Sognehuset

Torsdag 28. oktober kl. 17

Fyraftenssang i Kollerup Kirke

Sognehuset

Tirsdag 2. november kl. 19.30

Foredraget ”Skam”

Sognehuset

Onsdag 9. november kl. 17.00

Børnegudstjeneste

Jelling Kirke

Onsdag 10. november kl. 10

Formiddagscafé v. Kristian Bøcker

Sognehuset

Onsdag 17. november kl. 19.30

Koncert ”Beatles i kirken”. Entre 75 kr.

Vindelev Kirke

Onsdag 24. november kl. 19.30

Læsekreds: Thomas Mann´s		

		

”Trolddomsbjerget”

NOVEMBER

Sognehuset

Alle gudstjenester og arrangementer afholdes efter de gældende regler.
Der tages forbehold for ændringer, og de vil i så fald blive meddelt på hjemmeside,
på Facebook og i ugeavisens annonce "Det sker i kirkerne".
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”BEATLES I KIRKEN” – KONCERT I VINDELEV KIRKE
Onsdag den 17. november kl. 19.30

På åndelig rejse med The Beatles

Koncertfortællingen “Beatles i kirken” fortolker nogle af de stærke og eftertænksomme
Beatles-sange og fortæller om dengang, John, Paul, George og Ringo søgte mod øst for at
finde svar på de helt store spørgsmål. Entré 75 kr. der betales ved indgangen fra kl. 19.00
(mobilepay eller kontanter).

SIDEN SIDST I KOLLERUP – VINDELEV SOGNE
Kollerup

Vielse		
		
		
Dåb		
Begravede

Vindelev

Helene Maria Grøndal 		
Karlskov
og Dennis Erik Pedersen
Arne Gonge Due
Bjarne Johan Kunckel

Dåb
August Birkehøj Mogensen
Begravede Karl Aage Sørensen
Jesper Lomholdt Jespersen
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DU ER
MERE END
V E L KO M M E N

Torsdag 19. august kl. 17: Børnegudstjeneste på Nordhøjen i Jelling
Vi kravler vi op på Nordhøjen og holder gudstjeneste med harmonika og sang. Vi skal høre
om hvordan Kong Harald, der boede i Jelling for over 1000 år siden, blev døbt og ville at
hele Danmark skulle tro på Jesus. (Er vejret for dårligt kan vi jo altid gå ind i kirken)
Tirsdag 28. september kl. 17 i Jelling Kirke: Høst for børn
Tirsdag 28. september kl. 17.00 er der høstgudstjeneste for alle børn. De børn der tager lidt
grøntsager eller et par æbler med, kan bærer det ind i kirken i samlet flok, som en fejring af
at høsten giver os mad. Det er også afslutning for årets minikonfirmander, som få diplom.
Tirsdag 12. oktober kl. 17: Børneteater i Hvejsel
Der bydes der indenfor til børneteater i Hvejsel Kirke. Det er teatertruppen Tante Andante,
der spiller forestillingen: ”Da Gud skabte verden gik det ikke stille af” Gennem sang, musik,
leg, teater og fortælling tager Tante Andante og Professor Virvar alle med gennem en musisk skabelsesberetning.
Tirsdag 9. november kl. 17 i Jelling Kirke: Om en båd i et stormvejr
Hvorfor hænger der et skib i kirken – eller det har du måske ikke lagt mærke til? Vi skal tale
om skibe og fortællingen om dengang disciplene kom ud i stormvejr med deres båd.
Alle gudstjenesterne er ved sognepræst Birgitte Rosager Møldrup.
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PILGRIMSVANDRING MED SØREN DUE:
”JESU MANGE ANSIGTER”"
Lørdag den 9. oktober kl. 10 mødes vi på parkeringspladsen ved Kollerup-Vindelev
Sognehus. Der vil være en bus, der kører deltagerne ud til startpunktet, og Søren Due,
tidl. præst i Hover og erfaren pilgrimsvandrer, vil guide os hjem til Kollerup Kirke, hvor vi
slutter af med en andagt. Temaet for turen er ”Jesu mange ansigter” og den er på ca.
12 kilometer. Der er frokost til alle midtvejs, og hvis nogen har lyst til en tur på 6 km, kan
de støde til dér. Nærmere info følger ved tilmelding. Det koster 30 kr. for bustur og frokost
og kræves ingen særlige forudsætninger – kun gode sko. Det slutter ca. kl. 14.30.
Tilmelding til sognepræst Birgitte Møldrup på brm@km.dk eller 26461285.

SORGGRUPPE: ET TILBUD TIL DIG SOM HAR MISTET
Har du mistet et menneske som du holdt meget af?
Og har du lyst til at tale med nogen om det? Så er sorggruppe måske lige noget for dig.
I en sorggruppe mødes du med max. 8 andre som også har mistet, samt sognepræsten
i Hvejsel Gitte Bjerre, der er sorggruppeleder og en med-leder. Alle har selvfølgelig tavshedspligt. Vi mødes 7-8 gange hen over et tremåneders forløb i sognehuset i Jelling og vi
begynder når der er 4-5 tilmeldte.
Tænker du at det er noget for dig, eller er du blot nysgerrig, så ring til sognepræst Gitte
Sandager Bjerre og hør nærmere. Tlf. 75873322
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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)

