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KIRKEBLAD
FOR KOLLERUP OG VINDELEV SOGNE

I FORM
Af Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup
På forsiden står en gartner ved et æbletræ. Der
er noget, der skal gøres. Og man kan se, at træet
løbende er blevet beskåret og klippet i form, for
at bære mere og bedre frugt– det er i form.
Mennesker skal også i form. Vi skal holde os i fysisk form, så vi holder os nogenlunde raske. Men
hvordan går det med at holde os menneskeligt i
form? Så vi kan bære den bedste frugt? Og hvad
vil det egentlig sige: at bære frugt?
Et menneske bærer frugt, når det ikke kun
handler for at dække egne behov, men handler
til ”fælles bedste”. Det var en af N.F.S. Grundtvigs
vigtigste tanker: at frihed altid skal være frihed
til fælles bedste. Han sagde at der findes to slags
frihed – den som han kaldte ”tøjlesløs” frihed –
altså en frihed uden tøjler, som han mødte i England, hvor han så det var gået for vidt med en fri
økonomi, der styrede alt. Den anden frihed ifølge
Grundtvig er altså: Frihed til ”fælles bedste”.
At man skal gøre noget til ”fælles bedste”, det
kan lyde som en pligt; en moralsk pegefinger om,
at man ikke skal være så egoistisk. Men at gøre
noget til ”fælles bedste”, er mere end det. Det er
at blive et menneske. For når jeg gør noget, som
kommer andre end mig selv ved, så lever jeg. Jeg
tror at megen ensomhed, måske ikke handler så
meget om, at man trænger til at snakke med nogen, men mere om, at man ikke har muligheden
for at gøre noget til ”fælles bedste” - og blive et
menneske. Og det sker desværre, når vi bliver
afsondrethed fra hinanden, enten fordi meget

socialt liv er blevet digitalt, og fordi fællesskaber
udenfor arbejdslivet mere og mere peger i retning af at sidde og spille spil med Mister Green
på nettet. Så kan man være nok så fri, men man
bliver ensom, hvis ikke der er noget i ens liv, der
er til ”fælles bedste”, men ‒ hvor det kun handler
om at vinde den næste gevinst. At gøre noget til
”fælles bedste” giver livet form.
Man kan også kalde det dannelse. Og vi har måske
helt glemt, at vi mennesker skal dannes, og det
går ikke at overlade det til facebook og instagram
at danne kommende generationer. Vi mennesker
skal i en ordentlig form.
Men hvordan skal det foregå? Skolerne og kirken
og foreningerne, må stædigt holde fast i, at der
er noget ved mennesket, der skal formes – ikke
af en tilfældig medieudbyder eller spiludbyder,
men af mennesker, der har lært noget om livet
– som gartnere, der har lært hvordan man får et
æbletræ i form. Det er dannelse.
Det er en stor opgave for os – også for stor. Det
går ikke uden hjælp. Og hjælpen kan vi finde. For
Gud er levende, med levende hænder. Gud er ikke
gået på pension efter skabelsen, men former os
hver dag. Og julen er festen for Guds søn, der
sagde, at nok skal vi mennesker fortsat kæmpe
for at komme i menneske-form og bære frugt,
men den store trøst er, at Gud formgiver stadig.
Og det er godt at vide, hvis man nu er kommet
lidt ud af form. Glædelig jul.

Forside: Litografi af Vincent Van Gogh, 1883, ”Gartner ved et æbletræ”.
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DET SKER
JUL I KIRKEN
JULESKOVTUR
Der er juleskovtur for alle lørdag den 27. november og det starter kl. 10 i LYSNINGEN på
Præstgårdsvej (mellem nr. 3 og 5). Skovfoged Bruno Stolborg fortæller om præstegårdsskoven, mens vi går igennem skoven og der afsluttes i LYSNINGEN med gløgg og æbleskiver
cirka kl. 11.30. Man kan tage grønt med hjem til juledekorationen, så tage en pose med.
JULEFYRAFTENSSANG MED JULEFROKOST
Onsdag den 8. december kl. 17 kan vi mødes og så småt fejre jul sammen med
Quintetten, et musik-ensemble med 5 kvinder, samt sangere fra Hærvejskoret, der
vil spille for og synge sammen med de fremmødte. Bagefter er der julefrokost og et
hurtigt bankospil. Det koster 30 kr. for maden. Der er ingen tilmelding, men har man
lyst at give en hånd med feks. mad eller borddækning, er man meget velkommen til at
henvende sig til sognepræsten.
LUCIAOPTOG MED EN JULEFORTÆLLING
Tirsdag den 14. december kl. 19.00 er der lucia-optog i Vindelev Kirke. Lokale børn går
optog og vi synger nogle kendte julesalmer og sognepræsten fortæller en julehistorie.
Alle er velkomne.

KONFIRMANDER 2021
Følgende blev konfirmeret den 14. august 2021 i Kollerup Kirke: Øverste fra venstre:
Mathilde Broholm, Katrine Baungaard Thomsen Jensby, Celina Øhrstrøm Hansen,
Ronja Damgaard Jensen, Emma Brøchner Mortensen, Rebecca Riis Jepsen, Tristan Emil
Wæhler Kyndesen, Lauge Thomsen Lund, Kåre Skipper Hansen, Marius Bo Bank
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FOREDRAG OM VINDELEVSKATTEN
Onsdag den 26. januar kl. 19.30 i Kollerup-Vindelev Sognehus
Titlen på foredraget er navnet på den skat, som blev fundet syd
for Vindelev Kirke december 2020 og offentliggjort september
2021. Fundet er efter sigende af stor betydning. Det er en
1500 gammel historie, der udspiller sig når man ser på
skatten – bla. denne brakteat, som sandsynligvis er en
afbildning af Odin, ”den høje”, som der står med runer.
Nu får vi mulighed for at høre om, hvordan det hele gik til
og om fundets karakter. Men kom og hør mere når Mads
Ravn, forskningschef på Vejlemuseerne og Jørgen Antonsen,
Vindelev, der var med til at finde skatten, deler dette
foredrag mellem sig.

KYNDELMISSE MUSIKGUDSTJENESTE
Søndag 30. januar kl. 16 fejrer vi Kyndelmisse i Vindelev Kirke med organist Ove
Rasmussen, sanger Kristen Schroll og bassist Henrik Kunz. Man siger at halvdelen af
vinteren er gået ved kyndelmisse den 2. februar, så vi kan så småt begynde at glæde
os over lysets komme, og ordet kyndelmisse betyder også ”lys-messe”. Kom med til en
musikalsk eftermiddag med lys i musik og sang.

SAMTALEAFTEN OM
ENSOMHED OG FÆLLESSKAB: ”JEG FINDES”
Onsdag den 16. marts kl. 17.00 i Kollerup-Vindelev Sognehus
Efter et kort oplæg af sognepræst Birgitte Rosager Møldrup skal vi tale sammen ved
bordene med samtalekortene ”Jeg findes” , som er udgivet af Grundtvigsk Forum, og
fremstillet til brug i hjemmet, på arbejdspladsen eller i sognehuset.
For det her emne kommer alle ved – kirke eller ikke kirke – for hvad
vil det sige at stå vagt om hinandens ensomhed? Samtalekortene
handler om ensomhed og fællesskab – og alt det, der ligger imellem,
når vi forholder os til os selv og hinanden, og kortene lægger op
til at udforske nogle af de spørgsmål, der trænger sig på, når man
er borger i et samfund og i en verden, hvor vilkår og muligheder
ændrer sig, og hvor det er nødvendigt at tage samtalen – sammen.
Vi spiser en let aftensmad og runder af ca. kl. 20.
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FILMAFTEN
Filmaften torsdag 24. februar kl. 19.00: TYSKTIME
Vi mødes i sognehuset og får lidt snack og en snak inden filmen begynder. Kort om
filmen: Kort efter Anden Verdenskrig er den unge Siggi Jepsen sendt til en anstalt for
adfærdsvanskelige unge. I tysktimen skal han skrive om 'Pligtens glæder', men han kan
ikke komme i gang med opgaven. Så i stedet begynder han at skrive om sin opvækst i den
nordtyske landsby Rugbüll ved den dansk-tyske grænse, hvor hans far er politibetjent og
nidkært overvåger, at den lokale kunstner Nansen overholder nazisternes maleforbud.
Filmen der er fra 2019 er baseret på den verdensberømte tyske forfatter Siegfried Lenz'
roman fra 1968 af samme navn. Inden vi siger farvel deler vi vores tanker om filmen.

FROKOST OMKRING ET FLYGEL
Nøjagtig søndag 20. marts fylder sognehusets flygel 100 år. Det blev opdaget under
restaureringen af flyglet i forbindelse med, at det blev doneret af tidl. lærer ved Kollerup Skole, Jørgen Denert, ved sognehusets opførelse. Derfor inviterer menighedsrådet
på kirkefrokost efter gudstjenesten og Ove Rasmussen vil spille lidt på flyglet, så vi kan
fejre de 100 år. Alle er velkomne.

LÆSEKREDS
I sognehuset i Kollerup, Hygumvej 68,
mødes vi i læsekredsen onsdage kl.
10.00 og taler om bøger vi har læst
(eller måske næsten læst). Det foregår som en uformel samtale, men
sognepræst Birgitte Rosager Møldrup
binder som regel en litterær sløjfe,
og der er smurt en mad til alle. Man
skal derfor tilmelde sig til Stinne Kyed
på 24634446. Alle læseheste – også i
de omkringliggende sogne er meget
velkomne.
Onsdag 24. november: Troldomsbjerget, Thomas Mann, 1924
Onsdag 12. januar: Indtil vanvid
– indtil døden, Kirsten Thorup, 2020
Onsdag 23. marts: Tabita,
Iben Mondrup, 2021

FORMIDDAGSCAFÈ
Alle indbydes til fællesskab i sognehuset
følgende onsdage
kl. 10-11.30, hvor vi
kan mødes, synge og
snakke. Hver gang er der en kort fortælling
eller lignende og vi starter hver gang med
kaffe og en smurt mad til alle.
Onsdag den 19. januar: Vores organist
Ove Rasmussen spiller til vintersange
og fortæller: ”højskolelærer, pianist
og så organist”.
Onsdag den 16.februar: Sognepræst
i Uldum, Annette Lyster Clausen,
fortæller om ”En rejse til New Zealand
med Corona i hælene”.
Onsdag den 30. marts: Ulla Moustgaard
fortæller: ”Løst og fast om livsglæde”.
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GUDSTJENESTER [ BEMÆRK! KIRKERNE I NY RÆKKEFØLGE ]
DATO

NAVN

KOLLERUP

Søn. 5. dec.

2.s.i advent

10.30 GSB

Søn. 12. dec.

3.s.i advent

Søn. 19. dec.

4.s.i advent

10.30 BRM

Fre. 24. dec.

Julea�en

14.00 BRM4

Lør. 25. dec.

Juledag

Søn. 26. dec.

2. juledag

Lør. 1. jan.

Nytårsdag

Søn. 2. jan.

H3K søndag

Søn. 9. jan.

1.s.e. H3K

Søn. 16. jan.

2.s.e. H3K

Søn. 23. jan.

3.s.e. H3K

Søn. 30. jan.

4.s.e. H3K

Søn. 6. feb.

s.s.e. H3K

Søn. 13. feb.

Septuagesima

Søn. 20. feb.

Seksagesima

Søn. 27. feb.

fastelavn

Søn. 6. mar.

1.s.i fasten

Søn. 13. mar.

2.s.i fasten

Søn. 20. mar.

3.s.i fasten

Søn. 27. mar.

midfaste

Søn. 3. apr.

Mariæ bebudelse

9.00 BRM

Søn. 10. apr.

Palmesøndag

10.30 BRM

Tors. 14. apr.

Skærtorsdag

19.30 BRM

Fre. 15. apr.

Langfredag

Søn. 17. apr.

Påskedag

Man. 18. apr.

2.påskedag

10.30 BRM

15.30 BRM4
10.30 BRM4
16.00 BRM5

10.30 BRM
9.00 KB
9.00 BRM
16.00 BRM6
10.30 BRM
19.30 KB
9.00 BRM
9.00 KB
10.30 BRM
10.30 BRM
10.30 BRM1

10.30 BRM
10.30 BRM

1 konfirmanderne medvirker
2 Julens fortælling
3 familiegudstjeneste
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VINDELEV

4 Indsamling
5 Nytårsgudstjeneste m. Champagne
6 Kyndelmisse musikgudstjeneste
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HVEJSEL

ILDVED

JELLING

17.00 GSB3

14.00 KB2
16.00 KB

9.00 GSB

15.00 GSB
16.00 GSB

10.30 GSB
9.00 BRM

10.30 KB

14.00 GSB

11.30 BRM
13.00 KB
14.30 KB
16.00 KB

10.30 GSB

10.30 KB

16.00 GSB5

16.00 KB5

19.30 BRM
10.30 KB
9.00 BRM

10.30 KB

10.30 GSB

10.30 KB
17.00 GSB

10.30 BRM

10.30 GSB

10.30 KB
10.30 GSB

10.30 KB

9.00 KB

10.30 KB

14.00 BRM og GSB

10.30 KB

10.30 BRM
10.30 GSB1

10.30 KB

9.00 GSB

10.30 GSB

10.30 GSB

10.30 KB

9.00 BRM

10.30 KB
10.30 GSB

10.30 BRM

10.30 GSB

14.00 KB

17.00 GSB

19.30 KB

10.30 GSB

10.30 KB
10.30 GSB

10.30 KB
19.30 KB

KB
GSB
BRM

Kris�an Bøcker, Jelling
Gi�e Sandager Bjerre, Hvejsel-Ildved
Birgi�e 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
NOVEMBER
Onsdag 24. nov. kl. 10

Læsekreds ”Trolddomsbjerget”

Sognehuset

Lørdag 27. nov. kl. 10

Juleskovtur

LYSNINGEN

Onsdag 8. dec. kl. 17

Julefyraftenssang med julefrokost

Kollerup kirke/sognehus

Tirsdag 14. dec. kl. 19

Luciaoptog

Vindelev Kirke

Onsdag 12. jan. kl. 10

Læsekreds: ”Indtil vanvid -indtil døden”

Sognehuset

Onsdag 19. jan. kl. 10

Formiddagscafé med Ove Rsamussen

Sognehuset

Onsdag 26. jan. kl. 19.30

Foredrag om ”Vindelevskatten”

Sognehuset

Søndag 30. jan. kl. 16

Kyndelmisse musikgudstjeneste

Vindelev Kirke

Onsdag 16. feb. kl. 10

Formiddagscafé m. Anette Lyster-Clausen

Sognehuset

Torsdag 24. feb. kl. 19

Filmaften ”Tysktime”

Sognehuset

Onsdag 16. marts kl. 17

Samtaleaften med aftensmad

Sognehuset

Søndag 20. marts kl. 12

Frokost omkring et flygel

Sognehuset

Onsdag 23. marts kl. 10

Læsekreds: ”Tabita”

Sognehuset

Onsdag 30. marts kl. 10

Formiddagscafé med Ulla Moustgaard

Sognehuset

DECEMBER

JANUAR

FEBRUAR

MARTS

Åbne menighedsrådsmøder i sognehuset tirsdage kl. 19.00: 11. januar - 1. februar - 8. marts - 5. april

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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DU ER
MERE END
V E L KO M M E N

Minikonfirmander 2022
Aller der går på 3. klassetrin der bor i Kollerup, Vindelev, Hvejsel eller Ildved (uanset hvilken
skole man går på) inviteres hermed til ”minikonfirmand”. Undervisningen varetages af præsterne Gitte Sandager Bjerre, Hvejsel-Ildved, Birgitte Rosager Møldrup, Kollerup-Vindelev.
Vi starter onsdag 5. januar 2022 med start i Sognestuen i Kollerup. Vi vil derefter være i
de fire kirker på skift og datoerne er: 05.01., 12.01., 19.01., 26.01., 02.02., 09.02., 23.02.
og fastelavnsgudstjeneste d. 27.2. 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. Der vil blive sendt brev med mere info og tilmelding på "Aula" eller man kan tilmelde
sig til sognpræst Birgitte Rosager Møldrup.
VINTER-GUDSTJENESTE FOR BØRN			
Tirsdag den 1. februar kl. 17.00. Det er vinter og derfor skal vi holde vintergudstjenesten.
Og vi skal synge om vinter og det vil handle om sne – og treenigheden, for hvad er det
egentlig? Der er pizza i sognehuset efter gudstjenesten.
FASTELAVN
Fastelavnssøndag den 27. februar er der familie-gudstjeneste i Jelling Kirke kl. 10.30 og i
Hvejsel Kirke kl. 14.00. Der er tøndeslagning efter begge gudstjenester (hhv. Sognehuset i
Jelling, og Kollerup Skole) og man må meget gerne komme til gudstjeneste udklædt.
BØRNETEATER 		
Tirsdag den 15. marts kl. 17 i Hvejsel Kirke: Tante Andante og stormen på søen. Det handler
om engang ved Genesaret sø, hvor Jesus ved et mirakel – midt i en storm – gjorde det helt
vindstille. Hvem i al verden er han, Jesus, siden han kan få både vind og bølger til at gøre
som han siger?? Der er pizza til alle i konfirmandstuen bagefter.
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MUSIK
FOR DE MINDSTE

KIRKESPIRER – KOR FOR 0.-2. KLASSE
Efter en længere pause er organist Ove Rasmussen og musikpædagog Lone Byrner,
igen klar til at lede kor for børnene i 0.-2. klasse fra skolerne i Kollerup og Jelling. Det
vil foregå i Kollerup Kirke og Sognehus hver torsdag kl. 14-15 og der vil være en bus der
henter de tilmeldte børn kl. 14 og bringer dem tilbage til skolerne igen ca. 15.15. Der
vil hver gang være en lille forfriskning. Det starter torsdag den 13. januar og man skal
tilmelde sig til ove.rasmussen@jellingnet.dk senest den 6. januar.

MUSIK OG BEVÆGELSE FOR DE MINDSTE
"KIRKEFRØ i musik og bevægelse" for alle de 1-4 årige. ved organist Ove Rasmussen
og musikpædagog Lone Byrner. De seks lørdage er 15. jan., 29. jan, 5. feb., 26 feb,. 12.
Marts og 26 marts kl. 10-11 og det foregår i Kollerup-Vindelev Sognehus, Hygumvej
68. 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 navn på voksen &
mobil, barn & alder. Skriv evt. Ove for info 29263484.
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KIRKEGÅRDEN
Grandækningen står for døren og vi skal alle på et kursus i Jelling for at udveksle erfaringer.
Det er altid godt med nye ideer og andre øjne på det man plejer at lave. Jeg vil minde om
Frit Gravsted som er i Vejle provsti: Man skal ikke længere betale for selve gravkastningen
/ urnenedsættelsen eller erhvervelsen af gravstedet. Hvis man som pårørende vælger at
passe sit gravsted selv, skal man nu som folkekirkemedlem ikke selv betale noget til Folkekirken i forbindelse med et dødsfald:
Hidtil har man som folkekirkemedlem fået begravelses / bisættelses-ceremonien i kirken
med præst, organist og betjening omkostningsfrit. Med projekt ”Frit gravsted” skal man nu
heller ikke betale for at vælge sig et gravsted og få gravkastet eller urne sat ned. Det ændrer dog ikke ved bedemændenes priser, krematoriernes priser, eller hvis man på kirkegården køber sig til pasning af gravstedet.
Vil også minde om, at man kan få bevaret sit gravminde på sit gravsted, eller på et andet
mindre gravsted, i bunddække for et mindre beløb, nemlig cirka halv pris af hvad det ellers
koster. Der kommer i så fald et messingskilt på hvor der står: Dette gravminde bevares af
pårørende. Eller stenen kan få en plads i lapidariet, der er en samling/række af gamle gravsten, til en endnu mindre pris. Ved spørgsmål er I altid velkomne til at rette henvendelse til
graveren.
Vinterhilsen fra
graver Marianne Rasmussen

SIDEN SIDST I KOLLERUP – VINDELEV SOGNE
Kollerup

Vielse		
		
Dåb		
		
Begravede

Vindelev

Tommy Krogsgaard
& Charlotte Cargo Laursen
Frida Roskær Herum
Ebbe Conrad Pedersen
Gerda Winther

Dåb

Freja Damgaard Månson

11

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,

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
brm@km.dk
Kollerup Præstegård/Kollerup-Vindelev Sognehus, Hygumvej 68 (mandag fri)

