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KIRKEBLAD
FOR KOLLERUP OG VINDELEV SOGNE

FLUGTEN TIL AMERIKA
Af Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup
I januar får jeg på min mobiltelefon en billedbesked fra USA. Det er en Dan, der sender et billede
af en skitse af Kollerup Kirke, som han har fundet
antikvarisk i Wisconsin for 15 år siden, – så vidt
han husker i byen Racine. Og nu har han fundet
frem til mig og er nysgerrig: hvem har tegnet
kirken? Er der en historie? Jeg skriver tilbage,
at jeg kan se at skitsen er tegnet i 1899 af Elias
Ølsgaard, Hygum, da var han 26 år gammel. Det
er året efter han blev optaget på kunstakademiet
i København, så han tegner måske kirken en gang
han er hjemme på besøg på fødegården Ølsgaard,
der ligger på Vestermarksmark i Hygum. Han
bliver siden en anerkendt billedhugger. Man kan

se en gipsafstøbning af en af hans værker i Kollerup Kirke ”Enkens skærv” – en foræring til den
kirke han blev døbt i. Men hvordan ender denne
originale tegning af Kollerup Kirke i Wisconsin?
Sidst i 1880´erne begynder udvandringen fra
Danmark til Amerika at tage fart. Og ved en
folketælling i Amerika i 1930 tælles der 529.000
danskere – det er 15% af Danmarks befolkningstal
det år. Så mange danskere prøvede lykken. For det
var derfor, de tog ”Flugten til Amerika”. Der var
også religiøse grunde, politiske grunde, men mest
var det fordi, man hørte om gode lønninger, og så
de mange enestående muligheder. For man be-

Forside: Forside-illustration af digtet ”Flugten til Amerika”, 1835.
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høvede ikke engang at købe jord – man kunne få
det! Så mange af de ”jordløse” sønner (dem der
ikke arvede fædrenegården) rejste, samt mange
håndværkere, der fik en langt bedre løn i Amerika.
Mange vil kende forsidens billede fra digtet
der netop hed ”Flugten til Amerika” (Christian
Winther, 1835). Digtet er en ironisk bemærkning
til de mange håbefulde og måske lidt naive danskere, der troede det var paradis på den anden
side af Atlanten. Digtet handler om en dreng,
der beslutter sig for at flygte til Amerika i vrede,
fordi han har fået skæld ud af mor og fordi den
sukkerkringle han skulle have haft af en pige, gives
til en anden dreng. Han får sin lillebror med på
ideen, men der er godt nok en lang rejse forud…:
” Men hvis man saa Farten overstaaer,
Fortryder man aldrig Løbet:
Man faaer til Foræring en Herregaard
Og Penge ovenikjøbet.
Brystsukkre du som Tvebakker seer,
Som Rugbrød Chocolade,
Med Sukkerkugler det hagler og sner,
Og regner med Limonade. ”
Nogle forældre sendte deres unge børn afsted
så de kunne få en bedre fremtid. Det skete f.eks.
for en malersvend Haarder, der dog skriver hjem
i 1908 efter 200 kr. til en billet hjem, efter en
tid i New York, hvor han ikke kan finde arbejde
fordi byggebranchen er gået i stå: ”Mor, jeg kan
ikke holde dette ud længere. Jeg har nu intet
husly haft i lange tider. Jeg har i aften ikke været
i seng i tolv nætter…Jeg beder dig inderligt om
at hjælpe mig hjem, ellers må jeg give fortabt
for bestandig”.
For andre igen har det været en flugt – ikke
til noget, men fra noget. Et eksempel er N.F.S.
Grundtvigs søn, Frederik Lange Grundtvig, Hans
emmigration var en flugt fra arven fra sin afdøde
far, der tyngede ham i sådan en grad, at han så
sig nødsaget til at rejse fra Danmark, “det Land,

hvor min gamle Fader svang sit Kæmpesværd,
og hvor mine Brødre bar hans Navn med Ære”
(Høirup 1955, 79). Han blev overtalt til at blive
præst i byen Clinton i Iowa, og han startede bevægelsen ”Dansk Folkesamfund”, der skulle styrke
den danske identitet hos de mange danskere i
Amerika ved at give byerne danske navne som
Askov og Dannevang og bygge i dansk byggestil.
Som han skriver i programerklæringen: “Det er
vor faste Overbevisning, at vi netop er de bedste
amerikanske Borgere, naar vi vedbliver at være
Danske” og der skrives om, hvor vigtigt det var, at
bevare den danske levemåde for ”man kommer
ellers til at se ned paa sit eget og sig selv”. Det
er tankevækkende ord om de danske flygtninge
for 100 år siden, og sætter perspektiv på vores
forventninger til flygtninge i Danmark.
Den danske kultur blev selvfølgelig dyrket, fordi
den var savnet. Også i byen Racine i Wisconsin,
der var danskernes ”højborg” i USA. Den var den
mest ”danske” by i Amerika: i år 1900 var der
3.600 danskere ud af en befolkning på 45.000.
Og én af dem havde altså tage et billede af sin
kirke med – Kollerup Kirke – tegnet af en kunstner
fra Kollerup, som måske endda var en bekendt.
Et billede som nu 120 år senere dukker op på en
besked på min telefon.
Ville du tage et billede af din kirke med, hvis du
skulle på flugt? Om det så var fra fattigdom, eller
dominerende fædre eller fordi, der ikke var noget
jord at arve?
Dan spurgte mig, om han skulle sende billedet
med posten tilbage til Danmark, men tanken om,
at der var én der havde pakket det billede ned i
kufferten for at kunne se på det ”over there” er
magisk, og derfor syntes jeg på en måde, at billedet hørte til i Amerika, hvor det ”regner med
limonade”. Men han har allerede sendt det afsted
på den lange vej tilbage. Så snart kan I komme
og se skitsen i sognehuset og måske tænke over,
at der findes sådan noget som ”kærlighed til en
kirke”.
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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 den 4. maj:
”Det der skiller os” af Britt Bennet, 2021

FORMIDDAGSCAFÈ
Onsdag formiddage 10-11.30 er der
formiddagscafé i Kollerup-Vindelev Sognehus, med kaffe, et stykke brød, snak,
sang og en god historie. Alle er velkomne
og historierne leveres de pågældende
onsdage af følgende:
Onsdag 20. april:
Kristian Bøcker om Kunsten at kede sig.
Onsdag 18. maj:
NB! Det foregår i Jelling Sognehus, Gormsgade 19. Kirsten Thøgersen fortæller om
vægmaleriet m.m.

Onsdag den 15. juni:
”Barrabas” af Pär Lagerkvist, 1950

SOGNEUDFLUGT FOR ALLE
Vi mødes ved sognehuset i Kollerup tirsdag den 3. maj kl. 15. Vi fylder egne biler op og
kører til ”Glashytten” – et glaspusteri der ligger i Hedegård, et par kilometer fra Rørbæk
sø. Der har Aksel Østergaard Jensen butik og værksted. Han er uddannet fra Kolding
Kunsthåndværker skole som keramiker og har senere gået på glasskole i Orrefors i Sverige. En stor del af produktionen beror på brugsting, men har også lavet mange skulturer
– han har udsmykket flere kirker (Bl.a. Fonnesbæk Kirke på billedet) og været inspireret af
kristne symboler. Hos glaspusteren serveres en kop kaffe og lidt godt til ganen. Kl. 17 tager vi turen videre til Diagonalkroen i Give hvor vi har bestilt bord og vil spise aftensmad.
Hele turen koster 150 kr. incl. mad og en drikkevarer og vi satser på at være hjemme
ved Kollerup kirke omkring kl. 19.30. Tilmelding til Birgitte Møldrup på brm@km.dk eller
26461285.
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DET SKER I SOGNEHUSET
Påskefyraftenssang
Onsdag 6. april kl. 17.00 vil vi varme op til påske med påskefyraftenssang. Vi synger en
lille time i Kollerup Kirke – sange og salmer om forår og håb, tilrettelagt af organist Ove
Rasmussen, sanger Birthe Bertelsen og sognepræsten. Bagefter er der mad i sognehuset for 30 kroner. Der er ingen tilmelding.

SOMMERMØDE
MED THURE LINDHARDT
Søndag 19. juni kl. 14.00
Ved årets sommermøde starter vi med en
gudstjeneste, hvor dagens foredragsholder
Thure Lindhardt vil prædike. Efter gudstjenesten er der kaffen i sognehuset og foredrag:
”Vi ved jo, hvad det er at være menneske”

Foto: Robin Skjoldborg

Broen, Engle & Dæmoner, Flammen og Citronen, Blå mænd – vi kunne blive ved. Vi kender
alle Thure Lindhardt og mon ikke de fleste af
os har set en eller flere film eller teaterstykker
han har medvirket i? I foredraget tager Thure
Lindhardt afsæt i sit professionelle liv, i kunst
og formidling og det at turde tage sig selv alvorligt. Et inspirerende foredrag om indlevelse,
skuespil og hvorfor vi mennesker fortæller
historier.
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GUDSTJENESTER [ BEMÆRK! KIRKERNE I NY RÆKKEFØLGE ]
DATO

NAVN

KOLLERUP

Tors. 14. april

Skærtorsdag

19.30 BRM1

Fre. 15. april

Langfredag

Søn. 17. april

Påskedag

Man. 18. april

2. påskedag

Søn. 24 .april

1.s.e.påske

Søn. 1. maj

2.s.e.påske

Søn. 8. maj

VINDELEV

10.30 BRM7
10.30 BRM
9.00 KB
9.00 BRM
10.30 BRM4

3.s.e.påske

Tors. 12. maj
Bededag

Søn. 15 maj

4.s.e.påske

Søn. 22 maj

5.s.e.påske

10.30 BRM (konfirmation)

Tors 26. maj

Kr. himmelfart

10.30 BRM

Søn. 29 maj

6.s.e.påske

9.00 BRM

Søn. 5. juni

Pinsedag

10.30 BRM

Søn. 6. juni

2. pinsedag

14.00 BRM5

Søn 12. juni

Trinita�s søndag

10.30 BRM

14.00 BRM5
9.00 KB

14.009

Søn. 19. juni

1.s.e.trinita�s

Søn. 26. juni

2. s. e. trinita�s

Søn. 3. juli

3.s.e.trinita�s

Søn. 10 juli

4.s.e.trinita�s

Søn. 17 juli

5.s.e. trinita�s

Søn. 24 juli

6. s.e trinita�s

9.00 BRM

Søn. 31 juli

7.s.e.trinita�s

10.30 BRM

Søn. 7. august

8. s. e trinita�s

9.00 KB

Søn. 14. august

9. s.e trinita�s

10.30 BRM

1
2
3
4
5

6

10.30 KB

Fre. 13. maj

10.30 BRM
10.30 GSB
19.30 GSB

Med efterfølgende ost og rødvin
Med efterfølgende skærtorsdagsmiddag
Præstegårdsfestivel fra 15.00 – 19.00
Kor medvirker
”Lysningen” i Præstegårdsskoven

6
7
8
9
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Tidlig sommeraftensang
Liturgisk
Med efterfølgende reception
Sommermøde med Thure Lindhardt

HVEJSEL

ILDVED

JELLING

17.00 GSB2

19.30 KB1

10.30 GSB

10.30 KB
10.30 GSB

10.30 KB
19.30 KB

10.30 GSB

10.30 KB
10.30 GSB (konﬁrmation)

10.30 GSB (konﬁrmation)

10.30 BRM
10.30 KB

18.30 GSB8
9.30 GSB (konﬁrma�on)
11.00 GSB (konﬁrma�on)
9.00 BRM

10.30 KB

9.00 GSB

10.30 GSB
9.00 GSB

10.30 GSB
10.30 BRM

10.30 GSB

10.30 KB
19.00 GSB6

19.30 KB

3

10.30 KB
9.00 KB

10.30 KB

9.00 GSB

10.30 GSB
19.30 KB

9.00 KB

9.00 GSB

10.30 KB
9.00 GSB

10.30 GSB

9.00 GSB

10.30 BRM
9.00 BRM

19.30 BRM
10.30 KB

9.00 BRM

KB
GSB
BRM

10.30 KB

Kris�an 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
APRIL
Onsdag 6. april kl. 17.00

Påskefyraftenssang		

Kollerup Kirke

Onsdag 20. april kl. 10.00 Formiddagscafé: Kristian Bøcker om Kunsten at kede sig Sognehuset
MAJ
Tirsdag 3. maj kl. 15.00

Sogneudflugt til glaspuster og middag		

Start: Sognehuset

Onsdag 4. maj kl. 10.00

Læsekreds ”Det der skiller os” af Britt Bennet		

Sognehuset

Lørdag 7. maj kl. 10.00

Skovdag i LYSNINGEN		

LYSNINGEN

Søndag 8. maj kl. 10.30

Koret ”kirkespirerne” medvirker ved gudstjeneste

Kollerup Kirke

Onsdag 18. maj kl. 10.00

Formiddagscafé: Tur til Jelling Sognehus. 		

Jelling Sognehus

Mandag 6. juni kl. 14.00

2. pinsedags gudstjeneste i LYSNINGEN 		

LYSNINGEN

Onsdag 15. juni kl. 10.00

”Barrabas” af Pär Lagerkvist, 1950		

Sognehuset

Søndag 19. juni kl. 14.00

Sommermøde med Thure Lindhardt		

Kollerup Kirke

Lørdag 18. juni kl. 10.30

Kirkevandring med musik 		

Jelling/Kollerup

JUNI

Åbne menighedsrådsmøder følgende tirsdage kl. 19.00 i Sognehuset: 5. april – 17. maj – 21. juni

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

EFTER-PÅSKE-GUDSTEJENSTE
Torsdag den 26. april kl. 17.00 er der efter-påske-gudstjeneste for børn i Kollerup Kirke,
Hygumvej 70, ved Birgitte Møldrup. Bagefter er der pizza i sognehuset, Hygumvej 68.
GUDSTJENESTE OM MIG & MAJ
Tirsdag den 24. maj kl.17.00 holder vi gudstjeneste i Jelling Kirke, hvor vi skal tænke over,
hvem vi er. Hvad er et menneske og hvad synes Gud om os? Og derfor skal vi også synge
om både mig og maj. Der er pasta og kødsovs i sognehuset eftergudstjenesten.
MINIKONFIRMANDER STARTER EFTER PÅSKE
Tirsdag den 26. april kl. 17 er der opstart for minikonfirmanderne (3. klasse) i
Hvejsel-Ildved og Kollerup-Vindelev Sogne ved børnegudstjenesten i Kollerup Kirke kl. 17
for børn og forældre og søskende – og med efterfølgende pizza i sognehuset.
Derefter mødes minikonfirmanderne de følgende 5 tirsdage – 3., 10., 17., 24. og 31. maj,
hvor bussen henter dem kl. 14 ved skolen og kører dem tilbage dertil ca. 15.30.
Vi håber at mange har lyst til at være med til sang og fortælling i vores 4 kirker.
Tilmelding gerne til én af præsterne inden påskeferien: Gitte Bjerre (gsw@km.dk) eller
Birgitte Møldrup (brm@km.dk).
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KIRKEVANDRING MED MUSIK
Lørdag den 18. juni kl.10.30 indledes vandringen i Jelling Kirke. Derefter går vi til Jelling
Kirkes parkeringsplads ved Thyrasvej, hvor en bus vil køre deltagerne til startstedet, hvorfra vi vil vandre til Kollerup Kirke og tilbage mod Jelling. Organist Ove Rasmussen er med
og spiller i kirkerne og sognepræst Birgitte Møldrup er ”medvandrer”. Turen er på ca. 7-8
km og vi er tilbage i Jelling kl. cirka 14. Det koster 30 kr. for vand og sandwich og deltagelse. Det er et tilbud for alle med gode sko, der bor i Hvejsel, Ildved, Kollerup, Vindelev
og Jelling Sogne. Tilmelding til Marianne Kristoffersen på mak@km.dk senest tirsdag den
14. juni og betaling på dagen (kontant eller mobilepay).

KORET SYNGER I KIRKEN
Søndag 8. maj synger koret ”Kirkespirerne” ved gudstjenesten i Kollerup Kirke kl. 10.30. Koret er børn 0.-2.
klasse og det er afslutningen på forårets kor-tilbud.
Der vil også komme et tilbud om kor for den aldersgruppe i efteråret. Se kommende kirkeblad.

LYSNINGEN I SKOVEN
SKOVDAG I LYSNINGEN
Lørdag 7. maj kl. 10 er der kaffe og rundstykker i LYSNINGEN. Vi skal have gjort LYSNINGEN og skoven sommerklar og alle med hænderne skruet rigtigt på er mere end
velkomne. Der skal laves tag på bålhytten og træ til bålstedet og stierne skal gås efter.
Men det er også vigtigt at der kommer nogen, der ser på! Vi slutter af med en grillpølse. Gerne tilmelding til Jørgen Antonsen 4015 3036 eller antonsen58@godmail.dk.
PINSE I LYSNINGEN
Anden pinsedag, mandag 6. juni kl. 14.00 holder vi gudstjeneste for alle aldre i LYSNINGEN, Præstegårdsvej mellem nr. 3 & 5. Ove tager harmonikaen med og så skal vi synge
i det grønne og høre fortællingen om pinsen. Hvis det regner, er der altid tørt i bålhytten! Parkering ved LYSNINGEN eller i Kollerup Præstegård, Kollerupvej 9A, hvorfra man
kan gå ned i skoven til LYSNINGEN. Alle er velkomne til en gudstjeneste i det fri.
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KIRSAM
Foråret og lysere tider nærmer sig endnu engang, det er rigtig dejligt at følge på nærmeste hold, som vi gør ude på kirkegården. I kirsam kommer der nye tider her fra 1 marts.
Der er ansat ny graver, Heidi Lundberg Hansen, da jeg går på selvvalgt senior ordning.
Jeg fortsætter på 32 timer, mens Heidi er ansat på fuld tid. Jeg ser frem til en god og
spændende periode, med overdragelsen. Jeg glæder mig til lidt mere fritid, men jeg vil
fortsat være til stede i teamet, på alle kirkegårde og i kirkerne.
Heidi bydes hermed velkommen som graver og hun er meget kompetent til opgaverne,
både i kirken og på kirkegårdene, og mange vil kende hende fra de første 6-7 år i Kirsam,
hvor hun var ansat som medhjælper, så nu er hun tilbage i en ny rolle.
De første opgaver vi skal i gang med, er plantning af forårsblomster og gravstedshække
der skal klippes. Forårshilsen fra graver Marianne Rasmussen
Hilsen fra den nye graver
Jeg glæder mig til at starte op i Kirsam igen, hvor jeg er et “ kendt “ ansigt
for nogen, da jeg var ansat fra 2013-2018. Siden har jeg været ansat på
Bredballe kirkegård de sidste 2 år.
Grunden til jeg søgte jobbet er, at jeg var glad for at være ansat ved Kirsam
og jeg kan lide det udendørs arbejde og syntes også at opgaven som kirketjener er vigtig
og med til, at gøre jobbet spændende og varieret. Jeg bor i Tørring med min mand
Carsten og vores 2 drenge Rasmus på 22 år og Magnus på 19 år. Så har ikke langt ud til
kirkegårdene. Venlig hilsen Heidi Lundberg Hansen.

KONFIRMANDER 22. MAJ 2022
Følgende skal konfirmeres i Vindelev Kirke søndag den 22. maj k. 10.30:
Amalie Marthinus Uhrskov
Kirstine Vestergaard Lysemose
Benedikte Vestergaard Lysemose
Lucas Theet Christensen

Emil Riis Jepsen
Alex Bruno
Mia Hougaard

SIDEN SIDST I KOLLERUP – VINDELEV SOGNE
Kollerup

Vindelev

Dåb		
Oliver Utoft Vorre
Begravede Egon Emil Bendixen
		
Tove Haar Jørgensen

Dåb

Lauge Holger Nybroe
Mikkonen
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Kollerup-Vindelev Menighedsråd:
Grethe Mogensen, Fåruplund 22, 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
ove.rasmussen@jellingnet.dk
Kirkesanger Birthe Bertelsen, 75803277 / 26123277
birthevagn@gmail.com
Graver Heidi Lundberg Hansen, 21565474
kirsam@mail.dk
Gravermedhjælper Stinne Kyed, 75871508 / 24634446
kyed@c.dk
Graver og sognehus-ansvarlig Marianne Rasmussen, 30338885
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)

