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KIRKEBLAD
FOR KOLLERUP OG VINDELEV SOGNE

DET TIDLØSE
Af Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup
Engang skal jeg se Colosseum i Rom! Forsidens
kunstværk fra 1581, forestiller en enlig mand, der
kigger på de ruiner der er tilbage fra det kolossale
byggeri fra år 70, hvor der var plads til 50.000
tilskuere ved de vilde gladiatorkampe. Colosseum blev i 2007 udpeget, som én af ”verdens
7 vidundere”. Og vi ved jo alle godt, at selvom
det er gammelt, og selvom det blot er ruiner, så
ville det være helt forkert at rive det ned for at
bygge noget nyt og helt. Fordi ”gammelt” ikke er
det samme som at være uden værdi. Det gælder
også for mennesker- heldigvis! Hver alder har sit
kendetegn, og man kan vel ikke sige, at der er
en alder, der er mere værd end andre? Den 14.
september skal vi have en time i Kollerup kirke
om ”livets aldre” i musik og ord. Det er jo ikke
sådan at der er nemmere aldre end andre. Men
hver alder har noget særligt – sin tid.
Vi smider heller ikke gammel kunst eller gamle
tanker ud.
Det betyder ikke at nye ideer og nye traditioner
skal skabes, men man tager altid afsæt i det gamle
- og tænker nyt. Det gjorde Jesus også. Hans
tanker var jo helt nye. Ordene om at man ”skal
elske sin fjende”; at man ”skal vende den anden
kind til”, var epokegørende tanker i sin tid. Men
han stod på tankerne fra det gamle testamente.
Næsten alt det han sagde havde tråde tilbage i
teksterne fra det gamle testamente, fordi dem
kendte alle.
Ind imellem så kommer der kritiske røster om at
man skal smide det gamle væk. Og det skal man
også nogle gange. For nylig var det nogle præster
og teologer, der i bogen ”Må vi være her?” satte
spørgsmålstegn ved, at vi kalder Folkekirken en
Luthersk kirke. For hører Luthers teologi ikke en
anden tid til? Jo, men han hører også vores tid til.
Fordi der er noget tidløst over hans tanker. F.eks.
hans berømte tanke om, at vi altid på samme tid

er både syndere og renset for synden. Den tanke
skal aldrig smides ud. Men derfor kan man godt
være kritisk overfor andre af hans tanker.
Det gælder også Grundtvig, hvor vi i år (se side
5) markerer 200-året for hans død – fordi hans
tanker stadig lever! Grundtvig har om nogen
været med til at danne vores folkekirke, men der
er også tanker, som vi måske skal glemme. For
eksempel, at det at være kristen i grundtvigske
kredse, næsten blev det samme, som at være
dansk! Det erkendte Grundtvig selv. Han skriver
et sted: ”jeg vil dog ikke nægte, at jeg jo i min
Ungdom nævnede Danskhed og Christendom saa
tit i eet Aandedræt og i saa dunkel en Forbindelse,
at man let kunde tænke, jeg paa en eller anden
Maade sammenblandede dem”.
Men fordi at der er tanker, som vi må smide væk,
så er der andre, der er tidløse. Som vi ikke skal
smide væk, fordi tiderne skifter. Måske netop
ikke.
Kirken er et tidløst fællesskab - er ikke bundet til
en tid eller til en alder. ”Ordet” bliver aldrig for
gammelt. Og det er ord, der taler til alle aldersgrupper – selvom det måske ikke altid ser sådan
ud, hvis du stikker hovedet ind ad kirkedøren en
søndag. Hårfarven er mest over i det grå, men en
anden søndag er det måske det lille spædbarn du
møder, der er på vej ind i dette tidløse fællesskab.
Et fællesskab, som man måske ikke altid synes
man har tid til, men som står på kristendommens
tidløse fundament: du er aldrig alene, men altid
fri. I alle andre fællesskaber, du er med i, så er der
noget, du skal overholde, for at være med. Men
ikke i kirken. Der er ingenting du skal præstere, for
med alle dine smukke egenskaber og med dine
pinagtige fejl, kan du være her. Du skal ikke have
en særlig viden eller mening- og du skal ikke have
en bestemt alder. Det er tidløst og evigt gyldigt.

Forside: Lodewijk Toeput “View of the Colosseum”, 1581
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DET SKER I SOGNEHUSET
”Livets aldre” med Quintetten
Onsdag 14. september kl. 17.00
er der en lille time med musik i
Kollerup Kirke, hvor Quintetten
vil spille og sognepræst Birgitte
Møldrup vil læse. Temaet er
”livets aldre”: at hver alder har
sit særlige kendetegn, som vi
med sang og ord vil belyse. Efter
denne lille time vil vi spise sammen i sognehuset og vi vil ved
den lejlighed også markere to
jubilæer – se nedenfor.

25-ÅRS JUBILÆUM — GANGE 2
Både kirkesanger Birthe Bertelsen og kirketjener og gravermedhjælper,
Stinne Kyed, har i år været ansat i vores sogne i 25 år.
Stinne Kyed har alle årene med stor energi og ordentlighed rettet an i
sognestuen og siden sognehuset, når der er aktiviteter. Hun har været
en dygtig medarbejder på kirkegården med hendes store viden om have.
Mange søndage har hun gjort kirken helt klar og fin til gudstjeneste og har
venligt modtaget kirkegængerne.
Birthe Bertelsen har støttet sangen i kirken i 25 år til glæde for menigheden. Hun er sikker nodelæser og kender sangskatten, men har aldrig
været bleg for at afprøve nye musikalske udfordringer. Men Birthe har også
på mange andre måder støttet kirkens liv og vækst. Gennem mange år var
hun tovholder for børnekoret, som har fyldt kirken med liv og glade sange.
Men det var også Birthe, der sammen med den anden jubilar, Stinne Kyed
og Grethe Wilkens, startede formiddagscafeen. Der har Birthe været primus
motor i de år det har eksisteret og med stor ihærdighed fundet de mange
historiefortællere. Derudover står Birthe også bag Quintetten, som er en gruppe bestående af fem kvindelige musikere, som hvert år – i 10 år – har spillet til fyraftenssang ved
juletid. Men i år bliver det altså ved fyraftenssangen den 14. september, hvor man vil få
mulighed for at ønske tillykke til de to jubilarer over maden og et glas. Vel mødt til alle.
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LÆSEKREDS
At læse en bog er en oplevelse – men
at tale om en bog man har læst med
andre, kan gøre oplevelse endnu større.
Derfor mødes vi ind imellem og taler
om en bog vi har læst (eller måske næsten læst) i Kollerup-Vindelev Sognehus,
Hygumvej 68, 7300 Jelling. Sognepræst
Birgitte Møldrup leder samtalen og
alle læseheste i omegnen er velkomne
til en snak og en mad. Tilmelding til
Stinne Kyed på 24634446. De tre gang i
efteråret er:
• Onsdag 10. august kl. 10
"Tritonus" Kjell Westö, 2020
• Onsdag 5. oktober kl. 10
"Herre og tjener" Lev Tolstoj, 1895
• Onsdag 16. november kl. 10
"Har døden taget noget fra dig" Naja
Marie Aidt, 2017

FORMIDDAGSCAFÈ
Følgende onsdage byder formiddagscafeen indenfor til hyggelige timer med
en mad, kaffe, sang og en god historie.
Onsdag 31. august kl. 10:
Peter Viuff, provst i Askov, om deltagelse i
tv-serien "Hjem til gården."
Onsdag 28. september kl. 10:
Ida Gormsen, Brandbjerg spiller og
fortæller.
Onsdag 26. oktober kl. 10:
Sognepræst i Brande, Anne Dolmer:
"En rejse i faster Sofies fodspor".
Onsdag 30. november kl. 10:
Provst Dorte Volck
Paulsen: Optakt til advent og om provstens
mange opgaver.

ÅRETS KONFIRMANDER

Fra venstre: Emil Riis Jepsen, Kirstine Vestergaard Lysemose, Benedikte Vestergaard Lysemose,
Amalie Marthinus Uhrskov, Alex Bruno Aagaard, Mia Hougaard og Lucas Theet.
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FILMAFTEN
Torsdag 13. oktober kl. 19.00: Når dagene igen bliver mørkere, er det tid til at
se film sammen. Denne aften vil vi sammen se filmen ”Pagten” der handler om
menneskets mørke sider, men også om
menneskets skaberkraft, og at det har
en pris – men kan den blive for høj? Det
er en film om to forfattere, den allerede
berømte Karen Blixen og den unge forfatterspire Thorkild Bjørnvig, der indgår en
pagt, som handler om hun skal hjælpe
ham til at blive en berømt forfatter, mens
han til gengæld skal adlyde hende. Vi får
en snack og en snak efter filmen.

GRUNDTVIG OG
KVINDERNE
Onsdag den 2. november kl. 19.30 i
Kollerup-Vindelev Sognehus. I år er det
150-året for Grundtvigs død. Det skal
fejres – ikke at han er død, men at hans
tanker stadig lever. Ved denne forestilling
vil ”Teatret bag havet” fra Lemvig, tage
en dramatisk runde i Grundtvigs liv gennem de kvinder han mødte gennem livet,
og som har været med til at forme hans
liv og tanker. Performanceforedraget spilles af musikerne Torben Lassen og Karen
Sørensen og fortæller Else Mathiasen.
Entré 40 kr.
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GUDSTJENESTER [ BEMÆRK! KIRKERNE I NY RÆKKEFØLGE ]
DATO

NAVN

Søn. D. 14. aug

9.s.e.trin

Søn. D. 21. aug.

10.s.e.trin.

Søn. D. 28. aug.

11.s.e.trin.

Søn. D. 4. sep

12.s.e.trin

10.30 BRM²

Søn. D. 11. sep.

13.s.e.trin

10.30 BRM

Søn. D. 18. sep.

14.s.e.trin

Søn. D. 25. sep.

15.s.e.trin

Søn d. 2. okt.

16.s.e.trin

Søn. D. 9. okt

17.s.e.trin

Søn d. 16. okt

18.s.e.trin

Søn. D. 23. okt.

19.s.e.trin

Søn. D. 30 okt.

20.s.e.trin

10.30 CSL

Søn d. 6. nov.

Alle helgens dag

14.30 BRM

Søn. D. 13. nov

22.s.e.trin

10.30 BRM⁴

Søn. D. 20 nov

S.s.i kirkeåret.

9.00 KB

Søn. D. 27. nov

1.s.i advent

Søn. D. 4. dec

2. s. i advent

10.30 BRM⁷

Søn. D. 11. dec

3.s. i advent

9.00 BRM

Søn d. 18. dec

4.s. i advent

1
2
3
4
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KOLLERUP

VINDELEV
10.30 BRM

9.00 KB
9.00 BRM

9.00 GSB
10.30 BRM⁵
10.30 CSL
10.30 CSL
9.00 BRM

16.00 BRM

10.30 BRM

10.30 BRM

Sogneudflugt
Konfirmandindskrivning
Koncert
Koret medvirker

5 Høstgudstjeneste
6 Søndags-ro
7 Efterfølgende menighedsmøde og julefrokost
for alle
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HVEJSEL

ILDVED

JELLING

9.00 BRM

10.30 KB
10.30 GSB

10.30 KB

10.30 GSB²
¹

10.30 BRM
¹

10.30 KB

10.30 GSB

10.30 KB

19.00 GSB⁶

10.30 GSB

10.30 GSB⁵

10.30 KB
9.00 CSL

10.30 KB

10.30 GSB

10.30 KB
19.00 BRM

10.30 BRM

19.00 GSB6
16.00 GSB

10.30 GSB
10.30 GSB

10.30 KB

14.30 GSB

10.30 KB

10.30 GSB

19.30 GSB

³

10.30 KB
10.30 GSB

10.30 KB

19.00⁶

14.00
16.00

10.30 GSB

10.30 BRM
9.00 KB

KB
GSB
BRM
CSL

10.30 KB

Kristian Bøcker, Jelling
Gitte Sandager Bjerre, Hvejsel-Ildved
Birgitte Rosager Møldrup, Kollerup-Vindelev
Camilla Synnøve Lauridsen

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 10. august kl. 10

Læsekreds: "Tritonus" Kjell Westö

Onsdag 24. august kl. 19.30

Sang i lysningen

Onsdag 31. august kl. 10	FormiddagsCafé: Peter Viuff, provst Askov, deltagelse i T.V.-serien
"Hjem til gården."
SEPTEMBER
Onsdag 14. september kl. 17

Fyraftenssang: ”Livets aldre” med Quintetten

Onsdag 28. september kl. 10

FormiddagsCafé: Ida Gormsen, Brandbjerg spiller og fortæller.

OKTOBER
Onsdag 5. oktober kl. 10

Læsekreds: "Herre og tjener" Lev Tolstoj

Søndag den 9. oktober kl. 14.00

Vandretur Stiftet 100 år. Mødested: Skibet Kirke, Skibetvej 168

Torsdag 13. oktober kl. 19.00

Filmaften: "Pagten".

Onsdag 26. oktober kl. 10	FormiddagsCafé: Sognepræst i Brande, Anne Dolmer: "En rejse i
faster Sofies fodspor".
NOVEMBER
Onsdag 2. november kl. 19.30

Grundtvig og kvinderne

Onsdag 16. november kl. 10

Læsekreds: "Har døden taget noget fra dig" Naja Marie Aidt

Onsdag 30. november kl. 10	FormiddagsCafé: Provst Dorte Volck Paulsen: Optakt til advent og
opgaver som provst i Vejle.
DECEMBER
Søndag 4. december kl. 12

Menighedsmøde, julesang og julefrokost for alle.

Åbne menighedsrådsmøder følgende tirsdage kl. 19.00 i Sognehuset: 16.08, 27.09, 25.10, 22.11

MINIKONFIRMANDER
Alle børn i 3. og 4. klasse inviteres til
at høre om kirken 7 tirsdag i august,
september og oktober. Det starter
med en indskrivinings-gudstjeneste
også for forældre og søskende,
tirsdag den 23. august kl. 17 i Kol8

lerup Kirke, hvor vi bagefter spiser
sammen i sognehuset. Der vil være
transport til og fra skole. Tilmelding
til sognepræsten Birgitte Rosager
Møldrup brm@km.dk. Se mere på
hjemmesiden www.kollerupkirke.dk

Børneteater i Hvejsel
Tirsdag 4. oktober kl. 17.00 bydes der
indenfor til børneteater i Hvejsel Kirke.
Det er teatertruppen Tante Andante,
der spiller forestillingen.

Høstgudstjeneste
Tirsdag 30. august kl. 17.00 i Jelling er der
høstgudstjeneste v. Kristian Bøcker 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. Bagefter spiser vi
sammen i sognehuset.
KIRKESPIRER – Kor for 0.-2. klasse
Organist Ove Rasmussen og musikpædagog Lone Byrner glæder sig til torsdag den
22. september, hvor ”kirkespirerne” for
børn i 0.-2. klasse fra skolerne i Kollerup og
Jelling starter igen. Det er 7 gange og vil
foregå i Kollerup Kirke og Sognehus hver
torsdag (ikke efterårsferien) kl. 14.10-15.
Der vil være en bus, der henter de tilmeldte børn kl. 13.45 ved Bredager & Friskolen
og kl. 14.00 på Kollerup Skole og bringer
dem tilbage til skolerne igen ca. 15.15.
Der vil hver gang være en lille forfriskning.
Det starter torsdag den 22. september
og slutter ved gudstjeneste i Kollerup
Kirke søndag den 13. november kl. 10.30.
Tilmelding til ove.rasmussen@jellingnet.dk
senest 15. september.

Gudstjeneste om venner
Onsdag den 26. oktober skal vi holde
børnegudstjeneste i Kollerup Kirke ved
vikar Camilla Synnøve Laursen om venskaber. Hvad er en rigtig ven? De to brødre
Kain og Abel var bedste venner, men der
skete noget, som gjorde at Kain blev vred.
Måske det kan forklare lidt om hvorfor der
er krig i verden? Jesus havde også venner
– mindst 12. Vi spiser sammen i sognehuset inden vi siger farvel.
Advent – hvad venter vi på?
Tirsdag 29. november kl. 17.00 i Jelling
Kirke v. Birgitte Møldrup. Børnegudstjeneste om advent og hvad vi venter på – og
hvor svært det er, at vente på noget man
glæder sig til. Vi spiser æbleskiver efter
gudstjenesten.
KIRKEFRØ – 1-4 år i musik og bevægelse
I efteråret tilbydes de mindste fra 1- 4 år,
at lytte og bevæge sig til alverdens musik
sammen med en forælder. Det er 4 lørdage kl. 10-11 og det foregår i KollerupVindelev Sognehus, Hygumvej 68. Det er
ved organist Ove Rasmussen og musikpædagog Lone Byrner. De fire lørdage er
den 1.10., den 15.10., den 29.10 og den
19.11. Det koster 100 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.
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VANDRETUR SØNDAG DEN 9. OKTOBER
– FOR STIFTET BLIVER 100 ÅR
I anledning af at Haderslev Stift bliver 100 år vil stiftets syv provstier samt Dansk Kirke
i Sydslesvig inviterer på vandretur gennem nogle af Syd- og Sønderjyllands smukkeste
landskaber. Søndag den 9. oktober kl. 14.00 er turen kommet til Vejle Provsti. Mødested er Skibet Kirke, Skibetvej 168, og vi ser og hører om Skibet Kirke, synger en salme,
hvorefter vi går en tur rundt i Vejle Ådal – går op på den sydlige skråning med udsigt og
går også forbi herregården Haraldskær. En tur på ca. 5 kilometer. Der er ingen tilmelding og man er velkommen på stiftets andre vandreture -se Haderslev Stifts hjemmeside.

SOMMERSANGAFTEN I
LYSNINGEN
Onsdag den 24. august er der sommersangaften i LYSNINGEN i præstegårdsskoven kl.
19.30. Der vil Ove tage harmonikaen med og
vi synger de kendte og et par nye fra højskolesangbogen – om kap med fuglene og drikker
en kop kaffe. Alle er velkomne uanset, hvordan
man synger, for som man siger: "hver fugl
synger med sit næb".
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JULEN I KOLLERUP OG VINDELEV
Søndag 4. december: Menighedsmøde, julesang og julefrokost for alle.
Efter gudstjenesten i Kollerup Kirke kl. 10.30 er der menighedsmøde, i Kollerup-Vindelev
Sognehus hvor menighedsrådet fortæller kort om deres arbejde og derefter lidt julesang
og kl. 12 julefrokost for alle for 30 kr. Vi håber mange har lyst til at deltage.
Tirsdag den 13. december kl. 19: Luciaoptog i Vindelev Kirke
Sognenes lokale børn var klar sidste år, men corona kom i vejen. Så de er meget klar til at
synge Lucias sang i Vindelev Kirke tirsdag den 13. december kl. 19.00. Lisbet Gonge Due
fra menighedsrådet og Ruth Skarby står for øvning op til. Der vil komme information på
hjemmesiden om øvedagene, når tiden nærmer sig. For mere information kontakt Lisbet
Gonge Due, lisbetgonge@gmail.com. Det er for alle piger og drenge, der går i skole.

SIDEN SIDST I KOLLERUP – VINDELEV SOGNE
Kollerup
Dåb:
• Ida My Egholm
• Arthur Theider Kristiansen

Vielse:
• Camilla Borup Bundgaard og
Kristoffer Hjort Pedersen
• Anne Sofie Haug og
Jacob Carlsen

Begravede:
• Arne Bregnbjerg
Therkildsen
• Frede Wilkens

VI HAR RAMMERNE ...
LY S N I N G E N
Menighedsrådet har en skov, hvor der er etableret bålhytte og to shelters. Vi kalder
den LYSNINGEN. Man kan reservere bålhytten, hvis man vil holde en fødselsdag eller
lign. (andre må dog gerne være på pladsen). Man må låne de to shelters helt frit. Der
er et toilet i skoven, og som regel ligger der brænde, så man kan tænde bål. For reservation og spørgsmål kontakt Jørgen Antonsen 40153036, antonsen58@godmail.dk.
SOGNEHUSET
Kollerup-Vindelev Sognehus, Hygumvej 68, kan lånes eller lejes til almindelige møder,
mindesamvær og lign. (dog ikke til fest). Se vedtægterne på hjemmesiden og kontakt
sognehus-ansvarlig Marianne Rasmussen for mere information på 30338885 eller
4kirsam@gmail.com
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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)

