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Til samtlige husstande

KIRKEBLAD
FOR KOLLERUP OG VINDELEV SOGNE

“DU SKAL SIGE DET”
Af Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup
Kvinden afkræver sin mand et svar: “Elsker
du mig? Sig at du elsker mig” og manden
kigger op fra avisen og svarer “Det har jeg
jo sagt én gang”. Denne kendte anekdote er
jo en alt for simpel måde at pege på mænds
og kvinders forskellighed, men den siger
faktisk noget ret præcist om sprog. At ord
er vigtige for at forstå, at noget er sandt. Vi
skal nogle gange have det “ind med skeer”
som man også siger, når man skal have ord
på, før den siver ind.
Også Maria fik ord på, som man ser på bladets forside, da hun fik beskeden fra englen
Gabriel: “Du skal blive med barn og føde
Guds søn”. Og selvom Maria protesterede,
og sagde at det var umuligt, så blev Maria
overbevist af ordene fra Gabriel: “Intet er
umuligt for Gud”. Det skete altså ikke bare.
Maria skulle høre, hvad der skete.
Hvis Gud er almægtig, så kunne Gud i og for
sig godt bare styre verden, uden at blande
os ind i det. Men det er ikke sådan Gud gør.
Han vil have, at vi er med; at vi hører og i
bedste fald forstår. Og derfor sendte han sin
søn. Derfor levede Jesus. Jesus som også
kaldes “ordet, der blev kød”. Jesus var det
levende ord og satte ord på, hvem Gud var,
så vi forstod at Gud er ikke farlig – Gud er
kærlighed. Det er julens egentlige mål.
Sprog er mange ting. Det er jo ikke kun ord
på et stykke papir eller ord, der kommer ud af
munden. Ofte er det vores krop, der afslører
hvad vi mener, selvom det måske endda er
noget andet, vi siger. Det kan man hører mere
om i forårets foredrag om kropssprog.

Vi kan sige meget med vores mimik og med
chokolade og blomster, “der siger mere end
ord”, men den ordløse kommunikation kan
også være farlig. Det er i sin ekstrem voldens
sprog, som er krigens væsen.
Så selvom sprog er mange ting, så er ord
menneskets vigtigste redskab i vores liv med
hinanden. Ord kan skabe, hvad det nævner,
som Grundtvig sagde engang. Og han mente
ikke kun, at Gud ved skabelsen sagde: “Bliv
lys!” og så blev der lys. Grundtvig mente
også, at vores ord bliver levende, når vi deler
dem med hinanden, og nogle gange skaber
en ny virkelighed, som kan ændre et helt liv.
Derfor er det ikke så dumt, at blive ved med
at fortælle hinanden, at vi elsker hinanden.
For “ordet skaber, hvad det nævner”. Ord
om kærlighed skaber kærlighed.
Det er også det, der sker i kirken: Ordene,
der siges om Gud kærlighed, bliver virkelighed. Ja, i kirken siger Gud: “Jeg elsker dig”
hver søndag. Da vi blev døbt, så lovede vores
forældre, at vi skulle oplæres i troen. Og det
er ikke eksempelvis at lære navnene på de
12 disciple udenad, – det er at høre om
kærligheden fra Gud. Igen og igen.
For det er godt at være elsket af Gud. Men
det er frelsende at vide, at vi er elsket af
Gud. Så ordene skal ud. Ordene skal nå os.
Julens budskab skal forkyndes for alle, der
har brug for at høre det én gang til: Gud
elsker dig meget.
Glædelig jul

JULESKOVTUR
Der er juleskovtur for alle lørdag den 26. november kl. 10 og det starter i
LYSNINGEN på Præstgårdsvej (mellem nr. 3 og 5). Skovfoged Bruno Stolborg
fortæller om præstegårdsskoven og certificering, mens vi går igennem skoven. 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.

JULEFROKOST FOR ALLE
Søndag den 4. december kl. 11.30. Efter gudstjenesten i Kollerup
Kirke er der menighedsmøde og julefrokost for alle i Sognehuset. Når
formanden har fortalt kort om menighedsrådets arbejde, vil vi spise
en traditionel julefrokost sammen, og synge nogle gode julesange fra
højskolesangbogen. Det koster 30 kr. for mad og 10 kr. for drikkevarer.

GOSPELKORET GIVER JULEKONCERT
Mandag 12. december kl. 20.00 er sæsonafslutning for “Gospelkoret” v. Julie Ben
Semmane. De låner sognehuset hver mandag og inviterer os med til deres “julede"
afslutning i Kollerup Kirke. Der bliver gang i kirken denne mandag aften og sammen
med et super band vil de synge julen og vinteren i møde. Genren er gospel tilsat en
lille smule jul, og der vil helt sikkert være mulighed for at synge lidt med! Gratis Entré.
Koret åbner igen op for nye kormedlemmer i januar 2023.
Vi øver hver mandag kl. 19.00 -20.30 i Kollerup Sognehus.
Kontakt Julie Ben Semmane på juliebensemmane@gmail.com for mere info.

LUCIAOPTOG
Tirsdag 13. december 19.00 er det luciadag og derfor vil der være luciaoptog i Vindelev Kirke. Lokale børn går i optoget og da det blev aflyst sidste
år, så glæder de sig ekstra meget til at gå optog i år! Vi synger nogle kendte
julesalmer og sognepræsten fortæller en julehistorie. Alle er velkomne.

VISUEL KONCERT
Tirsdag den 13. december kl. 20.30 kan man også komme til visuel koncert i Kollerup
Kirke. Brandbjerg Højskoles elever kommer i kirken for at høre og se koncerten med
lyd og billeder i forening. Det er ved musikerne Kristoffer Fynbo Thorning og Rasmus
Sejersen. Alle er velkomne.

Forside: ANGELICO, Fra Annunciation 1433-34
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GUDSTJENESTER I SOGNEHUSET
– VI SPARER PÅ VARMEN
I vinter vil gudstjenesterne kl. 9.00 foregår i
vores sognehus. Man sparer derved en bekostelig opvarmning af kirken. Vi vil indrette
sognehuset så det bliver så genkendelig en
gudstjeneste som muligt. Konfirmanderne
har fået opgaven at lave et kors af tørrede
evighedsblomster til et lille alter i sognehuset under vejledning af en blomsterkyndig
mor, Susanne Munch.

Kyndelmisse søndag 5. februar kl. 16.00.
Der er musikgudstjeneste i Kollerup Kirke og organist Ove Rasmussen, Gospelkoret m.fl.
vil spille og synge, og sognepræsten vil læse. Både ord og toner vil lægge op til en vinterlig eftertanke om lysets betydning ved kyndelmisse.

FOREDRAG: “KROPPEN SNAKKER OG SNAKKER"

HVAD BLIVER SOGNEHUSET
BRUGT TIL?
Vores dejlige sognehus bliver tre år, og det
bliver brugt til meget forskelligt! Nogle uger
sker der noget hver dag: Hver mandag låner
et gospelkor mødesalen, tirsdag er er der
menighedsrådsmøde en gang om måneden
og måske et foredrag; onsdag er der formiddagscafé en gang om måneden og hver uge
er der konfirmationsforberedelse. Torsdag
øver børnekoret “Kirkespirerne”, og lørdag
er der “Kirkefrø” – musik og leg for de 1-4

MUSIKGUDSTJENESTE VED KYNDELMISSE

årige. Og så er der læsekreds og filmaften
ind imellem. Lokale foreninger låner jævnligt
huset til generalforsamling eller et foredrag.
Huset er en arbejdsplads: I den ene del af
huset “huserer” graverne: der er graverkontoret og frokostrum – og de gør i skrivende
stund klar til grandækning. Og ofte sidder
præsten på sit kontor og kommer man forbi,
og ser hendes bil eller cykel, er man altid
velkommen til at kigge ind.

Foredrag torsdag den 2. marts kl. 19.30 i Sognehuset
Foredrag om kropssprog ved Michael Grankvist Sørensen.
Kroppen snakker og snakker. Selv når du tror du holder mund,
ævler din krop løs om hvordan du har det, og hvad du synes om
de mennesker og ting du omgiver dig med. Du kan ikke stoppe
din krop fra at kommunikere, og derfor er kropssproget det mest
fundamentale og ærlige sprog vi har. Med dette foredrag vil du
lære om alt det, som du inderst inde godt vidste i forvejen, men
som du alligevel havde glemt at tænke på. Du vil få gode råd
til at skabe relationer. Du vil få større indsigt i sammenhængen
mellem krop og psyke og i følelsernes betydning for vores beslutninger.
Du vil få masser at spejle dig i – serveret med en god portion humor og energi.

VI SYNGER!
Torsdag 9. marts kl. 19.30 er der “Fællessang i Kollerup” i Sognehuset, hvor Ove Rasmussen sidder ved flyglet og vi skal synge de bedste forårssange fra Højskolesangbogen – og
så er der mulighed for at ønske.
Torsdag 30. marts kl. 17.00: Påskefyraftenssang med spisning for både ung og gammel.
Vi starter i Kollerup Kirke med en times sange om påske og menneskelivet.
Så spiser vi påskemad sammen i sognehuset til 30 kr.
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GUDSTJENESTER
DATO

NAVN

KOLLERUP

Søn. d. 27. nov.

1.s.i advent

Søn. d. 4. dec

2.s.i advent

10.30 BRM⁶

Søn d. 11. dec

3.s. i advent

9.00 BRMSognehuset

Søn. d. 18. dec

4.s.i advent

Lør. d. 24. dec.

Juleaften

15.30 BRM

Søn. d. 25. dec

Juledag

10.30 BRM

Man. d.26. dec.

2. juledag

HVEJSEL

10.30 BRM

Sognehuset

Søn. d. 8. jan

1.s.e.H3K

Søn. d. 15. jan

2.s.e.H3K

19.30 GSB

14.00 BRM

15.00 GSB

Søn. d. 22. jan

3.s.e.H3K

10.30 BRM

S.s.e.H3K

9.00 BRMSognehuset

Søn. d. 5. feb

Septuagesima

16.00 BRM³

Søn d. 12. feb.

Seksagesima

9.00 GSB

Sognehuset

Fastelavn

10.30 KB

Sognehuset

14.00⁵
16.00⁵
10.30 BRM
9.00 KB

10.30 KB

14.00 GSB

11.30 BRM
13.00 KB
14.30 KB
16.00 KB
10.30 KB

10.30 GSB

19.30 KB
16.00 GSB¹

9.00 GSB

1.s.i fasten
2.s.i fasten

Søn d. 12. marts

3.s.i fasten

9.00 BRMSognehuset

Søn d. 19. marts

Midfaste

10.30 BRM⁴

Søn d. 26. marts

Mariæ bebudelsesdag

9.00 BRM

Søn d. 2. april

Palmesøndag

Sognehuset

16.00 KB¹
10.30 GSB

10.30 GSB

10.30 KB
10.30 KB

Sognehuset

19.00 KB²

10.30 BRM

10.30 GSB

10.30 GSB

10.30 BRM

19.00 GSB²

10.30 GSB

10.30 BRM

9.00 BRM⁸

10.30 KB
10.30 GSB

Sognehuset

10.30 BRM

Søn d. 26. feb.
Søn d. 5. marts

1 Vi byder det nye år velkomment med et glas
champagne og et stykke kransekage
2 Søndagsro
3 Kyndelmissegudstjeneste
4 Konfirmanderne medvirker

10.30 GSB⁷

16.00 GSB

10.30 BRM

Søn. d. 29. jan

JELLING

10.30 GSB

16.00 BRM¹
Sognehuset

ILDVED

19.00 GSB²

10.30 BRM

Søn. d. 1. jan

Søn d. 19. feb.

VINDELEV

10.30 KB
10.30 KB

Sognehuset

10.30 GSB

10.30 KB
10.30 GSB

10.30 BRM
10.30 KB

Sognehuset

10.30 BRM
5 Julensfortælling
6 Efterfølgende menighedsmøde og julefrokost
for alle
7 Hvejselkoret medvirker
8 Konfirmanderne medvirker

9.00 KB
10.30 GSB
KB
GSB
BRM
CSL

10.30 BRM
10.30 GSB

14.00 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
NOVEMBER
Lørdag den 26. november kl. 10.00

Juleskovtur

LYSNINGEN

Julefrokost og menighedsmøde

Sognehuset

DECEMBER
Søndag den 4. december kl. 11.30
Mandag 12. december kl. 20.00

Gospelkoncert

Kollerup Kirke

Tirsdag 13. december kl. 19.00

Luciaoptog

Vindelev Kirke

Tirsdag 13. december kl. 20.30

Visuel Koncert

Kollerup Kirke

Sognehuset

JANUAR
Onsdag den 18. januar kl. 10.00

Formiddagscafé m. fortæller Ingrid Hvass

Onsdag den 25. januar kl. 10.00

Læsekreds “De nærmeste”, 2019

Sognehuset

Torsdag den 26. januar kl. 19.00

Filmaften. "Du som er i himlen", 2021.

Sognehuset

Tirsdag den 31. januar kl. 17.00

Børne-vintergudstjeneste og mad

Jelling Kirke

FORMIDDAGSCAFÈ

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 to gange i foråret er:
• Onsdag den 25. januar kl. 10.00:
“De nærmeste” af Lotte Kirkeby
Hansen, 2019
• Tirsdag den 14. marts kl. 10.00:
“Farvel til Berlin” af
Christopher Isherwood, 1939

Følgende onsdage byder formiddagscafeen indenfor til hyggelige timer med
en mad, kaffe, sang og en god historie.
Onsdag den 18. januar:
Fortæller Ingrid Hvass: "Snedronningen"
& "Den Yndigste Rose", og om sit arbejde
som fortæller.
Onsdag den 15. februar:
Niels Kjærgaard, Jelling fortæller
om projektet "FREJAS HAVE"
Onsdag den 22. marts:
Johan og Dorte Rørbye
fra Jelling
”Ord og toner
om Jeppe Aakjær”

FILMAFTEN

FEBRUAR
Søndag den 5. februar kl. 16.00

Kyndelmisse m. gospelkor

Kollerup Kirke

Onsdag den 15. februar kl. 10

Formiddagscafé m. Niels Kjærgaard

Sognehuset

MARTS
Torsdag den 2. marts kl. 19.30

Foredrag om kropssprog

Sognehuset

Torsdag den 9. marts kl. 19.30

Fællessang i Kollerup

Sognehuset

Tirsdag den 14. marts kl. 10.00

Læsekreds “Farvel til Berlin”, 1939

Sognehuset

Onsdag den 22. marts kl. 10.00

Formiddagscafé v. Dorthe og Johan Rørbye

Sognehuset

Tirsdag den 28. marts kl. 17.00

Børneteater og mad

Hvejsel Kirke

Torsdag den 30. marts kl. 17.00

Påskefyraftenssang med spisning

Kollerup Kirke

ÅBNE MENIGHEDSRÅDSMØDER tirsdage kl. 19.00 i Sognehuset: 10. januar, 7. februar, 7. marts
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LÆSEKREDS

Torsdag den 26. januar kl. 19.00:
Filmen “Du som er i himlen” udspiller sig på en gård i
slutningen af 1800-tallet. Der stilles skarpt på kvindernes plads i historien og særligt på den 14-årige pige
Lise, som midt i en brydningstid må kæmpe med den
kvinderolle, hun har fået tildelt. Et døgn forandrer den
14-årige Lises liv for altid. Hun er den ældste i en søskendeflok og skal som den første i familien i skole, fuld
af håb og tro på livet. Men da hendes mor går i fødsel,
viser det sig hurtigt, at noget er galt. Som natten trænger sig på og fødslen intensiveres, må Lise forberede
sig på, at den dag, der startede i barndom, kan slutte
med, at hun bliver kvinden i huset. Filmen er et intenst
og bevægende portræt af en ung dansk pige fanget i en brutal tid – en fortælling om
at tage ansvar, blive voksen og holde fast i det vigtigste, der findes: Håbet. Filmen
er baseret på den danske klassiker "En dødsnat" fra 1912, som var forfatter Marie
Bregendahls selvbiografiske gennembrudsroman. Vi tager en snack under og en snak
efter filmen. Det er gratis og alle er velkomne til en hyggeaften i sognehuset.
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BØRNEGUDSTJENESTER
Tirsdag den 31. januar kl. 17.00
Børne-vintergudstjeneste og mad i sognehuset, Jelling.
Og vi skal synge om vinter og det vil handle om sne og
om stearinlys!
Søndag den 19. februar kl. 10.30
Fastelavn med tøndeslagning, Jelling.
Man må meget gerne komme til gudstjeneste udklædt.
Tirsdag den 28. marts kl. 17.00
"Sværdslag, engle og palmegrene – det er påske!”
Børneteater med Tante Andante og Prof. Virvar i Hvejsel
Kirke. Det er sang, leg og totalteater, hvor børn og
voksne er med gennem påsken.
For hele familien - fra ca. 5 år og op.

KIRKESPIRER

KIRKEFRØ

Kor for 0.-2. klasse

1-4 år i musik og bevægelse

Organist Ove Rasmussen og musikpædagog Lone Byrner glæder sig til torsdag den
16. marts, hvor “kirkespirerne” for børn i
0.-2. klasse fra skolerne i Kollerup og Jelling starter igen.

I foråret 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
Kollerup-Vindelev Sognehus, Hygumvej 68.
Det er ved organist Ove Rasmussen og
musikpædagog Lone Byrner.
De fire lørdage er:
• 18. marts
• 25. marts
• 15. april
• 29. april

Det er 6 gange og vil foregå i Kollerup Kirke
og Sognehus hver torsdag (ikke påskeferien) 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. kl. 15.15.
Der vil hver gang være en lille forfriskning.
Det starter torsdag den 16. marts og
slutter ved gudstjeneste i Kollerup Kirke
søndag den 30. april kl. 10.30.
Tilmelding til ove.rasmussen@jellingnet.dk
senest 9. marts.
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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.

SIDEN SIDST I KOLLERUP – VINDELEV SOGNE
Kollerup		

Vindelev 		

Dåb:
• Josephine Emma Maren
Holmegaard

Dåb:
• Izabella Elis Riisager
Ahrenkiel

Begravede:
• Preben Jørgensen,
Skovkapellet
• Gitte Hoeg Carstens

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

NYT FRA KIRKEGÅRDENE
Så er efteråret gået på hæld med sine smukke farver. Vi er i fuld gang med grandækningen,
som er en tid vi ansatte er glade for … Her kan vi hver især få lov af udfolde kreativiteten,
hvilket vi nyder. Hvis I tænker, at der ikke er nogen at se på kirkegårdene, så vil l kunne finde
os i værkstederne, hvor vi laver det meste gran stående, for at gøre det
rigtigt i forhold til arbejdsmiljø og passe godt på os selv.
Vi tager én kirkegård ad gangen og sådan kommer vi
gennem de 4 kirkegårde som vi passer.
Når vi er færdige med gran medio december, så vil tiden
gå med administrativt arbejde og grundig rengøring af
vore kirker. Omkring marts vil vi atter gå i gang med hæk
klipning på kirkegårdene og derefter kommer stedmoderblomsterne inden påsken.				
Venlig hilsen graver Heidi Lundberg Hansen
11

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)

