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Har du også mistet din mor?
Erfaringen af, at sorgen driver en pæl igennem livet, 
men at glæden og troen kommer igen på trods. 

Mandag den 7. januar sov min mor stille 
ind efter en periode med pludselig og vold-
som sygdom. Min mors søskende, hendes 
mand og os børn samt børnebørn blev 
efterladt i chok og stor sorg over, at hun 
pludselig ikke længere var iblandt os, men 
lå dér kold, uden liv, uden åndedræt, død. 
Hun bar 7 børn under sit hjerte, og hun op-
drog os alle efter bedste evne. I mange år 
satte hun sig selv og sine interesser til side, 
så at vi kunne få hendes opmærksomhed, 
hjælp, omsorg og kærlighed. Bagefter kan 
man ofte tænke, om man nu også skønnede 
nok på, at hun havde bragt sine store ofre 
for vores skyld? Ja, bagefter kommer tan-
kerne vrimlende: Kunne lægerne have gjort 
mere for hende? Kunne vi – hendes familie 
– have været mere opmærksomme på, om 
hun nu også var helt okay? Sorgen er både 
savn over at miste og en angst for at miste 
alle dem, man har kær. Sorgen er udtryk for 
kærlighed.

De færreste slipper for på et eller andet 
tidspunkt i deres liv at opleve sorgen over 
at miste én, de har kær. Det er ikke en fø-
lelse, man kan forberede sig selv på, for den 
er ganske unik hver gang, man mister. Min 
egen sorg gjorde først og fremmest at alle 
masker og professionalisme faldt; alting 
blev sat i perspektiv, og alting blev taget 
op til en genovervejelse, der endnu ikke er 
afsluttet. Døden kommer vi ikke udenom, 
men det er næsten ubærligt at tænke på, at 
man med tiden vil komme til at miste man-
ge omkring sig, og der vil være sorg på sorg. 
Hvor mange dødsfald og hvor stor sorg kan 
man bære i sit liv uden at miste sin forstand 
og glæde? 

I dagene efter min mors død blev jeg over-
vældet af de mange kondolencer, jeg mod-
tog fra fjern og nær. Såvel den korte hilsen 
på facebook som den store buket blomster 
og telefonsamtaler betyder meget, for det 
er jo alt sammen udtryk for, at man ikke 
står alene, men at andre tænker på én. Det 
trøster og varmer. Mange har oplevet, at de 
ikke tør tale med den sørgende, men f.eks. 
går i en bue udenom; måske er man bange 
for at såre den sørgende eller for at komme 
til at sige noget forkert. Men tavsheden er 
værre for den sørgende. Det er helt okay at 
sige, at man ikke ved, hvad man skal sige. 
Bare det at være til stede kan være en utro-
lig trøst, for så er man i det mindste ikke 
alene. Hvis vi kan grine og le og feste sam-
men, kan vi vel også græde, sørge og være 
stille sammen. 

Min mor blev begravet lørdag den 12. ja-
nuar, og egentlig skulle jeg forestå guds-
tjenester om søndagen. Efterhånden som 
dagen nærmede sig måtte jeg dog indse, at 
jeg ikke magtede at stå foran menigheden 
og tale om Gud og menneskelivet med de 
store ord, som så naturligt hører kirkerum-
met til. På den måde var jeg magtesløs og 
tom, og jeg kunne ikke engang læse i Bi-
belen uden at sorgen vældede op og gjorde 
mig stum. Heldigvis trådte en kollega til og 
afløste mig. Jeg indså, at jeg selv måtte ind-
finde mig på en kirkebænk og høre de ord, 
jeg plejede selv at sige. Ordene måtte tales 
til mig af en anden, og salmesangen måtte 
jeg være med til at bære som en del af fæl-
lesskabet i kirken. Her oplevede jeg guds-
tjenesten som sjælesorg, for ordene havde 
rent adgang til at sige mig noget direkte 
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om Jesus som frelseren; at han døde for at 
jeg skulle leve, og at han er gået i forvejen 
gennem død og grav til det evige liv. Det 
var ikke specielt præstens prædiken eller 
væremåde i kirkerummet, men hele guds-
tjenestens form samt salmernes og bønner-
nes indhold, der satte mig ind i tilværelsen 
igen. Dog på en ny måde: Jeg er stadig et 
menneske under Guds nåde. Men hold da 
op, sikke en gåde! 

Når døden har været så tæt på, så bleg-
ner mange ting og meget mister sin glans. 
Hvorfor skulle man dog stresse over no-

get så ubetydeligt som en opvask? Er livet 
ikke mere værd end føden og klæderne? Jo, 
sandelig, vores liv indeholder både vigtige 
og uvigtige ting, og i grunden er der ikke 
så meget andet vi skal nå, end at vi skal nå 
hinanden. Gud når os med sin kærlighed, 
og selvom vi til dagligt kan være lukkede 
om os selv og vort eget, åbnes vi ved de store 
følelser for at høre noget, vi ikke kan sige os 
selv. Så kan glæden så småt bryde frem og 
blomstre igen. 

Ole Witte Madsen

Præsentation af ny gravermedhjælper 
Jeg hedder Metha Christensen, 58 år – og bor i 
Gredstedbro, hvor jeg har boet i 40 år.

Jeg er gift med Bjarne og har 2 voksne sønner.

Nu er jeg så én af dem I kan møde ved Gredstedbro, 
Hjortlund, Kalvslund og Obbekær kirker.

Pr. 1. oktober 2018 blev jeg fastansat som graver-
medhjælper, efter at jeg havde været vikar siden 1. 
juni.

Jeg er oprindelig uddannet blomsterdekoratør og 
har haft forskellige jobs gennem tiden. De seneste 
8 år har jeg arbejdet som kordegn ved Jerne Kirke 
i Esbjerg.  

Så det har været lidt hårdt at komme ud i den fri-
ske luft og få mere fysisk arbejde, og jeg har vist ef-
terhånden mærket hver en muskel i kroppen! Men 
man siger jo, det er sundt. 

Jeg er meget glad for jobbet, som er meget alsidigt 
med mange forskellige opgaver ved de 4 forskellige 
kirker og kirkegårde, og samtidig er det også nyt, at 
vi på kirkegårdene samarbejder på tværs af sognene. 

Jeg vil gøre mit til at få det hele til at fungere.
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Afsked
Jeg har pr. 1. marts fået ansættelse som 
sognepræst ved Sct. Catharinæ, Kalvs-
lund og Obbekær kirker, hvilket bety-
der, at jeg må tage afsked med Konge-
åpastoratets kirker og menighed. 

Jeg vil gerne her benytte lejligheden til 
at sige tak til menigheden, menigheds-
rådene og kirkernes ansatte for godt 
følgeskab i det halvandet år, jeg har 
været præst her. 

Mit embedsskifte er en følge af, at jeg 
har savnet at være præst et sted, hvor 
der er flere kirkelige handlinger og an-
dre præster, jeg kan indgå i et dagligt 
kollegialt fællesskab med. 

Jeg skriver mig så desværre ind i ræk-
ken af præster, der ikke har været her 
særligt længe – og det er jeg personligt 
ikke stolt ved. Det er ikke godt for et 

sogn og en menighed med skiftende 
præster, hvor man hele tiden skal be-
gynde forfra med at skabe relationer 
og tillid – og jeg håber derfor, at me-
nighedsrådene finder en præst, der 
kan falde til i sognene.

Kevin Asmussen

Afsked med nabopræsten
Kevin Asmussen har siden sin indsæt-
telse den 16. juli 2017 været sognepræst 
i Gredstedbro, Hjortlund og Jernved 
kirker, der sammen med Hunderup 
og Vilslev kirker danner Kongeåpa-
storatet. Han kom fra en stilling som 
sognepræst i Bov sogn, hvor han havde 
været præst siden 2014. Han har nu 
søgt nye veje, og er fra 1. marts blevet 
ansat som sognepræst i Ribe ved Sankt 
Katharine-Kalvslund-Obbekær pasto-

rat. Imens vi venter på at få fastansat 
en ny sognepræst i embedet, bliver 
stillingen passet af Katrine Gaub, der 
siden 1. december 2018 har været vikar 
i Ølgod, Bejsnap og Strellev kirker. 

Tak for et godt og konstruktivt samar-
bejde skal lyde til Kevin Asmussen, og 
velkommen til Katrine Gaub. 

Ole Witte Madsen samt  
Vilslev og Hunderup menighedsråd



4 5

Vikarpræst til 
Jernved, Hjortlund og 

Gredstedbro kirker
Den 1. marts 2019 tiltræder jeg præ-
steembedet ved Jernved, Hjortlund og 
Gredstedbro kirker som vikar, indtil 
der igen kan blive ansat en ny, fast præst 
i sognene.

Jeg er opvokset i det midtjyske og blev 
i 2011 færdiguddannet som teolog fra 
Københavns Universitet. Siden min or-
dination som præst har jeg virket i både 
landsogne og bysogne i Haderslev og 
Ribe stifter. Jeg har altid været meget 
glad for virket som præst. For et par år 
siden besluttede min familie og jeg, at vi 
gerne ville bo i vores eget hus, som lig-

ger tæt på Ribe, og derfor har jeg valgt 
at blive vikar for en periode for at gøre 
dette muligt. Jeg er gift med Troels, som 
er musiker og sangskriver, og vi har to 
børn på 12 og 15 år.

Jeg ser frem til at møde alle jer, som 
bor og har tilknytning til Gredstedbro, 
Hjortlund og Jernved, og her tage del i 
(kirke-)livet i sognene. Selvom jeg ikke 
bor inden for sognegrænserne, kan man 
altid komme i kontakt med mig pr. tele-
fon 75 43 50 34 og e-mail (KG@KM.DK ).

Katrine Gaub
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Fastelavnsgudstjeneste i 
Hunderup og Vilslev kirker

Traditionen tro holder vi igen 
i år fastelavnsgudstjeneste, 
hvor alle er velkomne til at 
møde udklædte op i kirken. 
Vi holder en halv times børne-
gudstjeneste, før vi drager hen 
til forsamlingshuset, hvor vi 
slår katten af tønden. Hold øje 
med info på plakater og opslag 
på de sociale medier. 

Tid: Søndag den 3. marts 
Sted: Hunderup Kirke kl. 9.30 
& Vilslev Kirke kl. 14.

Fastelavnsgudstjeneste 
i Gredstedbro Kirke

Vi glæder os til at se børn og 
voksne til en festlig og børne-
venlig fastelavnsgudstjeneste, 
hvor børn meget gerne må 
komme udklædte.

Efter gudstjenesten går vi over 
i Sognehuset, hvor vi slår kat-
ten af tønden, og hvor menig-
hedsrådet byder på boller, saft 
og kaffe.

Tid: Søndag, d. 3. marts kl. 14
Sted: Gredstedbro Kirke og 
Sognehuset
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Hvad nytter det at 
samle penge ind? 

Det er vigtigt, at vi hjælper dem, der ikke har samme gode vilkår, som de fleste 
af os. Derfor samler vi på søndag ind til Folkekirkens Nødhjælp. Men nytter 
det? Gør det egentlig nogen forskel? 

Vi mødes for at blive klogere på, hvad Folkekirkens Nødhjælp bruger penge 
på, og om det overhovedet nytter noget at gå ud på gaderne for at samle ind. 
Konfirmander og deres forældre er særligt inviterede, men alle er naturligvis 
velkomne. Der er mulighed for at stille spørgsmål og debattere indsamlingen. 
Der er oplæg og workshops samt kaffe, te, sodavand og kage. 

Tid: Torsdag den 7. marts kl. 19
Sted: Samlingssalen ved hallen i Hunderup (Kjærgårdsvej 9, 6740 Bramming)

Babysalmesang:  
I østen stiger solen op 

Har du et barn i alderen fra 0–12 måneder – så har vi et godt tilbud! 

Vi inviterer dig til babysalmesang; en hyggelig måde at synge salmer og være 
sammen med dit barn på. Babysalmesang foregår i Hunderup Kirke med op-
start torsdag d. 7. marts kl. 11.00 - 11.40. 

Sæt kryds i kalenderen d. 7/3, 14/3, 21/3 og 28/3. M edbring en lille dyne, bar-
net kan ligge på undervejs. Efter babysalmesangen byder vi på kaffe og te samt 
en småkage og hyggesnak. 

Tilmelding eller spørgsmål til forløbet skal ske til organist og musikpædagog 
Dorte Grangård Olesen på tlf. 21 74 30 10, dortegrangaard@mail.dk 

Tid: Torsdage i marts, kl. 11 
Sted: Hunderup Kirke
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Tag godt imod KONFIRMANDERNE I HUNDERUP
ved Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling

”Vi klæder verden på til et klima under forandring”
Søndag, den 10. marts 2018

Vi vil gerne gøre en indsats for at klæde verden på til et klima under forandring, og 
kommer rundt i sognet efter gudstjenesten, dvs. kl. 10.30 – ca. 13.00. 

Det er ikke sikkert vi når ud til alle for det vil kræve mange indsamlere, men vi gør 
hvad vi kan for at nå mest muligt.

Har du tid og lyst til at hjælpe med indsamlingen, så kontakt Lena fra menighedsrå-
det på 20623097 og hør mere.

Derfor samler vi ind 
Når kloden rammes af klimaforandringer går det ud over os alle, men det rammer 
særligt stærkt i verdens fattigste lande. Her er man ikke klædt på til det nye klima, og 
der er intet forsvar for oversvømmelser, tørke og orkaner. Det gode er, at der findes 
løsninger, og vi kender dem. Derfor samler i år ind til broer, diger, opsamlingssøer 
– og vi samler ind til klimaresistente afgrøder, drikkevand og innovative løsninger. 

Når vi ikke forbi hos dig eller er du ikke hjemme kan du sende et beløb på:
Mobile Pay  114400 eller ved bankoverførsel til reg: 4183 – kontonr: 7002300.

Tid: Søndag den 10. marts kl. 9.30
Sted: Hunderup Kirke 
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Hyggelige sangaftener i 
Vilslev konfirmandstue

Siden 1972 har vi haft tradition for at mødes den første mandag i måne-
den i vintertiden for finde varme og livsglæde gennem hyggeligt samvær 
og fællessang fra Højskolesangbogen. Som regel står Roll Præstegaard for 
valg af sange, imens Dorte Grangård Olesen spiller på klaver. Vi har flyttet 
en sangaften fra den 4. marts til den 11. marts, hvor sognepræst Ole Witte 
Madsen vælger sange og fortæller undervejs, og hvor Dorte sørger for mu-
sikken. Den sidste gang vi mødes i denne sæson, er mandag den 1. april. 
Man medbringer selv lidt kaffe og kage til pausen.

Tid: mandag den 11. marts kl. 19, mandag den 1. april kl. 19.00
Sted: Vilslev konfirmandstue 

Samtalecafé i  
Vilslev præstegård 

Ønsker du at blive lidt klogere på kristendom og den kristne tro? Kom med 
og deltag i snakken over en kop kaffe og noget kage. Der vil være et kort op-
læg, og så snakker vi ud fra det. Der er god mulighed for at spørge, snakke 
og debattere, og formålet er, at vi bliver klogere. Vi mødes i præstegårdens 
hyggelige stue, alle er velkomne, og der kræves ikke en stor viden for at 
deltage. Tilmelding er ikke nødvendig.

Torsdag den 14. marts kl. 19-21 

Dommedag – hvordan skal vi forstå det? Hvad betyder det for os? 

Idé og arrangement:
Lissy Hansen, Kirsten Blom, Ole Witte Madsen



10

Forårskoncert med  
“Den Danske Salmeduo” i Jernved kirke
Den Danske Salmeduo består af Hans Esbjerg på 
klaver og Christian Vuust på saxofon og klarinet. 
Duoen har siden 1996 givet over 400 koncerter i 
kirker og på spillesteder, og har seks anmelderroste 
cd’er bag sig. Den røde tråd er de utroligt smukke 
og livskraftige salmer, som den danske musiktra-
dition er beriget med - med melodier og harmo-
nier enhver moderne komponist kan misunde. 
Mange af disse salmer har været en del af almindelige danskeres hverdag i hundreder af 
år. Med andre ord er salmerne danske klassikere, sange der bliver stående.

Den Danske Salmeduo har lavet en række spændende og stemningsfulde nye bud på 
hvordan disse sange kan spilles - med respekt for det musikalske udgangspunkt og 
fornemmelse for den tekstlige baggrund.

Tilhørerne inviteres med på en medrivende rejse gennem århundreders kirkemusik, 
i et frugtbart møde mellem den nordiske folketones enkelhed, den klassiske musik-
traditions nænsomhed og den amerikanske jazztraditions legende improvisationer.

Tid: Torsdag, d. 21. marts kl. 19
Sted: Jernved Kirke

- Aktivitetsudvalget for Jernved og Hjortlund sogne

Vil du konfirmeres i 2020 i Vilslev 
eller Hunderup kirker? 

Søndag den 17. marts kl. 11 begynder vi med gudstjeneste i Hunderup Kirke, hvor-
efter vi går over i Samlingssalen for at spise en let frokost. Her fortæller jeg lidt om 
konfirmationen og om, hvordan undervisningen forløber og foregår. Forældre og sø-
skende er meget velkommen til gudstjeneste og mødet i Samlingssalen. Det er muligt 
at aflevere indskrivningsblanketten eller udfylde en ved mødet. Har du spørgsmål 
eller kommentarer, må du endelig kontakte mig. 

Tilmelding til frokosten skal ske til mig senest tirsdag den 12. marts. 

Konfirmationerne i 2020 afholdes søndag den 26. april kl. 10 i Vilslev Kirke og søn-
dag den 3. maj kl. 10 i Hunderup Kirke. 

Ole Witte Madsen
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Gudstjeneste ved konfirmanderne 
Konfirmanderne står for en del af liturgien ved denne gudstjeneste. Bagefter går kon-
firmander samt deres forældre og eventuelt søskende over i konfirmandstuen, hvor 
vi får pizza. Her vil jeg fortælle om konfirmationen, og vi skal have en dyst: Er du 
klogere end en konfirmand? 

Alle er velkone til gudstjenesten. 

Tid: Søndag den 24. marts kl. 11 
Sted: Vilslev Kirke og konfirmandstue

Ole Witte Madsen

Samtalesalon i Hunderup 
En samtalesalon er et samlingspunkt for folk, der gerne vil snakke med hinanden 
på en ny måde. Mest af alt minder det om at tilbringe en hyggelig aften på en cafe. 
Forskellen er bare, at til samtalesaloner kan man sagtens møde op alene, for salon-
værterne sørger for, at du kommer i snak med de andre spændende gæster uden at 
skulle bruge tid på at spørge “Nå, hvad laver du så?”. 

Opsummeret så er formål med samtalesaloner:
1) Uforstyrret samtaletid: De gode samtaler er målet i sig selv. Det bliver mellem jer, 
hvad I snakker om. Ingen forstyrrende mobiltelefoner – kun andre samtalelystne gæster.
2) Møder med mennesker, der ikke ligner én selv: Lysten til at lytte og få indblik i, 
hvordan og hvorfor andre tænker og lever som de gør. Og modet til at blive udfordret 
på sine egne holdninger.
3) Faste rammer: Værter og spørgsmål, der sikrer, at alle finder nogen at tale med – 
og hurtigt kommer i gang med at tale om noget interessant.
4) Alle snakker med og snakker sammen: Ingen passive tilhørere, kværulanter eller 
kedelige foredrag — kun nysgerrige samtalepartnere.
5) Alle mennesker er spændende samtalepartnere: Troen på, at vi hver især har en 
masse at sige om livets og samfundets store emner. Og at Samtalesalonerne er en god 
måde at øve sig i at ytre sig.

Det er gratis at deltage, og man behøver ikke tilmelde sig. Vi byder på kaffe, te og kage. 

Emne: Nærvær

Tid: Torsdag 28. marts kl. 20-22 

Sted: Klublokalet ved hallen i Hunderup. 
Idé og arrangement:

Mette Bjergmark i samarbejde med Hunderup menighedsråd
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Foredrag med Camilla Kjems: 
Du skal turde elske først

Hvordan lever og nyder man sit liv 
i en tid, hvor stress og angst sender 
historisk mange til tælling? Hvor-
dan finder du modet til at være den, 
du er? Til at elske uden forbehold? 
Til at give dig hen til nydelsen uden 
skam? De spørgsmål stiller Camilla Kjems, succesrig chef-
redaktør og mor til tre – og gennem 20 år depressions- og 
angstramt – til psykologer, præster, terapeuter og en hjerne-
forsker i sin nye bog. Deres svar og Camillas egen mentale 
pilgrimsrejse viser en ny, opløftende og modig vej, hvor psy-

kisk sårbarhed vendes til den største styrke, for det forunderlige sker, når du ser din 
sårbarhed, angst og ensomhed i øjnene.

Camilla Kjems. F. 1974, er retoriker og har siden 2011 været chefredaktør for Femina, 
hvor hun er kendt for sine ærlige og hudflettende ledere om kvindeliv og kvindesind. Hun 
udgav sin første bog, «Du skal turde elske først» i efteråret 2018.

Tid: Torsdag, d. 4. april kl. 19
Sted: Sognehuset i Gredstedbro

- Aktivitetsudvalget for Jernved og Hjortlund sogne

Kirke for de små
Kirke for de små er korte gudstjenester for dagplejebørn og børnehavebørn, hvor 
søskende, forældre, og bedsteforældre er meget velkommen til at deltage. Vi mø-
des fire gange om året til påske, pinse, høst og jul. Gudstjenesterne foregår i bør-
nehøjde, og vi synger både salmer og børnesange, hører en kort fortælling, leger 
og lytter. Vi er i kirken omkring en halv time, hvorefter vi atter går hver til sit. 

Tid og sted: 
Hunderup kirke onsdag den 3. april kl. 9.30 (påske), samt onsdag den 29. maj kl. 
9.30 (pinse) 

Vilslev Kirke onsdag den 10. april kl. 10 (påske), samt onsdag den 12. juni kl. 10 
(pinse) 
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Guldkonfirmander i Vilslev og Hunderup
Traditionen tro inviterer vi guldkonfirmanderne til gudstjeneste i den kirke, hvor de 
blev konfirmeret for 50 år siden. Det er en god måde at mødes på og få et gensyn med 
kirken. Hvor meget er mon forandret? I hvert fald er præsten en anden end dengang, 
og mon ikke der også er sket andre ting i og omkring kirken siden 1969? 

Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved et glas champagne og kransekage, og 
fra kirken fortæller vi lidt om de forandringer, der er sket igennem de seneste 50 år. 
Guldkonfirmanderne bliver særligt inviterede til gudstjenesten, men alle er naturlig-
vis velkomne. 

Tid og sted: 
Søndag den 7. april kl. 11 i Vilslev Kirke.
Søndag den 14. april kl. 11 i Hunderup Kirke. 

Fernisering af konfirmandikoner
Som en del af konfirmationsundervisningen arbejder kon-
firmanderne i løbet af foråret med ikoner. Vi får besøg af en 
kyndig ikonmaler, der vil fortælle om ikonmaleriernes hi-
storie og som vil lære konfirmanderne selv at male et ikon. 

Konfirmanderne skal male deres ikon ud fra det skriftord, 
de vælger til deres konfirmation.

Det bliver derfor vidt forskellige ikoner, konfirmanderne 
kommer til at lave.

For at vi alle får mulighed for at se deres ikoner, er der fer-
nisering af ikonerne efter gudstjenesten i 

Gredstedbro Kirke d. 14. april kl. 11 (Palmesøndag)

Her vil det være muligt at 
tage sig god tid til at se de 
mange forskellige ikoner. 
Konfirmanderne vil være 
til stede, og derfor er der 
også mulighed for at spør-
ge ind til tankerne bag 
ikonernes udformning.
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Kl. Kirke Sognepræst Øvrigt

Søndag d. 3. marts: Fastelavn       (læs mere på side 6) 
kl. 9.30 Hunderup Ole Witte Madsen med tøndeslagning i Sejstrup Forsamlingshus
kl. 14 Vilslev Ole Witte Madsen med tøndeslagning i Vilslev Forsamlingshus
kl. 14  Gredstedbro Katrine Gaub med tøndeslagning i Sognehuset

Søndag d. 10. marts: 1. søndag i fasten   
kl. 9.30 Hjortlund Katrine Gaub 
kl. 9.30 Hunderup Ole Witte Madsen Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp 
   (s. 8)
kl. 11 Jernved Katrine Gaub 
kl. 11 Vilslev Ole Witte Madsen 

Søndag d. 17. marts: 2. søndag i fasten   
kl. 9.30 Gredstedbro Ole Witte Madsen 
kl. 11 Hunderup Ole Witte Madsen Indskrivning af konfirmander + frokost (s. 10)

Søndag d. 24. marts: 3. søndag i fasten   
kl. 9.30 Hjortlund Ruth Svendsen 
kl. 9.30 Hunderup Ole Witte Madsen kirkekaffe
kl. 11 Jernved Ruth Svendsen 
kl. 11 Vilslev Ole Witte Madsen Konfirmandgudstjeneste (s. 11) 

Søndag d. 31. marts: Midfaste   
kl. 9.30 Gredstedbro Katrine Gaub 
kl. 9.30 Vilslev Ole Witte Madsen kirkekaffe
kl. 11 Jernved Katrine Gaub 
kl. 11 Hunderup Ole Witte Madsen 

Søndag d. 7. april: Mariæ bebudelsesdag   
kl. 9.30 Hjortlund Ole Witte Madsen 
kl. 11 Vilslev  Ole Witte Madsen Guldkonfirmander (s. 13)

Søndag d. 14. april: Palmesøndag   
kl. 9.30 Jernved Katrine Gaub 
kl. 9.30 Vilslev Ole Witte Madsen kirkekaffe
kl. 11 Gredstedbro Katrine Gaub Fernisering af konfirmandikoner (s. 13)
kl. 11 Hunderup Ole Witte Madsen Guldkonfirmander (s. 13)

Torsdag d. 18. april: Skærtorsdag   
kl. 17 Hunderup Begge præster Påskemåltid (s. 16)

Fredag d. 19. april: Langfredag   
kl. 9.30 Vilslev Ole Witte Madsen 
kl. 11 Gredstedbro Katrine Gaub 
kl. 11 Hunderup Ole Witte Madsen 

Gudstjenesteliste for marts, april og maj 2019
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Søndag d. 21. april: Påskedag   
kl. 9.30 Hjortlund Katrine Gaub 
kl. 9.30 Hunderup Ole Witte Madsen kirkekaffe
kl. 11 Jernved Katrine Gaub 
kl. 11 Vilslev Ole Witte Madsen 

Søndag d. 22. april: Anden Påskedag   
kl. 16 Hjortlund Katrine Gaub Liturgisk gudstjeneste med Gredstedbro
   Egnskor (s. 16)

Søndag d. 28. april: 1. søndag efter Påske   
kl. 9.30 Gredstedbro Katrine Gaub Konfirmation 
   (læs mere om konfirmationer s. 24)
kl. 10 Vilslev Ole Witte Madsen Konfirmation
kl. 11 Hjortlund Katrine Gaub Konfirmation

Søndag d. 5. maj: 2. s.e. påske   
kl. 10 Hunderup Ole Witte Madsen Konfirmation
kl. 10.30 Jernved Katrine Gaub Konfirmation

Søndag d. 12. maj: 3. s.e. påske   
kl. 9.30 Gredstedbro Katrine Gaub 
kl. 9.30 Hunderup Ole Witte Madsen kirkekaffe
kl. 11 Jernved Katrine Gaub 
kl. 11 Vilslev Ole Witte Madsen Forårsgudstjeneste + frokost (se side 17)

Fredag d. 17. maj: Store Bededag   
kl. 9.30 Hunderup Katrine Gaub 
kl. 11 Hjortlund Katrine Gaub Med varme hveder (s. 19)

Søndag d. 19. maj: 4. s.e. påske   
kl. 9.30 Vilslev Katrine Gaub kirkekaffe
kl. 11 Gredstedbro Katrine Gaub 

Søndag d. 26. maj: 5. s.e. Påske   
kl. 9.30 Hjortlund Ole Witte Madsen 
kl. 11 Hunderup Ole Witte Madsen 

Torsdag d. 30. maj: Kristi Himmelfartsdag   
kl. 9.30 Hunderup Ole Witte Madsen 
kl. 11 Jernved Katrine Gaub 
kl. 11 Vilslev Ole Witte Madsen med undertekster og frokost (s. 19)

Søndag d. 2. juni: 6. s.e. Påske   
kl. 9.30 Gredstedbro Katrine Gaub 
kl. 9.30 Vilslev Ole Witte Madsen kirkekaffe
kl. 11 Jernved Katrine Gaub 
kl. 11 Hunderup Ole Witte Madsen 

Gudstjenesteliste for marts, april og maj 2019
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Gudstjeneste & påskemåltid 
Vi begynder med gudstjeneste i Hunderup Kirke, hvorefter vi går videre til Samlings-
salen, hvor vi nyder et påskemåltid. Kongeåpastoratets to præster, Katrine Gaub  og Ole 
Witte Madsen, deles om gudstjenesten. Det er gratis at deltage, og alle er velkomne. 

Kirkekoret deltager ved gudstjenesten, der har fokus på Jesu sidste måltid og discip-
lenes første nadver. Måltidet efter gudstjenesten består af urter, lam, brød - simpelt 
og velsmagende! 

Tilmelding til måltidet sker ved at afhente gratis spisebillet i Brugsen, ved Købman-
den eller hos graverne i Vilslev eller Hunderup kirker. 

Tid: Torsdag den 18. april kl. 17.00
Sted: Hunderup Kirke og Samlingssal 

Påskekoncert i Hjortlund Kirke
Som festlig afslutning på påsken har vi inviteret Gredstedbro Egnskor til at synge 
med til en liturgisk gudstjeneste i Hjortlund kirke, hvor påskens drama vil blive gen-
fortalt gennem bibeltekster og sang.  

Tid: Mandag, d. 22. april (2. påskedag) kl. 16
Sted: Hjortlund K irke

- Aktivitetsudvalget for Jernved og Hjortlund sogne

Småbørnsgudstjeneste 
Vi åbner kirkedøren til en kort gudstjeneste især for børn fra 1 til 3 år og deres forældre. 
Alle er dog velkomne til en gudstjeneste med fokus på kristendom i børnehøjde med 
sanglege, salmesang, bevægelse, bønner, forskellige musikinstrumenter og musik. 

Tid: Tirsdag den 30. april kl. 16.30 
Sted: Hunderup Kirke 
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Fællessang og koncert 
med Brammingkoret 

”Så syng da, Danmark, lad hjertet tale” 
står der på på ryggen af Højskolesang-
bogen. Denne torsdag aften vil vi lade 
sangen være vores livslyst, når Bram-
mingkoret besøger os. De vil både synge 
for os med nogle af deres numre, og de 
vil synge med os på nogle af de kendte 
sange, som næsten synger sig selv igen-
nem vore stemmer. 

Koncerten og fællessangen afrundes med en kort andagt, hvorefter vi får en tår 
kaffe i kirken. Alle er velkomne, og det er som altid gratis at tage del. 

Tid: Torsdag den 9. maj kl. 19.30 
Sted: Hunderup Kirke 

Forårsgudstjeneste 
med friske skud

Ligesom vi om efteråret fejrer høsten med særlige gudstjenester, indleder vi dette 
forår med en gudstjeneste, hvor vi fokuserer på alt det, der spirer og vokser såvel ude 
i vore haver og marker som inden i hver af os. Om efteråret takker vi for alt det, vi fik 
lov at høste, og om foråret sår vi i håb om, at vi må få en god høst. Vi sår og vander, 
men det er Gud, som giver vækst. 

Efter gudstjenesten byder vi på en let frokost i konfirmandstuen, hvorefter vi bytter 
frø og stiklinger. Måske har du en masse blomsterfrø, men mangler tomatfrø – eller 
omvendt? Tag dine frø og stiklinger med i små poser og potter, så samler vi dem på 
et fælles bord. Her kan man bytte én til én. Eller betale 5 kr. pr. stk. Pengene kommer 
i kirkens støttekasse til Kirkens Korshær samt Danske Sømands- og Udlandskirker. 

Det er gratis at deltage i gudstjeneste og ved frokost. Tilmelding af hensyn til maden 
skal ske til Ole senest den 7. maj på mobil 25 89 41 90, mail: om@km.dk 

Tid: Søndag den 12. maj kl. 11 
Sted: Vilslev kirke og konfirmandstue 
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Salmesang og varme 
hveder i Vilslev Kirke

Store Bededagsaften torsdag d. 16. maj 
kl. 19.00 med Jens Simonsen, salmedig-
teren fra Varde

- Nogle præster mener, at vi har de sal-
mer, vi skal have, og at vi ikke behøver 
flere, siger Jens Simonsen.

- Der er dog andre, som mener, at 
Grundtvig ikke lukkede døren til salme-
digternes værksted for bestandigt. Den 
gruppe hører jeg til, siger han.

Jens Simonsen er tidligere provst i Skjern, men bor i dag i Varde. Her bruger 
han en stor del af sin fritid på at skrive salmer, og han er bl.a. repræsenteret 
i salmebogstillæggene ”Lysets utålmodighed”, ”100 salmer” og ”Salmer og 
sange i skole og kirke”.

De nye salmer er skrevet i et noget mere moderne sprog end man er vant til 
fra de gammelkendte salmer. I salmen ”Gå på lige flisegange” skriver Jens 
Simonsen både om ”travle bilers fart” og ”det blege neonlys”.

- Jeg kan godt lide at arbejde med sproget – især det poetiske sprog - og jeg 
har forsøgt at gøre teksterne nutidige for at vise, at budskaberne i de gamle 
tekster stadig er relevante i dag, siger Jens Simonsen.

Også melodierne er nye. Blandt andre har jazzpianist og organist Willy Eg-
mose sat musik til en salme om Maria bebudelsesdag, der hedder ”Jorden 
skal danse”. En anden af de store danske jazzmusikere, Mads Vinding, har 
komponeret musikken til Allehelgenssalmen ”Nu står der blæst om cykelsti 
og gade”.

Tid: Torsdag den 16. maj kl. 19.00
Sted: Vilslev Kirke og konfirmandstue 
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Varme hveder i 
Hjortlund Kirke

Skikken med at spise varme hveder Store 
Bededagsaften kan dokumenteres tilbage til 
midten af 1800-tallet, men er sandsynligvis 
ældre. Baggrunden er, at selve Store Bededag 
skulle være en arbejdsfri bede- og bodsdag. 
Derfor skulle bagerne også have fri, og kunne 
altså ikke bage brød på selve dagen. Derfor 
bagte de hvedetvebakker aftenen før, som 
folk kunne købe for at spise (og evt. varme) 
dagen efter – altså på Store Bededag.

For at holde denne gode tradition ved lige, 
vil vi derfor efter gudstjenesten på St. Be-
dedag i Hjortlund kirke spise varme hveder!

Tid: Fredag, d. 17. maj kl. 11
Sted: Hjortlund kirke

- Aktivitetsudvalget for Jernved og Hjortlund sogne

Gudstjeneste med 
undertekster 

Selvom en film er på dansk, kan det nogle gange hjælpe at sætte undertekster på, 
så man får mere med. I denne gudstjeneste sætter vi undertekster på, så både præ-
diken og Bibelteksterne og alt andet kommer op på en storskærm. Gudstjenesten 
ligner sig selv med den vante liturgi samt både lys og lyd – og nu altså også under-
tekster. Prædikanten er Søren Skov Johansen, som er landdelspræst for hørehæm-
mede. Efter gudstjenesten går vi i konfirmandstuen, hvor vi får frokost og hvor 
Søren vil fortælle. 

Søndag den 17. november kl. 11 sætter vi undertekster på gudstjenesten i Hunderup 
Kirke, hvor der også er frokost bagefter. 

Tid: Torsdag den 30. maj kl. 11

Sted: Vilslev Kirke og konfirmandstue 
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Grundlovsmøde på Kjærgård
Traditionen tro samles vi til grundlovsmøde, hvor vi synger sammen, hører en taler, 
hygger os med kaffe og kage, og ser Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole lave 
opvisning. Det er endnu ikke afgjort, hvem der skal holde grundlovstale, mere info 
følger på plakater og sociale medier. 

Tid: Onsdag den 5. juni kl. 13.45
Sted: Kjærgård Landsbrugsskole 

Arrangeret af Hunderup Lokalråd i samarbejde med Kongeådal  
Husholdningsforening samt Vilslev og Hunderup menighedsråd 

Friluftsgudstjeneste i 
Vilslev præstegårdshave 

Kom med os ud un-
der den åbne som-
merhimmel, hvor vi 
fejrer pinsegudstjene-
ste i Guds skønne na-
tur; en natur, der også 
kan være lumsk og lu-
nefuld med sommer-
regn og uvejr, men 
vi håber det bedste. 
Hvis vejret er imod 
os, trækker vi inden-
for i Vilslev Kirke. 

Der vil være livemu-
sik, børnehjørne, sang 
og samvær. Gudstje-
nesten forestås af Kongeåpastoratets to præster, Katrine Gaub og Ole Witte Madsen. 

Efter gudstjenesten hygger vi med eftermiddagskaffe på plænen, så tag en stol og et 
tæppe med samt madkurv. Der er fin adgang for kørestole og barnevogne, der er gode 
(handicapvenlige) toiletforhold, og vi opsætter lydanlæg.

Tid: Mandag den 10. juni kl. 14
Sted: Vilslev præstegårdshave 
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Årets sogneudflugt for 
Jernved og Hjortlund sogne: 

onsdag d. 12. juni
Afgang fra:
kl. 8.45 – Jernved kirke
kl. 9.00 – Sognehuset i Gredstedbro
kl. 9.15 – Hjortlund kirke

Turen går i år til Rødding Højskole, 
hvor vi ved ankomst spiser morgen-
mad og derefter skal synge og høre 
foredrag. Vi slutter på højskolen 
med at spise frokost.

Derefter tager vi til Emanuel 
Forsamlingshus i Skærbæk, 
hvor vi skal møde Tove og Jo-
hannes Tersbøl, som vi ken-
der fra sidste års julefest på 5. 
juledag. 

Til sidst tager vi forbi den 
smukke Brøns Kirke, hvor 
vi får en rundvisning, 
og derefter slutter vi 
af med kaffebord på 
Brøns Kro.

Vi er hjemme ca. kl. 17.

Pris: kr. 200,- som betales kontant i bussen.

Tilmelding senest fredag, d. 7. juni til
Alice Børsting på tlf. 75 43 15 36 eller mail: aliceborsting@stofanet.dk

Vi håber på en solrig og fantastisk dag med sang, snak og godt humør – vi glæder os 
til at se jer!

- Aktivitetsudvalget for Jernved og Hjortlund sogne
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Sankt Hans på 
Børnetoften i Vilslev

Øst for Vilslev Kirke ligger Børnetoften, hvor vi igennem en del år har 
samledes for at fejre Sankt Hans. Menighedsrådet inviterer sognet og an-
dre, der har lyst til at samles til bål og hygge en sommeraften. Bålet stables 
af frivillige, og det plejer at nå en anseelig højde. Heksen laves af den kom-
munale dagpleje, og kaffe med kage sælges af Kongeådal Husholdnings-
forening. Sognepræst Kevin Asmussen holder båltale, og vi plejer at have 
en hyggelig aften, hvor vi hilser på hinanden og lader snakken gå. 

Tid: Søndag den 23. juni kl. 20 
Sted: Børnetoften ved Vilslev Kirke 

Onsdagsklub
Onsdagsklubben er for alle, som har lyst til at give liv til Sognehuset med 
samtale og samvær.

Det er altid første onsdag i måneden fra kl. 10-12 (i Sognehuset, Gredsted-
bro), og kaffetjansen går på skift.

Onsdag d. 6. marts: Sigrid og Jens Verner Jensen fortæller om deres 
 arbejde med at hjælpe flygtninge

Onsdag d. 3. april: Francis Jordt – som tidl. har klippet julehjerter hos 
 os – kommer og viser og fortæller om gækkebreve

Onsdag d. 1. maj: Hygge og snak. Sidste gang før sommeren 

- Aktivitetsudvalget for Jernved og Hjortlund sogne
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Kalenderoversigt for arrangementer

Torsdag 7. marts Kl. 11 Babysalmesang (side 7)

Torsdag 7. marts Kl. 19 Infomøde om Folkekirkens Nødhjælp (side 7)

Søndag 10. marts Kl. 10.30
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp  
(side 8)

Mandag 11. marts Kl. 19 Sangaften i Vilslev konfirmandstue (side 9)

Torsdag 14. marts Kl. 19 Samtalecafé i Vilslev præstegård (side 9)

Torsdag 21. marts Kl. 19
Jernved Kirke: Forårskoncert med Den Danske 
Salmeduo (side 10)

Torsdag 28. marts Kl. 20 Samtalesalon i Hunderup (side 11)

Onsdag 3. april Kl. 9.30 Kirke for de små i Hunderup (side 12)

Torsdag 4. april Kl. 19
Foredrag med Camilla Kjems: Du skal turde elske 
først (side 12)

Onsdag 10. april Kl. 10 Kirke for de små i Vilslev (side 12)

Mandag 22. april Kl. 16
Hjortlund Kirke: Liturgisk gudstjeneste med Gred-
stedbro Egnskor (side 16)

Tirsdag 30. april Kl. 16.30 Småbørnsgudstjeneste i Hunderup (side 16)

Torsdag 9. maj Kl. 19
Fællessang og koncert med Brammingkoret  
(side 17)

Torsdag 16. maj Kl. 19 
Fællessang med Jens Simonsen og varme hveder 
(side 18)

Onsdag 5. juni Kl. 13.45 Grundlovsmøde på Kjærgård (side 20)

Onsdag 12. juni Hele dagen
Sogneudflugt for Jernved og Hjortlund sogne  
(side 21)

Søndag 23. juni Kl. 20 Sankt Hans på Børnetoften i Vilslev (side 22)
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Konfirmandlister 
Konfirmationen er et af de bedste bindeled mellem folket og kirken, og det er en fest for 
både kirken og familierne at kunne fejre de unges vej videre i livet under Guds velsignelse. 
Traditionen tro bringes navne og adresser på konfirmanderne, og i næste nummer af kir-
kebladet bringes konfirmationsbillederne. 

Søndag 28. april  
kl. 9.30 i Gredstedbro Kirke.

Karoline Frøkjær Bossen 
Kirkegade 10 
6771 Gredstedbro

Mie Skovsgaard Jørgensen 
Kløvermarken 3 
6771 Gredstedbro

Signe Schwabe Kjær 
Kongeåvej 1 
6771 Gredstedbro

Lasse Rise Larsen 
Sennepsmarken 39 
6771 Gredstedbro

Jeppe Frøkjær Lassen 
Kjærmarken 54 
6771 Gredstedbro

Mette Marie Kou Mogensen 
Jernvedvej 16 
6771 Gredstedbro

Nicklas Ilkjær Nyander 
Lupinmarken 6 
6771 Gredstedbro

Jasmin Linding Pedersen 
Vinkelvej 2 
6771 Gredstedbro

Jonathan Lund Puggaard-Nielsen 
Aavej 11 
6771 Gredstedbro 

Luka Ravn Lyon Thye Schmidt 
Sennepsmarken 18 
6771 Gredstedbro

Silje Emilie Schmidt 
Sennepsmarken 19 
6771 Gredstedbro

Søndag 28. april 
kl. 10 i Vilslev Kirke.   
Hilsener og telegrammer kan afleveres på 
dagen fra kl. 9 i kirkens våbenhus, hvor der 
står én til at tage imod og holde opsyn. 

Josefine Helle Enevoldsen 
Jedsted Klostervej 23 
6771 Gredstedbro 
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Marianne Caspersen Jessen 
Skråvej 3 
6771 Gredstedbro

Marie Lund 
Bjergvej 11 
6771 Gredstedbro

Freja Thorø Nielsen 
Nørrebyvej 22 
6771 Gredstedbro

Lasse Kruse Olesen 
Kongeådal 22 
6771 Gredstedbro

Lasse Clausen Sejerup 
Sønderbyvej 5 
6771 Gredstedbro

Søndag, d. 28. april  
kl. 11 i Hjortlund Kirke:

Emily Octavia Rudolph 
Hjortlundvej 52 
6771 Gredstedbro

Søndag den 5. maj  
kl. 10 i Hunderup Kirke.  
Hilsener og telegrammer kan afleveres på 
dagen fra kl. 9 i graverhuset på kirkegården, 
hvor der står én til at tage imod og holde 
opsyn. 

Ditte Dybdahl Andersen 
Kirketoften 25, Hunderup 
6740 Bramming

Mette Lundgaard Andersen 
Stratvej 4, Sejstrup 
6740 Bramming

Nellie Ørnskov Hermansen 
Nørlundvej 3E, Hunderup 
6740 Bramming

Mille Hessellund 
Ribevej 64, Sejstrup 
6740 Bramming

Frida Nørregård Knudsen 
Møllevænget 6, Hunderup 
6740 Bramming

Jessica Masiero Schultz 
Rønnesvinget 5 
6740 Bramming

Teresa Marie Rosengaard Søgaard 
Ribevej 70 
6740 Bramming

Søndag, d. 5. maj  
kl. 10.30 i Jernved Kirke:

Signe Dixen Beck 
Holtsagervej 9 
6771 Gredstedbro

Lasse Højer Knudsen 
Puggårdsvej 89 
6771 Gredstedbro

Jannik Pedersen 
Holtsagervej 25 
6771 Gredstedbro

Caroline Bechsgaard Senniksen 
Plougstrupvej 7 
6771 Gredstedbro

Øvrige:

Emma Sofia Edmundsdóttir Djurhuus 
Majsmarken 14 
6771 Gredstedbro 
Konfirmeres i Hovs Kirke på Færøerne  
d. 14. april

Kasper Toft Høi 
Kalvslund Møllevej 7 
6760 Ribe 
Konfirmeres i Kalvslund Kirke d. 28. april
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Døbte
Hjortlund sogn 

Søndag den 16. december fik Pernille Tang Mathiesen og Asbjørn Frølund Holm døbt de-
res søn Christian Tang Holm. 

Hunderup sogn 

Søndag den 25. november fik Pernille Lassen og Jeppe Uldbæk Iversen døbt deres datter 
Mie Uldbæk Lassen. 

Søndag den 2. december fik Line Boye Juul og Christian Jensen døbt deres søn Carl Juul 
Jensen. 

Søndag den 9. december fik Sebine og Michael Esbjerg Thomsen døbt deres datter Laura 
Esbjerg Thomsen. 

Jernved sogn (Gredstedbro og Jernved kirker) 

Søndag den 25. november fik Camilla Sandra Mortensen og Dennis Breinholm Laursen 
døbt deres datter Ellinor Sandra Laursen. 

Søndag den 13. januar fik Pernille Bergenhammer Larsen og Simon van Vulpen døbt deres 
søn Milan Bergenhammer van Vulpen. 

Viede og kirkeligt velsignede 
Hunderup sogn

Lørdag den 19. januar blev Sarah Alison Stone og Søren Lodskou Sørensen viet. 

Døde i sognet samt begravet eller bisat på pastoratets kirkegårde
Hjortlund sogn

Onsdag den 19. december blev Karen Bothilde Nielsen (27. juni 1925-14.december 2018) fra 
Hjortlund sogn begravet på Obbekjær kirkegård. 

Hunderup sogn

Lørdag den 24. november blev Niels Christian Hindkjær Nagstrup (14. maj 1933-16. no-
vember 2018) fra Bramming sogn bisat fra Hunderup Kirke, og urnen nedsat på Hunderup 
kirkegård. 

Kirkebogen 
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Jernved sogn (Gredstedbro og Jernved kirker)

Fredag den 30. november blev Vagner Andreas Petersen (17. marts 1934- 25. november 
2018) fra Jernved sogn bisat fra Hjerpsted Kirke, og urnen nedsat på Hjerpsted kirkegård. 

Onsdag den 30. januar blev Sonja Karoline Smidt (3. marts 1952 – 22. januar 2019) fra 
Lønne sogn bisat fra Jernved Kirke, og asken spredt over havet.

Fredag den 1. februar blev Hardy Karlo Stoustrup Nielsen (19. december 1957 – 26. januar 
2019) bisat fra Gredstedbro Kirke, og urnen nedsat på Gredstedbro kirkegård.

Tirsdag den 12. februar blev Jytte Bjerre Jakobsen (7. december 1940 – 8. februar 2019) 
bisat fra Gredstedbro Kirke, og urnen nedsat på Gredstedbro kirkegård. 

Vilslev sogn 

Onsdag den 19. december blev Helga Sigaard (3. februar 1924-13. december 2018) fra 
Vilslev sogn begravet på Vilslev kirkegård. 

Torsdag den 27. december blev Aksel Hansen (20. september 1927-20. december 2018) fra 
Vilslev sogn bisat fra Vilslev Kirke, og urnen nedsat på Vilslev kirkegård. 

Ferie- og fridage 
Sognepræst Ole Witte Madsen har fri 6. april, 16. april, 17.-19. maj, 24.-25. maj, 22.-
23. maj og sommerferien holder han fra 28. juni til 19. juli. Weekenden den 14.-16. 
juni er han på tur med sidste års konfirmander (seniorkonfirmander) fra Vilslev og 
Hunderup sogne.

Sognepræst Katrine Gaub holder friweekend den 23.-24. marts samt den 25.-26. maj.
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TELEFONLISTE m.m.
Sognepræster 
Ole Witte Madsen (kirkebogsførende), 
Vilslevvej 67, Vilslev, 6771 Gredstedbro
Tlf. 75 43 10 59. Mail: om@km.dk
Mandag er fridag
Primært tilknyttet Vilslev og Hunderup Kirker

Katrine Gaub
Præstekontor: Sognehuset, Andelsgade 2, 
6771 Gredstedbro
Tlf. 75 43 50 34. Mail: kg@km.dk 
Mandag er fridag
Primært tilknyttet Gredstedbro, Jernved og 
Hjortlund Kirker

Hjortlund sogn 
Menighedsrådsformand: Pia Skov.  
Tlf. 75 43 17 37. Mail: psskov@hotmail.com

Graver ved Hjortlund kirke: Tine Jensen. 
Tlf. 51 20 61 21.  
Mail: hjortlundkirke@gmail.com

Hunderup sogn 
Menighedsrådsformand: Lena Randrup, 
Tlf. 20 62 30 97.  
Mail: randrupxlassen@gmail.com

Graver: Lone Bruun, Tlf. 29 82 47 52. 
Mail: hunderupkirkegaard@hotmail.dk 
(Træffes bedst mandag-torsdag kl. 8-16)

Jernved sogn 
Menighedsrådsformand: Henriette Høyer. 
Tlf. 27 52 16 43.  
Mail: henriettehoyer@hotmail.com

Graver ved Jernved kirke: Karl Nikolaisen. 
Tlf. 21 47 45 80  
(Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 8-16) Mail: 
jernvedkirke@gmail.com

Graver ved Gredstedbro kirke: Laila Bruun. 
Tlf. 20 49 47 32  
(Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 8-16)  
Mail: gredstedbrokirke@gmail.com

Vilslev sogn 
Menighedsrådsformand: Ivan Binger,  
Tlf. 20 15 03 97, mail: binger@bbsyd.dk  

Graver: Jørn Thorlund Friis,  
Tlf. 51 26 02 90. Mail: vilslevkirke@bbsyd.dk 

Årg. 2019 nr. 1

”Kongeåpastoratet” udgives af menig-
hedsrådene og redigeres af sognepræsterne. 
Næste nummer udkommer omkring 1. juni 
2019. Tryk og layout: Grafisk Trykcenter 
A/S · www.gte.dk

Forsidefoto:  
Konfirmation ved Gredstedbro Kirke

For mere info om kirkerne  
– se Kongeåpastoratets hjemmeside:  
www.kongeaapastoratet.dk

Taxatjeneste 
og kirkebil 
Kirkebil til gudstjenester og kir-
kelige arrangementer kan bestil-
les hos Esbjerg Taxa på tlf. 75 14 
45 00. Oplys blot kontonummeret 
949 ved bestilling. Menighedsrå-
dene betaler kørslen. 

Besøg af præsterne
Vi kommer gerne på hjemmebe-
søg.  Hiv fat i os eller ring på 7543 
1059 (Ole) eller 7543 5034 (Katri-
ne), hvis du gerne vil have besøg. 
Vi besøger også gerne dig eller 
dine kære på sygehuset. Sig også 
bare til, hvis du ønsker altergang 
derhjemme, på plejehjem eller sy-
gehus. 

- Ole Witte Madsen og  
Katrine Gaub


