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Præstens klumme:
Juleaften er julemorgen!
-

Ja, du læste rigtigt: Juleaften er julemorgen!

Ordet advent kommer af det latinske Adventus domini, der betyder ”Herrens komme”.
I adventstiden venter vi på Herrens komme, på det lille barn, der fødes i stalden i Betlehem.
Adventstiden er ikke juletid, men en tid, hvor vi forbereder os til jul, og hvor vi spændt venter
på at fejre Jesu fødsel – og så er det jul ikke før.
Advent er ventetid. Det har vi danskere svært ved at forholde os til – ventetiden. Vi vil gerne
tage forskud på festlighederne og fejre jul lige fra julepynten ligger og frister i butikkerne og helt
frem til juleaften. Vi er et utålmodigt folkefærd – og det er i grunden sympatisk nok: at vi vil
forlænge og strække julens budskab om et lille barns fødsel, der fortsat ændrer verden og sætter
mennesker fri. Men lad os være tålmodige og vente – vente på julen. Adventstidens ”venten” er
ikke spildtid. Ventetid er en kærkommen tid til at dagdrømme, være i længslen, og ventetid er
mulighed for refleksion.
Juletid er dagene mellem den 25. december og nytår. Her fejrer og glædes vi ved Jesu fødsel og
alt det, Jesu liv har bragt med sig: at ulykke bliver til lykke, håbløshed til håb. Skyld vendes til
frihed.
Juleaften bliver anderledes i år, da covid-restriktionerne stadig er gældende. Derfor tilbydes i år
flere men lidt kortere juleaftensgudstjenester, end vi plejer i vores sognekirker.
Læs om dette andetsteds her i bladet.
Juleaften er julemorgen og julen varer helt frem til nytår. Så på trods af restriktioner, fejrer
vi jul, bare lidt anderledes – så: kom hid med din længsel, din tålmodighed og håb om bedre
tider…
Velkommen til gudstjenesterne i julen!

Sognepræst Anja Damkjær True

Kirke og sogn - Glamsbjerg og Køng 3

Julens gudstjenester
d. 23. og 24. december med tilmelding
Som det kan ses i gudstjenestekalenderen her i bladet, tilbydes flere gudstjenester Juleaften end vanligt. Det er nemlig menighedsrådets og personalets ønske, at ingen i år skal gå
forgæves til kirke.
Ved alle tjenester i Glamsbjerg Sogn overholdes naturligvis de restriktioner og forholdsregler,
som påbydes af myndighederne. Dette indebærer først og fremmest det gældende krav om et
begrænset antal kirkegængere til hver gudstjeneste i vores to kirker.
Derfor er der i år indført tilmelding for at kunne deltage i Juleaftens gudstjenester.
Ved tilmeldingen skal oplyses navn og telf. på tilmelderen og antal kirkegængere.
Tilmeldingen er således obligatorisk og
foregår udelukkende ved telefonisk henvendelse således:
Torsdag d. 17. december i tidsrummet kl. 10 – 14 på tlf. 64 72 18 38 (Kurt Hansen)
Fredag d. 18. december i tidsrummet kl. 10 – 14 på tlf. 26 80 30 08 (Gitte Schmidt)
Menighedsrådet

Menighedspleje er også julehjælp
Hvis man har lyst til og mulighed for at støtte
Glamsbjerg Sogns Menighedspleje, så kan det
gøres ved indbetaling på sognets MobilePaynummer 45137. Tak for ethvert bidrag.
Har du og din familie behov for julehjælp, kan
du søge om hjælp på følgende måde: skriv en
mail (adt@km.dk) eller et brev (Bodebjergvej
2, Køng, 5620 Glamsbjerg) med følgende
oplysninger: antal medlemmer i husstanden
(antal børn og alder), adresse og telefon4 Kirke og sogn - Glamsbjerg og Køng

nummer samt en kort beskrivelse af familiens
situation. Julehjælpen består af typisk dansk
julemad og godter samt små overraskelser.
Der bliver ikke uddelt rede penge.
Ansøgningen bliver behandlet diskret og
under tavshedspligten. Ansøgningen skal være
sognepræsten i hænde senest fredag
d. 11. december. Efter denne dato får man svar
på sin ansøgning.

Corona-aflysninger
Som det vil være bekendt var det i år ikke
muligt at fejre advent fredagen før 1. søndag
i advent, sådan som det i en længere årrække
har været traditionen. I samarbejde med
Foreningen Glamsbjerg og Lions Glamsbjerg
har Glamsbjerg Sogns del i festlighederne jo
været at markere højtiden med en andagt i
Glamsbjerg Kirke med festlig musik, oplæsning af bibeltekster v/de kommende konfirmander, en kort refleksion v/ sognepræsten,
en musikalsk overraskelse, medvirken af Korskolen og ikke mindst med et par traditionsrige adventssalmer i en propfyldt Glamsbjerg
Kirke. Lys fra alteret bliver til sidst båret ud
af kirken af et par konfirmander, som på den
måde tænder de første fakler i det stemningsfyldte optog, ofte med langt

over 300 deltagere, ned ad Nørregade til
Torvet og byens juletræ. Dette måtte
desværre aflyses.
Aflyses må desværre også Gummerup Skoles
og Assens Musikskoles julekoncert i Køng
Kirke, med bl.a. det stemningsfyldte Luciaoptog, hvor langt størstedelen af Gummerup
Skoles elever skulle medvirke, og kirken ville
være fyldt til bristepunktet. Og ikke nok
med det, den meget populære og velbesøgte
julekoncert i Glamsbjerg Kirke, arrangeret af
Assens Musikskole og Vestfyns Gymnasium,
har også måttet aflyses i år.
- men det skal nu nok blive jul alligevel...
Menighedsrådet

Minikonfirmander
I løbet af kort tid vil du, der går i 3. klasse på
Gummerup Skole, få et tilbud om at blive
minikonfirmand.
Vi begynder med en gudstjeneste i Køng Kirke
søndag den 3. januar, Helligtrekongers søndag,
kl. 14.00, hvor vi først plyndrer juletræet for guf,
og dernæst bærer vi træet ud.
Alle børn og barnlige sjæle er selvfølgelig velkomne – der er guf til alle!
Vi afslutter vores minikonfirmandforløb søndag den 31. januar i Køng Kirke
med gudstjeneste kl. 14.00. Tilmelding og yderligere information lægges
på Gummerup Skoles AULA.
Anja Damkjær True
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Kalender
DECEMBER

GLAMSBJERG

6. dec.

2. søndag i advent

13. dec.

3. søndag i advent

20. dec.

4. søndag i advent
Julen i Ord & Toner

16.00 JFJ

24. dec.

Juleaften
(kun med tilmelding)

13.30 JFJ
16.00 JFJ

25. dec.

1. Juledag

26. dec.

2. Juledag

10.00 JFJ*

31. dec.

Nytårsaften

14.00 JFJ

KØNG

10.30 JFJ
11.00 LH

10.30 JFJ
14.45 JFJ
10.00 JFJ*

JANUAR

3. jan.

Helligtrekonger
Vi bærer julen ud

10. jan.

1. søndag efter Helligtrekonger

17. jan.

2. søndag efter Helligtrekonger

24. jan.

Sidste søndag efter
Helligtrekonger

31. jan.

Septuagesima
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14.00 ADT
9.30 ADT*

11.00 ADT
11.00 LH *

9.30 ADT*
14.00 ADT
Minikonfirmandafslutning

FEBRUAR

GLAMSBJERG

KØNG

7. feb.

Seksagesima Kyndelmisse

16.00 ADT*

14. feb.

Fastelavnssøndag

21. feb.

1. søndag i fasten

11.00 LH

28. feb.

2. søndag i fasten

9.30 ADT*

11.00 ADT

7. marts

3. søndag i fasten

9.30 ADT

11.00 ADT*

14. marts

Midfaste

9.30 ADT*

21. marts

Mariæ Bebudelsesdag

28. marts

Palmesøndag

10.30 ADT*

MARTS

19.00 LH* Kirkernes
Pigekor medvirker
9.30 ADT*

11.00 ADT

APRIL

1. april

Skærtorsdag
(se dagspressen)

16.00 ADT
(se dagspressen)

2. april

Langfredag

10.30 ADT

4. april

Påskedag

9.30 ADT*

5. april

2. Påskedag

10.30 ADT
med vandring

11.00 ADT*

Vil man læse teksterne til dagens gudstjenester, kan man læse dem på www.bibelselskabet.dk
ADT: Sognepræst Anja Damkjær True /
LH: Sognepræst Leni U. Elgbjørn Hansen / JFJ: Jørgen Flensted-Jensen
*Gudstjenester med altergang.
Kirkebil til gudstjenester og andre arrangementer bestilles senest 2 timer før på: 65 50 50 50.
Hvis du er kørestolsbruger og har en hjælper med, der kan køre dig til og fra taxaen, skal du bestille kørsel
via Telekørsel på tlf. 63 11 22 55. Dette skal ske senest 2 timer inden gudstjeneste eller arrangement.
Udgiften til telekørsel kan du efterfølgende få refunderet ved henvendelse på kirkekontoret.
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Det sker
Julen i Ord & Toner
4. søndag i advent, d. 20. december
kl. 16.00 i Glamsbjerg Kirke
Giv dig selv en gave: en time, omgivet af kirkens mure,
hvor stemningen bliver sat med musik og læsninger
som hører advents- og juletiden til.

Vi bærer julen ud
Søndag d. 3. januar kl. 14.00 i Køng Kirke
Minikonfirmanderne plyndrer først juletræet i kirken for guf, og dernæst bærer de træet ud.
Alle børn og barnlige sjæle er selvfølgelig velkomne – der er guf til alle!

Kyndelmisse
Søndag d. 7. februar kl. 16.00 i Glamsbjerg Kirke
Kyndelmisse-gudstjeneste – tro det eller lad være! Lyset er på vej…
Kyndelmisse falder altid den 2. februar, 40 dage efter jul. Kyndelmisse er en lysfest, hvor vi
fejrer, at Jesus er kommet til verden som et lys i mørket. I Bibelen finder man beretningen om
den gamle mand Simeon, som bryder ud i lovsang, idet han tager den 40 dage gamle Jesus i
sine arme. Simeon kalder Jesus for ”et lys i verden”.
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Filmaften
Onsdag d. 10. februar kl. 19.00
i Glamsbjerg Biograf
Traditionen tro arrangerer menighedsrådet
en filmaften i den lokale biograf. Det er også
blevet en tradition at vise vinderen af den
prestigefyldte ”Gabrielprisen”, og prisen gik i
år til dramaet ”Onkel”.
Der går mange minutter, inden de første ord
bliver sagt i det stille drama. Filmen handler
om forholdet mellem en niece og en onkel,
der sammen bor på en gård i Sønderjylland.
Instruktør René Frelle Petersen har i sin
research til filmen boet og hjulpet til med
arbejdet på den gård, hvor filmen foregår, og
han har castet inden for en radius af 15 km
for at opnå den rette sønderjyske accent. De
to hovedroller spilles af virkelighedens onkel
og niece, Jette Søndergaard og Peter Hansen
Tygesen. Om filmen er det blevet sagt, at
det er en film, der tager fat i mantraet om
at rejse væk fra landet og ind til byen for at

realisere sig selv i stedet for at blive i lokalsamfundet, hvor man er vokset op. Det er en
stærk film, fordi den sætter spørgsmålstegn
ved, om man skal følge det mantra. Filmen
har modtaget en Bodil-filmpris i kategorien
”Bedste manuskript”, og derudover har den
modtaget yderligere en pris i Japan. Selv
om den er særdeles dansk i sit sønderjyske
ophav og lokation, er det centrale dilemma så
universelt, at filmen fik verdenspremiere og
endda vandt hovedprisen i Japan på ”Tokyo
International Film Festival”.
Filmen introduceres af bibliotekar Jørgen
Kristensen fra Assens Bibliotekerne.
Billetbestilling er påkrævet (kun 50 pladser
i salen) - og foregår fra www.glamsbjergbiograf.dk. Gratis adgang – først til mølle.

Aftengudstjeneste med Kirkernes Pigekor
Søndag d. 21. marts kl. 19.00 i Køng Kirke – Mariæ Bebudelsesdag
Kirkernes Pigekor havde planlagt en kortur til Færøerne i påsken 2020. Denne tur måtte desværre aflyses grundet Covid-19. Det var en stor skuffelse, men heldigvis var det muligt at flytte
turen til påsken 2021 og der krydses nu fingre for, at det lader sig gøre at gennemføre turen.
Koret skal til den sydligste ø, Suduroy, hvor de foreløbigt skal synge i Tvøroyri Kirke til gudstjeneste Palmesøndag og i øens kulturhus, Salt, hvor de giver en verdslig koncert. Koret skal
indkvarteres i en spejderhytte og i et nedlagt plejehjem, der er renoveret til overnatning.
Udover at synge skal koret naturligvis også på ture og nyde den storslåede færøske natur, så
vandtæt fodtøj og regnfrakker bliver obligatorisk i korkufferten! Kirkernes Pigekor vil ved gudstjenesten i Køng Kirke synge et udpluk af det repertoire, de tager med til Færøerne.
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Glamsbjerg Sogns Menighedsråd 2021 – 2024
På valgforsamlingen d. 15. september 2020
blev følgende valgt til Glamsbjerg Sogns
Menighedsråd:

listen fra valgforsamlingen det kommende
menighedsråd. Rådets funktionsperiode
gælder fra 1. søndag i advent 2020.

Gorm Nielsen
Grethe Bjært
John Jørgensen
Lene Haugaard Andersen
Ketty Olsen
Gitte Schmidt
Steen Jensen
Kurt Hansen

Rådet konstituerede sig på møde d. 18.
november.
Formand blev Grethe Bjært og
næstformand Lene Haugaard Andersen
Et varmt velkommen og et stort tillykke til
det nye råd skal lyde herfra – og naturligvis
især til de to nyvalgte medlemmer, Grethe
Bjært, Gummerup, tidligere formand for
Køng Sogns Menighedsråd, nu nyvalgt
medlem – og til Steen Jensen, Assens, som
er ny i menighedsrådsarbejdet i Glamsbjerg
Sogn. Et stort velkommen skal også lyde til
de tre nyvalgte suppleanter.

Suppleanter:
Kristine Eiler Ernst
Anne Marie Hansen
Debbie Paulse
Da der ved fristens udløb d. 13. oktober ikke
var indkommet alternative lister, aflystes
et evt. afstemningsvalg – og hermed udgør

Mikael Krarup, afgået menighedsrådsformand

Afgåede menighedsrådsmedlemmer
Efter to perioder (2012 – 2020) har Anne Carter valgt at forlade arbejdet i menighedsrådet.
Anne Carter lagde mange af sine kræfter i funktionen som formand for Aktivitetsudvalget og
som medlem af Byggeudvalget, og hun var i en periode også medlem af Børnekonfirmandudvalget (nu Minikonfirmandudvalget). Der skal lyde en varm tak til Anne Carter for hendes
indsats i menighedsrådsarbejdet.
Og efter tre perioder (2008 – 2020), heraf de sidste otte år som formand, har Mikael Krarup
også ønsket at udtræde af rådet. Mikael Krarup var tillige medlem af Aktivitetsudvalget, Kirkebladudvalget og Valgbestyrelsen. I de seneste otte år har han ligeledes været medlem af Fyens
Stiftsråd som menighedsrepræsentant for Assens Provsti. Også en stor tak til ham for hans
indsats i menighedsrådsarbejdet i Glamsbjerg Sogn.
Gorm Nielsen, næstformand
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Ny i menighedsrådet

Grethe Bjært

Steen Jensen

Nyvalgt - og igen medlem af menighedsrådet. Jeg fulgte opfordringer til at genopstille
og blev valgt. Mine overvejelser forud for
valget var ret enkle - det er et spændende
og givende arbejde, men også tidskrævende
og var tilbage for otte år siden ikke længere
foreneligt med mit arbejde og privatliv. Nu
glæder jeg mig til at finde min plads i det nyvalgte menighedsråd, og jeg vil som dengang
arbejde for, at rådet fortsat forvalter alle tildelte ressourcer på en ordentlig, forsvarlig og
gennemskuelig måde. En anden prioritering
i min tilgang til arbejdet i rådet vil være, at
alle kompetencer i menighedsrådet kommer
i spil i udviklingen og udførelsen af rådets
primære opgave, som er at skabe liv og vækst
i sognet.

I 2017 besluttede min kone og jeg at besøge
Glamsbjerg Kirke til en gudstjeneste. Vi er kirkevante, og vores daværende kirkes præst havde
netop skiftet embede. Vi stod derfor i en situation, hvor det var naturligt at prøve noget nyt.
Vi blev glædeligt overrasket. Efter gudstjenesten
tog vi begge hjem med et lille smil på læben, det
havde været en rigtig, rigtig god oplevelse. Siden
det første besøg i Glamsbjerg Kirke har vi løst
sognebånd, og det er blevet til mange smil siden.
Det er en fornøjelse at høre prædikener, deltage i
nadver, synge salmer, lytte til den fantastiske sang
og musik, og, ydmygt, selv synge med.
Min kone og jeg bor i Assens. Siden vores fire
børn er flyttet under eget tag, er der blevet lidt
mere fritid. Jeg er uddannet gartner og socialpædagog, og er beskæftiget som hjemmevejleder
for døve voksne i Fredericia Kommune.
Jeg er taknemmelig over at blive valgt til Glamsbjerg Menighedsråd - tak for tilliden. Jeg går
ind til arbejdet med stor ydmyghed, men også
bevidst om, at det er et særdeles vigtigt arbejde,
for folkekirken er ingen selvfølge.
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Hvad gør du ved:
Jordemoderen anmelder et barns fødsel.
Hvis I forældre ikke er gift og ønsker fælles
forældremyndighed, skal I via www.borger.
dk indtaste en Omsorgs- og Ansvarserklæring senest 14 dage efter barnets
fødsel.

Navngivning og dåb

Inden for barnets første 6 måneder skal
det navngives. Det kan ske ved dåb eller
ved navngivning. Ved dåb henvender man
sig til sognepræsten. Ved navngivning sker
det via www.borger.dk. Er man som barn
navngivet, kan man selvfølgelig efterfølgende blive døbt.

Konfirmation

Konfirmationsforberedelsen foregår på
7. klassetrin. På skolerne informeres om,
hvornår man kan tilmelde sig og hvordan.
Al øvrig information lægges på
www.glamsbjergkirke.dk
Man er selv ansvarlig for at trække oplysningerne dér. Konfirmation forudsætter
dåb.

Vielse

Ønsker I kirkelig vielse eller en velsignelse
af et borgerligt indgået ægteskab, så
kontakt sognepræsten. I forbindelse med
en vielse skal man via www.borger.dk indhente en prøvelsesattest, som på vielsesdagen højst må være 4 mdr. gammel. Det
er en god idé så tidligt som muligt at aftale
vielsesdato og tidspunkt.

Dødsfald

Ved dødsfald kontaktes sognepræsten,
med mindre man ikke ønsker gejstlig medvirken. Sognepræsten er begravelsesmyndighed og skal under alle omstændigheder
godkende den ønskede begravelsesform.
Det er vigtigt tidligt at kontakte præsten.
De fleste vælger også at bruge en bedemand. Præsten kan selvfølgelig kontaktes
allerede før et dødsfald og besøger gerne i
hjemmet eller på sygehus. Ligeledes er det
muligt for pårørende at få en samtale efter
begravelsen eller bisættelsen.

Samtale

Det er altid muligt af få en samtale med en
præst, enten i hjemmet, på sygehuset eller
i præstegården. Det er bedst at ringe og
aftale en tid med præsten.
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