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Glamsbjerg & Køng

Adresser &
telefonnumre:
Kirkekontor for Glamsbjerg Sogn/ Glamsbjerg
og Køng kirker:
Laila Venås, Bodebjergvej 2 (præstegården),
Køng, 5620 Glamsbjerg
Tlf.: 64 72 10 74. LV@km.dk
Tirsdag kl. 9 – 13 og torsdag kl. 12 – 16 for henvendelse om attester, navneændringer m.v.
Sognepræst: Anja Damkjær True, kbf
Bodebjergvej 2, Køng, 5620 Glamsbjerg
Tlf.: 64 72 10 74. adt@km.dk
Mandag fri.
Sognepræst: Leni Ulla Hansen
Langgade 34, Flemløse, 5620 Glamsbjerg
Tlf.: 64 72 10 23. luha@km.dk
Mandag fri.
Menighedsrådsformand:
Mikael Krarup, Byvejen 62, 5620 Glamsbjerg
Tlf.: 64 72 19 54/60 45 91 45.
krarupmikael@gmail.com
Graver:
Hanne Madsen (ledende graver)
Tlf.: 40 31 25 24. glamsbjerg.kirke@mail.dk
Organist:
Bent Nielsen, tlf. : 64 72 37 39
Kirkesanger:
Claus Berg, tlf. : 64 45 12 06

Hjemmeside:
www.glamsbjergkirke.dk
www.koengkirke.dk
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Forside:

Kunstneren Simon Aaen malede dette billede, ”Dåben,” i 2017. På sin hjemmeside skriver Simon Aaen, at troen og naturen er hans
arbejdsområde som billedkunstner og at han
ønsker, at hans værker skal udstråle naturens
kraft og skønhed.
Det må man i høj grad sige, at dette billede
viser.
Simon Aaen har udsmykket 4 kirker og 15
sognegårde og er en af landets yngste kirkekunstnere.
På hjemmesiden www.simonaaen.com kan
man læse om og se adskillige eksempler på
kirkekunst og andre malerier.
Vi er taknemmelige for, at vi har fået tilladelse til at bruge dette foto af værket på forsiden
af vores kirkeblad.

Chr. V. Clausen og Hustrus
Mindelegat

Glamsbjerg Sogns Menighedsråd har haft
den glæde at modtage en legatportion på
30.000 kr. fra ovenstående mindelegat. Fundatsen nævner, at beløbet bl.a. kan anvendes til ”vedligeholdelse eller udsmykning
af Glamsbjerg Kirke efter menighedsrådets
bestemmelse.” Rådet påtænker at anvende
beløbet til indkøb af udsmykning e.l. i det
kommende sognehus, som forventes at stå
færdigt ultimo 2018 eller primo 2019.


Mikael Krarup

”Må man tage hunden
med sig ind i himlen?”

- sådan indledes omkvædet til ”Himmelhunden”, sunget af Teddy Edelmann. Spørgsmålet står åbent – ligesom lågen til kirkegården
står åben, og døren til kirken er åben. Kirkegården i Glamsbjerg krydses af mange
alle ugens dage. Fra Krengerupvej kan man
krydse igennem til Nørregade og Poul Mose
Parken. Grusstierne går forbi kirkebygningen – denne store bygning, hvor væggene lytter på vores hjertes banken i kroppen: kirkens
vægge kan genfortælle historier fra vores liv i
glæde og smerte. Læg vejen forbi til en stille
stund i kirken og lad hverdagens tanker få
plads og rum i det store kirkerum. Kirken
rummer både de store begivenheder i vores
liv og hverdagens smil og gråd. Vores hverdagsliv er kendt af Gud, og han bærer sammen med os. Guds fodspor er måske usynlige

i gruset på kirkestien, og vores fodaftryk blandes med andres og bliver hurtigt visket væk
af vinden. Alt sammen tegn på at vi lever i
samspil med andre, og Gud altid er iblandt os.
Måske man kan tage hunden med sig ind i
himlen? Det står helt klart, at man må gå ind i
kirken, når man alligevel krydser kirkegården
– rollator, kørestole og barnevogn laver også
spor i gruset, og de spor må gerne trækkes
med ind i kirken, hvor der er plads til barnevognen i våbenhuset og rollator og kørestole
kan placeres i kirkeskibets midtergang (kirkens personale er behjælpelige med køreramper ved trappen).
Hjertelig velkommen i kirke, både til gudstjenester og som ramme om glæde og sorg.
Anja Damkjær True, sognepræst
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Menighedspleje
– også kendt som ”julehjælp”
Præst og menighedsråd har fundet det godt
at oprette en menighedspleje. Ifølge lovgivningen skal pengene til menighedsplejen
være indsamlede midler. Derfor vil vi over
året tilskynde til at bidrage til menighedsplejen ved udvalgte gudstjenester. Ethvert
bidrag er velkomment.

Ved julegudstjenesterne i 2017 blev der indsamlet 1800 kr. til menighedsplejen. Det siger vi tak for. Mange spurgte til om sognet
havde et mobilepay-nummer. Det arbejder
vi på at oprette, og vi glæder os over menighedens velvillighed og tanke på medmennesket. Menighedsplejen er folkeligt kendt
som julehjælp. Ikke overraskende, så er
sandheden dog den, at der kan være nød året
rundt. Menighedsplejen kan eksempelvis
betale et barns kontingentkort eller bidrage
med et beløb til konfirmationsfesten. Det er

præsten, der under tavshedspligten uddeler
hjælpen.

Konfirmation 2019
Tilmelding til konfirmationsundervisning kan ske – via sognets hjemmeside – fra 1. maj til
5. juni. Oplysning om, hvornår forberedelsen foregår udsendes via skolens Intra til 6. klasserne inden sommerferien.
Konfirmation 2019
Glamsbjergskolen:
Glamsbjergskolen:
Glamsbjerg Friskole:
Køng Idrætsfriskole:
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Køng Kirke, Bededag fredag den 17. maj
Glamsbjerg Kirke, lørdag den 18. maj
Glamsbjerg Kirke, søndag den 18. maj
Køng Kirke, Bededag fredag den 17. maj
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Det sker i sognet

Torsdag den 15. marts og onsdag den 8. august

Refleksionsgudstjeneste i Glamsbjerg Kirke torsdag den 15. marts kl. 17.00.
Tema: ”Hvorfor er lykken så lunefuld og hvorfor er lykken så kort…”
Refleksionsgudstjeneste i Køng Kirke onsdag den 8. august kl. 19.00.
Tema: ”Skibet er ladet med... kærlighed!”.
Hverdagsandagter - Refleksions-andagter
En andagt er en kort gudstjeneste. Andagterne vil have en vekslen mellem bøn-stilhed
og musik samt en refleksion over et tema. Andagten tager cirka 30 minutter og er et break
fra hverdagens gøremål. Når vi hilser af i døren, vil der være et stykke frugt at gå hjem på.
Kirkebil kan benyttes.

Kirkens vægge rummer generationers livshistorier: sorg og glæde. Kaos og ro. Vished og
tro. Måske vi har brug for en stille stund, hvor
sind og krop kan mærke hjertets rytme og
hvor tankerne kan få frit spil. Andagterne er
”kontrolleret” tankemylder over et tema – en
andagt til refleksion og fordøjelse over tilværelsen og livet.

Onsdag den 28. marts kl. 19.00

Koncertfortælling med Trio col Basso i Glamsbjerg Kirke
I anledning af 100-året for 1. Verdenskrigs
afslutning i 2018 byder Trio col Basso på en
medrivende musikalsk koncertfortælling om
krigen, der ændrede verden for altid.
Skiftet fra et fredeligt og borgerligt 19. århundrede til kaotisk 20. århundrede skabte
grobund for smuk musik, hvis lige ikke var set
tidligere. Oplev det blive levendegjort, når de
opfører værker fra før, under og efter krigen
krydret med de deltagende komponisters egne
beretninger i form af breve og dagbogsnotater.
Trio col Basso blev dannet i 2014 af tre ambitiøse unge strygere i et ønske om at dyrke
en fælles kærlighed for kammermusik. Freja
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Guldberg Larsen, Silke Kirstine Kidholm og
Ida Guldberg Larsen.
”Lige fra første gang vi spillede sammen oplevede vi en særlig energi, og det stod hurtigt
klart for os, at vi skulle spille sammen. Ud
over det særlige samspil og venskab, der er
opstået imellem os, er noget af det, der binder os sammen, at vi har en fælles ambition
med musikken - nemlig at den skal ville noget. Den skal røre og overraske publikum,
og det er det mantra vi arbejder ud fra - lige
fra udvælgelsen af repertoire, gennem vores
arbejde med musikken og frem til koncertopførelsen.”

2017 har budt på en omfattende turné om
guldalderkomponisten Niels W. Gade støttet af Lemvigh-Müller Fonden. Turneen
bestod af 18 koncertfortællinger opført for
omkring 750 publikummer i kirker, biblioteker og skoler. Den positive respons har
givet inspiration til årets projekt “Komponister i krig”, som dette år, ud over igen at være
støttet af Lemvigh-Müller Fonden, også er
støttet af Oda og Hans Svenningsens Fond
samt Avnede Fonden.

Onsdag den 18. april kl. 19.00

Kristen spiritualitet – et foredrag i Konfirmandlokalet i Køng
Sanne Stanley Johannesen, sognepræst i Næsbyhoved-Broby, holder foredrag, og der serveres kaffe og kage. Arrangementet er gratis.
Hvad har det med mig at gøre? Ørkenfædrene?
Kom og hør nærmere, for det vi tænker er ”almindelig praksis” i vore kirker, har sin grund
hos Ørkenfædrenes praksis. Ørkenfædrene er
navnet på de asketer, eneboere, munke, som i
det fjerde århundrede slog sig ned i den egyptiske ørken for at leve i meditation, fattigdom
og Kristi efterfølgelse. Ørkenfædrene levede
et fattigt og hårdt, men i høj grad også spiri6
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tuelt liv i ørkenen. Vi kender deres tanker og
åndelige liv gennem de såkaldte apoftegmer,
en slags ordsprog, som fædrene nedskrev. Fra
Ørkenfædrene og de første generationer af
munke henter kristen spiritualitet den dag i
dag sin inspiration.
Sanne, som er en af initiativtagerne bag foreningen Center for kristen spiritualitet,
www.centerforkristenspiritualitet.dk, fortæller om Ørkenfædrene og om nogle af nutidens
kristne spiritualitetsformer.

25. marts – 2. april
Påskens bulder og brag

Påsken er uden tvivl kirkens største og
vigtigste højtid – ja, omdrejningspunktet
og grundlaget for al kristendom – om end
julen er den største folkelige højtid. Men
giv påsken en chance! Her står modsætningerne i kø: den stille bøn og råb om hjælp.
Råbet og tavshed. Kærlighed og forræderi.
Larm og larmende tavshed. Ja, påsken er
fyldt med grundmenneskelige følelser:
skyld, skam, vrede og tilgivelse, kærlighed
og overbærenhed. Påskens gudstjenester
indeholder det hele – og derfor er påsken så

intens og kan på det nærmeste presse luften
ud af lungerne på os.
Langfredag lader Jesus Kristus sig dømme
til døden på trods af sin uskyld – han går ind
i døden og lader sig hænge på korset, hvor
råbet til Gud sprænger vores trommehinder
med ordene: ”Min Gud, min Gud, hvorfor
har du forladt mig”. Kan Gud forlade os?
Er Gud almægtig? Og kan han være afmægtig? Hvem eller hvad er Gud for os i dag
– 2000 år senere? Ved gudstjenesten Langfredag vil Jesu død understreges ved at flaget
er på halv stang, der vil være sparsomt med
lys og alterbordet vil stå bart. Til gengæld
vil Langfredags stærke budskab stå klart for
os gennem musikken, de fantastiske salmer,
læsninger og bønner, og budskabet om Jesu
død for menneskers skyld opsummeres i en
kort prædiken.
Palmesøndag, Skærtorsdag, Påskedag og
2.påskedag, disse 4 dage, danner rammen
om Langfredag. Kun i lyset af disse dage kan
vi få et lille indblik i påskens mysterier.
Skærtorsdag medvirker konfirmander fra
Glamsbjergskolen
2.påskedag medvirker konfirmander fra
Glamsbjerg Fri- og Efterskole og konfirmander fra Køng Idrætsfriskole.
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Torsdag den 10. maj kl. 14.00
Kristi Himmelfartsdag i Glamsbjerg Kirke

Kristi himmelfart – kært barn har mange navne.
Ja, der er ofte blevet gjort grin med Kristi Himmelfartsdag: Kristi flyveferie; Kristi rumraket… Ja, mangen politiker vil endda afskaffe
helligdagen, for ”samfundets skyld” dvs. for
statskassens skyld. Men Kristi himmelfart forsvinder da ikke ved at blive annulleret af politikere eller gjort grin med.
Vi kan læse om Kristi himmelfart i Apostlenes
Gerninger. Hvis man skal se på betydningen af

8
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Kristi Himmelfartsdag, er svaret først og fremmest, at Jesus giver plads for, at Helligånden
kan komme til jorden. Apostlenes Gerninger
fortæller om, hvordan Helligånden Pinsedag
kommer til disciplene og gør dem brændende
og levende og i stand til at udbrede troen på
Kristus. Det fortælles videre, hvordan disciplene ved Helligåndens hjælp arbejder for at
udbrede budskabet om Jesu liv, død og opstandelse. Det er det, der bliver åbnet for, da Jesus

stiger til himmels. Jesus får del i Guds magt og
er ikke længere begrænset af tid og rum, som
man er som menneske – Gud bliver allestedsnærværende.
Himlen er tæt på alle mennesker alle steder og
til alle tider. Den er både det fjerne – hvælvingen, rammen, vilkåret, man lever under - og det

nære. Himlen begynder jo ikke først tre kilometer ude i rummet, men også tre meter oppe i
luften og i en vis forstand lige ud for ens næsetip.
Så - lad næsetippen pege mod kirken Kristi
Himmelfartsdag, hvor vi fejrer gudstjeneste og
bagefter nyder festlig kirkekaffe – også for børnefamilier. Kirkekoret deltager.

Onsdag den 16. maj kl. 10 – 11.30
Samtaledag i Konfirmandlokalet i Køng

Samtaledag – hvad er det?
Der er 6 måneder til Alle Helgen – eller 6 måneder fra Alle Helgen. Alle Helgen er den dag på
kirkeåret, hvor sognets afdøde nævnes i kirken
ved en særlig gudstjeneste. Når døden rammer
familien og sorgen, tomheden, vreden og taknemmeligheden skyller over én, kan man godt
have brug for at snakke med andre, som også
har mistet et kært menneske. Heldigvis taler vi
med naboen, familien og med dem, vi møder på

gåturen med hunden. Sorgen er ikke en sygdom
og skal ikke ties eller snakkes væk – sorgen er en
tilstand, man må gøre sig til en god ven.
Der serveres brød og kaffe. Sognepræst Anja
Damkjær True kommer med et kort oplæg, vi
synger et par salmer/sange og derefter løs samtale om de tanker og forandringer, tilværelsen
har bragt efter dødsfaldet. Man er velkommen
til at tage en ledsager med. Tilmelding ikke nødvendig. Der kan bestilles kirkebil.
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Mandag den 21. maj, 2. pinsedag kl. 11.00

Friluftsgudstjeneste ved den gamle døbefont foran præstegården i Køng

Gudstjenesten holdes i præstegårdens forhave ved den gamle døbefont i skyggen af det
store valnøddetræ. Kirkeklokkerne kan vi
høre, og musikken er ikke orgel, men klaver
og harmonika.
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Det vil være godt at medbringe tæppe eller
klapstole. Vi vil dog sørge for lidt stole.
Efterfølgende er menighedsrådet vært ved et
mindre traktement.

Tirsdag den 5. juni
Grundlovsdag fejres i Køng

I et bredt samarbejde fejrer vi demokratiet –
kom og vær med!
Paulus skriver i 1. korintherbrev kapitel
10,23-24: ”Alt er tilladt, men ikke alt gavner.
Alt er tilladt, men ikke alt bygger op. Søg
ikke det, som er til bedste for jer selv, men
det, som er til bedste for andre.”
Grundlovsdag er en årligt tilbagevendende
fejring af indførelsen af den første danske
grundlov den 5. juni 1849. Hvert år fejres
dagen med især politiske taler rundt om i
landet, da dagen ofte også ses som en fejring
af det danske demokrati. Vi har forsamlingsfrihed, talefrihed og trosfrihed – vi har friheder og rettigheder – og ansvar.

Disse friheder vil vi fejre på mangfoldige
måder Grundlovsdag tirsdag den 5. juni i
tidsrummet 12.00-18.00 på Idrætsfriskolens område i Køng
Kirken deltager i løbet af dagen med en andagt med et særligt præg. Her vil Paulus´ citatet bliver udfoldet.
Dagen bliver endnu mere festlig, fordi DU
kommer. Alle er velkomne.
Dagens program er i skrivende stund under
udarbejdelse. Programmet vil blive lagt på
kirkens hjemmeside, når tiden nærmer sig:
www.glamsbjergkirke.dk.
eller ring til sognepræst Anja Damkjær True
for yderligere informationer: 64 72 10 74.
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Lørdag den 26. maj kl. 17

Bach - koncert i Køng Kirke. Lars Hansen: Tværfløjter, Bent Nielsen: Orgel & klaver
Johan Sebastian Bach er i den europæiske
musikhistorie en nøgleskikkelse, som enhver
med respekt for musikkens dybere væsen, må
standse op ved, referere til eller hente inspiration fra. Altså mesteren i midten.
For enhver håbefuld musikelev et uundgåeligt
bekendtskab, som undertegnede har haft som
udfordring og forbillede igennem hele mit musikliv.
Det er derfor med glæde og i ærefrygt for komponisten, at vi, dvs. fløjtenist Lars Hansen og
undertegnede Bent Nielsen, vil sammensætte
en Bach-eftermiddag i Køng Kirke, med et
program bestående af orgelværker, værker for
solofløjte, klaver samt fløjte og klaver, alt sammen med Bach i centrum.
Undervejs vil der blive gjort forsøg på at redegøre for nogle af Bachs kompositoriske principper, for, så at sige, at åbne for komponistens
værksted.
Et af de værker der bliver spillet ved koncerten
er uddrag af ”Goldbergvariationerne” (15 ud
af i alt 30 var.), som Bach komponerede i 1742,
otte år før sin død.

Onsdag den 8. august kl. 19.00

Dette værk ”har fulgt mig” siden jeg startede
som organist ved Køng og Glamsbjerg kirker,og er blevet en vigtig del af mine år i dette sogn.
Velkommen til Bach - eftermiddag i Køng
Kirke.

Bent Nielsen

Refleksionsgudstjeneste i Køng Kirke. Tema: ”Skibet er ladet med… kærlighed!”
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Kalender
Glamsbjerg

Køng

17.00* LH

Ingen
11.00* ADT
Kor medvirker

4. marts

3. søndag i fasten

11. marts

Midfaste

9.30 ADT

15. marts

Hverdagsgudstjeneste

17.00 ADT

18. marts

Mariæ Bebudelsesdag

Ingen

11.00* ADT

25. marts

Palmesøndag
Se omtale i bladet

10.30* ADT

Ingen

28. marts

Koncert

19.00

29. marts

Skærtorsdag
Se omtale i bladet

10.30* ADT

19.00* ADT

30. marts

Langfredag

10.30 ADT

Ingen

1. april

Påskedag

9.30* ADT

11.00 ADT

2. april

2. påskedag
Se omtale i bladet

10.30* ADT

Ingen

8. april

1. søndag efter påske

Ingen

9.30* LH

15. april

2. søndag efter påske

9.30* ADT

11.00 ADT

18. april

Foredrag i Konfirmandstuen
Se omtale i bladet

19.00

Kirke og sogn - Glamsbjerg og Køng
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Kalender
Glamsbjerg

Køng

9.30 ADT

11.00* ADT

22. april

3. søndag efter påske

27. april

Bededag (konfirmation)

Ingen

10.00 ADT – 11.30 LH

28. april

Konfirmation

10.00 ADT

Ingen

29. april

4. søndag efter påske
(konfirmation)

10.00 ADT

Ingen

6. maj

5. søndag efter påske

9.30* LH

Ingen

10. maj

Kristi Himmelfartsdag
Se omtale i bladet

14.00* ADT. Kor medvirker.
Festlig kirkekaffe

Ingen

13. maj

6. søndag efter påske

Ingen

9.30 * ADT

16. maj

Samtaledag i Konfirmandstuen
Se omtale i bladet

20. maj

Pinsedag

9.30* ADT

11.00 ADT

21. maj

2. pinsedag Friluftsgudstjeneste
Se omtale i bladet

Ingen

11.00* ADT

26. maj

Koncert. Se omtale i bladet

27. maj

Trinitatis

9.30 ADT

11.00* ADT

3. juni

1. søndag efter trinitatis

11.00* LH

Ingen

5. juni

Andagt.
Se omtale i bladet
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10.00 – 11.30

17.00
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10. juni

2. søndag efter trinitatis

9.30 ADT

ADT* 11.00

17. juni

3. søndag efter trinitatis

9.30* ADT

ADT 11.00

24. juni

4. søndag efter trinitatis

Ingen

11.00* LH

1. juli

5. søndag efter trinitatis

9.30 ADT

11.00* ADT

8. juli

6. søndag efter trinitatis

10.30* LH

Ingen

15. juli

7. søndag efter trinitatis

Ingen

19.00* LH

22. juli

8. søndag efter trinitatis

11.00* LH

Ingen

29. juli

9. søndag efter trinitatis

10.30* ADT

Ingen

5. aug.

10. søndag efter trinitatis

9.30 ADT

11.00* ADT

8. aug.

Hverdagsgudstjeneste
Se omtale i bladet

12. aug.

11.søndag efter trinitatis

19.00 ADT
9.30* ADT

Ingen

ADT: Sognepræst Anja Damkjær True / LH: Sognepræst Leni Ulla Hansen
*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.
Kirke og sogn - Glamsbjerg og Køng
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Fødsel
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.

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.

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.

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.

Konfirmation
Konfirmation sker i 7. klasse og undervisningstidspunkt er aftalt med de forskellige
skoler. Tilmelding til undervisning sker
på kirkens hjemmeside først i august. Der
afholdes orienteringsmøde for forældre og
konfirmander i forbindelse med undervisningsstart. Alle kan blive konfirmeret i deres sogns kirke.
Vielse
Ønsker I kirkelig vielse eller en velsignelse
af et borgerligt indgået ægteskab,

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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