
  

 

 

Er allehelgen og halloween to sider af 

samme sag? 

Det korte svar er nej. Allehelgen er en kristen højtid, hvor vi 

mindes afdøde venner og familie, mens halloweens traditioner 

stammer fra de gamle keltere  

Men hvorfor blander mange af os så stadig de to højtider sammen? Det 

har syv østjyske kommuner, heriblandt Hedensted Kommune, sat sig 

for at finde ud af gennem en række arrangementer, hvor fokus er på at 

formidle historierne, kulturen, musikken og meget andet omkring alle-

helgen. Projektet er en del af Kulturring Østjylland, som står for projek-

tet ”Årstidernes Højtider”, der i 2019 netop fokuserer på allehelgen. 

I Juelsminde er det kirken, der danner rammen om et allehelgensarran-

gement for hele familien. Torsdag den 31. oktober kl. 16.30 afholdes en 

gudstjeneste i børnehøjde, hvor præsterne via fortællinger og salmer vil 

formidle sammenhængen mellem allehelgen og halloween. En del af 

fortællingen vil omhandle den gamle keltiske tradition om Livsvæven, 

som flere af kommunens minikonfirmander har arbejdet med op til ar-

rangementet. Det er der kommet et flot og udtryksfuld kunstværk ud 

af, som vil blive vist i kirken. Børnekorene fra Juelsminde, Glud og Bar-

rit kirker vil medvirke i gudstjenesten. 

Herefter inviterer FDF Juelsminde på lidt at varme sig på ude på kirke-

gården, som er pyntet med græskarlygter og gravlys. Menuen står på 

brændte fingre svøbt i blodige bandager og hertil serveres grønt mose-

vand til at slukke tørsten. 

Når sulten er stillet og tørsten slukket, går det løs med stjerneløb på 

kirkegården og området omkring den. Her har alle, store som små, mu-

lighed for at blive testet på deres viden om allehelgen og halloween 

samt blive udfordret på, hvor modige de er. Hvis du er god, modtager 

du en halloweenmønt, som siden hen kan veksles til en goodiebag. 

Arrangementet er gratis og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig. 

 

Kulturring Østjylland 

Kulturring Østjylland samarbejder med Kulturministeriet og består af 

kommunerne Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Skanderborg, Odder, 

Samsø og Hedensted Kommune. I løbet af 2019 har Kulturring Østjyl-

land ud over projektet omkring allehelgen stået bag projekter som cy-

kelruten Kulturringen og et demokratiprojekt for unge. 
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