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HJORDKÆR KIRKE
Vil du være en aktiv del af Danmarks
mest lokale demokrati?
- sæt kryds i kalenderen 12. maj og 15. september 2020

Tør du tro og håbe
på kærlighed i
Danmark?

God kirkelig ledelse
handler om at få det
bedste frem i andre

Stil op til menighedsrådsvalg på

valgforsamlingen 15/9

Kom til

orienteringsmøde 12/5

og hør mere om
menighedsrådets vigtige arbejde
Tænk, om vi fik en
god diskussion om
kirkens relevans

www.menighedsraadsvalg.dk

MARTS - APRIL - MAJ

VEJVISER

Sognepræst
Robert Strandgaard Andersen
Tlf. 7466 6623 / 5042 7987
Mail: rsa@km.dk
Organist/kirke- og
kulturmedarbejder
Christa Rosenlund Meilandt
Tlf. 6064 6403
Mail: organist@hjordkaerkirke.dk
Kirkesanger
Vibeke Kjøller, Tlf. 4116 2325

Ny afløser i Hjordkær
Gennem mange år har Hjordkær haft en
ordning med Hellevad/Egvad om at præsterne dækker for hinanden under ferier
og fridage. Fra januar 2020 er denne ordning ændret, så det fremover er med Bjolderup/Uge sogne. Det betyder, at når Robert S. Andersen har fri vil gudstjenester
og kirkelige handlinger blive dækket af
sognepræst Martin Bangsø. Til gudstjenesterne og på hjemmesiden eller telefonsvareren vil man løbende blive informeret,
når det er tilfældet.

Graver
Hans Christian Hansen, Tlf. 4033 8135
Træffes bedst på mobil tirs-fre kl. 8-14
Mail: hc@hjordkaerkirke.dk
Menighedsråd
email: 9011@sogn.dk
Formand
Anna Kristine Schumacher, Tlf. 5364 0628
Mail: 9011fortrolig@sogn.dk
Kirkeværge
Bent Boysen, tlf. 7466 6166 / 2921 5243
Regnskabsfører
Bente Bæk Nielsen Kan træffes mandag
og onsdag kl. 10-12 på Rise Kirkekontor
tlf. 7469 4070 – mail: bbn@km.dk
Kirken på internet
www.hjordkaerkirke.dk
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Kommende
arrangementer
2. pinsedag, 1. juni,
fælles udendørsgudstjeneste
med Rise Sogn

PRÆSTENS SPALTE

Stor opstandelse
over ingenting?
Sådan siger vi nogle gange, når et eller andet pludselig får en masse opmærksomhed, måske endda pga. en fejl, fx når man
hidser sig op over en misforståelse. Kristendommen beskyldes ind imellem for netop det. Stor opstandelse over ingenting.
Det sker, fordi kernen i kristendommen
er noget, mange regner for helt usandsynligt. Opstandelsen fra de døde, som vi
i løbet af påsken skal være sammen om
i kirken.
Af gode grunde kan opstandelsen fra de
døde ikke bevises. Det til trods har den
været benzinen i kirkens maskinrum i
2000 år. Det er jo ikke fordi opstandelsen
i tidligere tider har været lettere at tro på.
Det er nemlig ikke sådan, at uuddannede
folk let holder sådan en påstand for sand.
Den er lige usandsynlig uanset uddannelsesniveau. Vi har nemlig alle set mennesker dø, vi har alle set kister og urner, og
vi ved, at ingen af dem, vi har set dø, er
blevet levende bagefter igen.
Sådan var det også med Jesu disciple. Da
han døde, døde deres håb. Han havde
godt nok på forhånd sagt, at han ville blive korsfæstet, og at han på tredjedagen
ville opstå, men som vi læser om dem i
dagene efter hans død, troede de ikke på
opstandelsen. Dermed er de jo ikke forskellige fra os. Opstandelsen fra de døde
har vi ingen erfaringer af, der kan få os til
at forstå det.
Alligevel lovpriser vi ved enhver jordpåkastelse Gud for et levende håb ved Jesu
Kristi opstandelse fra de døde. Det gør
vi lige inden jordpåkastelsen. Så kaster
vi tre skovfulde jord på kisten og siger:
Af jord er du kommet, til jord skal du

blive, af jorden
skal du igen opstå.
Vi siger det ene og
alene, fordi vi tror
på, at Jesus opstod fra de døde.
Den tro greb nemlig disciplene, da
de mødte ham
påskedag og i de efterfølgende 40 dage
indtil Kristi himmelfartsdag. 10 af de 12
satte deres liv ind på at forsvare denne
tro. Aldrig indrømmede de en nødløgn,
og at alt opstandelsen var over ingenting.
Tværtimod forkyndte de den korsfæstede
og opstandne Jesus til stor hån fra deres
kloge samtid, til stor modstand fra deres
religiøse samtid og til almindelig morskab
fra alles sider.
Det gør vi stadigvæk, fordi kirkens tro
netop er, at Jesus overvandt synden, døden og djævelen på korset, og at opstandelsen er Guds stor like ud af evigheden
til, at han står bag det, Jesus sagde og
gjorde. Som der faktisk står i bibelen:
”hvad Jesu guddommelighed angår, blev
det bekræftet med al tydelighed, at han
var Guds Søn i og med, at Guds Ånd oprejste ham fra de døde.”
Så deri ligger det kristne håb: Jesus opstod, fordi Gud oprejste ham, for at vi
gennem ham må have levende håb netop
ved en kiste. Også selvom vi aldrig har set
nogen stå op. For som trosbekendelsen
siger det: VI tror på kødets opstandelse
og det evige liv. Det gør vi fordi det blev
påske første gang, og det er der grund til
at fejre og blive holdt fast i.
Glædelig påske!
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SKET I KIRKEN

Døbte
22. sep.
05. jan.
05. jan.
12. jan.

Jeppe Andreas Thams Hinrichs
Mads Clausen
Merle Rossen Schulz
Oscar Cloos Thomsen

Viede
21. sep.	Karina Breitenstein
og Karl Erik Mortensen
Begravelser/bisættelser
28. nov. Tove Peters Jensen
30. dec. Kurt Peter Hansen
10. jan. Verner Kafton

Karina Breitenstein og Karl Erik Mortensen

Dåb 22. sep, Jeppe Thams Hinrichs
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Dåb 5. jan, Mads Clausen

Dåb 5. jan, Merle Rosse Schulz

Dåb 12. jan, Oscar Cloos Thomsens

PÅSKEN

Påsken
Påsken er en fejring over to weekender,
og alle gudstjenester giver mening hver
for sig, selvom man også vil opleve, at der
i hele forløbet er en rød tråd. Påsken er,
sammen med jul og pinse, en af vores tre
store festtider i løbet af året.
Palmesøndag
Vi holder familiegudstjeneste kl. 10.30,
hvor årets minikonfirmander fra 3. klasse
medvirker. Familiegudstjeneste betyder,
at nogle salmer er skiftet ud med børnesange, og at gudstjenesten er tilrettelagt,
for at børn og voksne sammen kan få
noget ud af den. Vi køber palmegrene til
alle mand og gør det til en festlig start
på påsken.
Skærtorsdag
I mange år har vi holdt en aftengudstjeneste og i den forbindelse et måltid, men i år
vender vi tilbage til en traditionel gudstjeneste. Skærtorsdag er dagen, hvor Jesus
indstifter den nadver, vi fejrer uge for uge.
Derfor er fokus denne dag på netop den
sidste aften, Jesus havde sammen med
disciplene inden sin korsfæstelse.

Langfredag
Vi holder gudstjeneste kl. 10.30. Vi gør
meget for at fremhæve dagens særlige
karakter og har f.eks. hverken levende lys
eller blomster på alteret. Gudstjenesten er
stemningsfuld og giver god mulighed for
eftertanke.
Påskedag
Vi holder igen gudstjeneste kl. 10.30. Nu
er alteret pyntet med påskeliljer, orgel og
trompeter bruser og langfredags stilhed
er skiftet ud med fest. Vi fejrer påsken
med et glas champagne i præstegården
umiddelbart efter gudstjenesten. Der er
også drikkevarer til børn og dem, der gerne vil fejre påske uden alkohol.
2. påskedag
Flere påskesalmer og mere fest kl. 10.30,
så dem, der var til påskefrokost påskedag
også har mulighed for at være med

Morgenkaffe med konfirmanderne
Søndag d. 29. marts er alle inviteret til en kop morgenkaffe med konfirmanderne, som nu nærmer sig
deres afslutning i Hjordkær Kirke for 2020.
Det er gratis for alle, og meget hyggeligt.
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FORMIDDAGSCAFÉ

Formiddagscafe
Formiddagscafeen byder også i foråret 2020 velkommen til kaffe, sang, fællesskab og spændende foredrag i konfirmandhuset. Det finder sted fredag den
27/3, 24/4 og til sidst 12/6, hvor afslutningen på sæsonen er sommercafeen
med pølsebord. Vi mødes kl. 09.30. Det koster 25 kroner at deltage, og der er
ingen tilmelding.

Baltikum i ord og billeder Fredag d. 27.3. kl. 09.30
Lars B. Andersen, der er kordegn emeritus fra Glostrup,
tager os denne formiddag med på en rejse til de baltiske
landes hovedstæder, Tallin, Riga og Vilnius, for med en
turists øjne at opleve byerne. Undervejs iblandes
oplevelserne historiske glimt såsom slaget ved Lyndanisse,
hvor Dannebrog faldt ned fra himlen for 800 år siden. Endvidere glimt fra 2. verdenskrig, De Olympiske Lege i Moskva
i 1980 og The Baltic Way. Vi skal høre kattelegenden og om
kirken i Riga, der nedbrændte tre gange.

Altid allerede elsket - Fredag d. 24.4. kl. 09.30
Kort tid inden musikeren og forfatteren Peter Bastian døde,
forfattede han - i samarbejde med vennen Tor Nørretranders - »Altid allerede elsket«. Bogen handler om det, han
kalder sit skelsættende møde med kærligheden i kristendommen og sammen med Helle Skaarup i en sen alder. Selv
kalder Helle Skaarup mødet med Peter Bastian en gave, som
også blev indledningen på en uafsluttet dialog mellem de
to om livets storhed og ubetinget kærlighed. Helle Skaarup,
der til dagligt er forstander på Løgumkloster Refugium,
deler ud af gaverne i dette foredrag.

Sommercafe og sommersang - Fredag d. 12. juni kl. 09.30
Vi har inviteret Andreas Brandenhoff, som mange kender og har sunget sammen med, til at komme og lede os i sommersange og fortælle lidt om sangene
undervejs. Vi starter med en kop kaffe som sædvanlig, men slutter af med
pølsebord. Mere i næste kirkeblad.
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BØRN I KIRKEN

Kirke for og med børn
I foråret er der som altid god mulighed for at tage børn med i kirke. Børn er altid
velkomne. Vi har tegninger, de kan farvelægge under prædikenen. Vi synger børnesange, når der er børn. Og vi har små legetasker til de mindste. Nogle gudstjenester
er dog særligt tilrettelagt til familier med små børn.

Spaghettigudstjenester
Det er særligt for børnefamilier. Det er en kort gudstjeneste med børnesange, dukketeater og sprog, der er til at forstå – også for de mindste. Der er tre spaghettigudstjenester i den sidste del af foråret.
- Fredag den 24. april er der igen spaghettigudstjeneste, og her overnatter minikonfirmanderne efterfølgende i kirken. Samme dag er der dåbsjubilæum for alle børn,
som blev døbt i 2017. Dåbsjubilæum er en lille højtidelighed, hvor vi overrækker
en gave til jubilæumsbørnene. Derfor har vi brug for særskilt tilmelding til dette på
rsa@km.dk. Det gælder børn døbt i Hjordkær, men børn døbt andre steder og bosat
i sognet er selvfølgelig også velkomne.
- Fredag den 15. maj er den sidste af forårets spaghettigudstjenester. Den foregår i
teltet i kirkeskoven.
Spaghettigudstjenester starter kl. 17.00, og efter en kort gudstjeneste spiser vi sammen. Vi er færdige kl. 18.30, så alle kan nå hjem til Disneysjov, eller hvad weekenden
ellers byder på. Kom og vær med. Tilmelding til rsa@km.dk, men selv uden tilmelding
er man selvfølgelig velkommen.

Familiegudstjeneste
Palmesøndag den 5. april er der familiegudstjeneste i kirken. Se nærmere på side 5.

Sover man virkelig i kirken?
Fredag den 24. april bliver der rullet madrasser ud i kirken. Minikonfirmanderne,
præsten og nogle forældre skal nemlig sove i kirken. Det er blevet en tradition, at
efter en spaghettigudstjeneste skal mini’- erne have lov til noget særligt. Nogle er
lidt bange for kirkegården i mørke, men det er de ikke efter den aften. Om lørdagen
hygger vi med aktiviteter i kirken og konfirmandhuset. Det er nemlig spændende at
være minikonfirmand i Hjordkær Kirke.
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DET SKER

Påskekoncert - Torsdag d. 2. april kl. 19.00
Vi får besøg af Ole Reuss Schmidt, der til daglig er organist ved Korsvejskirken i København, og han vil spille et orgelprogram, der følger de forskellige faser i påskefejringen.
Der vil blive lagt ud med passion og optakt til påske, og her vil ”Sei gegrusset, Jesu
gütig”, tema med 11 variationer af Bach blive spillet. Der er her tale om musik, der
passer perfekt til orglet i Hjordkær Kirke. Videre til Skærtorsdag, Langfredag og til sidst
Påskedag, med fest og glæde og lyse klange. Helt til sidst vil der blive rundet af med en
sammenfattende påskeimprovisation.

Påskekor i Hjordkær kirke
Så er der igen mulighed for at synge i kor i Hjordkær. Der er brug for sangere i
alle aldre, mænd og kvinder. Har du lyst, så meld dig endelig til. Det har ingen
betydning, om du har korerfaring eller ej. Her er det lysten, der driver værket!
Vi mødes fire mandage i konfirmandhuset, hver aften fra 19 - 21.
Opstart d.16.3 og derefter d. 23., 30., 6. april, så er vi klar til
Langfredagsgudstjenesten d.10. april.
Det er gratis at deltage, og du kan tilmelde dig på
organist@hjordkaerkirke.dk, 60646403 eller mundtligt til mig.
Håber vi bliver en god flok. Jeg glæder mig til at møde dig/jer.
Christa Rosenlund Meilandt
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DET SKER

Helstegt pattegris
Søndag d. 10. maj fejrer vi gudstjeneste i kirkeskoven, som igen i år byder på
helstegt pattegris. Der er ingen tilmelding, men det koster 70 kr. for voksne og
25 for børn. Kom og vær med til en afslappet gudstjeneste i andre rammer og
til hyggeligt samvær efter gudstjenesten. Til gudstjenesten får vi besøg af Elly
Gudo fra Kenya, som arbejder med bibeloversættelse. Ham samler vi penge
ind til i løbet af året, og ham beder vi for i kirkebønnen uge for uge. Nu er der
en mulighed for også at møde ham.

Konfirmanderne er på tur til Løgumkloster

Genforeningsfejring, 9. februar 2020
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Menighedsrådsmøder i konfirmandhuset
Tirsdag d. 17. marts kl. 19.00 Årsregnskab
Tirsdag d. 28. april kl. 19.00
Torsdag d. 14. maj kl. 17.15 Budgetmøde

Tirsdag d. 12. maj kl. 19.00 i konfirmandhuset.
Orienteringsmøde afholdes sammen med det årlige menighedsmøde.
Dagsordenen.
1. Velkomst ved menighedsrådet.
2. Valg af dirigent.
3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering
om det kommende menighedsråds opgaver.
4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved
menighedsrådet og debat.
5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.
6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.
7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
8. Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt
er interesserede i at opstille som
Vil du væ
kandidater og stedfortrædere på
re en akti
mest loka v del af Danmarks
valgforsamlingen i september.
le
- sæt kryds

Vi vil også synge fra Højskolesangbogen.
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KIRKELIGE FORENINGER
Børnetimen
v/ Kirsten T. Hansen, tlf. 30 66 50 63.
Børnetimen samles hver fredag
kl. 14.30 –16.00 i missionshjemmet,
Klintvej 2a, Hjordkær.
Dog ikke de fredage, der er spaghettigudstjeneste, da mødes vi i kirken kl. 17.00.
Ved børnetimen får vi boller, hører bibelhistorie,
synger børnesange samt har en eller anden form
for aktivitet/leg. Du er velkommen til at besøge
børnetimen, tag gerne mor eller far med de første par gange. Har I spørgsmål, er I velkommen
til at kontakte Kirsten på 30 66 50 63.
Between
Vi mødes hver anden mandag
kl. 18.30 – 20.00 (3. kl. – 4. kl.)
v/ Jakob Kjærgaard, tlf. 61 55 92 00.
Marts
9/3
Filmaften
23/3 Fællesspisning /Bibel og lege aften
April
6/4
Bowling
20/4 www.bibel
Maj
4/5
Vi kører en tur
18/5 Bibel og spilleaften
Junior / teenklub
Vi mødes ca. hver 2. mandag kl. 19.00 – 20.30
v/ Jakob Kjærgaard, tlf. 61 55 92 00.
Marts		
2/3
Vi kører en tur
16/3 www.bibel
30/3 Årsfest/fællesspisning
April
27/4 www.bibel
Maj
11/5 Teltmøde
25/5 www.bibel
Kirkens Unge – Indre Missions Ungdom
Formand Mathias Mouritsen, mobil 42722762
Møderne begynder kl. 19.30
Marts
d. 3.
d. 10.
d. 16.
d. 17.
d. 24.
April
d. 14.
d. 28.

Besøg af Joffi, ordet og Israel
Lasergame
LMU’en inviterer til spilleaften
Filmaften
Besøg af Jørgen Jørgensen
Bibelstudie
Den Store Bagedyst

Maj
d. 5.
d. 12.
d. 19.
d. 26.

Vi besøger
Teltmøde
Walk and talk
Spilleaften

Hjordkær Missionsforening – Indre Mission
v/ Michael Sangild, tlf. 20 48 65 98,
email: msangild@taagholm.dk
www.hjordkaer-missionshjem.dk
Møderne begynder kl. 19.30.
Marts
onsdag d. 4. 	Møde v/ fritidsforkynder
Margit Skov Pedersen
onsdag d.18. 	Møde i Bolderslev missionshus
Sognepræst Robert Bonde
Hansen, Rise
April
Onsdag d. 1. 	Møde v/ pastor Jakob Daniel
Lund Olesen, Ryslinge
		Emne: Optakt til påske i Det
Gamle Testamente
onsdag d. 22.	Møde med fællesspisning
kl. 17.45 v/ fåreavler
Åse Svendsen, Arnum
		
emne: ”Den gode hyrde”
Maj
onsdag d. 6. 	Møde v/ Johan Schmidt Larsen,
Fredericia
		
emne: Diakoni
d. 10 - d. 15.	Telt møder i kirkeskoven
se særskilt program
onsdag d. 27.	Møde v/ pastor
Michael L Nygård. Kolding
		emne: ”bibelen – komplet eller
komplot?”Bibelen er givet videre
som afskrifter. Er den bibel vi
har, den ægte udgave?
Eftermiddagsmøder
Kontaktperson Margrethe Pedersen,
tlf. 21 48 95 25.
Møderne begynder kl. 14.30.
d. 3. marts 	v/ sognepræst
Robert Strandgård Andersen
d. 7. april v/ pastor emeritus Jens Jensen
d. 12. maj Teltmøde v/ Kurt Hjemdal, Norge
KFUM-spejderne
Kontaktperson Casper Nielsen, tlf. 21 62 69 37
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Morgensang
i kirken
hver tirsdag
kl. 8.00

GUDSTJENESTER
1. marts

1. s. i fasten

19.00

RSA

Forårsgudstjeneste

8. marts

2. s. i fasten

10.30

RSA

Kirkekaffe

15. marts

3. s. i fasten

09.00

Martin Bangsø

22. marts

Midfaste

09.00

Robert Bonde Hansen

Kirkekaffe

29. marts

Mariæ Bebudelsesdag

10.30

RSA

Guldkonfirmation

5. april

Palmesøndag

10.30

RSA

Familiegudstjeneste Kirkekaffe

9. april

Skærtorsdag

10.30

RSA

10. april

Langfredag

10.30

RSA

Ad hoc kor medvirker

12. april

Påskedag

10.30

RSA

Efterfølgende champagne i præstegården

13. april

2. påskedag

10.30

RSA

19. april

1. s. e. påske

10.30

RSA

26. april

2. s. e. påske

10.30

RSA

3. maj

3. s. e. påske

09.00 og 11.00

RSA

8. maj

St. Bededag

10.30

RSA

10. maj

4. s. e. påske

10.30

RSA

17. maj

5. s. e. påske

09.00

Martin Bangsø

22. maj

Kristi Himmelfartsdag

10.30

RSA

24. maj

6. s. e. påske

10.30

RSA

Kirkekaffe

31. maj

Pinsedag

10.30

RSA

Kirkekaffe

1. juni

2. pinsedag

Indsamlinger – MobilePay 61188
Marts: Christian Vestergaard, Bangladesh
April: Christian Vestergaard, Bangladesh
Maj:
Bibeloversætter i Kenya, Elly Gudo via Wycliff

Kirkebladet udgives af Hjordkær Menighedsråd. Tryk: HOTTRYK

Kirkekaffe

Konfirmation

Teltgudstjeneste
Kirkefrokost, helstegt
pattegris (se side 8)

Udendørsgudstjeneste

