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SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER

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
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

Spaghettigudstjeneste
Fredag d. 11. september holder vi
spaghettigudstjeneste i Hjordkær
Kirke. Den er for børnefamilier
og starter kl. 17.00. Spisningen
foregår i Missionshjemmet. Vi må
være 46 gæster udover de ansatte
og frivillige, så meld gerne til, og
duk ellers op for at se, om der er
plads. Mad koster 25 kroner/voksen, børn spiser gratis.

Kirkebilen
Kirkebilen kan benyttes til
gudstjeneste og formiddagscafe.
Ring til ”Dream Trafic”
tlf. 51511651 dagen i forvejen.
Brugerbetaling 10 kr. t/r, fra
6 km eller derover 20 kr. t/r.

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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Kirkebladet
Skulle du ikke have modtaget
kirkebladet i din postkasse, så
kontakt formanden.

PRÆSTENS SPALTE

Gud, engle og nisser – og
ikke ét ord om corona
Nisser findes ikke, men de fleste har dem
i hjemmet til jul alligevel, fordi de symbolisere noget hyggeligt. Indimellem møder
jeg så udsagnet: ”Nisser og Gud er et
fedt, for de findes ikke alligevel, så hvorfor tager du det så alvorligt?”
Gennem historien har man prøvet sig
frem med gudsbeviser, og når man læser
dem i eftertiden er de ikke imponerende.
Gud kan ikke bevises. Hvorfor tror jeg så?
Der er et centralt udsagn, som kirken benytter sig af i ritualerne omkring dåb og
jordpåkastelse. En lovprisning af Gud for
at vi har ”et levende håb ved Jesu Kristi
opstandelse fra de døde”. På en måde
rummer det invitation til at regne med, at
Gud findes, for opstod Jesus fra de døde
på tredjedagen, så blev han ikke bare levende af sig selv, så er det, fordi han blev
oprejst af en anden. Af Gud. Og bibelen
kalder opstandelsen for Guds bekræftelse
af Jesus, men den bliver i virkeligheden
også en bekræftelse af Gud selv. ”Gud
findes og derfor blev Jesus levende igen”.
De første disciple kunne have løjet omkring deres møde med Jesus efter en
selvopfunden opstandelse, men 10 af de
oprindelige 12 blev henrettet for bekendelsen til, at de havde mødt den døde
efter han var kommet til live. Den første
kirke besad en utrolig kraft til at sprede
sig på trods af forfølgelse og modgang.
I 300 år var kristne alt fra tålte tosser til
jaget vildt. Kirken var ikke en samfundsinstitution som i dag. Det startede med en
gruppe mennesker, der havde set den
henrettede Jesus oprejst fra de døde. Derfor troede de hans ord om at Gud virkelig

findes og vil være
vores far.
Er det så let at
tro? Nej, siger Jesus. Hvis ikke vi
bliver som små
børn, kommer vi
slet ikke til at forstå det med Gud.
Børn har tillid før de har forstand. Tillid til
mor og far, som de bliver lagt i hænderne
på. Først senere forstår de, hvad en far og
mor er og først senere kan de sige ordene. Tillid før forstand. Der ender spørgsmålet om nisser og Gud. Har du tillid til at
Gud findes, selvom du ikke kan se ham
eller forstå ham? Spørgsmålet ved dåb
og konfirmation lyder: ”Tror du?”, men
man kunne lige så godt spørge: ”Har du
tillid?”. Altså ikke, ”Ved du?”, eller ”har
du forstået alt?”.
Hvis du er en af dem, der siger, at du ikke
kan tro, så har du jo ret. Det er ikke en
særlig evne, der kan piskes frem af egen
beslutning. Tro vokser altid frem af det,
man fylder sig med og lytter til. Om det
er dårlige råd, manipulation eller prædikener i kirken. Så længes du efter at tro,
da er det et godt udgangspunkt for at
komme i kirken, hvor de ting lyder, der
kan skabe troen i dig. Kirken er ikke for
de meget troende. Kirken er for alle, selv
hårdnakkede ateister og muslimer, fordi vi
tror på, at Gud ønsker at tage imod os alle
sammen. Når vi prædiker om det, synger
det og beder os ind i det, så vokser troen
på at Gud findes, og at han elsker os. Så
kom bare.
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Høst – og
jubilæumsgudstjeneste
Søndag d. 20. september fejrer vi to ting i
Hjordkær Kirke, og vi har inviteret biskop,
Marianne Christiansen, til at fejre dagen
for og med os. Vores høstgudstjeneste
har vi hvert år, og det plejer at være til
fuldt hus. I år sætter vi så endnu en fest i
gang på samme dag, nemlig 500 året for
grundstenslæggelsen af Hjordkær Kirke.
Kirken hedder Sant Matthæi Kirke, fordi
man i 1520 startede byggeriet d. 21. september, som i helgenkalenderen kaldes
netop Sankt Matthæus dag. Fejringen i år
2020 er den første af tre fejringer, som
kommer i løbet af 2020 til 2022.

Allehelgensdag
Søndag d. 1. november mindes vi de døde
ved en gudstjeneste, hvor vi ser tilbage på
det, vi har mistet og frem til det, vi håber på. Vi håber, at corona ikke begrænser fremmødet til den tid, men hold øje
med hjemmesiden. Vi nævner navne på
de medlemmer af Folkekirken i Hjordkær,
som er døde og begravede her i sognet
eller andetsteds samt dem, som er kommet her til fra andre steder.
Det at miste er en krise, selv når man synes
det er ok, fordi den, der dør, måske har
været syg så længe, at man under dem
fred. Døden efterlader os pårørende med
mulighed for to veje: ned i et hul, man
ikke kommer op af eller ned i et hul, man
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Vi har lejet hallen, og håber på at mange
vil bakke op om Hjordkær Kirkes festdag
og vores høstgudstjeneste. Vi går hen og
afslutter gudstjenesten ved kirken. Derefter inviterer vi til helstegt pattegris på kirkens regning. Vi må være mere end 300
til gudstjenesten, så der er ingen fare for
at komme med uforettet sag.

kommer op ad. At være upåvirket er vist
ikke rigtig en farbar vej. Mange undskylder, når de græder til en samtale og siger,
at de nok skal tage sig sammen i kirken.
Men at tage sig sammen ved et dødsfald
handler om at give los. Selvfølgelig skal
man græde. Selvfølgelig skal man, hvis
det er meget tæt på, have ondt i maven
og svært ved at sove. For en tid. Hvis man
prøver at undertrykke det, kommer det
bare ud senere på en anden måde, hvis
ikke det forbliver en hård knude inden i
resten af ens liv.
Så vær ikke bange for at komme Allehelgensdag, selv hvis du kommer til at savne
og græde. Så kan du jo gøre det sammen
med andre i samme båd.

SKET I KIRKEN

Dåb
17. maj
28. juni
12. juli
2. august

Karl Schemel Kristoffersen
Aylin Christensen Dag
Victor Claes Ditlefsen
Lucas Lock Sørensen

Begravede
30. maj
Peter Schack
17. juni
Olga Margrethe Sørensen
Viede
20. juni	Heidi Elisabeth Toft Duus
og Jan Hansen Duus

Victor Claes Ditlefsen



Heidi Elisabeth Toft Duus
og Jan Hansen Duus

Aylin Christensen Dag
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FORMIDDAGSCAFÉ

Formiddagscafe
Formiddagscafeen har været coronaramt hele foråret, men nu er vi i gang igen
og har tre spændende arrangementer på programmet inden for dette kirkeblads
periode. Vi mødes fredage kl. 9.30, det koster kun 25 kr. at deltage, og der er
ingen tilmelding. Formiddagscafe er et samarbejde mellem Hjordkær Kirke og
Missionshjemmet.
Pga. coronarestriktioner mødes vi ikke i konfirmandhuset men i missionshjemmet, Klintvej 2, hvor vi kan være 45 ud over de frivillige, så kom endelig. Vi sørger for god afstand, når vi skal synge, for håndsprit og ikke mindst en hyggelig
formiddag.

Baltikum i ord og billeder - Fredag d. 25.9 kl. 09.30
Lars B. Andersen, der er kordegn emeritus fra Glostrup, tager
os denne eftermiddag 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.

Er der noget at grine af, når vi bliver gamle – når
alder er en kvalitet - Fredag d. 30.10 kl. 09.30
Vi får et muntert indblik i livets efterår. Ofte kan det være
et liv på trods, men selv her kan alderdommen vise sig at
være en udfordring, der giver mening og livskvalitet. Anders
Bonde er præst på landet, provst og bonde. Landbokulturen
er hans inspirationskilde. Den ældre rummer en ressource af
indsigt, som samfundet som helhed kunne være tjent med at
drage større nytte af.
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Mit møde med Islam - Fredag d. 20.11 kl. 9.30
Helle Frimann Hansen er sognepræst i Holbøl og Bov og
siger om sit foredrag: Foredraget er ikke for sarte sjæle. Det
hele begyndte for 10 år siden, hvor jeg bl.a. havde min gang
som præst i de sydlangelandske asylcentre, som begyndte at skyde op alle vegne med Langeland Kommune som
driftsoperatør. Her mødte jeg for første gang store muslimske grupper af asylansøgeres had til vores frihed, demokrati
og vores retsstat. Det gik også ud over de kristne konvertitter. Det forstod de fleste danske politikere, medier og
meningsdannere ikke meget af dengang, eller også lukkede
de bare øjnene for det, at den antidemokratiske flamme blev
næret i vor egen baghave og på den danske retsstats egen grund, hvor man
vel skulle mene, at det var dansk lov og ret, der burde gælde?

Julekor
- et samarbejde med Bjolderup og Uge sogne
Sammen med kirke- og kulturmedarbejder
ved Bjolderup og Uge kirker, Anette Mouritzen, vil vi i år lave et julekor til at synge julen
ind i vores kirker. Alle er meget velkomne til at være med.
Vi øver i Hjordkær kirke mandage kl. 19.00-21.00 og ved hver korøvelse er der
opvarmning af krop og stemme samt kaffe og kage. Vi vil forsøge at sammensætte et
program, der giver tilpas med udfordringer til både nye og mere øvede korsangere – så
kom trygt og vær med!
Grunden til at øvelserne er i kirken er, at vi så nemmere kan overholde de ret strenge
Corona-restriktioner, der er, når man synger sammen.
Første gang er mandag d. 22. oktober kl. 19.00-21.00 i Hjordkær Kirke. De efterfølgende mandage mødes vi og slutter sæsonen af med at synge julen ind i Uge Kirke
d. 6. december kl. 14 og i Hjordkær Kirke d. 9. december kl. 19.00.
Flere oplysninger og tilmelding til:
Christa Rosenlund Meilandt organist@hjordkaerkirke.dk.
Deltagelse er gratis! Blot man medbringer gå-på-mod og godt humør – og gerne en
kage en af gangene (giv besked ved tilmelding)
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Koncertforedrag
D.29. oktober kl.19.00
er der koncertforedrag
i Hjordkær kirke med
Dennis Lydom.
Med musik, sang og fortællinger inviterer han os
ind under huden på mennesket Johnny Cash, som
var lige så skrøbelig som
fandenivoldsk!
Vi følger Johnny Cash fra
hans dybt kristne opvækst
i en fattig bomuldsplukkerfamilie i sydstaterne til hans ungdom i først flyvevåbnet og senere musikbranchen.
Publikum får indgående kendskab til Johnny Cash’ op- og nedture, hans dæmoner
samt det massive stofmisbrug, der plagede ham det meste af livet. Alt sammen tilsat
essentielle sange fra hans karriere, som spændte over seks årtier. Væbnet med sin guitar og autentiske stemme fremfører Dennis Lydom disse sange lige så nærværende og
evigt aktuelle, som de var ment.
Når du har oplevet dette, vil du forstå, hvorfor han som en af de få i Europa lever af
udelukkende at fortolke Johnny Cash.
Det er gratis at deltage, men grundet Covid 19 er der et begrænset deltagerantal.
Derfor kan du bestille ”billet”

Babysalmesang
Næste hold babysalmesang begynder torsdag d. 24. september kl. 10.30.
Babysalmesang er et tilbud til babyer fra ca. 3 – 10 mdr. sammen med deres mor
eller far…evt bedsteforældre. Da der ikke var mulighed for at gennemføre et hold i
foråret, vælger jeg at se stort på babyernes alder! Så du og din baby, lille som stor, er
meget velkomne til at deltage.
Babysalmesang
Vi mødes i kirken, hvor vi synger, danser og vugger
salmernes stemninger ind i
de små, som oplever med alle sanser. Derefter går vi over
i konfirmandhuset og får kaffe/the, kiks og frugt.
Vi tager vores forbehold, hvad angår Covid 19, holder
afstand og spritter af.
Babysalmesangen forløber over 8 gange og er
ganske gratis.
For mere info og tilmelding kontakt:
Christa på 60646403
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Menighedsrådsmøder i konfirmandhuset
Tirsdag d. 8. september kl. 19.00
Tirsdag d. 13. oktober
kl. 19.00
Torsdag d. 12. november kl. 17.00 og kl. 19.00

Min indgangsvinkel til MR.
Før jeg kom i menighedsrådet, sad jeg i andre bestyrelse som HUIF’s hovedbestyrelse,
Sydvestjyllands efterskole bestyrelse og HM/IM’s-bestyrelse. Jeg har deltaget som frivillig ved kirken af flere gange, f.eks. deltog jeg i 1988-91 som leder i konfirmandklubben, som vi havde i den gamle konfirmandstue. Da kirken i 1998 begyndte at bringe
gudstjeneste på kassettebånd ud, var jeg med til det. Så kom muligheden for at stille
op til menighedsrådet, og det har været en god tid til at lære kirkelivet at kende indefra. I de nu 16 år, jeg har fået lov til at være en del af menighedsrådet, har vi bygget
konfirmandhuset, lavet helhedsplan for kirkegården, belægning ved våbenhuset, fået
streamingudstyr, udarbejdet vedtægter, indført nyt i liturgien, kirkekaffe m.m., og har
været med til at ansætte alle, der pt. arbejder ved vores kirke. Jeg sidder også med i
provstiudvalget. Møder andre menighedsrådsmedlemmer ved stiftsmøder, budgetsamråd og på kursus, alt sammen noget, der er med til at hente inspiration til menighedsrådsarbejdet.
Menighedsrådsopgaver
Når man sidder i et menighedsråd, er det ikke kun administrative opgaver, der skal
løses. Menighedsrådets opgaver spænder meget bredt, og medlemmerne skal udover
de ledelsesmæssige opgaver skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse. Menighedsrådet har derfor stor indflydelse på kirkens liv og vækst og beskæftiger sig med alle
aspekter af kirkens aktiviteter. Det kan for eksempel være det diakonale arbejde, børne- og ungdomsarbejdet eller arbejdet med kirkens medier. Derudover er det menighedsrådet, som skal bestyre kirkegården og værne om kirkens kulturværdier i form af
bygninger og inventar. Det er også menighedsrådet, som godkender ændringer i valg
af liturgi i gudstjenesten og ansætter nye medarbejdere i kirken og medvirker i ansættelse af præsten, der dog er ansat af Kirkeministeriet. Her i sognet har vi fast 10 menighedsrådsmøder om året, samt møder i de forskellige udvalg, man kan være en del af.
MENIGHEDSRÅDSVALG 2020 - HUSK: DU BESTEMMER, HVAD DIN KIRKE KAN
I menighedsrådet har vi brug for yngre og nye kræfter, der er 4 medlemmer, der ikke
genopstiller. Der skal vælges 6 medlemmer og stedfortrædere. Har du lyst til at mødes
for en snak, eller en telefonsamtale, så træffes jeg bedst i eftermiddagstimer på mobil
nr. 53640628.
Lukket kirke
Tak til jer alle for at have støttet kirken, selvom vi har måtte lukke kirken ned i foråret.
Det var bestemt ikke en rar tid, men vi vil komme til at se Folkekirken på en ny bedre
måde i fremtiden. Anna Kristine Schumacher
9

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Valgforsamling
tirsdag d. 15. september
kl. 19.00
i konfirmandhus.

Dagsorden ved valgforsamlingen
1. Velkomst ved valgbestyrelsen.
2. Valg af dirigent.
3.	Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver,
kompetencer og hidtidige arbejde.
4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
5. Kandidaternes egen præsentation.
6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.
8. Skriftlig og hemmelig afstemning.
9.	Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved
valgbestyrelsen.
10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
11.	Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om
muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.
12. Eventuelt.
Vel mødt Hjordkær sogns menighedsråd
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KIRKELIGE FORENINGER

Hjordkær Missionsforening
– Indre Mission
v/ Michael Sangild, tlf. 20 48 65 98,
mail: msangild@taagholm.dk
www.hjordkaer-missionshjem.dk
Møderne begynder kl. 19.30.
September
onsdag d. 16.	IM´ fødselsdagsfest v/ pensioneret missionær Søren
Grysbæk, Horsens
onsdag d. 30. 	Møde v/ regionsleder Bjarne Taulborg, Haderslev
emne: Det kristne fællesskab
Oktober
onsdag d. 7. 	Møde i Bolderslev missionshus v/ pastor Gunni
Bjørsted, Osted Frikirke
onsdag d. 28. 	Møde v/ pastor Jacob Daniel Lund Olesen, Ryslinge
November
tirsdag d. 3. 	Møde i menighedshus i
Rødekro v/ pastor Jørgen
Jørgensen. Emne: “Nådegaver i brug.”
torsdag d. 5. 	Møde i Den Gamle Skole,
Kirkevej 1, Tinglev
v/ pastor Jørgen Jørgensen. Emne: “Nådegaver i
brug.”
onsdag d. 18.	Filmaften i Bolderslev
missionshus
kl. 19.00	Filmtitlen: BreakThrough –
Gennembrud
onsdag d. 25. 	Møde
	v/ missionær Erik D.
Hansen, Middelfart
Eftermiddagsmøder
Kontaktperson Margrethe Pedersen,
tlf. 21 48 95 25.
Møderne begynder kl. 14.30.
d. 1. september v/ konsulent i DFS
Rudolf Larsen.

d. 6. oktober	v/ pensioneret missionær
Arne Nørgård, Kolding
d. 3. november	v/ missionær og evangelist Mette Hornstrup
Schmidt
Between – Junior/teen
Vi mødes hver mandag
kl. 18.30 – 20.00 (3. kl. – 7. kl.)
v/ Jakob Kjærgaard, tlf. 61 55 92 00.
d. 7/9
d. 14/9
d. 21/9
d. 28/9

Spil / lege aften
www.bibel
Vi kører en tur
Bowling

d. 5/10 www.bibel
d. 19/10 Fællesspisning / filmaften
d. 27/10 Besøg Nr. Løgum junior klub
d. 2/11
d. 9/11
d. 16/11
d. 23/11
d. 30/11

Påske
Kristi himmelfart / pinse
Legedag
Advent
Jul

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.
KFUM-spejderne
Kontaktperson Casper Nielsen,
tlf. 21 62 69 37
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Morgensang
i kirken
hver tirsdag
kl. 8.00

GUDSTJENESTER

6. sep

13. s.e. trin.

11. sep
13. sep

14. s.e. trin.

10.30

RSA

Kirkekaffe

17.00

RSA

spaghettigudstjeneste

10.30

RSA
Høst- og jubilæumsgudstjeneste og
kirkefrokost.
Se side 4
Kirkekaffe

20. sep

15. s.e. trin.

10.30

RSA og Biskop
Marianna
Christiansen

27. sep

16. s.e. trin.

10.30

RSA

4. okt

17. s.e. trin.

09.00

NN

11. okt

18. s.e. trin.

09.00

NN

18. okt

19. s.e. trin.

10.30

RSA

25. okt

20. s.e. trin.

10.30

RSA

1. nov

Allehelgensdag

10.30

RSA

Kirkekaffe

8. nov

22. s.e. trin.

10.30

RSA

Kirkekaffe

15. nov

23. s.e. trin.

09.00

NN

22. nov

S.s. i kirkeåret

09.00

NN

29. nov.

1. s. i advent

10.30

RSA

Kirkekaffe

familiegudstjeneste og
kirkekaffe

Indsamlinger – MobilePay 61188
September: Høstoffer
Oktober:	Elly Gudo, bibeloversætter i Kenya, via Wycliff Danmark
November: 	Kirkeligt børne- og ungdomsarbejde i Hjordkær

Kirkebladet udgives af Hjordkær Menighedsråd. Tryk: HOTTRYK

