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Grandækning på kirkegården 2017

december 2017 – februar 2018

VEJVISER
Sognepræst
Robert Strandgaard Andersen
tlf. 74 66 66 23 – email: rsa@km.dk
Organist
Ole Mouritsen
tlf. 28 93 43 77
email: omouritsen@gmail.com
Kirkesanger
Vibeke Kjøller, tlf. 41 16 23 25
Graver
Hans Christian Hansen
tlf. 40 33 81 35 / 74 66 60 48
Træffes bedst på mobil tirs-fre kl. 8-14
email: hc@hjordkaerkirke.dk
Menighedsråd
email: 9011@sogn.dk
Formand
Anna Kristine Schumacher
tlf. 74 66 69 98 / mobil 53 64 06 28
email: 9011fortrolig@sogn.dk
Kirkeværge
Bent Boysen
tlf. 74 66 61 66 / 29 21 52 43
Regnskabsfører
Kan træffes mandag og onsdag kl. 10-12
på Rise kirkekontor, tlf. 74 69 40 70.
Kirken på internet
www.hjordkaerkirke.dk
Sidste frist for aflevering af indlæg til
næste kirkeblad: 26. januar 2018

Sognepræst kortvarigt bortrejst

I uge syv, otte og lidt af ni er sognepræst
Robert S. Andersen bortrejst til Sikonge i
Tanzania, hvor han bruger sin ferie på at
undervise på den bibelskole, hvor han og
familien boede i 2005-2006. Har nogen
lyst til at give støtte til bøger, som eleverne
kan få, da kontakt Robert på 74666623
eller kom forbi med det. Kirkelig betjening
i perioden er ved Elizabeth Fonsmark fra
Hellevad, edf@km.dk, tlf. 23740880
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De kommunale dagplejere i Hjordkær
har lagt et program sammen med Hanne
Kristesen og Vibeke Rasmussen, som
også står for babysalmesang. De kommer
hver anden uge og synger, danser og leger
i kirken. Det tog ikke menighedsrådet
mange minutter at beslutte, at det var en
god ide, da forespørgslen kom. Her er et
par billeder.

PRÆSTENS SPALTE
Julefullness

Nu er det altså jul igen. Sådan lyder
omkvædet i en gammel sang om al den
stress og virak, der omgiver julen. Vi er
mange, der kommer til at skynde os meget
med at slappe af. Kommer til at bruge en
masse energi på ikke at bruge energi.
Og de mest vittige spørger: ”Kom du godt
over julen?”, som om den var noget at
komme sig over. ”Havde du en god jul?” er
et meget bedre spørgsmål.
Havde du en god jul, det kan du jo ikke
svare på nu i starten af december. Men
måske man kunne snakke om, hvad en
god jul vil være. Snakke med sine gamle
forældre om det, sine små børn, sine
voksne børn. Hvad er en god jul for dig?
De færreste vil nok svare, at det er stress.
Noget stress sætter ind allerede ved julegavekøb. ”Overlevede du turen til Kolding
Storcenter?” Hmm. En god øvelse kan
måske være den, at hver gang man på sin
gavetur køber en gave eller tre, så sætter
man sig med en kop kaffe og skriver tre
ting ned, som man er glad for ved den,
som man har købt gaver til. Kan man få
det over sine læber, så kan man jo sige
Gud tak for, at man har de mennesker
i sit liv. Så kan man gå videre. På den
måde kan man så bruge en hel dag på at
komme i tanke om, hvorfor man er glad for
dem, man er glad for. Og så kunne man
bedst af alt huske at sige det til dem ved
lejlighed. Måske kunne man kalde dette
for julefullness i steder for mindfullness.
Opmærksomhed på dem, man køber gaver til i stedet for stress over at købe dem.
Så er der maden og kagerne. Nogle stresser af ved at bage kager, andre ved at
spise dem. Men måske man midt i forberedelserne kunne stoppe op og lave noget
mere julefullness. Dufte lidt ekstra til krydderierne, inden man hælder dem i. Lege

med appelsinskrællen
og et stearinlys, så
duften spreder sig. Det
samme med madlavningen. Man kan jo gøre
det mere sammen, end
man plejer. Og igen, kan
man få det over sine
læber, kan man jo takke for, at man har
den mad, man har. Måske man tager lidt
på, men det er som regel maden mellem
nytår og jul, der er værst, ikke den mellem
jul og nytår.
Så er der julefrokosterne. Dem med kollegaer, naboer, venner og HUIF store julefrokost i hallen. Kunne julefullness betyde,
at man sørger for at tale mere sammen,
end man plejer, i stedet for kun at spise og
drikke mere, end man plejer?
Og så er der julen i kirken. Der skulle
julefullness gerne flyde frit. Vi synger om
Guds kærlighed, der kom til os i hans
søn Jesus Kristus. Vi synger om, hvordan
Guds kærlighed til os overvinder vores
mangel på samme til ham. Det ville da
ikke gøre noget, om vi skal sidde i lag
juleaften og juledag. Vi kommer jo nok til
at sidde ovenpå nogen vi kender…
Julefullness skal hjælpe os til at holde
Guds kærlighed i fokus, så vi ikke vender
den ryggen men begynder at se den, både
i dem, han har givet os at dele livet med,
i de gaver, vi nyder i hverdagen, og mest
grundlæggende i de gode nyheder om
Jesus.
Kunne julefullness måske blive det nye
ord, der hjalp os til ikke bare at skulle
komme over julen, men tage dens fylde
med os ind i resten af året? Glædelig jul,
når vi når så langt!
Robert S. Andersen
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NYT FOR BØRN
Spejdernes nytårsparole

Søndag den 7. januar deltager KFUM
spejderne i Hjordkær ved gudstjenesten.
Det er en familiegudstjeneste, som både
børn og voksne kan forstå og være med til.

Minikonfirmand

arkivfoto

Juleafslutning

For de helt små
Tirsdag den 12. december kl. 09.30 vil
vi gerne invitere alle småbørn, der passes
hjemme eller går i dagpleje og vuggestue,
til en hyggelig samling i kirken, hvor vi
synger nogle få sange og salmer og op
fører juleevangeliet for og med hinanden.

Torsdag den 11. januar starter vi et hold
minikonfirmand op igen. Det er for børn i
3. klasse.
Undervejs i forløbet deltager vi i spaghetti
gudstjenester og overnatter i kirken. Til
familiegudstjenesten palmesøndag (25/3
kl. 10.30) medvirker minikonfirmanderne
med sange og skuespil. Vi tager også på
udflugt til Haderslev Domkirke.
Minikonfirmand fortsætter indtil torsdag
den 19/4 Tilmelding til sognepræsten på
rsa@km.dk.

Fastelavnsgudstjeneste

Søndag den 11. februar kl. 14.00 holder
vi gudstjeneste i kirken. Alle er velkomne,
udklædt eller ej.
Efter gudstjenesten går vi i samlet flok hen
til Brugsen, hvor vi er med til at slå katten
af tønden.

Børnehaverne fejrer jul i kirken
Fredag den 15. december kl. 14.30
kommer børnehaven Smilehullet og fejrer
luciadag og synger julesalmer i kirken.
Tirsdag den 19. december kl. 10.30
kommer Hjordkær Børnehus og holder
juleafslutning i kirken.
Skolen
Tirsdag den 19. december kl. 08.30 og
09.30 kommer elever og lærere fra Hjordkær Skole og slutter året af i kirken med
julesalmer og juleevangeliet.
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arkivfoto

NYT FOR BØRN
Spaghettigudstjenester

Kirke også for børn!
I løbet af første halvår i 2018 har vi
fire spaghettigudstjenester. Alle fire
er på fredage kl. 17.00 til 18.30,
og de ligger 19/1, 16/3, 20/4 og
25/5.
Vi begynder i kirken med en kort gudstjeneste og spiser derefter sammen i
Missionshjemmet. Det koster 25 kr. for
voksne at være med. For børn er det gratis. Vi modtager meget gerne tilmelding på
forhånd på rsa@km.dk
3 års dåbsjubilæum
Ved spaghettigudstjenesten den 20. april
er der dåbsjubilæum for alle børn døbt i
2015. Husk at skrive det i kalenderen. De,
der er døbt i Hjordkær, får en personlig
invitation. Er man flyttet til siden, må man
endelig henvende sig og melde sig til.

arkivfoto fra babysalmesang

Babysalmesang

Næste hold babysalmesang starter i marts
2018. Se mere i det næste kirkeblad eller
på kirkens hjemmeside i det nye år.
De grønne spejdere i Hjordkær medvirkede til spaghettigudstjenesten i oktober.
Her på billedet er 12 af dem blevet til
Jesu disciple om bord i en båd på det
bølgende hav. Da de var mest bange,
kom Jesus gående til dem hen over søen.
I kirken var det nu Nicklas, en af konfirmanderne, der spillede Jesus og kom
gående op ad kirkegulvet.
Uden nogen, der vil lege med til en
spaghettigudstjeneste bliver det lidt
kedeligt.
Tak til jer!
side 5

SKET I KIRKEN
Dåb
20/8 Julie Maj Hansen
20/8 Ida Clausen
24/9 Fie Boe Karlsen
Vielse
7/10 Didde og Daniel Holst Langmaack
Kirkelig velsignelse
2/9
Helle og Lasse Sander Jørgensen
Begravelse
13/7 Jette Johansen
10/8 Martin Chresten Schulz
8/9
Gerhard Thomsen
29/9 Kurt Hinze (Fra Aabenraa Kirkegårdskapel)
4/10 Stig Hertel Møller Jensen

Ida Clausen blev døbt 20. august

Julie Maj Hansen blev døbt 20. august
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Fie Boe Karlsen blev døbt 24. september

SKET I KIRKEN

&

FORMIDDAGSCAFE

Formiddagscafe

Også i foråret 2018 byder vi velkommen
til kaffe, sang, fællesskab og spænden
de foredrag i konfirmandhuset.
Det finder sted fredag den 26/1, 23/2,
23/3, 20/4, 18/5. Afslutning på cafe
rækken i foråret bliver en sommercafe
med pølsebord den 16. juni. Det koster
20 kroner at deltage i formiddagscafe,
og der er ingen tilmelding.

Fredag den 26. januar

Didde og Daniel Holst Langmaack blev viet
7. oktober

Vi har inviteret den
unge sognepræst fra
Rise Kirke, Morten
Vibert. Han vil fortælle
om noget, som mange
af cafeens brugere
nok husker fra deres
ungdom, nemlig Luthers
Katekismus.
Han vil ikke bare fortælle historien om
og forståelsen for katekismen, men også
glæden over selv at læse den og bruge
den.

Fredag den 23. februar

Helle og Lasse Sander Jørgensen blev
kirkeligt velsignede 2. september

Kirkekaffe er ikke bare
det, vi drikker hver
anden uge i Hjordkær.
Det er også navnet på
et hjælpeprojekt, hvor
igennem sognepræst
Kjeld B. Nielsen fra
Hinnerup importerer
kaffe og lader overskuddet (fortjenesten)
gå tilbage til de bønder, der dyrker den
i Nicaragua. Vi skal både høre om og
smage på kaffen.
Tedrikkerne skal dog ikke fortvivle denne
tirsdag. Vi skal nok huske teen.
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ADVENT – JUL – NYTÅR
Juleaften

Syng julen ind

Traditionen tro synger vi julen ind. I år
lidt tidligere end ellers, nemlig torsdag
30. november kl. 19.30 i kirken. Alle er
velkomne til at lytte til vores AdHocKor og
vore to hustrompeterer Jes Simonsen og
Kennet Rasmussen – og til selv at synge
med. Robert siger også lidt, og vi skal alle
synge.
I år er Ad Hoc koret sat sammen af en
masse glade sangere fra Hjordkær og
Bjolderup/Uge sogne. Efter en times tid
i kirken er alle velkomne til æbleskiver i
Missionshjemmet.

Adventsfest

Fredag den 8. december kl. 14.30 holder
vi adventsfest, som starter med en kort
gudstjeneste og fortsætter med kaffebord
i Missionshjemmet, hvor menighedsrådet
er vært og Christian Vestergaard fortæller
om juleskikke i Bangladesh.
Ved gudstjenesten og det efterfølgende
samvær medvirker Fladhøjkoret under
ledelse af Anna Wollesen fra Hellevad. I
koret synger også gode folk fra Hjordkær.
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Søndag den 24. december: I år er der
fire gudstjenester. Så hvis du har hørt,
at der sikkert ikke er plads juleaften, så
passer det ikke i år. Gudstjenesterne er kl.
11.00, 13.00, 14.30 og 16.00.
Hver gang synger vi de gode, gamle jule
salmer, men der er også noget, der adskiller gudstjenesterne fra hinanden. Ved den
tidlige gudstjeneste er der dukketeater for
de mindste børn, som vi kender det fra
spaghettigudstjenester. Ved de følgende
to bliver der forhåbentlig krybbespil ved
et ad Hoc børnekor. Den sidste er ganske
klassisk, som man kender det fra tidligere.
Så der er noget for enhver smag juleaften,
og der er plads til alle!

Juledag

Mandag den 25. december kl. 10.30: en
festlig gudstjeneste, hvor vi fortsætter med
julesalmer og dykker længere ned i julens
budskab.

JUL – NYTÅR
2. juledag

Tirsdag den 26. december kl. 10.30:
gudstjeneste kl. 10.30. Dagen hedder
Sankt Stefans dag og er opkaldt efter den
første, der blev dræbt for sin tro på Jesus.
Ikke alle steder i verden er det tilladt frit at
holde gudstjeneste, som vi gør det, fordi
nogle mener, den kristne forkyndelse af
Jesus er direkte samfundsfarlig.
Julesøndag er i år nytårsaftensdag, og vi
har aflyst gudstjenesten, men henviser til
Rise Kirke kl. 10.30.

Nytårsdag

Mandag den 1. januar, nytårsdag, kl.
16.00: gudstjeneste. Der er som tidligere
år en skriftemålsgudstjeneste, hvor der er
mulighed for at begynde året med at starte
på en frisk. Når vi ser tilbage, er der meget,
vi ikke fik gjort, selv om vi gerne ville,
mange nytårsfortsætter, der ikke blev til
noget. Nytårsdag er en god dag at lægge
det gamle bag sig og se fremad, og det vil
vi gøre i fællesskab.
Efter gudstjenesten serverer vi et glas
champagne og en bid kransekage.

Juleord

I kirken bruger vi nogle ord, som kan virke
lidt indforståede. Nogle af dem optræder
også i løbet af julen, så her er en guide.
Evangelium
Vi læser jo juleevangeliet hvert år, og
evangelium betyder ganske enkelt gode
nyheder eller glædeligt budskab. Ordet
bruges også om de fire af bibelens 66
bøger, der fortæller historien om Jesus.
Jesus
Ja, vi ved hvem han er, men hans navn
betyder Herren redder, Herren frelser. På
dansk giver vi sjældent navne, der skal
beskrive personen, men vi ved, at Gorm
den Gamle blev gammel og at Harald
Blåtand manglede en tandlæge. Navnet
Jesus skal hjælpe os til at forstå, at med
Jesus kan vi komme på plads med Gud.
Kristus
Kristus er ikke Jesus’ efternavn. Det er et
græsk ord og en titel, som betyder den
salvede dvs. den, der er udvalgt til en
særlig opgave. Messias er det hebraiske
ord for Kristus. På dansk kan vi kalde ham
frelseren. Jesus Kristus, Jesus Frelseren.
Immanuel
Et andet af de navne som Jesus kaldes.
Det betyder: Gud er med os, Gud er
iblandt os. Det kan bruges som navn til
almindelige mennesker, men om Jesus
beskriver det kernen i, hvem han er: Han
er Gud. Han er med os og midt iblandt os.
Ved at lære om Jesus, lærer vi om Gud.
Frelse
Et ord, som mange forbinder med at være
selvglad og åh så frelst. På gammel dansk
betød det en, som var fri-hals fra slaveri.
På nudansk kan man sige, at frelse er at
komme på god fod med Gud igen.
Gode nyheder om Jesus, som er Kristus
og Gud selv, der trådte ind i vores verden,
for at give os fællesskab med ham.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Menighedsrådsmøder
i konfirmandhuset

Tirsdag den 9. januar kl. 19.30
Torsdag den 8. februar kl. 19.00

Luther-lagkagen fra fejringen
af reformationsjubilæet

Nyt fra menighedsrådet

I december måned vil vi nyde forberedelsen til jul. Nu er kirkegården pyntet med
gran, dog på den nye måde. Kom og se
det, gå gerne en tur over kirkegården.
Regnskabsfører
Rise sogn er ved at søge ny regnskabs
fører til os, da vores regnskabsfører
gennem de sidste 12 år har opsagt sin
stilling. Jeg har været heldig at få en plads
i ansættelsesudvalget. Vores nye regnskabsfører skal lave regnskab for i alt 9
sogne. Forventes at starte 1. januar.
Tusind tak til Tove
Tove Carstensen har altid udført vores
regnskab til ug, og dette har betydet rigtig
meget for vores arbejde i menighedsrådet.
De sidste par år har hun ført regnskabet
for syv sogne, og alle har været meget
tilfredse med samarbejdet. Vi ønsker Tove
god vind fremover.
Efteråret
I efteråret har vi nydt at fejre reformation
i vores kirke. Jeg har været på en tur til
Wittenberg og Erfurt i efterårsferien for
at blive klogere på Martin Luthers liv og
færden. Samtidigt var vejret med os; det
var op til 24 grader. I Wittenberg var der
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gjort klar til fejring, der var plantet 500 nye
træer i byen. Bestemt et besøg værd.
Vi strikker dåbsklude
Vi holder en pause med at mødes, der er
dåbsklude nok på lager til kommende dåb.
Tusind tak til jer, der har strikket og vil stå
til rådighed, så snart det bliver aktuelt at få
pindene frem igen. Vi forvente at mødes
en gang i februar/marts.
Anna Kristine Schumacher

Oasekoret

På den Blå Oase i Aabenraa har de et kor
bestående af stedets brugere. Dette kor
kommer og medvirker til gudstjenesten
søndag den 4. februar kl. 10.30.

KIRKELIGE MØDER M.M.
Hjordkær Missionsforening
		
– Indre Mission

Formand Inge Boysen, tlf. 74 66 61 66,
mobil 51 62 97 07. Møderne begynder kl. 19.30.

December
15/12 Årsfest med spisning. Se særskilt
program.
28/12 Julefest v. Randi Taulborg.
Januar
8-12/1 Evangelisk Alliance Bedeuge.
Tema: På vej – som pilgrim, fremmed og flygtning.
Den 8., 9. og 11. i Missionshjemmet, den 10. i Bolderslev og den
12. i kirken.
31/1 Møde v/ Regionsleder Bjarne Taulborg, Haderslev.
Februar
21/2 Generalforsamling.

Kirkens Unge – IMU

Kontaktperson Johanne Sangild, tlf. 20 48 09 80.
Møderne begynder kl. 19.30.

December
5/12 Bibeltime.
12/12 Konfekt.
19/12 Juleafslutning.
Januar
9/1
Bedeuge.
16/1 Opstart.
23/1 Bibelstudie.
30/1 Generalforsamling.
Februar
6/2
Film.
13/2 Vinterferie.
20/2 Bibelstudie.
27/2 Spilleaften.

KFUM-spejderne

v/ Kasper Nielsen, tlf. 21 62 69 37

Eftermiddagsmøderne

v/ Las Jensen, tlf. 74 66 67 89 & Karen Schmidt,
tlf. 74 40 52 23. Møderne begynder kl. 14.30.

December
8/12 Adventsfest.
Januar
Ingen møder i denne måned
Februar
6/2
Pastor emeritus Niels Gad.

Junior/teen klub

Vi mødes ca. hver 14. mandag kl. 19.00 – 20.30.
v/ Jakob Kjærgaard, tlf. 61 55 92 00.

December
11/12 Fællesspisning julehygge
Januar
8/1
Opstart
22/1 www.bibel
Februar
5/2
Film
19/2
www.bibel

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 velkomne til at kontakte Kirsten
på tlf. 30 66 50 63.
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GUDSTJENESTER
December
3. december
10. december
17. december
24. december
25. december
26. december
31. december
Januar
1. januar
7. januar
14. januar
21. januar
28. januar
Februar
4. februar
11. februar
18. februar
25. februar

1. s. i advent
2. s. i advent
3. s. i advent
Juleaftensdag
Juledag
2. juledag
Julesøndag

10.30 RSA - kirkekaffe
10.30 RSA
9.00 EDF
11.00 13.00, 14.30 & 16.00 RSA (se side 4 & 8)
10.30 RSA
10.30 RSA
Ingen gudstjeneste - vi henviser til Rise Kirke kl.
10.30

Nytårsdag
1. s.e.h. 3 konger
2. s.e.h. 3 konger
Si. s.e.h. 3 konger
Septuagesima

16.00
10.30
10.30
10.30
9.00

Seksagesima

10.30 RSA - kor fra Den Blå Oase medvirker kirkekaffe
14.00 RSA - tøndeslagning ved Brugsen
9.00 EDF - kirkekaffe
9.00 EDF

Fastelavn
1. s. i fasten
2. s. i fasten

RSA = Robert Strandgaard Andersen

RSA - champagne og kransekage
RSA - spejdernes nytårsparole - kirkekaffe
RSA
RSA - kirkekaffe
EDF

EDF = Elizabeth Dalsgaard Fonsmark

Indsamling i kirken
Kan ske om søndagen, men også andre dage. Gør brug af MobilePay
til månedens indsamling på tlf. 40338135. I beskeden skrives formålet.
Giv gerne en gave. Derved støtter du de formål, der står nedenfor.
Kirkebil
kan bestilles til alle gudstjenester senest
kl. 18 dagen før hos Byens Taxa, tlf. 51
51 16 51. Der betales 10 kr. pr. tur.

Indsamlinger
December:
Kirkeligt børne- og ungdomsarbejde i Hjordkær
Januar:
Danmission
Februar:
Søndagsskolerne i Danmark
Kirkebladet udgives af Hjordkær Menighedsråd. Layout: phnet.dk. Tryk: HOTTRYK

