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Juleafslutning for de helt små

Sidste frist for aflevering af indlæg til
næste kirkeblad: 26. januar 2019

Skolens juleafslutning i kirken

Der er mange småbørn i Hjordkær, så I år
laver vi to julearrangementer for de helt
små i december. Det ligger på de dage,
der alligevel er arrangement for dem
Torsdag den 6. december kl. 09.30
fejrer vi babyjul sammen med de offentlige dagplejere og småbørnsgruppen fra
Hjordkær Børnehus – og vil gerne invitere
alle hjemmegående forældre med deres
spædbørn til at være med.
Torsdag den 13. december kl. 09.30
fejrer vi babyjul sammen med de private
børnepassere og småbørnsgruppen fra
Smilehullet.

Børnehaverne fejrer jul i kirken
Torsdag den 13. december kl. 14.30
kommer børnehaven Smilehullet og fejrer
luciadag og synger julesalmer i kirken.
Torsdag den 20. december kl. 10.30
kommer Hjordkær Børnehus og holder
juleafslutning i kirken.

Kommende arrangementer

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.

•

Spejdernes nytårsparole

Fastelavnsgudstjeneste
3. marts
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Søndag den 6. januar deltager KFUM
spejderne i Hjordkær ved gudstjenesten.
Det er en familiegudstjeneste, som både
børn og voksne kan forstå og være med
til.

PRÆSTENS SPALTE
Julefreden sænker sig
Sådan siger nogen, når børnene er lagt i
seng, og far og mor sidder i sofaen. Ingen
larm, bare fred. Eller måske julemorgen,
når sneen har lagt sig og man går en tur.
Julefred
Salig fred, himmelsk fred
toner julenat herned!
Engle bringe til store og små
bud om ham, som i krybben lå,
fryd dig, hver sjæl, han har frelst!
Fred er som regel det samme som fravær
af larm og ballade. Men julefred kan faktisk
noget mere end det. Den kan skabe fred
også i et liv, der ellers ikke er fredfyldt.
I 1914 kæmpede soldaterne fra Tyskland
mod englænderne i Flandern. Krigen skulle
have været ovre hurtigt. Det havde alle
sagt, men nu var det blevet jul. Skyttegravene var på plads, og ingen kom nogen
vegne. Efter flere uger med masser af
regn og mudder var der blevet frostklart.
Juleaften opdagede de engelske soldater,
at der kom lys op i de tyske skyttegrave.
Det var juletræer. I den tyske skyttegrav
begyndte man at synge ”Stille Nacht,
heilige Nacht”. Englænderene begyndte
at synge ”For he’s a jolly good fellow”,
og tyskerne begyndte at synge med. En
tysk soldat vovede sig op uden våben og
et skilt med teksten: ”You no fight, we no
fight. Merry Christmas!” En engelsk soldat
mødte ham. Pludselig
myldrede det op med
soldater fra begge
sider, som tog fjenden
i hånden, udvekslede
gaver.
Tyskerne havde alle
fået tobak af kejseren,
englænderne havde

fået chokolade sendt
ud til fronten. Man
samlede de døde ind
og begravede dem
ved en fælles gudstjeneste. Man spillede
fodbold mellem skyttegravene, tyskerne
vandt 3-2. Julen lukkede ned for krigen og bragte fred for en
stund. Julefreden varede 2. juledag med,
men officererne fik stoppet galskaben, og
man begyndte igen at dræbe hinanden.
Ufreden holdt op, fordi man rettede blikket
mod noget andet.
Krigen fortsatte alle andre steder langs
fronten, men julefreden i 1914 blev ikonisk, og i 2005 kom filmen ”En dag uden
krig”. De så hen på barnet i krybben, og
freden sænkede sig. Forskelle blev for en
tid trængt i baggrunden, fordi man satte
ham i forgrunden, som er kommet for at
bringe fred.
Julefred kan vare længere end tre dage.
Den kan vare hele livet, hvis Jesus får
lov til at tage forgrunden, så konflikter
og strid kan komme i baggrunden. Han
kan forsone os med Gud. Han kalder os
til forsoning med hinanden. Med familie,
som man er blevet uvenner med, naboer,
som er irriterende, kollegaer, som går
en på nerverne, og hvem man nu ellers
trænger til fred med. Fred kan indfinde sig,
om ikke ligefrem i skyttegrave, så i vores
helt almindelige liv og al deres udfordringer. Fredsbudet blev bragt første gang af
englene i Betlehem og genlyder endnu
verden over. Glædelig jul!
Robert S. Andersen
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SKET I KIRKEN
Dåb
19/5
20/5
10/6
10/6
12/8
16/9
30/9

Peter Anton Aagaard
Mads Nicolaisen Schulz
Jonathan Damgård Christensen
Grace Cleo Bjerregaard Birch
(fremstilling)
Emma Josefine Hansen
Johan Aune Jönsson
Tristan Quist Homilius

Vielse
19/5 Mia Kirsten Aagaard
& Laue Gellerdt Aagaard
9/6
Nina Plam
& Søren Plam
7/7
Sara Kristesen Vestergaard
& Martin Bo Kristesen Vestergaard
15/9 Heidi Brodersen Putz
& Jan Rene Putz
15/9 Jessie Kristine Schmidt
& Lars Schmidt
6/10 Maria Tønder Lorenzen
& Morten Lorenzen

Mia Kirsten Aagaard & Laue Gellerdt
Aagaard blev viet og Peter Anton Aagaard
blev døbt 19. maj

Begravelse / bisættelse
5/6
Henrik Elberg
14/6 Ane Marie Østergaard
20/6 Else Ravn Carlsen
21/6 Johanne Kjestine Hansen
2/8
Johannes Andreas Petersen
3/8
Jørgen Sarup
24/8 Ingolf Holten Hansen
7/9
Arne Schmidt
22/9 Ruth Ingeborg Kristensen
29/9 Inga Breitenstein
6/10 Petra Ingeborg Thams
12/10 Lars Midtgaard Thomsen
20/10 Frede Hansen
26/10 Christine Augusta Luise Jepsen
Mads Nicolaisen Schulz blev døbt 20. maj
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SKET I KIRKEN

Jonathan Damgård Christensen blev døbt
10. juni

Johan Aune Jönsson blev døbt 16. september

Emma Josefine Hansen blev døbt 12.
august

Tristan Quist Homilius blev døbt 30. september
flere fotos næste side
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SKET I KIRKEN

Nina Plam & Søren Plam blev viet 9. juni

Heidi Brodersen Putz & Jan Rene Putz
blev viet 15. september

Sara Kristesen Vestergaard & Martin Bo
Kristesen Vestergaard blev viet 7. juli

Jessie Kristine Schmidt & Lars Schmidt
blev viet 15. september
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JUL I KIRKEN
Syng julen ind
Traditionen tro synger vi julen ind. I år er
det onsdag den 5 december 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 under ledelse af Hanne Kristesen
og Kennet Rasmussen. Efter en times tid
i kirken er alle velkomne til æbleskiver i
Missionshjemmet.

Adventsfest
Onsdag den 12. december kl. 14.30
holder vi adventsfest, som starter med
en kort gudstjeneste og fortsætter med
kaffebord i Missionshjemmet, hvor menighedsrådet er vært. Ved gudstjenesten og
det efterfølgende samvær medvirker Bassekoret under ledelse af Bent Boysen. I koret
synger også gode folk fra Hjordkær.

Juleaften
Mandag 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 julesalmer, 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!

Julemotiv fra prædikestolen i Hjordkær Kirke

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

2. juledag
Tirsdag den 26. december er der ingen
gudstjeneste i Hjordkær, men vi henviser
til nabosognene

Julesøndag
Søndag den 30. december kl. 10.30.
Mellem jul og nytår synger vi flere jule
sange. VI skal høre om det, der skete med
Jesus, da han kun var otte dage gammel
og en gammel mand forkyndte ham, at
han også en dag ville gøre en forskel for
folk i Hjordkær – og resten af verden.
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FORMIDDAGSCAFÉ
Formiddagscafé
Også i foråret 2018 byder vi velkommen til kaffe, sang, fællesskab og spændende foredrag i konfirmandhuset. Det finder sted fredagene den 25/1, 21/2, 29/3, 26/4 og 24/5.
Afslutning på caferækken i foråret bliver en sommercafe med pølsebord den 21. juni.
Det koster 25 kroner at deltage i formiddagscafe, og der er ingen tilmelding.

Fredag den 25. januar kl. 9.30
Sognepræst Robert Strandgaard Andersen har
været i Nepal, og vi skal se billeder og lære om
landet og troen på verdens tag. Otte af verdens
10 højeste bjerge ligger i Nepal. Hinduismen
og buddhismen fylder meget i billedet, men den
kristne kirke vokser meget på trods af antikonverteringslove.
Buddhistisk stupa med bedeflag

Fredag den 22. februar kl. 9.30
Sognepræst Morten Vibert fra Rise sogn var som teologistuderende i Afghanistan for at arbejde på KFUM’s soldaterhjem, hvor de udsendte soldater kunne få en pause og en snak
og lidt hjemmebagt kage. Morten fortæller om arbejdet og
udfordringerne, også når soldater dør.

Nytårsdag
Tirsdag 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.
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BØRN I KIRKEN
Spaghettigudstjenester
Kirke også for børn!
I løbet af første halvår i 2019 har vi fire
spaghettigudstjenester, alle på fredage
kl. 17.00 til 18.30, og de ligger 1/2, 22/3,
26/4 og 14/6 (den foregår i teltet i kirkeskoven). 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

Masser af børn i kirken

Ved spaghettigudstjenesten den 26. april
er der dåbsjubilæum for alle børn døbt i
2016. 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.

I Hjordkær Kirke kommer der mange
småbørn og synger sammen med Hanne
og Vibeke. Både private børnepassere
og den offentlig dagpleje kommer sammen
med småbørnsgrupperne fra både Hjordkær Børnehus og Smilehullet. Ovenfor er
et billede fra de kommunale dagplejeres
besøg.

Babysalmesang

Minikonfirmand

Næste hold babysalmesang starter med
vores nye organist. Se mere i næste kirkeblad eller på kirkens hjemmeside i det nye
år.

Torsdag den 10. januar starter vi et hold
minikonfirmand op igen. Det er for børn i
3. klasse. Undervejs i forløbet deltager vi
i spaghettigudstjenester og overnatter i
kirken. Til familiegudstjenesten palmesøndag (14/4 kl. 10.30) medvirker minikonfirmanderne med sange og skuespil. Undervejs tager vi også på udflugt til Haderslev
Domkirke. Tilmelding til sognepræsten på
rsa@km.dk.

Fra udflugten
til Haderslev i
foråret 2018
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Kirke for børnene

Nyt legetøj til små børn under gudstjenesten

Afsked
Tusind tak for de ca. to år, hvor vi fik glæde
af dig, Ole, ved orglet og klaveret.
Ole har fået fuldtids job ved musikskolen,
hvor han har haft job, samtidigt med jobbet her. Dog har Ole givet tilsagn om, at
han godt vil afløse en gang i mellem, så
det er ikke et endeligt farvel, men et ”på
gensyn”.

Menighedsrådsmøde
i konfirmandhuset
tirsdag den 15/1 kl. 19.00

Evangelisk Alliances bedeuge
Tema: Åndeligt venskab
Mandag 7/1 i Missionshjemmet
Tirsdag 8/1 i Missionshjemmet.
Onsdag 9/1 i Bolderslev Missionshus.
Torsdag 10/1 i Missionshjemmet.
Fredag 11/1 i kirken.
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I dagligdagen med menighedsrådsarbejdet
går tanken til de næste generationer.
Til dåben får alle døbte et dåbslys og en
hjemmestrikket dåbsklude. Er der mindre
børn med til gudstjenesten, har vi tasker
klar med lidt legetøj og bøger. Taskernes
indhold er lige blevet udskiftet med nye
legesager. Til de store børn er der bøger,
som gerne må læses under gudstjenesten.
Der forsøges at synge en børnesang hver
gang, der er børn med. Under prædikenen
deles en tegning og farvekridt ud. Der
holdes spaghettigudstjeneste og familiegudstjeneste – disse er særligt tiltænkt
børnene, men alle er velkomne.
Derudover har vi babysalmesang, ligesom har vi haft glæde af at kunne tilbyde
småbørnssalmesang det sidste års tid. Til
flere af årets gudstjeneste har vi besøg
af spejderne, ofte med deres faner. Vi er
så heldige, at rigtig mange børn hvert år
deltager i minikonfirmandundervisning.
I december måned afholdes der en del
juleafslutninger / julehygger i kirken for
skolebørnene og børnehaverne. Men
sidder du nu og tænker hvorfor har de ikke
lige?? Eller har du en ide, så kontakt os.
Vi vil gerne vil høre fra jer.
Anna Kristine Schumacher, formand

DET SKER
Hjordkær Missionsforening
– Indre Mission

Kirkens Unge
– Indre Missions Ungdom

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

Formand Daniel Zink tlf. 24 45 02 05
Møderne begynder kl. 19.30

December
5/12 onsdag kl. 19.00: Syng julen ind i
kirken.
14/12 fredag: Årsfest med spisning kl.
18.00. Indbydelse udsendes senere.
28/12 fredag kl. 19.00: Julefest.
Januar
7-11/1 Bedeuge: se side 10
19/1 Lørdag: Vinterstævne.
23/1
Onsdag: Møde v/ Jens Peter Rejkjær.
Februar
12/2 Møde v/ tværkulturel konsulent
Else Wive i Rødekro Menighedshus.
Emne: Om arbejdet med flygtninge
og indvandrere i Danmark.
20/2 Onsdag: Generalforsamling
27/2 Onsdag kl. 18: Møde med spisning
v/ pastor Martin Bangsø.

December
4/11
Snak om filmen
11/11 Julemarked i Flensborg
18/11 Juleafslutning
Januar
8/1
Buddy-Building
15/1 Bede-allianceuge
22/1 Bibelstudie
29/1 Bibeltime
Februar
5/2
Generalforsamling
19/2 Bibelstudie
26/2 Spilleaften

Eftermiddagsmøderne
v/ Margrethe Pedersen, tlf. 21 48 95 25.
Møderne begynder kl. 14.30.

December
12/12 Onsdag: Adventsfest
Februar
5/2
Tirsdag: Arne Nørgård, Kolding.

Between
Vi mødes hver 2. mandag kl. 18.30 – 20.00 (3.-4. kl.)
v/ Jakob Kjærgaard, tlf. 61 55 92 00.

December
17/12 Fællesspisning – afslutning
Januar
14/1 Vi starter op
28/1 Bibel
Februar
11/1
Film
25/1 Spille aften

Junior/teen klub
Vi mødes ca. hver 2. mandag kl. 19.00 – 20.30.
v/ Jakob Kjærgaard, tlf. 61 55 92 00.

December
10/12 Fællesspisning/ Afslutning
Januar
7/1
Vi starter op igen
21/1 Bibel
Februar
4/2
Film
18/2 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.
Vi får boller, hører bibelhistorie, synger børnesange
har aktiviteter/lege. 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.

KFUM-spejderne
v/ Kasper Nielsen, tlf. 21 62 69 37
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30. december
Januar
1. januar
6. januar
13. januar
20. januar

Julesøndag

Morge
hver t nsang i kirk
irsdag
e
kl. 08 n
.
0
0
10.30 RSA – kirkekaffe
10.30 RSA
9.00 EDF
10.30 RSA
11.00, 13.00, 14.30 og 16.00 RSA
10.30 RSA
Ingen gudstjeneste. Vi henviser til nabosognene
10.30 RSA

Nytårsdag
Hellig 3 konger
1. s. e. h. 3 konger
2. s. e. h. 3 konger

16.00
10.30
10.30
14.30

27. januar
Februar
3. februar
10. februar
17. februar
24. februar

3. s. e. h. 3 konger

GUDSTJENESTER
December
2. december
9. december
16. december
23. december
24. december
25. december
26. december

1. s. i advent
2. s. i advent
3. s. i advent
4. s. i advent
Juleaften
Juledag
2. juledag

RSA – champagne og kransekage
RSA – spejdernes nytårsparole – kirkekaffe
RSA
RSA – kirkekaffe – konfirmander medvirker
efter lejr

9.00 EDF

4. s. e. h. 3 konger 10.30 RSA – kirkekaffe
Si. s. e. h. 3 konger 10.30 RSA
10.30 RSA – kirkekaffe
Septuagesima
9.00 EDF
Seksagesima

RSA = Robert Strandgaard Andersen

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.

EDF = Elizabeth Dalsgaard Fonsmark

Indsamlinger – MobilePay 61188
December: Kirkeligt børne- og ungdomsarbejde i
Hjordkær
Januar:
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.
Februar:
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.
Kirkebladet udgives af Hjordkær Menighedsråd. Layout: phnet.dk. Tryk: HOTTRYK

