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VEJVISER
Tak for Hjordkær Skole

Sognepræst
Robert Strandgaard Andersen
tlf. 74 66 66 23 – email: rsa@km.dk
Organist / kirke- og kulturmedarbejder
Christa Rosenlund Meilandt
tlf. 60 64 64 03
email: organist@hjordkaerkirke.dk
Kirkesanger
Vibeke Kjøller, tlf. 41 16 23 25
Graver
Hans Christian Hansen
tlf. 40 33 81 35
Træffes bedst på mobil tirs-fre kl. 8-14
email: hc@hjordkaerkirke.dk
Menighedsråd
email: 9011@sogn.dk
Formand
Anna Kristine Schumacher
tlf. 53 64 06 28
email: 9011fortrolig@sogn.dk
Kirkeværge
Bent Boysen
tlf. 74 66 61 66 / 29 21 52 43
Regnskabsfører
Bente Bæk Nielsen
Kan træffes mandag og onsdag kl. 10-12
på Rise kirkekontor
tlf. 74 69 40 70 – mail: bbn@km.dk
Kirken på internet
www.hjordkaerkirke.dk
Kirkebladet
Skulle du ikke have modtaget kirkebladet
i din postkasse, så kontakt formanden.
J
Sidste frist for aflevering af indlæg til
næste kirkeblad: 24. januar 2020.
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Tænk, vi har en skole. Den er presset på
økonomien, bygningerne er ikke så friske,
en del elever har forladt den, og nogle af
medarbejderne er endda blevet opsagt.
Men vi har en skole, og for vores by er det
vigtigt, at vi bliver ved med at have den.
Vi kan så tale skolen op eller ned. Tale
op, at der er kommet en ny ledelse og
give dem en chance. Tale op, at noget
af gælden er blevet eftergivet. Tale op,
at mange børn har en god oplevelse af
skolen. På den måde kan vi hjælpe den
på vej fremad.
Vi kan også tale den ned. Fortælle dårlige
historier. Med skadefryd retfærdiggøre, at
vi tog vores børn ud, og se nu bare, hvor
meget vi havde ret. Poste negativ snak
på Facebook. På den måde kan vi hjælpe
skolen med at blive dårligere.
Som lokalsamfund med egen skole, brugs
og kirke, med egen idrætsforening, forsamlingshus, mange foreninger og mange
erhvervsdrivende har vi kun os selv til at
sikre, at det bliver ved. Ved at tale skolen
op, støtte op om forandringerne og bære
med, ved at handle i Brugsen og ved
at komme i kirken. Ved at støtte op om
arrangementer i HUIF og forsamlingshuset
og tale pænt om de foreninger, vi ikke
selv er med i. Kun sådan bliver det hele
bedre, og det har vi alle brug for. Hjordkær
er et godt sted at bo. Den historie skal
fortælles. Og Hjordkær skal blive et endnu
bedre sted at bo. Ved fælles hjælp.
Så tal op!

Kommende arrangementer
•
•

12. maj: Offentligt orienteringsmøde
15. september: Valgforsamling

PRÆSTENS SPALTE
Jeg giver dig mig selv!

At give gaver er mere og andet end at
købe ting, som pakkes ind og afleveres.
De fleste gange er det, fordi man vil fortælle et andet menneske, at man holder af
det. Mange bedsteforældre har tegninger
hængende på køleskabe og vægge, som
teknisk set ikke er pæne, men som børne
børn har lavet og givet, fordi de elsker
deres bedsteforældre. Det gør pludselig
tegningerne til de bedste i hele verden.
Børnene giver sig selv.
Desværre ender vi ofte med at se mere
på gaven end på hjertet, der giver den.
Vi siger tak til børnene for en fin tegning
(selvom den ikke er fin) i stedet for at takke
dem for deres kærlighed. Hurtigt skiftes
fokus fra hjertet til tingen, og det fortsætter
livet igennem. Også voksne imellem kommer det let til at handle mere om gavens
størrelse eller pris end om tanken bag,
end hjertet bag.
Julegaver skal helst være hjertegaver for
at gøre godt, og vi skal minde hinanden
om, at gaverne ikke er vigtigere end det,
at vi har nogen til at give dem.
En gave, som rigtig mange har svært ved
at tage imod er den gave, vi holder jul for
at mindes. Mange længes efter at se Gud
og håber måske på, at han ville trække
tæppet fra og vise sig for os. Når vi så får
at vide, at det gjorde han i et lille barn i en
krybbe i en stald i et land langt væk og for
mange år siden, så virker det ikke så imponerende. Måske virker det ligefrem så
ringe, at vi ikke helt tror på, at det nu kan
passe. Men det vigtigste for ham var heller
ikke indpakningen. Ikke et palads, ikke en
dundyne, ikke en seng og ikke en fanfare
hørt af folkets vigtigste personer. En stald,
en krybbe, englesang for nogle hyrder.
Der findes en gammel julesalme, som Sigurd Barrett har omskrevet. Mit hjerte altid

vanker, hedder den
i salmebogen, men i
hans udgave: Mit lille
hjerte banker. I vers 3
siger han
Det er mig dog en gåde,
at du i stalden lå.
Den mærkeligste måde
at la’ sig føde på.
Tænk, at himlens smukkeste stjerne,
det levende Guds ord,
kom fra lyset i det fjerne
til skidt og snavs på jord
I vers 5
Hvorfor var ingen sale
dog pyntet op til fest?
Hvorfor holdt ingen tale
for himlens hædersgæst?
Hvorfor lod du dig bare svøbe
I staldens skidt og møg,
når man burde kunne købe
dig kostbart babytøj?
Ja, hvorfor? Fordi det ikke er indpakningen,
der er noget. Det vigtige er den relation,
Gud vil vinde os ind i gennem sin søn,
som ikke skal være skabt af frygt, men af
kærlighed. Gaven, han giver, er ham selv.
Derfor slutter salmen sådan her i ves 8
Min Gud, jeg vil oplukke
mit hjerte, sjæl og sind.
Jeg sender længselssukke:
Kom, Jesus, kom herind.
Tænk, du tog min skyld og min smerte
Og ofrede dig selv!
Derfor er du i mit hjerte,
det er dit himmelhvævl!
Hele julen og dermed kristendommen
handler om, at vi og Gud skal smelte
sammen i kærlighed. Gaven i krybben ser
i udgangspunktet ikke så fantastisk ud,
men det er den i sandhed. Og den kan
forandre ethvert menneskes liv, hvis man
vil tage imod den. Glædelig jul!
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SKET I KIRKEN
Genforeningsfejring

Syng julen ind

Torsdag den 5. december kl. 19.00 i
kirken. AdHockor fra Bjolderup/Uge og
Hjordkær vil i samarbejde med organist
Anette Mouritsen og Christa Meilandt
synger julen ind.
Der vil også være fællessang.
Bagefter er menighedsrådet vært med
kaffe og æbleskiver i missionshjemmet.
Alle er velkommen

I 1920 blev Sønderjylland, og dermed
også Hjordkær, stemt hjem til Danmark.
9. februar fejrer vi afstemningen, der
fandt sted 10. februar 1920. Vi markerer
det med en festgudstjeneste kl. 10.30
og efterfølgende kirkefrokost, hvor vi har
inviteret Chris Thorne Sørensen, som er
her fra Hjordkær og er lærer i Rødekro til
at holde et foredrag om genforeningen.

Dåb
25/8 Rosa Krarup Bie Christensen
Vielse
25/8 Lone Krarup Bie
og Lars Christensen
Begravelse / bisættelse
31/8 Klaus Friedrich Jørgensen
7/9
Edel Ebbesen Walther
3/10 Carl Theodor Petersen

Rosa Krarup Bie
Christensen blev døbt
&
Lone Krarup Bie og
Lars Christensen blev viet
søndag den 25. august
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JUL & NYTÅR I KIRKEN
Juleafslutninger for børn

Onsdag den 4. december kl. 10.00 fejrer
vi babyjul sammen med dem, der passer
småbørn i Hjordkær, dagplejere, børnehave, private tilbud og hjemmegående mødre.
Det er hyggeligt, sjovt og kort og helt i
børnehøjde
Fredag den 13. december kl. 14.30
kommer børnehaven Smilehullet og fejrer
luciadag og synger julesalmer i kirken.
Torsdag d. 19. december kommer skolen
forbi i to omgange, kl. 08.15 og 09.15.
Søndag den 5. januar deltager KFUM
spejderne i Hjordkær ved gudstjenesten.
Det er en familiegudstjeneste, som både
børn og voksne kan forstå og være med
til.

De ni læsninger

4. søndag i advent holder vi en lidt ander
ledes gudstjeneste med de 9 læsninger,
der peger hen mod julen. Der er læsninger,
sange, prædiken, men ikke nadver ved
denne gudstjeneste.

Juleaften

Tirsdag 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!

Juledag

Onsdag den 25. december kl. 10.30: en
festlig gudstjeneste, hvor vi fortsætter med
julesalmer og dykker længere ned i julens
budskab. Denne dag bærer præsten hvid
messehagel. Det er kirkens festfarve, og
sammen med påskedag og pinsedag er
juledag en af de tre største helligdage i
kirken, selvom vi danskere er havnet med
at fejre julen allerede den 24.

2. juledag

Torsdag den 26. december kl. 10.30
holder vi gudstjeneste igen. Dagen kaldes
også Sankt Stefans dag. Stefan var den
første i bibelen, som døde for sin kristne
tro. Præsten bærer denne dag den røde
Messehagel, som ellers kun luftes til pinse.
Den er der flammer på. Flammer, fordi
julen kan sætte hjerter i brand.

Julesøndag

Søndag den 29. december er der ingen
gudstjeneste i Hjordkær Kirke. Vi henviser
til Rise Kirke.

Nytårsdag

Onsdag den 1. januar holder vi traditionen
tro gudstjeneste om eftermiddagen kl.
16.00, og vi serverer et glas champagne
efter gudstjenesten for at fejre det nye år.
Januar har navn efter en romersk gud,
Janus, der havde to ansigter. Et, der så
frem, og et, der så tilbage, og det gør man
jo ofte til nytår. Sammen skal vi se tilbage på det forgangne år med det, nogen
kalder et ”kærligt tilbageblik”, og sammen
skal vi se frem til det, som venter os, uden
at vi jo ved, hvad som kommer. Blot véd
vi, at uanset hvad, der kommer, så vil Gud
være med os. Kom og vær med.
side 5

DET SKER
Adventsfest

Tirsdag den 10. december kl. 14.30 holder vi
adventsfest og får denne dag besøg af Vise
vennerne fra Aabenraa. Vi starter i kirken med en
kort adventsgudstjeneste, hvor vi synger salmer
sammen, og Visevennerne synger sange for os.
Derefter går vi over i Missionshjemmet, hvor menighedsrådet er værter ved et kaffebord, og hvor
visevennerne synger flere sange for os.

Formiddagscafé

Også i foråret 2019 byder vi velkommen til kaffe, sang, fællesskab og spændende
foredrag i konfirmandhuset. Det finder sted fredagene den 24/1, 28/2, 27/3 og 24/4.
Afslutning på caferækken i foråret bliver en sommercafe med pølsebord den 12. juni.
Det koster 25 kroner at deltage i formiddagscafe, og der er ingen tilmelding.

Fredag den 24. januar

Christa Meilandt, der er demensven-instruktør, vil fortælle om livet
som pårørende til en Alzheimer-ramt mor. Rollen som demensven-instruktør er at udbrede kendskabet til demens, ikke at være
ekspert eller rådgiver.
Antallet af mennesker med demens er markant stigende. Og det
er vigtigt at vide, at mennesker med demens lider af en alvorlig
sygdom i hjernen, men at der stadigvæk er et menneske bag. Livet
med demens kan blive meget lettere og gladere, hvis man møder
forståelse og støtte.
En formiddag med facts og personlige oplevelser.

Fredag den 28. februar

Glæden ved at SE det andet menneske
Lene Margard Pedersen er leder af KFUM’s sociale cafe i Haderslev,
Parasollen. Hun siger: ”Hver dag møder vi et andet menneske. Må
ske et menneske, som jeg kender godt, et menneske som jeg bare
kender lidt, eller et menneske som jeg aldrig har mødt før. At møde
et andet menneske gør noget ved os og kan få indflydelse på ens
eget liv og på den andens. Både når jeg stopper op og vi taler sam
men, eller når jeg bare skynder mig forbi, fordi jeg ikke lige har tid eller lyst til samtale
eller måske bare til at give et smil.”
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KIRKE OGSÅ FOR BØRN!
Spaghettigudstjenester

I løbet af første halvår i 2020 har vi fire spaghettigudstjenester, alle på fredage kl. 17.00 til 18.30, og de ligger
17/1, 13/3, 24/4 og 15/5 (den sidste 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
Ved spaghettigudstjenesten den 24. april er der dåbsjubilæum for alle børn døbt i
2017. Husk at skrive det i kalenderen. De, der er døbt i Hjordkær, får en personlig invitation. Er man flyttet til Hjordkær siden dåben, må man endelig henvende sig og melde
sig til.

Minikonfirmand

Torsdag den 9. 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 (5/4 kl.
10.30) medvirker minikonfirmanderne med sange
og skuespil. Sidste gang
er spaghettigudstjenesten
24.4. Undervejs tager vi
også på udflugt til Haderslev Domkirke.
Undervisningen afholdes af
sognepræst Robert S.
Andersen og vores kirkeog kulturmedarbejder
Christa Meilandt samt
nogle frivillige hjælpere.
Tilmelding til sognepræsten
på rsa@km.dk
Minikonifrmanderne 2018
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SKET I KIRKEN
Musikgudstjeneste

En velbesøgt musikgudstjeneste ligger bag,
og jeg har lyst at dele mine refleksioner
med jer. Først engang tak til GAZVæRK
og alle jer, der mødte op. I var alle med til
at gøre aftenen festlig.
GAZVæRK spillede Langebro som præ
ludium. En bro kan samle, en bro kan
række over og en bro kan føre videre.
Musikken kan på samme måde samle
folk, række over og føre os videre. Den
aften var vi på ”tur” med Kim Larsen og de
tekster han var en del af. Imellem sangene blev der læst tekster op fra bibelen om
skabelse, ensomhed, venskab, kærlighed,
tid og håb. Tekster der mere eller indre
læner sig op ad teksterne der blev sunget.
Under forberedelsen fandt jeg ud af, at
jeg deler min glæde over Salme 23 med
Kim Larsen. Salme 23 slutter med ordene:
”Kun godhed og miskundhed følger mig
alle mine dage, og i Herrens hus skal jeg
bo gennem lange tider”.
Når jeg hører Kim Larsen synge ”Den lige
vej” (2017) bemærker jeg, at han bruger
ordene nåde og miskundhed fra salme 23.
Umiddelbart tænker jeg, at miskundhed
er et ”kirkeord”, der ikke bruges sådan i
flæng os mennesker imellem. Og hvad er
det så lige, der ligger i ordet miskundhed.
Et underligt ord. Ord, der har forstavelsen
mis-, får som regel ordet til at betyde noget
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forkert, noget negativt. Mistillid, misforstået, misbrugt ... Jeg kan ikke komme i
tanke om andre positive ord, hvor for
stavelsen er mis-!? Slår jeg miskundhed
op i synonymordbogen, kommer der
ord som barmhjertighed, medynk og
medlidenhed. Ene positive ord. Men for
mig ligger der ubeskriveligt meget mere i
miskundhed.
Så vis mig nåde og miskundhed.
Der var momenter af kærlighed,
og øjeblikke, hvor mit mismod
ikke tyngede mig ned.
Og jeg gik den lige vej
op til himlen, op til dig!
Men for det meste
var det ligesom om
det gik den anden vej!
Når mit regnskab det ska’ gøres op
så tror jeg nok, Vor Herre får en prop.
For jeg har syndet, så det stod i stænger,
men det vil jeg ikke længere
Kim Larsen giver her udtryk for at han vil
bryde med det forkerte, at han har brug for
Guds nåde og miskundhed for at få en ren
tavle. Faktisk er sangen mere en bøn end
en sang fra Kim Larsen
Christa Rosenlund Meilandt

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Menighedsrådsmøde
i konfirmandhuset kl. 19.00
14. januar

Hjemmesiden
Vores tidligere sognepræst Peder Høy
Kristensen har aldrig helt sluttet sit arbejde i
vores sogn. Peder lavede hjemmesiden i
sin tid som præst i sognet. Han har siden
haft sit firma phnet.dk, som har varetaget
vores hjemmeside og hjulpet med opsætning af kirkebladet. Det har været et
fremragende samarbejde, som nu slutter,
da firmaet lukkes ned. Tusind tak skal det
lyder for de år. Peder ønskes alt godt i
fremtiden og tak for den støtte og hjælp,
du har været for menighedsrådet og for
Robert. Hjemmesiden vil stadig være at
finde, dog vil I se forandring.
Tillykke med jubilæum
Den 14. december har vores nærmeste
nabo og samarbejdspartner Missionshjemmet 100-års jubilæum.
Kirken har gennem årene kunnet leje sig
ind i Missionshjemmet, når der var behov
for kirkefrokost m.m. Stort tillykke til Hjordkær Missionsforening – Indre Mission.

2020
I menighedsrådet arbejder vi på at kunne
fejre følgende i det kommende år:
• Genforeningen 2020
• Kirkens jubilæum år 2020 – 2022.
• Menighedsrådsvalg 2020.
Datoer
Datoer der er kendt på nuværende tidspunkt. Et offentligt orienteringsmøde / det
årlige menighedsmøde tirsdag den 12.
maj 2020.
Valgforsamlingen tirsdag den 15. septem
ber 2020.
Der vil komme mere orientering om disse
arrangementer i de kommende kirkeblade.
Året
Vi ser tilbage på et godt år, med solskin
og glæde, regnen der falder og driller.
Nu starter vi på et nyt kirkeår, det sidste i
valgperioden. Dog vil vi fortsætte det gode
samarbejde og er åbne for nye tiltag og
ideer.
Til de faste arrangementer hører, at menighedsrådet er vært med kaffe m.m. til
Syng julen ind og Adventsfest.
På kirkegården fangede en af vores ansatte solopgangen. Det var en af de dage,
der begyndte med en pragtfuld solopgang.
Det er med til at gøre dagen
godt begyndt og er ofte med til
at danne rammen for en god
arbejdsdag.
De ansatte på kirkegården
kan selv planlægge arbejdet,
men ofte spille vejret en rolle,
ligesom andre afbrydelse i
dagens løb. Sådan er det med
arbejdet på kirkegården. Vi vil
nyde kirkegården, der igen er
pyntet med gran.
Anna Kristine Schumacher
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DET SKER
Babysalmesang

Endnu et babysalmesangs hold er afsluttet. Denne gang havde vi mulighed for at lave
en babysalmesangs dag i efterårsferien, hvor søskende kunne være med. Det var sjovt
og hyggeligt at have flere ”hjælpere” omkring de små.
Næste hold babysalmesang begynder sidst i februar. Vi mødes 8 gange, hvor vi
begynder i kirken med at synge og bevæge os til salmer, musik, rim og remser. Efter ca.
40 min. går vi i konfirmandhuset og får kaffe/the til lidt kiks og frugt.
Babysalmesangen er et tilbud til babyer
fra ca.3 – 10 måneder og deres mor/far
eller bedsteforældre.
Det er gratis at deltage
Tilmelding/spørgsmål til Christa Meilandt:
mail organist@hjordkaerkirke.dk eller tlf.
60646403

Junior/teen klub

Between

December
2/12 Spilleaften
16/12 www.bibel / fællesspisning
Januar
6/1
Opstart
20/1 www.bibel
Februar
4/2
IMU’en oplever
11/2
Spilleaften
25/2 Fællesspisning

December
9/12 Fællesspisning
Januar
13/1 Opstart
27/1 www.bibel
Februar
10/2 Spilleaften
22/2 Juniordag på Tonneshøj
24/2 www.bibel

Vi mødes ca. hver 2. mandag kl. 19.00 – 20.30.
v/ Jakob Kjærgaard, tlf. 61 55 92 00.
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Vi mødes hver 2. mandag kl. 18.30 – 20.00 (3.-4. kl.)
v/ Jakob Kjærgaard, tlf. 61 55 92 00.

DET SKER
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.

December
14/12 100 års jubilæumsfest
Åbent hus fra kl. 14.00 – 16.30
Café med gratis fødselsdagskage,
kaffe, sodavand og slush ice.
Entertainer Hans Jørn Østerby medvirker. Han bugtaler, tryller, synger og
spiller
Festmiddag kl. 18.00
Kl. 19.15 Hans Jørgen Østerby synger
og spiller sine egne sange.
Kaffebord
Glimt fra årene i ord, film og billeder
Pris for middag m.m. 125 kr. – kun
kaffe 25 kr.
Tilmelding til middag senest 6. dec. på
tlf. 22363867

Januar
6-10/1 Evangelisk Alliances bedeuge
mandag, tirsdag og torsdag i Missionshjemmet
onsdag i Bolderslev missionshus
fredag i kirken
15/1 Møde v/ fritidsforkynder Brian T.
Olesen
21/1 Vinterstævne, se særskilt program
Februar
5/2
Videoundervisning v/ lektor ved
MF Morten Hørning Jensen:
Hvorfor Jesus skulle korsfæstes?
19/2 Generalforsamling

Kirkens Unge
– Indre Missions Ungdom
Formand Mathias Mouritsen, mobil 42722762
Møderne begynder kl. 19.30

December
3/12 Bibelstudie
10/12 Julemarked i Flensborg
17/12 Juleafslutning
Januar
7/1
Evangelisk Alliances bedeuge
14/1 Opstart
21/1 Bibelstudie
28/1 Hygge
Februar
4/2
IMU’en oplever
11/2
Spilleaften
25/2 Fællesspisning

Eftermiddagsmøderne

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

December
10/12 Adventsfest
Februar
4/2
missionær Mette Hornstrup
Schmidt

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

v/ Kasper Nielsen, tlf. 21 62 69 37
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GUDSTJENESTER
December
1. december
8. december
15. december
22. december
24. december
25. december
26. december
29. december
Januar
1. januar
5. januar
12. januar
17. januar
19. januar

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

10.30 RSA – kirkekaffe
10.30 RSA
10.30 RSA – kirkekaffe
10.30 RSA – de ni læsninger, se mere side 5
11.00, 13.00, 14.30 og 16.00 RSA
10.30 RSA
10.30 RSA
Vi henviser til Rise sogn

Nytårsdag
Hellig 3 kongers s.
1. s. e. h. 3 k.
Spaghettigudstj.
2. s. e. h. 3 k.

16.00
10.30
10.30
17.00
14.30

26. januar
Februar
2. februar
9. februar

3. s. e. h. 3 k.

16. februar
23. februar

Seksagesima
Fastelavn

Sidste s. e. h. 3 k.
Septuagesima

RSA – champagne og kransekage
RSA – kirkekaffe, spejdernes nytårsparole
RSA
RSA
RSA – Kirkekaffe, konfirmanderne medvirker efter konfirmandlejr
09.00 Præst: se kirkens hjemmeside
9.00 Præst: se kirkens hjemmeside
10.30 RSA – festgudstjeneste med efterfølgende
kirkefrokost i anledning af genforeningen,
se mere side 4
10.30 RSA
14.30 RSA – efterfølgende fastelavnsfejring med
Brugsen

RSA = Robert Strandgaard Andersen
Indsamlinger – MobilePay 61188
December: Kirkeligt børne- og ungdomsarbejde i Hjordkær
Januar:
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
Februar:
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
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