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VEJVISER
Konfirmation 2019

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
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
Sidste frist for aflevering af indlæg til
næste kirkeblad: 26. juli 2018

Kommende arrangementer
•

Hold øje med hjemmesiden!
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Indskrivning til konfirmation
Søndag den 5. maj 2019, Danmarks
befrielsesdag, holder vi konfirmation i
Hjordkær Kirke. Der kommer invitation
til indskrivning ud via forældreintra på
Hjordkær Skole. Har man børn, som man
ønsker konfirmeret i Hjordkær, men som
ikke går på skolen, bedes man henvende
sig til sognepræst Robert S. Andersen på
tlf. 50 42 79 87 eller e-mail rsa@km.dk.
Indskrivningen finder sted ved en aften
gudstjeneste, som kun er for konfirmander
og forældre samt eventuelle søskende,
søndag den 17. juni kl. 19.00 med efter
følgende indskrivning i Missionshjemmet.
Opstart på undervisning
Opstarten på undervisningen bliver også
ved en gudstjeneste søndag den 26.
august kl. 19.00, og derefter ligger undervisningen på hverdage – alt efter hvad der
passer med skolen, forventelig tirsdag og/
eller onsdag. Der vil indgå en lejr på en
efterskole som en del af undervisningen.
Datoen vil blive meldt ud den 18/6 ved
indskrivningen.

Babysalmesang

Nyt hold babysalmesang starter i efteråret.
Se mere i næste nummer af kirkebladet
eller på kirkens hjemmeside.

PRÆSTENS SPALTE
En god ferie

En god ferie er for nogen at blive i Hjordkær, nyde haven, naboerne, familien og
det at lave ingenting. For andre er det
at komme af sted til spændende steder
enten i Danmark eller udlandet. Hvis det
rigtig regner og er koldt drømmer de fleste
bare om at komme et varmt sted hen.
Det med ferie og fri er en gammel ting. I
Det gamle Testamente var der nogle love
og regler om fridage, som i dag synes
lidt specielle, men som dengang sikrede,
at alle ind imellem fik lidt fri. Den mest
kendte er den ugentlige sabbat. Her måtte
ingen arbejde, hverken jøderne eller de
fremmede i deres land eller deres dyr. Alle
skulle holde fri samtidig. Det skulle de for
at dyrke Gud – altså en religiøs fridag – og
de skulle de for at huske, at de engang
havde været slaver uden frihed. Alle skal
have frihed til at slappe af.
For år tilbage lå Danmark stort set stille
om søndagen. Det betød, at alle forældre
og børn kunne bruge tid på hinanden.
Med lovændringer der kom igennem uden
hverken kirkens eller fagforeningernes
store modstand er søndag for mange en
almindelig arbejdsdag, hvor forældre og
børn ikke længere kan være sammen,
selvom børnene har fri fra skole. Det er
lidt trist. Mange har i hverdagen kun få
timer, hvor de kan snakke ordentligt sammen, fordi der ud over job og skole også
er andre aktiviteter, man skal nå. Forældre
og børn har brug for at tale sammen uden
at skulle andet. At drømme om søndage
som i gamle dage forbliver jo nok en
drøm, men alle kan vælge sig dage, hvor
man bare er sammen med familien.
I Det Gamle Testamente var der også andre
fridage. Det var helligdage, som skulle

fejre naturens gang
med såtid og høst,
og det var helligdage,
som skulle huske,
hvad Gud havde gjort
for Israel. Vi har også
helligdage, som særligt
til jul, påske og pinse
er kirkens helligdage,
1. maj, grundlovsdag,
dronningens fødselsdag og andre små
ikke kirkelige fridage er efterhånden inddraget, fordi man skal tjene flere penge.
Men selv fra GT vidste man, at mennesker
skal have fri indimellem. Vi kan ikke bare
arbejde.
En sidste slags fridage i Det gamle Testamente var efter fødsel. Man sagde, at så
var kvinden uren. De tanker forstår vi ikke
i dag, men det betød, at hun havde en
periode, hvor hun skulle blive hjemme. En
lise i en tid, hvor kvinder sled på marker
og markeder. Man skal have fri.
Nu er det snart sommerferie 2018.
Jeg håber, at du kan nyde nogle dage
uden aktiviteter, og at alle får tid til at være
sammen med deres ægtefæller, børn,
forældre, venner og naboer. Og kommer
søndagen, så holder Hjordkær Kirke
søndagsåbent med noget, der ikke er indtægtsgivende, men noget som hjælper os
med at finde hvile og fred. Skal præsten,
kirkesangeren, organisten og kirketjeneren
virkeligt være de eneste, der må arbejde
om søndagen. Det kunne da være fedt,
men sådan ender det nok ikke. Men vi er
klar søndag efter søndag til at holde hviledag sammen med dig!
God ferie!
Robert S. Andersen
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FORMIDDAGSCAFE
Formiddagscafé

Vi fortsætter med formiddagscafeen og har to spændende arrangementer på programmet inden for dette kirkeblads periode. Vi mødes fredage kl. 9.30, det koster kun 20 kr.
at deltage, og der er ingen tilmelding.

Sommercafé

Fredag den 15. juni holder vi udvidet formiddagscafe. Vi mødes som sædvanlig
til en kop kaffe og så lidt mindre brød end
ellers. Vi synger dejlige sommersange,
som vi plejer at gøre.
Den 15. juni er Valdemarsdag, så vi har
også et foredrag ved Danmarkssamfundet om deres arbejde for Dannebrog.
Efter foredraget serverer vi et dejligt pølsebord med lidt lune retter. Prisen denne
dag er 50 kr. For at lette serveringen
foregår arrangementet ikke i konfirmandhuset, men Missionshjemmet, Klintvej 2.

Mission Afrika

Fredag den 31. august får vi besøg af sognepræst i
Christiansfeld, Mie Skak Johansson, som også er formand for det folkekirkelige missionsselskab Mission
Afrika, samt med i arrangementskomiteen til Danske
Kirkedage. Vi skal derfor høre nyt fra både Danmark
og Afrika.
Mie er en meget
levende fortæller
med stort engagement.

Mission Afrika arbejder for at udbrede den kristne tro og forbedre levevilkårene for nogle af verdens fattigste mennesker.

Glæd dig også til efterårets cafeer. Efterårets cafeer er endnu. ikke planlagt, men ved
arrangementet i august kommer der et fuldt program for resten af efteråret.
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ALPHA
Vi starter altid kl. 18.30 og slutter altid kl.
21.30. Eneste undtagelse er 23.11, hvor
vi starter tidligere og slutter senere, fordi
denne dag afløser en weekendtur, som vi
ikke afholder på dette kursus.
ALPHA koster 30 kr. pr. gang. Det dækker
mad og undervisningsmaterialer.
ALPHA foregår hver tirsdag, og er vi heldige bliver det i samarbejde med et andet
sogn, så vi indimellem mødes også der.
ALPHA starter torsdag d. 28. august.
Programmet kan ses på www.hjordkaerkirke.dk

ALPHA-Kursus

Hjordkær Kirke holder igen i år et ALPHA
kursus. Det er et forløb for dig, som gerne
vil udforske kristendommen og have
mulighed for at tale med andre om det.
Måske du går og studser over nogle ting,
som du mangler et sted at lukke op for.
Sognepræsten er til stede næsten alle
aftener, og der er god mulighed for samtale. Der kræves ingen forkundskaber, og
alle spørgsmål er velkomne. Lever kurset
ikke op til dine forventninger, kan du altid
stoppe igen.
ALPHA inkludere aftensmad, sang, undervisning, kaffe og samtale i mindre grupper.
Alle aftener starter med fællesspisning og
hygge, derefter lærer vi nogle sange og
salmer samt lytter til noget undervisning.
Efter undervisningen går man i grupper,
hvor man kan snakke frit fra leveren om
aftenens emne, og en vigtig tanke er, at
alle spørgsmål er velkomne, og at man
må sige, hvad man mener. Også selvom
man synes, at det præsten sagde, ikke
gav mening.

TILMELDING til sognepræst Robert S.
Andersen på 7466 6623 eller rsa@km.dk
helst inden tirsdag d. 21. august.
Hvad står ALPHA for?
Alle er velkomne – der kræves ingen forkundskaber og det er åbent for alle, som
gerne vil lære noget om kristendommen.
Lærdom og latter – vi lærer og har det
sjovt sammen. Kristendom behøver ikke
være kedelig!
Pizza og pasta – vi spiser sammen hver
gang, så vi kan lære hinanden at kende
på en god måde.
Hjælpsomhed – vi snakker sammen og
hjælper hinanden på vej i små grupper.
Alt, hvad du vil vide – alle spørgsmål er
velkomne. Intet spørgsmål er for enkelt
eller provokerende.
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SKET I KIRKEN
Dåb
4/3
18/3
18/3
24/4
4/5

Elva Sofia Nørager Møller
Noah Nørager Smenge
Oscar Holst Langmaack
Johannes Lund Mathiesen
Karen Behrens

Noah Nørager Smenge blev døbt den 18.
marts

Elva Sofia Nørager Møller blev døbt den
4. marts
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Oscar Holst Langmaack blev døbt den 18.
marts

SKET I KIRKEN

Johannes Lund Mathiesen blev døbt den
24. april

Noah Valdemar Studsgaard Andersen
blev døbt den 13. maj

Kirkelige handlinger.

Har du brug for barnedåb, vielse eller
begravelse kan du henvende dig til
sognepræst Robert S. Andersen på tlf.
74666623 eller rsa@km.dk, så der kan
laves en aftale.
Der er inden en kirkelig handling brug for
et møde, hvor det hele aftales, og hvor
vi gennemgår, hvad der skal ske. Ved
vielser og begravelser tager vi desuden
en personlig snak om, hvem handlingen
drejer sig om, så det kan blive personligt
og vedkommende.
Samtaler skal ligge inden for normal
arbejdstid, så det kan være en god ide at
aftale noget i god tid.
Karen Behrens blev døbt den 4. maj
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NYT I KIRKEN
altergangen. Kun ved dåb træder ansigter
tydeligt frem. Optagelserne sendes også
over i konfirmandhuset, hvor der f.eks. til
konfirmationen i år sad ca. 20 mennesker
og fulgte med.

Orgel eller band?
fra Youtube

Hjordkær Kirke på Youtube

Følger man med på nettet er Hjordkær
Kirke til stede både med en hjemmeside,
www.hjordkaerkirke.dk, samt på Facebook
og nu også på Youtube.
Til gudstjenesterne optager vi alt, og derefter lægger vi det ud på nettet, så man
kan se det senere. Med tiden håber vi på,
at vi kan sende det live, altså samtidig
med at gudstjenesten finder sted. Vi er nu
ikke bange for, at nogen bliver hjemme af
den grund, men der er folk, som ikke kan
komme, og der er folk som f.eks. gerne vil
høre en prædiken én gang til.
Vi prøver at undgå optagelse af folk forfra.
Ved altergangen filmer vi lærredet, så det
ikke skal udstilles, hvem der deltager i

Almindeligvis synges salmer i kirken med
orgelledsagelse, men menighedsrådet i
Hjordkær har besluttet, at der på budgettet næste år skal være penge til at købe
lydudstyr, som vil gøre det lettere at sætte
andre instrumenter på til nyere sange og
ved særlige gudstjenester. I år var der
f.eks. til konfirmationen et band på til halvdelen af salmerne.
Orgelet er på ingen måde på vej ud af
Hjordkær Kirke, men både menighedsråd,
præst og organist vil gerne arbejde med
at inddrage et mere nutidigt musikbillede
i gudstjenesterne, så alle kan opleve sig
som en del af det, der foregår. Hvis du
har tanker om dette, og hvis du kan spille
et instrument, som du tænker kan bruges
til særlige gudstjenester, er du meget
velkommen til at henvende dig til sognepræsten.

7. A - øverste foto næste side

Forrest fra venstre: Mia Thimsen Dinesen, Laura Hansen, Emma Brandt-Nielsen,
Freya Langelund Bruun, Mathilde Haase Kirkegaard
Bagerst fra venstres: Philip Lyngbak Stabel, Philip Romero del Castillo, Nicklas Biel,
Nicolas Alexander Nielsen, Tobias Petersen, Kasper Jacobsen, Sune Ritter Jessen,
Christian Emanuel Hansen.

7. B - nederste foto næste side

Forrest fra venstre: Nanna Linnea Sørensen, Cindy Faarup, Lærke Thomsen Tokkesdal, Iben Marquardsen Toft, Malene Emily Nissen
Bagerst fra venstre: Cecilie Schelde Clausen, Dennis Nissen Unger, Carl Emil Bertelsen
Hansen, Noah Woo Jin Iversen, Markus Albæk, Rasmus Thy Clausen, Mads Klietsch
Paulsen, Niklas Spann Møller, Trine Hansen Pedersen
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KONFIRMATION 2018
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Menighedsrådsmøder

i konfirmandhuset
28. juni kl. 19.00
Møde i august: se kirkens hjemmeside
Gudstjeneste ud af kirkerummet
Kirken har nu igennem ca. 20 år haft den
glæde at kunne sende søndagsguds
tjenester ud til borgerne i sognet.
Det startede i efteråret år 1998, hvor en
del fik besøg af frivillige, der kom med
gudstjeneste på kassettebånd. Mange så
frem til dette besøg. Selv om man boede
på plejehjem væk fra sognet, så var det
altid godt med en hyggesnak om, hvad
der var nyt fra hjembyen.
I år 2009 var det slut med at købe nye
bånd, så da blev der tid til at tænke nyt.
Det blev til CD, hvor gudstjenesten var
brændt over på. Men tiden er også ved at
løbe fra dette. Kvaliteten kan være bedre.
Nu er vi så vidt med live-stramning, at
gudstjenesten både kan høres og ses for
alle, der har adgang til nettet. På konfirmationssøndagen var der mulighed for at
følge med på skærmen i konfirmandhuset,
og det benyttede en del sig af.

Frivillige udbringere
Gennem årene har der været flere frivillige, der på skift har taget sig af denne
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opgave ca. hver 5 uge. I starten tog det to
dage at komme rundt.
Nogle af disse frivillige har været med fra
starten og har selv nydt det. Det er blevet
til mange hyggestunder.
Selvom jeg har været en af de frivillige,
skal der dog også fra min side lyder en
særlig tak til alle de frivillige.
Denne tak er både til de nuværende og
dem, der har hjulpet igennem årene.
Det har altid være pga. helbredet, at de
frivillige har måtte overlade opgaven til en
anden.
Der er stadig håb om at få et besøg af en
frivillig, men desværre har vi ikke været så
heldig med at få vores nye besøgstjeneste
i gang. Kender du en eller kunne du selv
have glæde af et besøg i ny og nær, så
står kirken stadig klar.
Skellet til præstegårdshaven
Skellet ind mod præstegårdshaven er der
blevet godt ryddet op i. Der er plantet ny
hæk også ved indgangen til præstegårdsskoven fra Toften, så kirken nu også kan
ses fra Toften.
Sommeren er over os
Kirken holder ikke ferielukket, men flere
ting holder pause. Når bladet igen udkommer til august, vil der være godt gang i flere
ting igen: formiddagscafe, babysalmesang, salmesang for private dagpleje og
salmesang for Den kommunale dagpleje.
Kunne du tænke dig at synge med i et kor,
er det også en mulighed. Kirkens ad hoc
kor synger til høstgudstjenesten, og når
julen synges ind.
Har du noget, du tænker, at kirken skulle
have på programmet, så giv gerne menighedsrådet besked, send en mail.
Anna Kristine Schumacher

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.

Juni
1-3/6
16/6
23/6

Årsmødefestival på Mørkholt.
Vi besøger Bolderslev og spiller
Krolf. Fælleskørsel fra Missionshjemmet kl. 17.15.
Sct. Hans aften hos Hanne og
Niels. Vi spiser sammen kl. 18.

Juli
7-14/6 Bibelcamping i Sundeved. Se
mere på www.sundeved-bc.dk
August
Intet program på grund af køkkenrenovering.

Kirkens Unge – IMU

Kontaktperson Elisabeth Thomsen, tlf. 51 33 22 57.
Møderne begynder kl. 19.30.

Juni
5/6
Volley.
12/6 Bibelstudie.
19/6 Sommerafslutning.
August
21/8 opstart – buddybuilding.
28/8 Walk and talk.

Eftermiddagsmøderne

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

Juni
15/6

kl. 9.30: sommercafé med frokost.
Emne: Dannebrog (Valdemarsdag).

Junior/teen klub

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

Juni
11/6
www.bibel.
22-24/6 Junior weekend.
August
20/8 Vi kører ud.

Between

Vi mødes hver 2. mandag kl. 18.30 – 20.00.
se
v/ Jakob Kjærgaard, tlf. 61 55 92 00.
las
.k
4
Juni
3.
for

4/6
Vi får besøg.
18/6 Sidste gang inden sommerferien.
August
13/8 Vi kører ud.
27/8 Vi får besøg.

Hvad er Between?

Vi er en klub, der er tilknyttet Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler, som hører til i Hjordkær. Vi mødes
hver 2. mandag fra 18:30 til 20:00. Nogle gange
18:00. Vi mødes i Missionshjemmet i Hjordkær. Her
vil vi hygge os, lege, spille spil, se film og høre om
Gud. Vi vil holde en kort andagt hver gang, og nogle gange vil der blive holdt en lidt længere andagt.

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.

KFUM-spejderne

v/ Kasper Nielsen, tlf. 21 62 69 37
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GUDSTJENESTER
Juni
3. juni
10. juni
17. juni
24. juni
Juli
1. juli
8. juli
15. juli
22. juli
29. juli
August
5. august
12. august
19. august
26. august

Morge
hver t nsang i kirk
irsdag
e
kl. 08 n
.00

1. s. e. trin.
2. s. e. trin.
3. s. e. trin.
4. s. e. trin.

10.30
10.30
10.30
10.30

RSA
RSA – kirkekaffe
RSA
RSA – kirkekaffe

5. s. e. trin.
6. s. e. trin.
7. s. e. trin.
8. s. e. trin.
9. s. e. trin.

9.00
10.30
9.00
9.00
10.30

Ann Bork Damsgaard
RSA – kirkekaffe
EDF
EDF
RSA – kirkekaffe

10. s. e. trin.
11. s. e. trin.
12. s. e. trin.
13. s. e. trin.

10.30
10.30
10.30
10.30
19.00

RSA
RSA – kirkekaffe
RSA
RSA - kirkekaffe
RSA – Konfirmandopstart

RSA = Robert Strandgaard Andersen

EDF = Elizabeth Dalsgaard Fonsmark

Ved gudstjenesterne i Hjordkær forsøger
vi at gøre det let at være med. Vi har et
lærred i kirken, og på det vises alt, hvad
der skal siges og gøres, så selv en gæst,
der aldrig har været i kirke kan være en
del af det, der foregår.
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.

Vi prøver sammen med de gamle salmer
at bruge ord og sange, som er nutidige,
og som kan lettere kan forstås. Hvis du
aldrig har været med før, så kom endelig
forbi og spørg, hvis der er noget, du ikke
lige forstår.

Indsamlinger – MobilePay 61188
Juni: Den Blå Oase
Juli: Den Blå Oase
August: Menighedspleje
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