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VEJVISER
Konfirmation 2020

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 / 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. 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: 26. juli 2019.
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Indskrivning
Søndag den 3.
maj 2020 er der
konfirmation. I den
anledning er der
konfirmandind
skrivning for 20192020 søndag den
16. juni kl. 19.00. Vi
starter i kirken med en kort gudstjeneste,
og derefter går vi over i Missionshjemmet,
hvor der er information om konfirmandundervisningen, og hvor der udfyldes sedler
med navn og anden information. Alle, der
bor i Hjordkær, kan deltage i konfirmandundervisningen, uanset hvor de går i skole.
Kontakt evt. Robert på 50 42 79 87, hvis
der er spørgsmål.

Kommende arrangementer

Besøg fra Tanzania.
Lørdag den 7. september kl. 19.00 er
der fest i kirken. Vi får besøg af et kor fra
Tanzania og en biskop fra den lutherske
kirke i Tanzania, som vil prædike for os.
Efterfølgende er der samvær i Missions
hjemmet, hvor biskop Mwaipoppo vil
fortælle om kirkens liv i Tanzania
Koret medvirker
Søndag den 8. september medvirker
koret ved gudstjenesten i Hjordkær kl.
10.30
Høstgudstjeneste
Søndag den 22. september holder vi
høstgudstjeneste
Musikgudstjeneste
Onsdag den 23. oktober får
vi besøg af musikgruppen
Gaszværk. Sammen vil vi
synge flere af Kim Larsens
sange.

PRÆSTENS SPALTE
Udrejsecenter Kærshovedgård

De fleste af os har hørt om det. I marts
underviste jeg på en lejr, hvor deltagerne
var kristne med anden etnisk baggrund
end dansk. Mange af dem er blevet kristne
her i Danmark. Nogle af dem har ikke
haft held til at overbevise Danmark om, at
deres kristne tro er andet og mere end et
desperat forsøg på at få asyl i Danmark.
Efter mit foredrag kom en af deltagerne
op til mig med sin bibel. Den var på farsi,
fordi han er fra Iran. Den var understreget
med grønne, gule og røde markeringer,
og han havde brug for at spørge mig, om
ikke det, jeg sagde, passede til en anden
tekst, han havde slået op på. Ikke mange
danskere havde kunnet slå en beretning
op i sin bibel på den måde. Han bor på
Kærshovedgård og skal rejse ud af Danmark, fordi Danmark ikke tror på, at han vil
blive tortureret og henrettet hjemme i Iran,
fordi han nu er kristen.
På flygtningecentrene i Danmark er der
spioner fra Iran. De burde findes og smides i fængsel. De registrerer f.eks. hvilke
iranere, der bliver døbt i Danmark for så at
rapportere det hjem. I Iran er de ikke i tvivl
om, at han er en kristen, og dermed en
forræder, som fortjener at dø. På flygtninge
centrene er der også islamister, som under
dække af behov for asyl chikanerer de
flygtninge, der bliver kristne. De burde
også identificeres og sendes hjem med
det samme. På udrejsecentret samler
man så både dem, der er blevet kristne og
dem, der er dømt for alt fra butikstyveri til
voldtægter, men som af forskellige grunde
ikke kan sendes hjem. Også en masse
børn, som lider frygtelige afsavn. De kristne
fra Kærshovedgård samles ugentligt uden
for centret til bibelundervisning, sang og
bøn og for at opmuntre hinanden til at
bære den pris, det koster dem, at de er

blevet kristne.
Men hvorfor er det,
at danskere har
så svært ved at tro
på, at en muslim
på trods af trusler i
nærmiljøet og faren
ved eventuelt at
sendes hjem, vælger
at blive kristen?
Selv svarer de, at de ikke kan andet, når
de opdager, at det budskab, vi kristne
forkynder, kan sætte dem fri indeni. At det
kan give dem fred med Gud og med dem
selv.
Måske vi danskere glemmer, hvor livsforvandlende Guds kærlighed kan være,
fordi vi har hørt om den altid. Rundt omkring i verden er kristne den mest forfulgte
religiøse gruppe. At holde dåb og konfirmation, som vi gør det i Hjordkær, kan i
mange lande koste dyrt. Er man i tvivl, kan
man se på www.forfulgt.dk Vi skal glæde
os over vores frihed. Og som præst længes
jeg efter, at flere og flere får samme er
faring, som de muslimer, der bliver kristne,
nemlig at Gud er virkelig og så kærlig, at
han kan og vil hjælpe os og gøre os til
sine børn. Jeg var 20 år gammel, før det
for alvor gik op for mig, men i mødet med
mine forfulgte og flygtede kristne søskende
på Kærshovedgård Udrejsecenter ruskes
der alligevel op, også i min tro. Ville jeg
frimodigt tro og bekende min tro, hvis det
kunne koste mig livet? Jeg håber, at det
aldrig bliver aktuelt, men skulle det ske, så
håber jeg, at jeg, som de nu må gøre, holder fast i min tro, uanset hvad det koster.
Tillykke med din frihed! Tillykke med den
kærlighed, Gud har til dig. Jeg håber, vi
kan stå sammen om at dele den med hinanden og de fremmede iblandt os.
Robert S. Andersen
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SKET I KIRKEN
Dåb
10/3 Frederik Kraak Lyck Lorenzen
17/3 Merle Holm Tarp
24/3 Alberte Lund Eriksen
Vielse
Begravelse / bisættelse
21/2 Niels Nielsen
23/2 Karen Dora Tarp
16/3 Birthe Frees
16/4 Christian Nicolaj Hinrichsen
17/4 Rita Svenson
30/4 Johann Geerthsen
2/5
Cathrine Hansen
11/5 Knud Arnum Hoy

Merle Holm Tarp blev døbt 17. marts

Frederik Kraak Lyck Lorenzen blev døbt
10. marts
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Alberte Lund Eriksen blev døbt 24. marts

SKET I KIRKEN

5. maj kl. 9

Münchow foto

Bagerst fra venstre: Christian Møller, August Stokbæk Knudsen, Mads Schmidt Svenson, Oskar Emil Kjer
Jepsen, Casper Brodersen Jessen, Markus Møller Mønsted, Jeppe Jacobsen, Kasper Sandager Jespersen,
Caroline Ravn Christensen, Lærke Rasmussen
Forrest fra venstre, Tanya Naeve Jørgensen, Nanna Sofie Magnussen, Trine Jensen, Josefine Jakobsen,
Anna Lassen, Julie Mølvang Jessen,

5. maj kl. 11.00

Münchow foto

Bagerst fra venstre: Daniel Ficcara, Noah Thorning Johansen, Nadia Hjortlund Terp, William Alexander Wingrove Larsen, Bjørn Lehrmann, Noah Sieljacks
Forrest fra venstre: Mathilde Faaborg, Anne-Sofie Capion Sørensen, Alberte Sørensen, Emma Marie Haase,
Freja Kistrup Hasselmann
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FORMIDDAGSCAFE
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 25 kr. at
deltage, og der er ingen tilmelding.

Sommercafe

Fredag den 21. 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.
Karen Margrethe Lorenzen fra Hjordkær
har sammen med sin ægtefælle Åge været
i Tanzania to gange og fortæller: ”I en lille
by, Sumbawanga i Tanzania, ligger der
en syskole for mindre bemidlede piger i
alderen 18-23 år. Med et nyt taskeprojekt,
som startede i efteråret 2018, kan vi være
med til at løfte disse piger, så de kan få
en bedre tilværelse.” Gennem billeder og
fortælling skal vi møde sypigerne og høre om projektet, som de har engageret sig i.
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.

Kom med en tur til Israel

Fredag den 30. august
8 uger i Jerusalem! Arbejds- og trosfællesskab, undervisning, ture og oplevelser!
Lisa Oslo Jensen fra Tørring fortæller om Yad va Lev senior.
Yad va Lev betyder hånd og hjerte, og det er Ordet og Israels
volontørarbejde i Israel. Gennem praktisk arbejde rækkes
evangeliet til det jødiske folk. Foruden arbejdet, er der mange
gode oplevelser og god information – det er også en del af
konceptet. Lisa er søster til Vibeke Oslo Rasmussen, som
bor her i Hjordkær.
PS: Notér også i din kalender, at der formiddagscafé
27/9, 25/10, 22/11 og tirsdag den 10/12 adventsfest
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DET SKER
Det sejlende sømandshjem Bethel

Sømandsmissionens skib Bethel ligger i Aabenraa
havn fra 3. – 8. juni.
Vi holder ”åbent skib” og alle er velkomne. Sømandsmissionæren ombord viser gerne rundt på skibet og
har kaffe på kanden, kage på bordet og tid til snak.
Onsdag den 5. juni kl. 19.30:
Sømandsfest ombord
• Sømandsmissionær Finn Løvlund forkynder og fortæller om arbejdet på Bethel
• Lagkagebord á 30,- kr.
• Bortlodning af gevinster
Et skib kan noget, en bygning ikke kan. Det bevæger sig, og atmosfæren er anderledes.
Man skal opleve det for at forstå det! Tag derfor tid til at invitere venner, fællesskaber,
dem fra opgangen/vejen med ombord på Bethel.
Hvis I kommer en gruppe fra jeres fællesskab, vil vi gerne fortælle om arbejdet på Bethel
og holde en andagt. I må gerne selv tage kage med.
Kontakt sømandsmissionær Jørgen Knudsen på tlf. 28655277 eller mail: jbk@somandsmissionen.dk
Er du interesseret i at høre mere om Bethel, kan du kontakte os på e-mail: info@somandsmissionen.dk eller se mere på www.somandsmissionen.dk eller www.facebook.
com/somandsmissionen.

Gudstjeneste & pattegris
Søndag den 16. juni holder vi gudstjeneste i teltet i kirkeskoven. I den anledning
serverer vi helstegt pattegris.
Der er ingen tilmelding, men det koster 50
kr. for voksne og 25 for børn.
Kom og vær med til en afslappet gudstjeneste i andre rammer og til hyggeligt
samvær efter gudstjenesten.
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BØRN I KIRKEN
Kirke for og med børn

I foråret er der som altid god mulighed for at tage børn med i
kirke. Børn er altid velkomne. Vi har tegninger, de kan farvelægge
under prædikenen. Vi synger børnesange, når der er børn. Og vi
har små legetasker til de mindste. Nogle gudstjenester er dog
særligt tilrettelagt til familier med små børn.

Spaghettigudstjenester for børn og børnefamilier.

Fredag den 14. juni er der spaghettigudstjeneste i teltet i kirkeskoven.
Spaghettigudstjenester starter kl. 17.00, og efter en kort gudstjeneste spiser vi sammen.
Vi er færdige kl. 18.30, så alle kan nå hjem til Disneysjov, eller hvad weekenden ellers
byder på. Tilmelding til den 14. juni er ikke nødvendig. Kom og vær med.
Fredag den 30. august mødes vi igen til spaghettigudstjeneste. Tilmelding til rsa@
km.dk, men selv uden tilmelding er man selvfølgelig velkommen.

Babysalmesang

Næste hold babysalmesang
starter i begyndelsen af
september. Se mere om
babysalmesang i næste
kirkeblad eller på kirkens
hjemmeside.
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DET SKER
Ægteskabswellness – Syv dates for par
Syv dates for par er syv aftener, hvor man
sammen med sin ægtefælle sidder og spiser et lækkert måltid mad. Efterfølgende
er der oplæg og samtale mellem ægtefæller,
ikke gruppesamtaler. Det er et kursus, som
giver gode redskaber og sætter tanker
i gang, og det er ikke at forveksle med
parterapi.
Målet med ægteskabskursus er at skabe
gode relationelle vaner, som kan hjælpe
parrene med at vokse tættere sammen og
hjælpe til, at ægteskabet vokser hele livet
igennem. Dette kursus er for alle par, ikke
bare dem som har kæmpestore problemer,
men også for jer som gerne vil ruste jeres
ægteskab til fremtiden. Man må ikke tro,
at kurset er parterapi
Hvilke emner tager vi op?
Emner for de syv aftener er
• Opbyg et solidt fundament
• Kunsten at kommunikere
• Konfliktløsning
• Tilgivelsens kraft
• Familiens indflydelse
• Et godt sexliv
• Kærlighed i praksis

Britta & Robert S. Andersen

Hvem kan deltage?
Par, der har været sammen ét eller 69 år.
Man behøver ikke være gift, selvom det
hedder ægteskabswellness. Det vigtigste
er, at man har lyst til at bruge tid med
sin ægtefælle eller partner. Så har man
børn, skal der babysitter på, så far og mor
kan komme i byen og nyde god mad og
hinanden.
Hvad koster det?
Det koster omkring 200 kroner pr. par for
hver gang, og i det er der inkluderet dejlig
mad, som bestilles udefra. Det kan synes
mange penge, men for knap 1500 kroner
får man ikke meget service på sin bil. Ofte
glemmer vi at investere i det, der virkeligt
betyder noget, så her er chancen.
Tilmelding og startdato
Tilmelding senest 29. august til Robert
S. Andersen rsa@km.dk, tlf. 50 42 79 87.
Start torsdag den 12. september.

Christa & Evald Meilandt

Hvem afholder det?
Kurset afholdes af sognepræst Robert S.
Andersen og hans hustru Britta sammen
med organist og kirke-kulturmedarbejder
Christa Meilandt og hendes mand Evald.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Menighedsrådsmøde

i konfirmandhuset kl. 19.00
tirsdag den 11/6 og onsdag den 21/8

Dannebrogs 800-års jubilæum
15. juni 2019.

Vi i sognets menighedsråd vil gerne være med til at
markere 800 år for flaget. Men vi vil ikke gøre det
alene, så derfor opfordrer vi alle at tage del i dagen.
Vi har gjort os nogle tanker om, hvordan vi kan markere denne dag i vores by.
Optog gennem byen den 15. juni kl. 13.30
Gåtur gennem byen af Aabenraavej – Egholm – Kirkegade – Klintvej.
I kirkeskoven vil der være kaffe/te og saft på kande i teltet.
Medbring kager til at nyde i teltet eller på plænen i kirkeskoven.
Vi håber alle vil hejse flaget denne dag.

Dannebrog kan mere end noget andet samle hele befolkningen på tværs af alle skel.
Dannebrog, verdens ældste nationalflag, der stadig er i brug.
Dannebrogs oprindelse er knyttet til
en populær myte, der fortæller, at flaget
skulle være faldet ned fra himlen som
et tegn fra Gud under et slag i Estland
i starten af 1200-tallet.
Kongehøj eller Kongens Høj i Hjelm
Skov ved Aabenraa er stedet, hvor
Valdemar Sejr efter estlandstogtet
i 1219 fremviste det danske flag
Dannebrog, der var faldet ned fra
himlen ved slaget ved Lyndanisse
•
•
•

Der er indhentet tilladelse til optoget.
I optoget har vi et håb om, at rigtige mange vil deltage: privatpersoner
både store og små også med barnevogn, spejder, idrætsfolk, et par
veteranbiler m.m. osv.
Med flag i hånden vil vi gå gennem byen
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DET SKER
Hjordkær Missionsforening
		
– Indre Mission
v/ Michael Sangild, tlf. 20 48 65 98,
email: msangild@taagholm.dk.
Møderne begynder kl. 19.30.

Juni
4/6

I Rødekro missionshus, tidl. biskop
Karsten Nissen.
12–15/6 Teltmøder.
19/6 kl. 17.30: Krolf- aften i Bolderslev.
Juli
6-13/7 Bibelcamping på Sundeved.
August
21/8 kl. 18.00: Fællesspisning, sang
aften v. Christa Meilandt.

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

Juni
4/6
Lasergame.
11/6
Bibelstudie.
18/6 Volley med LMU.
25/6 Sommerafslutning.
August
13/8 Opstart.
20/8 Hygge på stranden.
27/8 Walk and talk.

Junior/teen klub

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

Juni
24/6 Fællesspisning.
August
12/8 Vi starter op.
26/8 www.bibel.

Between

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

Juni
17/6 Fællesspisning.
August
19/8 Vi starter op.

Børnetimen

v/ Kirsten T. Hansen, tlf. 30 66 50 63.
Den næste børnetime er fredag den 23. august
kl. 14.30 – 16.00 i missionshjemmet, Klintvej 2a,
Hjordkær.
I juni mødes vi til spaghettigudstjeneste den 14. juni i
teltet i kirkeskoven. Ellers er der fremover Børnetime
hver fredag kl. 14.30 –16.00 i missionshjemmet. 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

Eftermiddagsmøderne

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

også en vej til kirken / kirkegården

August
6/8
v/ pastor Bent Oluf Dam.
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GUDSTJENESTER
Juni
2. juni
9. juni
10. juni
16. juni
23. juni
30. juni
Juli
7. juli
14. juli
21. juli
28. juli
August
4. august
11. august
18. august
25. august

6. s. e. påske
Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis s.
1. s. e. trin.
2. s. e. trin.

10.30 RSA
10.30 RSA – kirkekaffe
Vi henviser til Rise kl. 10.30
10.30 RSA – Gudstjeneste i kirkeskoven, se s. 7
10.30 RSA – kirkekaffe
09.00 Judith Legarth

3. s. e. trin.
4. s. e. trin.
5. s. e. trin.
6. s. e. trin.

9.00
9.00
10.30
10.30

Judith Legarth – kirkekaffe
Ann Bork Damsgaard
RSA – kirkekaffe
RSA – kirkekaffe

7. s. e. trin.
8. s. e. trin.
9. s. e. trin.
10. s. e. trin.

10.30
10.30
9.00
9.00
19.00
17.00

RSA
RSA – kirkekaffe
Judith Legarth
RSA – kirkekaffe
RSA – konfirmandopstart
RSA – spaghettigudstjeneste

30. august
RSA = Robert Strandgaard Andersen

Velkommen til gudstjeneste i Hjordkær Kirke

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 – MobilePay 61188
Juni:
Danske Sømands- og Udlandskirker
Juli:
Den Blå Oase
August:
Den Blå Oase
Kirkebladet udgives af Hjordkær Menighedsråd. Layout: phnet.dk. Tryk: HOTTRYK

