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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
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. april 2018

Kommende arrangementer
•

15. juni: Sommercafe med emnet
”Danneborg” (Valdemarsdag)
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Morgenkaffe med konfirmander

Søndag den 18. marts kl. 09.30 gentager
vi efterårets succes med morgenkaffe til
konfirmanderne og de kirkegængere, der
har lyst til at møde op og være sammen
med konfirmanderne.

Fra en af de mange gode oplevelser med konfirmander – besøg i Løgumkloster Kirke

Gudstjeneste & pattegris

Søndag den 27. maj 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.

Besøg fra Mission Øst

Til gudstjenesten 22. april får vi besøg af
Kim Hartzner, leder af organisationen Mission Øst. Mission Øst er en kristen hjælpeorganisation, som ofte er først på pletten,
når der skal uddeles nødhjælp ude i verden.
Den arbejder sammen med både EU og
FN. Organisationen holder efterfølgende
generalforsamling med frokost, og ved
den lejlighed kan man høre om arbejdet
i bl.a. Armenien, Irak og Nepal. Bl.a. skal
vi virtuelt til stede i en flygtningelejr i Irak.
Kirkefrokosten er for alle, uden tilmelding
og gratis. Arrangementet slutter kl. 16.00.

PRÆSTENS SPALTE
Kærlighed er ikke hvis eller fordi…
Hvis man kun elsker sine børn, når de opføre sig pænt, elsker man dem i virkeligheden ikke. Hvis kærlighed er betinget, og
kun kommer hvis de gør eller ikke gør det
eller det, eller fordi, de kan det eller det,
så får man nogle ulykkelige børn. Børn
skal vide, at de er elsket uanset, selvom
og på trods af alt, hvad de kan finde på.
Først da er de trygge til at prøve livet og
verden af. De skal opdage livet og kommer
til at gøre ligeså mange fejl, vi som for
ældre selv har begået. De skal gennem
det hele vide, at vi elsker dem.
Det er ikke det samme som at lade dem
gøre alt muligt dumt uden konsekvenser.
Men som forældre skal man lære at kunne
adskille konsekvenser for dumme handlinger fra det mere grundlæggende, at du er
min og jeg elsker dig, som du er.
Marylin Monroe sagde engang: ”Jeg er
selvoptaget, utålmodig og en smule usikker. Jeg begår fejl, jeg mister kontrollen,
og er til tider svær at være sammen med.
Men hvis du ikke kan håndtere mig, når
jeg er værst, fortjener du mig godt nok
heller ikke, når jeg er bedst.”
Sådan skal vi være over for hinanden, og
sådan forkynder Kristendommen, at Gud
er. Han kan elske på trods. Ved dåb og
begravelse priser vi ham for at være en
barmhjertig far. Først i livet og sidst i livet
skal vi nemlig vide, at hos Gud skal kærlighed ikke fortjenes men modtages.
Påsken med dens fejring af Jesu korsfæstelse og opstandelse handler om netop
sådan en kærlighed. ”Jeg vil give mit liv
for mine venner”, siger han, når han forudsiger sin korsdød. Jeg vil være en løsesum for dem. Vi taler meget om syndernes
forladelse i kirken. Synd er det grundvilkår
vi deler med hinanden, når vi ikke gør,

som vi bør. Hverken
i forhold til Gud eller
hinanden. Det er, når
vi med Monroes ord
er vores værste. Gud
elsker os også på de
dage. Derfor sendte
han Jesus. Derfor
døde Jesus for os.
Derfor vil han fri os fra tre ting, vi ikke kan
redde os selv fra. Synden, som vi ikke kan
lade være med at begå. Døden, som vi
ikke kan undgå at selvom vi bliver 100 år.
Djævelen, som vi ikke kan vise bort selv.
Påsken er beviset på, at Gud kan elske
elsket uanset, selvom og på trods af og
ikke kun elske os, hvis eller fordi vi opfører
os på en bestemt måde. Den kærlighed
skal vi ikke kaste vrag på. Forældre, der
forlades af deres børn og som formenes
adgang til deres børnebørn kan elske nok
så meget de vil, men hvis det ikke bliver
modtaget, hvad er der så ved det? Hvad
er der ved Guds kærlighed, hvis vi ikke vil
tage imod den og leve med ham, som den
far han gerne vil være for os?
Jeg håber for dig, at påske 2018 må blive
en anledning til at forstå dybden i Guds
kærlighed til dig. Og at vi må få lykke til at
elske hinanden på samme måde. At give
sig hen til en far, der elsker os så meget,
som han gør skal være et privilegium, der
gør os glade og frie og som forvisser os
om, at når vi dør og engang går samme
vej ud af graven som Jesus gjorde det,
så skal vi stå op til evigt liv sammen med
vores far. Finder vi derind, så bliver det i
sandhed en glædelig påske.
Robert S. Andersen
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FORMIDDAGSCAFE
Formiddagscafe

Formiddagscafeen byder også i foråret 2018 velkommen til kaffe, sang, fællesskab og
spændende foredrag i konfirmandhuset. Det finder sted fredag den 23/3, 20/4 og 18/5
Afslutningen på sommercafeen i foråret bliver en sommercafe med pølsebord den 16.
juni. Det koster 20 kroner at deltage, og der er ingen tilmelding.

23. marts

Sognepræst Robert Strandgaard Andersen
har igen været i Tanzania for at undervise
på bibelskolen i Sikonge. Det fortæller han
om og viser friske billeder. Da han bad om
en kollekt til boggaver for eleverne ved to
gudstjenester i januar kom der over 5.000 kr.
ind. Kom og hør, hvad de blev brugt til.

Fra familiegudstjeneste i Tanzania

20. april

Vi skal synge sammen. Til en almindelig formiddagscafe synger vi en fem sange. Denne
formiddag synger vi endnu flere. Hvis nogen har en favoritsang, de gerne vil have
sunget og måske endda fortælle om, så er det chancen denne formiddag. Vi har højskolesangbøger og salmebøger til rådighed, og hvis nogen har andre ønsker kan de
afleveres til sognepræsten i god tid, og så kan de også komme med.

18. maj

Brødremenigheden i Christiansfeld er unik. Fordi den har gemt
levnedsbeskrivelser af alle dens medlemmer, og denne formiddag
skal vi dykke ned i nogle af dem fra 1700 tallet, som folk fra Burkal
efterlod sig. Hvem var de, og hvad tænkte de om livet. Vi får
besøg af sognepræst Henrik Bo Jacobsen, som i en studieorlov
dykkede ned i sådanne levnedsbeskrivelser. Så kom med på en
rejse tilbage i tiden.

15. juni

Sommercafe. Detaljeret program i næste kirkeblad, men vi får besøg fra Danmarkssamfundet fordi vi mødes på Valdemarsdag. Og så er der jo Inges pølsebord.
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PÅSKE
Påske
Palmesøndag
Vi holder familiegudstjeneste kl. 10.30,
hvor årets minikonfirmander fra 3. klasse
medvirker. Familiegudstjeneste betyder,
at nogle salmer er skiftet ud med børnesange, og at gudstjenesten er tilrettelagt,
for at børn og voksne sammen kan få
noget ud af den. Vi køber palmegrene til
alle mand og gør det til en festlig start på
påsken.
Skærtorsdag
Vi holder to arrangementer, som godt kan
give mening enkeltvis, men som bedst
nydes i sammenhæng. Kl. 16.30 inviterer vi til påskemåltid i Missionshjemmet.
Menighedsrådet og HM-IM afholder et
påskemåltid over samme skabelon som
det påskemåltid, Jesus selv brugte, da
han for 2000 år siden indstiftede nadveren. Samme skabelon, som jøder benytter
endnu i dag. Pris: 40 kroner for voksne

Arkivfoto fra tidligere palmesøndag

(har man svært ved betaling, da henvend
jer til sognepræsten inden). Tilmelding til
rsa@ km.dk, ingeboysen@hotmail.com
eller tlf. 51 62 97 07.
Kl. 19.30 går vi over i kirken og holder en
kort gudstjeneste med nadver.
Langfredag
Vi holder gudstjeneste kl. 10.30. Vi gør
meget for at fremhæve dagens særlige
karakter og har f.eks. hverken levende lys
eller blomster på alteret. Gudstjenesten er
stemningsfuld og giver god mulighed for
eftertanke.
Påskedag
Vi holder igen gudstjeneste kl. 10.30. Nu
er alteret pyntet med påskeliljer, orgel og
trompeter bruser og langfredags stilhed er
skiftet ud med fest. Vi fejrer påsken med
et glas champagne i præstegården umiddelbart efter gudstjenesten. Der er også
drikkevarer til børn og dem, der gerne vil
fejre påske uden alkohol.
2. påskedag
Vi holder endnu en gudstjeneste kl. 10.30
og fortsætter med påskestemning og
påskesalmer
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SKET I KIRKEN
Dåb
5/11
Magne Christian Gransø Petersen
26/12 Poppy Chen Petersen
26/12 Lucas Lopes Jakobsen
28./2 Fenris Thorning Vesterdahl
7/1
Oliver Wang Dungart
14/1 Sebastian Dittrich Alm
4/2		Rosa Grave Køhrsen
Begravelser
15/12 Birthe Marie Sørensen
23/12 Christiane Cathrine Schmidt
31/12 Jens Frederik Daabeck (bisat fra
Rise)
13/1 Christian Samsøe Iversen
26/1 Inger Wurlitzer

Magne Christian Gransø Petersen blev
døbt 5. november

Poppy Chen Petersen og Lucas Lopes Jakobsen blev døbt 26. december
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SKET I KIRKEN

Fenris Thorning Vesterdahl blev døbt 28.
december

Sebastian Dittrich Alm blev døbt 14. januar

Oliver Wang Dungart blev døbt 7. januar

Rosa Grave Køhrsen blev døbt 4. februar
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FOR BØRN OG BØRNEFAMILIER
Kirken er også for børn og børnefamilier
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.
Spagettigudstjenester
Spagettigudstjenester er særligt for børnefamilier. Det er en kort gudstjeneste med
børnesange, dukketeater og sprog, der er
til at forstå – også for de mindste. Der er
tre spagettigudstjenester i den sidste del
af foråret.
Fredag den 16. marts er der spaghetti
gudstjeneste, og samme dag er der
dåbsjubilæum for alle børn, som blev døbt
i 2015 (se boks om dåbsjubilæum).
Fredag den 28. april er der igen spag
hettigudstjeneste, og her overnatter minikonfirmanderne efterfølgende i kirken.
Fredag den 19. maj er den sidste af for-

Arkivfoto fra spaghettigudstjeneste
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Arkivfoto af aktive minikonfirmander

årets spaghettigudstjenester. Den foregår 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. Kom og vær
med. Tilmelding til rsa@km.dk, men
selv uden tilmelding er man selvfølgelig
velkommen.
Familiegudstjeneste Palmesøndag den
25. marts er der familiegudstjeneste i
kirken. Se nærmere side 5.
Sover man virkelig i kirken
Fredag den 20. april bliver der rullet
madrasser ud i kirken. Minikonfirmanderne,
præsten og nogle forældre skal nemlig
sove i kirken. Det er blevet en tradition, at
efter en spaghettigudstjeneste skal mini’erne have lov til noget særligt. Nogle er
lidt bange for kirkegården i mørke, men
det er de ikke efter den aften.
Om lørdagen hygger vi med aktiviteter i
kirken og konfirmandhuset. Det er nemlig
spændende at være minikonfirmand i
Hjordkær Kirke.

SANG I KIRKEN
Babysalmesang

Mors og fars stemme er noget af det
første og vigtigste, det lille barn lærer at
kende. Derfor er det på en særlig måde
dejligt at synge sammen med sit barn.
Få gode ideer til at synge med og for dit
barn og nyd nærværet og øjenkontakten
med dit barn, når du deltager i babysalmesang. Det foregår i kirken, hvor børnene er
i centrum. Det er også en god begyndelse
og hjælp til dåbsoplæring for de allermindste.
Efter ca. 40 min. går vi over i konfirmandhuset og får kaffe eller te til lidt kiks og
frugt.
Babysalmesang er et tilbud til babyer fra
ca. 3 til 10 måneder og deres mor eller
far eller evt. bedsteforældre. Det foregår
torsdag formiddag kl. 10 med start den
15. marts og forløber over 8 gange.
Det er gratis at deltage
Tilmelding foregår til Hanne Kristesen pr.
mail: hrk@blaakors.dk
Læs mere på kirkens hjemmeside.

Kor projekt til påske i Hjordkær
Kirke

Så er der igen mulighed for at deltage i
ad hoc kor i Hjordkær Kirke – denne gang
op til påske. Der er brug for sangere i alle
aldre, med eller uden kor-erfaring, mænd
såvel som kvinder.
Afsæt blot tre aftener til at øve: torsdag
den 8., 15. og 22. marts. Hver aften kl.
19.30 - 21.30 i konfirmandhuset. Dermed
er vi klar langfredag, den 30. marts, i
kirken.
Det er gratis at deltage. Tilmelding sker til
organisten på omouritsen@gmail.com.
Det bliver sjovt og hyggeligt – og resultatet
bliver noget, vi kan være stolte af!

Info

Hvert år arrangeres tre ad hoc kor
projekter i Hjordkær Kirke:
- Påske (øveaftener i marts)
- Høst (øveaftener i september)
- Jul (øveaftener i november)
Man kan deltage i dem alle eller springe
af og på.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Menighedsrådsmøder

i konfirmandhuset kl. 19.00
14. marts, 24. april og 22. maj

Nyt fra menighedsrådet

Velkommen til vores nye regnskabsfører
Bente Bæk Nielsen, som startede den 1.
januar på kontoret i Rise. Den 31. januar
fik vi sagt farvel til Tove Carstensen, som
havde forlænget sin ansættelse til denne
dato for at være med til at lære Bente op.
Gratis for medlemmer.
Dette til orientering: Så er der taget et
godt skridt i Aabenraa provsti, som også
betyder noget for vores sogns folkekirkemedlemmer. Det er gratis for folkekirkemedlemmer at erhverve et gravsted, både
til nedsættelse af urne og til nedsættelse
af kiste. Gravkastningen er gratis, og
forlængelse af gravstedet er gratis. Den
kirkelige handling er også fortsat gratis.
Det vil sige, at hvis pårørende til et folkekirkemedlem selv vælger at vedligeholde
gravstedet i fredningstiden, så koster det
ikke de efterladte efter afdøde noget.
Betaling for ikke-medlemmer.
Ikke-medlemmer kommer fortsat til at
betale for erhvervelse og gravstedsleje,
samt begravelse / gravkastning / urnenedsættelse. Skulle der være et ønske
om en kirkelig højtidelighed i forbindelse
med begravelse / bisættelse, så koster det
noget for brug af kirken.
Hvad skal betales?
Vedligeholdelse, blomsterplantning, granlægning kan aftales via legat eller aftales
årlig. Pris og lignende kan fås hos vores
graver.
Tak
Tak til jer, der kiggede forbi og så vores
nye form for granlægning. Tak for al rosen,
som sendes videre til vores ansatte.
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Live-streaming af gudstjeneste
Der er opsat kamera i kirken med det formål at kunne livestreame gudstjenesten.
Indtil videre optages de og deles derefter
på nettet, evt. kun dele af gudstjenesten.
Om alt går vel, vil vi gå live senest til konfirmationen i maj.
Kontantløs kirkekontor.
Vedrørende kontant betaling: Det er
ikke længere muligt at betale kontant for
regning, eller andet, der skal betales til
Hjordkær kirkekasse på Rise kirkekontor.
Det har nok heller ingen betydning for
ret mange, da de fleste klarer betalingen
hjemmefra.
Også i kirken mærkes ændringen hen
imod en kontantløs verden. Men har du
lyst til at bidrage til kirkens indsamlinger,
så kan det gøres kontant i kirkebøssen
eller via mobilePay på 61188.
Anna Kristine Schumacher

Strikaften - dåbsklude
Vi finder strikketøjet frem og
mødes i konfirmandhuset
mandag den 19. marts kl.
19 – 21.
Der er kaffe på kanden

Menighedsmøde

Den 24. april kl. 19.00 – 19.30 afholder
menighedsrådet vores årsmøde, som
kaldes menighedsmøde, hvor rådet kort
redegør for sidste års regnskab og det
kommende års budget. Menighedsrådet
aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om
den planlagte virksomhed i det kommende år.
Der vil være kaffe på kanden og tid til
spørgsmål.

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.

Marts
7/3
Møde v/ Gert Jørgensen, Gråsten.
Emne: ”Tag dine bekymringer
alvorligt.”
21/3 Møde v/ Seniormissionær Bjarne
Hvidberg, Varde.
29/3 Påskemåltid (torsdag)
April
11/4
Møde v/ Pastor Jan Mortensen.
Kolding. Emne: Pinsen i GT.
Maj
2/5
Fællesmøde i Bolderslev
v/ Pastor Morten Vibert, Rise.
23-27/5		 Teltmøder.

Kirkens Unge – IMU

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

Marts
6/3
13/3
20/3
April
3/4
10/4
17/4
24/4
Maj
1/5
8/5
15/5
22/5
29/5

Grill en teolog
Bibeltime
Bibelstudie
Bibeltime
Lasergame
Bibelstudie
MAF
Bagedyst
Bibeltime
Pinse
Teltmøde
Bibeltime

Eftermiddagsmøderne

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

Marts
6/3
Pastor Bent Ole Dam, Nørre Løgum
April
3/4
Missionær Arne Nørgaard
Maj
1/5
Fritidsforkynder Jens-Erik Hansen,
Vejen

Junior/teen klub

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

Marts
5/3
19/3
April
9/4
23/4
Maj
9/5
23/5

Fællesspisning/spilleaften
Laser games
Film
Tur
Film
Tur

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
Marts
4. marts
11. marts
18. marts
25. marts
29. marts
30. marts
April
1. april
2. april
8. april
15. april
22. april

Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag

10.30 RSA - kirkekaffe
10.30 RSA
10.30 RSA - Kaffe med konfirmanderne inden
gudstjenesten og kirkekaffe efter for alle
10.30 RSA – familiegudstjeneste, kirkekaffe
19.30 RSA – 16.30: påskemåltid
10.30 RSA

Påskedag
2. påskedag
1. s. e. påske
2. s. e. påske
3. s. e. påske

10.30
10.30
9.00
10.30
10.30

27. april
29. april
Maj
6. maj
10. maj
13. maj
20. maj
21. maj
27. maj

Bededag
4. s. e. påske

RSA – derefter champagne i præstegården
RSA
EDF
RSA - kirkekaffe
RSA – prædikant Kim Hartzner, derefter
generalforsamling for Mission Øst i
Missionshjemmet med frokost
10.30 RSA - kirkekaffe
9.00 EDF

5. s. e. påske
Kristi himmelfart
6. s. e. påske
Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis

9.00 & 11.00 RSA - konfirmation
9.00 EDF
10.30 RSA - kirkekaffe
10.30 RSA - kirkekaffe
Ingen gudstjeneste, vi henviser til andre kirker
10.30 RSA - gudstjeneste i teltet

3. s. i fasten
Midfaste
Mariæ bebudelse

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
Marts:
Kirkeligt børne- og ungdomsarbejde i Hjordkær
April:
Christian Vestergaard, Bangladesh
Maj:
Elly Guds, bibeloversætter i Kenya, via Wycliff
Danmark
Kirkebladet udgives af Hjordkær Menighedsråd. Layout: phnet.dk. Tryk: HOTTRYK

