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VEJVISER
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. 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 2019

Kommende arrangementer
• Teltgudstjeneste 16/6
• 15/6 800 år for Dannebrog
• Sommercafe 21/6
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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.
Det har ingen betydning om du kan synge
rent eller ej. Det kommer først og fremmest
an på, at du får en god og anderledes
oplevelse sammen med dit barn.
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 torsdage formiddage kl. 10.30 med start
den 7. marts og forløber over 8 gange.
Det er gratis at deltage
Babysalmesangen ledes af Vibeke Oslo
Rasmussen og Christa Rosenlund Meilandt.
Yderligere oplysninger:
Vibeke 22363867
Christa 60646403
Tilmelding til Christa på mail: organist@
hjordkaerkirke.dk

PRÆSTENS SPALTE
At vinde en ven – igen
At forsones med en ven, som man er
kommet på kant med er ikke af vejen. Det
har mange nok prøvet. Både i børnehaven,
skolen og senere i livet. Nogle gange har
man selv været dum, andre gange har den
anden været dum. Ofte var man dumme
begge to. En undskyldning, et håndtryk,
et knus eller på utallige andre måder kan
man så få det ud af verden.
I et ægteskab kan det ind imellem gå galt.
Mange er endt med at gå fra hinanden,
fordi nogle fejl, store eller små, få eller
mange, gjorde udsigten til forsoning for
svær. Eller måske ville man gerne selv,
men ægtefællen ville ikke. Også når
børn vender deres forældre ryggen eller
omvendt, bliver det svært. Hvem skal tage
det første skridt, og hvad kræver det?
Forsoning er også kirkens hovedord når
den forsøger at sætte ord på påskens
betydning for vores forhold til Gud. Som
en tør konstatering bekender kirken sig
til, at mennesket har vendt Gud ryggen
med alt, hvad det indebærer. Men med
hjertevarme forkynder og synger vi os ind
i, hvordan Gud rækker hånden ud til os.
F.eks. synger vi i en af de mest kendte
påskesalmer:
Kærligheden, hjertegløden
stærkere var her end døden;
heller giver du end tager,
ene derfor dig behager
korsets død i vores sted (Salme 192, v. 3)

Heller giver du end
tager. Når man
tænker på forsoning
kunne man tænke,
at hellere giver han
sig selv, end han
tager hævn. Hævnen er forsoningens
modstykke: Jeg vil
dig det dårligt. Gud
vil os det ikke dårligt, selvom vi har vendt
ham ryggen. Han vil os det godt.
Ene derfor dig behager korsets død i
vores sted. Han betaler helt selv prisen
for forsoning. Venter ikke på, at verden
opfører sig godt nok til, at han så skal gå
de sidste skridt. Han går hele vejen selv.
Fødes som menneske, lider og dør i vores
sted, rækker os en længselsfuld hånd,
som han håber, vi vil tage imod.
Gudstjenesten er en sådan åben hånd.
Bibelens tekster og salmerne er det også.
Der, hvor vi hører om Jesus og hans død
og opstandelse, der er en udstrakt hånd til
forsoning.
SÅ i modsætning til skolegården og ægteskabets skænderier, hvor der skal to til at
ødelægge en relation og to til at forsone
sig, så er der mellem os og Gud kun en,
der har forbrudt sig, det er mennesket, og
der er kun en, der har rakt ud, det er Gud.
Lad os alle tage imod Guds fremstrakte
hånd.
Kom gerne til gudstjeneste og se hans
hånd for dig, når vi døber de små, fejrer
nadver, konfirmerer, vier og begraver. Altid
står han der og inviterer os til fællesskab
med sig. Og Guds glæde er stor hver
gang bare en enkelt ven bliver vundet
tilbage.
Glædelig påske!
Robert S. Andersen
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SKET I KIRKEN
Dåb
2/12 Silke Moshage Nymark
13/1 Line Faarup Hylleborg
27/1 Toke Ilg Hansen
Vielse
8/12 Trine Hadberg Hansen
og Steffan Hansen
29/12 Signe Emilie Bjerregaard
og Tobias Hausted
5/1
Mette Hornstrup Schmidt
og Christian Hornstrup Schmidt
Begravelse / bisættelse
9/11 Svend Erik Christiansen
(fra Rise Kirke)
21/11 Elsa Elisabeth Asmussen
15/12 Anne Kristel Krag
19/12 Lissi Nissen
17/1 Christina Kolb Kastbjerg Hansen
(fra Ballum Kirke)

Signe Emilie Bjerregaard og Tobias
Hausted blev viet 29. december

Trine Hadberg Hansen og Steffan Hansen
blev viet 8. december

Mette Hornstrup Schmidt og Christian
Hornstrup Schmidt blev viet 5. januar
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Silke Moshage Nymark blev døbt
2. december

SKET I KIRKEN

Line Faarup Hylleborg blev døbt 13.
januar

Toke Ilg Hansen blev døbt 27. januar

GUDSTJENESTER I PÅSKEN
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 (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 ingen gudstjeneste, men henviser
til Rise sogn kl. 10.30.
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FORMIDDAGSCAFE
Formiddagscafe
Formiddagscafeen byder også i foråret 2019 velkommen til kaffe, sang, fællesskab og
spændende foredrag i konfirmandhuset. Det finder sted fredag den 29/3, 26/4 og 24/5.
Afslutningen på sommercafeen i foråret bliver en sommercafe med pølsebord den 21. juni.
Det koster 25 kroner at deltage, og der er ingen tilmelding.

Fredag den 29. marts kl. 9.30
Nødhjælp til Balkan. Med udgangspunkt i Brændstrup her i Sønderjylland sender Dansk Balkanmission nødhjælp til Romalandsbyer på
Balkan. Kom og hør om arbejdet for dem, der ofte kaldes sigøjnere,
og det med stærkt nedladende tonefald. Vi skal nemlig møde en
organisation, som hjælper dem i stedet for at tale grimt om dem.

Fredag den 26. april kl. 9.30
Mød Dietrich Bonhoeffer, en tysk præst, som i krigens sidste dage i 1945
blev henrettet. Vi skal sammen se filmen ”De sidste skridt”, og mon ikke vi
får brug for at tale lidt om filmen bagefter?

Fredag den 24. maj kl. 9.30
Vi synger foråret og sommeren ind med en sangdag. Højskolesangbogen kommer på bordet og på læberne. Der kommer et par små
oplæg om nogle sange, som vi planlægger at synge, men alle andre
skal også have lov at komme med forslag. Vores organist og præst
planlægger og afholder arrangementet sammen.

Morgenkaffe med konfirmander
Søndag den 17. marts kl. 09.30 er der
morgenkaffe for konfirmanderne og de
kirkegængere, der har lyst til at møde op
og være sammen med konfirmanderne.
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KORSANG & PRÆSENTATION
Kor projekt til påske i Hjordkær kirke
Så er der igen mulighed for at deltage i ad
hoc kor i Hjordkær kirke. Denne gang til
påske.
Der er brug for sangere i alle aldre, mænd
og kvinder. Det har ikke betydning, om du
har korerfaring eller ej. Vi mødes 4 tirsdags
aftener. Opstart den 26. marts og derefter
den 2., 9. og 16. april, så vi kan være klar
til Langfredag den19. april i kirken. Hver
aften kl. 19.30 – 21.30.

Det er gratis at deltage. Tilmelding sker til
organisten på organist@hjordkaerkirke.dk
Jeg glæder mig til at mødes med jer. Kom
glad ...
Christa Meilandt

At kombinere diakoni, pædagogik og musik!
Den 1. januar begyndte jeg som kirkemusiker/kirke- og kulturmedarbejder hos
jer, men hvem er jeg?
I 1987 blev jeg uddannet diakon/plejehjemsassistent fra Aarhus Diakonhøjskole.
Nogle år efter flyttede jeg, sammen med
min mand Evald, til Bolderslev, hvor vi
overtog hans ”hjemmen”. Der har vi siden
været aktive i det kirkelige liv omkring
Bjolderup og Uge kirker ... og undervejs
skelet til, hvad der foregik i Hjordkær
kirke!
I 2002 blev jeg uddannet pædagog og
har siden arbejdet med børn, først som
fritidshjemspædagog og de sidste 5 år
som skolepædagog på Kongehøjskolen

i Aabenraa. De sidste 3 år varetog jeg
musikundervisningen for enkelte klasser i
indskolingen.
Nu glæder jeg mig til at arbejde som diakon/
kirkemusiker. Tænk at kunne kombinere
diakoni, pædagogik og musik i en og
samme stilling! Hvad musikken angår,
søger jeg optagelse på Kirkemusikskolen
i Løgumkloster og håber med tiden, at jeg
kan kalde mig organist.
Udover musikken vil en del af mit arbejde
bestå i at klargøre til arrangementer, samt
i at være aktiv omkring hjemmebesøg.
Så har du lyst til et besøg / en snak alene
eller sammen med andre, så sig frem.
Eller har du kendskab til nogen, der kunne
have glæde af et besøg, så fortæl om
muligheden.
Jeg glæder mig over at skulle arbejde i et
sogn med så mange aktiviteter. Glæder
mig over at være en del af et team, der
oser af samarbejde og derigennem møde
børn, minikonfirmander, konfirmander, forældre og ikke mindst en dejlig menighed.
Christa Rosenlund Meilandt
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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.
Spagettigudstjenester
Det 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 22. marts er der spaghettigudstjeneste, og samme dag er der
dåbsjubilæum for alle børn, som blev døbt
i 2016 (se boks om dåbsjubilæum).
Fredag den 26. april er der igen spaghettigudstjeneste, og her overnatter minikonfirmanderne efterfølgende i kirken.
Fredag den 14. juni er den sidste af forårets 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 14. april er der familiegudstjeneste i kirken. Se nærmere side 5.

Sover man virkelig i kirken
Fredag den 26. 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.

50 års fødselsdag!
Sognepræst Robert S. Andersen fylder påskedag 50 år. I forbindelse med gudstjenesten
udvides den efterfølgende champagne med fødselsdagskage.
Hvis man ønsker at give en erkendtlighed i den forbindelse, er der oprettet en indsamling
hos Mission Øst til hjælp blandt flygtninge i Irak, f.eks. til tæpper, psykisk førstehjælp til
børn, undervisning og anden nødhjælp. Man kan opnå skattefradrag, hvis man angiver
cpr nummer.
Mission Øst må ikke efterfølgende oplyse, hvem der giver, så det må man gerne fortælle,
hvis der skal rettes en tak. Indbetaling på konto 3170 – 0010918030, mrk. Robert-50.
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BØRN I KIRKEN

Glimt fra juleafslutning
for de mindste.

Juleevangeliet fortalt for børn

Så er vi klar til at komme hjem
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Menighedsrådsmøde
i konfirmandhuset
tirsdag den 12/3 kl. 19.00
tirsdag den 16/4 kl. 19.00
mandag den 13/5 kl. 19.30

Nyt fra menighedsrådet
Sorg
Vi har siden sidste kirkeblad udkom måttet
tage afsked med et menighedsrådsmedlem, Lissi Nissen.
Lissi døde efter kort tids sygdom i december. ”Ære være hendes minde”. Lissi sad
i rådet i 10 år, havde et godt blik for den
enkelt kirkegænger. Hun kunne lide at
medbringe hjemmebagt til kirkekaffen. Jo
Lissi vil blive savnet og mindet.
Nyt medlem
Som sin personlig suppleant havde Lissi
valgt, det skulle være hendes ægtefælle
Jens Christian Nissen. Han er nu indtrådt
i rådet til menighedsrådsmødet i januar.
Velkommen til Jens Christian Nissen, der
har lyst til at tage den plads og være med
til at løfte de opgaver, som menighedsrådet
har ansvar for.
Ny medarbejder
Velkommen til Christa Meilandt. Vi har fra
1. januar 2019 haft den glæde at ansætte
Christa Meilandt i vores organiststilling.
Vi har som noget helt nyt valgt at ansætte
Christa i nogle flere timer ved kirken. Ud
over at varetage organiststillingen har
Christa ansvar for at styrke menighedens
sociale liv og vækst og andre praktiske
opgaver. Vi vil i det kommende år finde ud
af, hvor kirken kan gøre en forskel.
Christa vil have tid til at besøge dig.
Anna Kristine Schumacher
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Menighedsmøde
Fredag den 24. maj kl. 9.30 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.
Det vil denne formiddag være mulighed
for at synge med fra højskolesangbogen.
Se under formiddagscafe side 6.

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

Marts
5/3
v/ Rudolf Larsen, Agerskov.
April
2/4
v/ Jens-Erik Hansen, Vejen. Emne:
Tro og tillid. Hebr. 11.
Maj
7/5
v/ Robert S. Andersen.

DET SKER
Hjordkær Missionsforening
– Indre Mission
Formand Inge Boysen, tlf. 74 66 61 66,
mobil 51 62 97 07. Møderne begynder kl. 19.30.

Marts
13/3 Videoundervisning
27/3 Møde v/ fritidsforkynder i ungdomsarbejde Tonny Dall Sørensen,
Haderslev.
Emne: Ledelse i Nehemians bog.
April
10/4 Møde i Bolderslev missionshus
v/ pastor Anne Mie Skak Johanson. Emne: ”Liv i menigheden”.
18/4 kl. 16.30: Påskemåltid.
Maj
8/5
Møde med spisning kl. 18.00 v/
konsulent for kreativ forkyndelse
Helle Noer, Børkop. Emne: Sange
og billeder.
22/5 Videoundervisning.
25/5 Lørdag: Årsmøde i Skive.

Kirkens Unge
– Indre Missions Ungdom
Formand Anne Sofie Hedegaard mobil 29 29 73 77
Møderne begynder kl. 19.30

Marts
5/3
12/3
19/3
26/3
April
2/4
9/4
23/4
30/4
Maj
7/5
14/5
21/5
28/5

Bibelstudie.
Filmaften.
Hyggeaften - fællesspisning.
Bibelstudie: Gælder loven stadigvæk i dag?
Besøg af ...
Bibeltime.
Fælles IMU.
Bibelstudie: Himlen og Helvede.
Bowling.
Walk and Talk.
Spilleaften.
Bibelstudie: Guds plan for mig.

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

Marts
4/3
18/3
April
1/4
15/4
29/4
Maj
13/5
27/5

Fællesspisning / Årsfest.
Bibel.
Spilleaften.
Påske.
Vi kører en tur.
Bibel.
Film.

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

Marts
11/3
25/3
April
8/4
Maj
6/5
20/5

Bibel.
Fællesspisning / Årsfest.
Påske.
Vi kører ud.
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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GUDSTJENESTER
Marts
3. marts

Fastelavn

10. marts
17. marts
24. marts
31. marts
April
7. april
14. april

1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten
Midfaste

18. april
19. april
21. april

Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag

Mariæ bebudelse
Palmesøndag

14.00 RSA – efterfølgende tøndeslagning sammen
med spejderne og Brugsen, se side 9
10.30 RSA – kirkekaffe
10.30 RSA
10.30 RSA – kirkekaffe
10.30 RSA
9.00 Judith Legarth
10.30 RSA – familiegudstjeneste med påskespil
af minikonfirmanderne, se side 5
19.30 RSA – 16.30 påskemåltid, se side 5
10.30 RSA
10.30 RSA – efterfølgende champagne i præstegården, se side 5
Vi henviser til Rise Sogn kl. 10.30
10.30 RSA – kirkekaffe

22. april
2. påskedag
28. april
1. s. e. påske
Maj
5. maj
9.00
2. s. e. påske
12. maj
10.30
3. s. e. påske
17. maj
10.30
Bededag
19. maj
9.00
4. s. e. påske
26. maj
10.30
5. s. e. påske
30. maj
10.30
Kristi himmelfart
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.

og 11.00 RSA – konfirmation
RSA – kirkekaffe
Morten Brosbøll Vibert
RSA – guldkonfirmation, kirkekaffe
RSA
RSA

Indsamlinger – MobilePay 61188
Marts:
Christian Vestergaard, Bangladesh
April:
Christian Vestergaard, Bangladesh
Maj:
Elly Gudo, bibeloversætter i Kenya,
via Wycliff Danmark
Kirkebladet udgives af Hjordkær Menighedsråd. Layout: phnet.dk. Tryk: HOTTRYK

