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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. oktober 2018

Kommende arrangementer
•
•
•
•

6/12 kl. 19.00: Syng julen ind
12/12 kl. 14.30: Adventsfest
24/12 kl. 11.00, 13.00, 14,30 og
16.00 juleaftensgudstjeneste
1/1 kl. 16.00: nytårsgudstjeneste
med champagne og kransekage
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Er religion farligt?

Følger man med i dagspressen, ved man,
at der findes antiradikaliseringsprogrammer,
som man forsøger at hjælpe med. Særligt
unge mennesker med hang til militant
islamisme. Og læser vi om genopdragelses
rejser til hjemlandet for unge piger, som
hellere vil være danske, så væmmes vi
selvfølgelig. Læser vi om unge, der er
vokset op i Danmark, som pludselig vil
kæmpe for Islamisk Stat, bliver vi med
rette vrede og vil gøre noget ved det.
Bag antiradikaliseringsprogrammer ligger
den tanke, at noget religion er farligt og
derfor skal bekæmpes, ikke med vold men
med oplysning. Indimellem får debatten
dog en lidt anden tone. Nemlig den, at det
farlige er religion i det hele taget. I hvert
fald hvis man tager den mere alvorligt end
gennemsnittet. I forbindelse med DR3’s
programmer om Indre Missions Unge i
Danmark skrev man, at serien kan være
med til at ”føre debatten om radikalisering
i Danmark på et mere oplyst grundlag.”
Radikalisering blev nu pludselig et ord,
som med titlen på programmet, Jesu Unge
Soldater, koblede medlemmer af Den
danske Folkekirke sammen med ekstre
mistiske muslimer, der bruger våben.
Er selve det at tage sin religion farligt? Så
er jeg i hvert fald en farlig sognepræst.
Jeg tror på Gud, og det betyder noget for
mig. Jeg har brugt fire et halvt år af mit liv
på at bo i Tanzania for at undervise andre
præster i det. Jeg har taget en uddannelse,
som nok giver fri bolig og et sikkert job,
men som jeg ikke bliver rig af. Jeg beder
til Gud, fordi jeg tror, han er der og lytter.
Jeg fortæller dåbsfamilier, deltagere ved
spaghettigudstjenester, minikonfirmander,
konfirmander, brudepar, begravelsesfølger og søndagsmenigheden, at det med

PRÆSTENS SPALTE
Gud er vigtigt og betyder noget. Og stillet
over for Islam eller Jehovas Vidner siger
jeg også gerne, at jeg tror, de tager fejl. At
der er forskel og at det ikke kan være lige
meget, hvad indholdet i religionen er. Så
kan nogen selvfølgelig sige, at det gør mig
til en endnu mere farlig sognepræst, fordi
det netop kan forstås, som om jeg synes,
vi skal bekæmpe dem, vi er uenige med.
Det er dog netop her, kæden hopper af.
I religion kan man ikke tvinge nogen til
at være enig med sig. At gribe til vold og
mobning er ingen mulighed. Særligt, når
Jesus sagde, at vi skal velsigne dem, der
forbander os. Når Jesus sagde, at vi skal
gøre godt mod dem, der gør os ondt.
Jeg håber ikke, nogen synes, jeg skal
igennem et antiradikaliseringsprogram af
den grund. Heller ikke, selvom jeg drevet
af min tro måske tager valg, som andre
ikke gør, også imod hvad flertallet synes
er godt og naturligt. En radikal kristen bør
jo netop være radikal, som Jesus var det:
radikal i sin kærlighed til alle, sin omsorg
for de syge, sin modstand mod undertrykkelse.
Nej. Religion er ikke farligt i sig selv. Og
så må vi alligevel sige, at religion kan
være farlig. Når man sprænger andre i
luften i Guds navn, uanset, hvad man
kalder ham, så skal man igennem et anti
radikaliseringsprogram. I Mellemøsten
sker det for rigtig mange muslimer, at de
nu oven på krigen, bliver kristne, fordi
de har set, at Mellemøstens kristne har
hjulpet folk af alle religioner. Det er da et
fantastisk antiradikaliseringsprogram.
I Danmark forsøger man med lov i hånden at forbyde udtryk for en radikaliseret
islam. Burka og Niqab er noget hø, og

ingen burde gå med
det, men at sende
kvinderne en bøde
eller måske ligefrem
smide dem i fængsel er udtryk for en
ikke-religiøs fanatisme,
som også trænger til
et antiradikaliserings
program. Man kan
ikke lovgive i religiøse spørgsmål, med
mindre man vil i bås med netop de ideologier, man lovgiver imod. Hvad om alle
dem i burka og niqab, der mødte kristne,
som elskede dem så meget, at de opgav
islam, blev døbt og lagde tøjet fra sig frivilligt? Hvad om de fik en bedre religion?
Det er mit spinkle håb, at jeg som præst
kan forkynde en hjertelig tro på Gud. Ja,
ligefrem, at kirken blev fuld hver søndag
og gerne måtte op på flere gudstjenester,
fordi vi sammen fandt ud af, at troen på
Gud netop gør fri og spreder kærlighed og
omsorg. Så nej tak. Jeg vil ikke igennem et
antiradikaliseringsprogram. Jeg vil forkynde
om Gud, så det fænger i vore hjerter, så
det gør os frie.
Radikalt? Ja, måske, men forhåbentligt
radikalt kærligt. Og det håber jeg ikke, at
nogen synes er for, tja radikalt …
Robert S. Andersen

Sognepræsten holder ferie
I ugerne 40-42 holder sognepræst
Robert S. Andersen ferie, og embedet
varetages i den periode af Elizabeth
Fonsmark fra Hellevad/Egvad sogne.
Hun kan kontaktes på tlf. 23740880 eller
e-mail edf@km.dk
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FORMIDDAGSCAFE
Formiddagscafé

Vi fortsætter med formiddagscafeen og
har flere spændende arrangementer på
programmet. Vi mødes fredage kl. 9.30.
Det koster kun 20 kr. at deltage. Ingen
tilmelding.

Fredag den 26 oktober: ”Med hjerte og
stok”.
Lene Friis Thorkildsen er tidligere konsulent i Dansk Blindesamfund og formand
for ”Kristeligt Arbejde Blandt Blinde”. Med
fortællinger og digte byder hun os indenfor
i sin verden og løfter en flig af, hvordan
det er at leve med et synstab.

Fredag den 28. september får vi besøg
af Lars Hemmingsen
Han er forfatter til bogen: ”Værdikamp og
folkeuro. Bønder, præster og øvrighed
i 1790'ernes Slesvig.” Dengang var der
strid i kirken, også i Hjordkær, for der
skulle ske nogle forandringer, som befolkningen ikke var tilfredse med. Kom med
en tur tilbage i historien.

Onsdag den 12.december holder vi
adventsfest. I næste kirkeblad kan du
læse mere, men sæt allerede nu kryds i
kalenderen
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Fredag den 23. november. ”Gamle
Knudsen og hans datter”
På Hjordkær Kirkegård står en sten for
Therkel og Anna Elisabeth Therkelsen.
Deres barnebarn Lars Therkelsen har
skrevet en bog om Anna Elisabeth og
hendes far, som er model for er en figur
i Karen Blixens bog ”Min afrikanske far”,
Gamle Knudsen. I juni udkom bogen med
bl.a. Peter Aarups korrespondance med
sin datter, og det skal vi høre mere om
denne formiddag, hvor man også kan
købe bogen.

ALPHA
ALPHA kursus i Hjordkær

– mulighed for at snakke sammen om kristendommen
Allerede i sidste kirkeblad fortalte vi om ALPHA kursus. Der er kommet en ændring i datoerne, og det betyder, at vi starter tirsdag den 18. september. Vi starter hver gang med
spisning kl. 18.30 og slutter kl. 21.30 sharp.
Der er tre punkter på hver gang: Spisning og fællesskab er det første. Så lærer vi nogle
sange og lytter til en tale ved enten sognepræsten fra Hjordkær eller fra Bjolderup/Uge.
Sidste punkt er samtaler i grupper, inden vi slutter af sammen. Det koster 30 kroner pr.
gang.
Fredag den 2. november tager vi af sted med en enkelt overnatning og slutter om
eftermiddagen, så man er hjemme til at lave aftensmad. Prisen afhænger af, hvor vi får
plads, og hvor mange vi er.
Program
Hjordkær den 18. september:
Uge 25. september:
Hjordkær 2. oktober:
Uge 9. oktober:
Hjordkær 23. oktober:
Uge 30. oktober:
Lejr 2. - 3. november:
Hjordkær 13. november:
Uge 20. november:
Hjordkær 27. november:
Uge 4. december:
		

Hvem er Jesus?
Hvorfor døde Jesus?
Hvordan kan jeg tro?
Hvorfor og hvordan skal jeg bede?
Hvorfor og hvordan skal jeg læse i Bibelen?
Hvordan leder Gud os?
Hvem er Helligånden og hvordan blive fyldt?
Hvordan kan jeg stå imod det onde?
Hvorfor og hvordan skal vi fortælle det til andre?
Helbreder Gud i dag?
Hvad med kirken? Hvordan kan jeg få mest ud af
resten af mit liv?

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.
Det eneste det kræver for at være med, er lysten til at være
sammen med andre i forskellige aldersgrupper. Man behøver ikke vide noget på forhånd. Tilmelding i Hjordkær til Robert S. Andersen på rsa@km.dk eller 50427987
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DET SKER I KIRKEN
Høstgudstjeneste

Søndag den 23. september holder vi høstgudstjeneste i Hjordkær Kirke. Det er en
gudstjeneste for hele familien, som starter med, at børn fra sognet sammen med årets
konfirmander bærer frugt og grønt ind i
kirken. Gudstjenesten holdes, så alle generationer kan være sammen i kirken, og den
afsluttes med høstfrokost og høstfest, som
menighedsrådet inviterer til sammen med
HM/IM. Spisning og fest foregår i Missionshjemmet.
Til høstfesten holder vi en sjov auktion,
hvor vi sælger de blomster samt det frugt
og grønt, der har pyntet kirken. Der indsamles som altid en gave, et såkaldt høstoffer, under gudstjenesten. Pengene går til
forskellige øremærkede organisationer som
f.eks. spejderne i Hjordkær, og der ligger
konvolutter i våbenhuset, som kan bruges til
gaven. På konvolutten kan man også påføre et andet formål end de fortrykte, som ens
penge skal gå til. Vi plejer at samle omkring
10.000 kr. ind.
Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet og Missionsforeningen – IM som nævnt
til høstfrokost i Missionshjemmet. Pris 50 kr.
pr. voksen.

Dåb, vielser og begravelser

Hvor er billederne henne denne gang?
Der er kommet en ny databeskyttelseslov, og derfor har vi valgt denne
gang ikke at bringe billeder og navne,
fordi det kan være i strid med loven.
Det er vi meget kede af, og inden næste
kirkeblad håber vi på at have fået mere
information fra folkekirken om, hvordan
det kan ske.
Derfor håber vi i næste kirkeblad at
have en masse flotte billeder af både
dåb og
vielser samt en liste over dem, vi har
mistet i sognet. Vi håber på jeres forståelse.
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Spaghettigudstjenester

Vi holder gudstjenester, som børnefamilier
kan være med til uden at bekymre sig om,
hvor vidt man er de eneste, der har børn
med. De holdes fredage kl. 17.00 og varer
ca. en halv time. Derefter spiser vi sammen
og er færdige kl. 18.30. Det
koster 25 kr. for voksne at
spise med, men for børn er
det gratis.
I efteråret 2018 er det
fredagene
14. september
26. oktober
23. november

DET SKER I KIRKEN
Morgenkaffe med konfirmanderne

Søndag den 9. september kl. 9.30 er der
morgenkaffe for dette års konfirmander,
og vi håber, at nogle af jer kirkegængere
vil mødes med menighedsrådet og konfirmanderne til en kop kaffe og rundstykker
inden gudstjenesten. Så kan I se, hvem
konfirmanderne er, og de kan se, at kirkegængere også er almindelige mennesker.

Allehelgensdag

4. november 2018
Allehelgensdag mindes vi sognets døde
i løbet af det forgangne år ved at læse
deres navne op under gudstjenesten kl.
10.30. Har du mistet, er det en god dag at
mindes. Velkommen til gudstjenesten.

Fejring af 100 året for afslutningen

af 1. verdenskrig
Ved gudstjenesten 11/11 2018 vil vi fejre 100
året for afslutningen på 1. verdenskrig.
Vi starter med en gudstjeneste kl. 09.30
for at være færdige til kl. 11.00, hvor våbenhvilen trådte i kraft.
Kl. 11.00 vil vi samle os ved mindesmærket på kirkegården og nedlægger kransen,
mens kirkeklokken kimer. Derefter vil vi
servere kirkefrokost, og der vil være et lille
foredrag om Hjordkær og 1.verdenskrig.
Måske har du forfædre, der var med i krigen, eller som mistede et familiemedlem.
Mange af os har kun hørt om krigen, men
vil gerne mindes denne begivenhed.
Vi håber, mange i Hjordkær vil bakke op
om dagen.
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KORSANG OG KONCERTER
Korprojekt: ”Høst”

To aftener og en gudstjeneste. Det er, hvad der kræves for at
være med i efterårets ad hoc kor. Der er brug for sangere i alle
aldre, med eller uden kor-erfaring, mænd såvel som kvinder!
Vi øver torsdagene 6. og 20. september. Begge aftener kl.
18.30 - 21.30 i konfirmandhuset. Desuden kl. 9.00 før høstgudstjenesten 23. september kl. 10.30, hvor vi medvirker. Det bliver sjovt,
rart og hyggeligt, og resultatet bliver godt!
Deltagelse er gratis. Tilmelding på omouritsen@gmail.com eller
tlf. 28 93 43 77.
Husk: Det er godt at synge!
Ole Mouritsen, organist

Syng Nyt

”Syng Nyt” er en kombineret koncert/sang aften, hvor
præst og organist går sammen om at introducere en
række nye sange og salmer. Anette Mouritsen synger
for. På den måde får vi udvidet det repertoire, som i den
kommende tid vil blive brugt i gudstjenesten. Det foregår
torsdag d. 25. oktober kl. 19.00 i kirken.
Kom og syng nyt – vi får en forrygende musikaften
sammen!
Ole Mouritsen, organist

GospelOaks

Efterårets koncert i Hjordkær Kirke bliver
en god gang gedigen GOSPEL. Det
foregår torsdag den 8. november kl.
19.30.
Vi har inviteret koret ”GospelOaks” og
Torben Callesen fra det anerkendte Gospel Family i Aabenraa. Glæden ved det
kristne budskab får frit løb, når GospelOaks er på scenen. Sangene går lige i
hjertet og ud i kroppen! Koret glæder sig
til at synge både for os og med os.
Kom og vær med – der er fri entré.
Ole Mouritsen, organist
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Foto lånt fra GospelOaks hjemmeside

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Lidt baggrundsviden
Præsten er den mest synlige ved gudstjenester og de
Menighedsrådsmøder
kirkelige handlinger, da præsten leder og bestemmer,
i konfirmandhuset kl. 19.00
hvordan de kirkelige handlinger afvikles. Præsten har
20/9, 11/10 og 15/11
forberedt søndagsprædiken og valgt salmerne.
Det er menighedsrådets, eller nærmere bestemt kontaktpersonens, ansvar at sikre, at
der er medarbejdere til stede. Dette kan have betydning for, hvornår de kirkelige handlinger kan afvikles. Det er jo vigtigt, at medarbejderne kender deres arbejdsplan, og der
arbejdes ud fra deres rådighedstid.
Puslespil
Det kan være noget af et puslespil at få sognets hverdag med gudstjenester, kirkelige
handlinger, pasning af kirkegården, kor, konfirmandundervisning, babysalmesang og
meget andet til at hænge sammen.
Man skal både sørge for at bruge den arbejdskraft, menighedsrådet har ansat, så effektivt som muligt, men også tage hensyn til medarbejdernes ret til fridage og ferie samt
deres ret til at kende den næste måneds arbejdsopgaver.
Arbejdsplan
Arbejdsplanlægning har derfor betydning for både præstens arbejde,
jobtilfredsheden blandt de ansatte, menighedens oplevelse af serviceniveau og ikke mindst for vikarforbruget. De fleste ansatte har i
gennemsnit en 5-dages arbejdsuge, der planlægges med en fast og
en løs ugentlig fridag.
I folkekirken er der masser af opgaver, der uden problemer kan planlægges med en måneds varsel eller mere. Det er f.eks. gudstjenester,
konfirmandundervisning, koncert, kor og pasning af kirkegården. Det
kan være sværere med begravelse/bisættelse.
Usynlige opgaver
For at søndagsgudstjenesten kan gennemføres, er der opgaver, der skal udføres. Ofte
er de ikke synlige for kirkegængerne. Der skal være tid til forberedelse og øvning, som
normalt ligger i medarbejderens selvstændige arbejdstilrettelæggelse, f.eks. så organist
og kirkesanger rammer de rigtige toner. Kirketjeneren har sikret, at kirkerummet er rent
og opvarmet, og har fundet lysestager, altersæt og vinbæger frem. Lyses er tændt og
flaget er hejst.
Aktivitetsplan lægges
Menighedsrådet har ansvar for de aktiviteter, som foregår i sognet og derfor planlægges
kirkens aktiviteter. Der kan være mange aktiviteter, som allerede er tradition og som skal
bevares, men menighedsrådet kan også udvikle nye og afvikle andre. Aktiviteterne planlægges i et samarbejde mellem præster, valgte medlemmer og kirkens medarbejdere.
Taknemmelighed
Som medlem af menighedsrådet, har det stor betydning for rådets arbejdet, at vores
præst og ansatte trives. En stor tak skal der lyder for jeres del af, at det lykkes, samt den
opbakning der mærkes i sognet.
Anna Kristine Schumacher
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BABYSALMESANG
Kirkens Unge
– Indre Missions Ungdom
Formand Daniel Zink tlf. 24 45 02 05
Møderne begynder kl. 19.30

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 mindste.
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 måneder til kravlealderen og deres
mor eller far eller evt. bedsteforældre. Det
foregår torsdag formiddag kl. 10.15 med
start den 6. september og forløber over
8 gange.

September
4/9
Volley
11/9
Bibelstudie
18/9 Bibeltime
25/9 Spilleaften
Oktober
1/10 hos Haderslev IMU
9/10 Bøn i centrum
23/10 Bibelstudie
30/10 Vidnesbyrd - lovsang
November
6/11
Bowling
13/11 Temaaften: Helligånden
20/11 Bibeltime
27/11 Filmaften

Eftermiddagsmøderne

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

September
4/9
Konsulent i DFS Rudolf Larsen,
Agerskov
Oktober
2/10 Hanne Kristesen
November
13/11 Sognepræst Morten B. Vibert, Rise

Det er gratis at deltage.
Tilmelding foregår til Hanne Kristesen pr.
mail: hrk@blaakors.dk
Nærmere oplysninger fås hos Vibeke tlf.
22363867 eller Hanne tlf. 51936385
Læs mere på kirkens hjemmeside.
side 10

Dagplejebørn til småbørnssalmesang

DET SKER
Hjordkær Missionsforening
		
– Indre Mission

Formand Inge Boysen, tlf. 74 66 61 66,
mobil 51 62 97 07. Møderne begynder kl. 19.30.

September
mandag 10/9 kl. 17 - 21
Indre Mission: Åbent hovedbestyrelsesmøde. Tilmelding på tlf.
82271210 senest 31. august.
onsdag 12/9
Indre Missions fødselsdag v/ Hans
Ole Bækgaard, Indre Missions
formand
søndag 23/9
Høstfrokost fælles med menighedsråd
onsdag 26/9
Møde i Bolderslev v/ Torben Juul
Andersen, Domprovst i Haderslev,
Emne: ”Hvis er mennesket”.
Oktober
onsdag 10/10 kl. 17.30
Møde med spisning v/ Jesper
Iversen. Kolding, LM Afdelings
missionær
Møderække 23., 24. og 25. oktober ved
missionær Villy Sørensen, Dronninglund
- tirsdag 23/10 i Rødekro menighedshus
- onsdag 24/10 i Hjordkær missions
hjem
- torsdag 25/10 i Den gl. skole,
Kirkevej 1, Tinglev
November
onsdag 7/11
Møde i Bolderslev v/ tidl. missionærer Bodil & Peter Lanting.
Fortæller bl.a. om bibeloversættelsesarbejdet for Wycliff Danmark
onsdag 21/11
Møde v/ missionær Frank Boel
Fyhn, Grindsted

Junior/teen klub

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

September
31/8-1/9 Mojn til æ dyn
3/9
www.Bibel
17/9 Fællesspisning
Oktober
1/10 Bibel
29/10 Film
November
12/11 www.bibel
26/11 Bowling

Between

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

September
31/8 - 1/9 Mojn til æ dyn
10/9 Fællesspisning
24/9 Spilleaften
Oktober
8/10 Film
22/10 Lege aften
November
5/11
Besøg
19/11 Vi kører ud

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
September
2. september
9. september
16. september
23. september
30. september
Oktober
7. oktober
14. oktober
21. oktober
28. oktober
November
4. november
11. november
18. november
25. november

14. s. e. trin.
15. s. e. trin.
16. s. e. trin.
17. s. e. trin.
18. s. e. trin.

9.00
10.30
10.30
10.30
10.30

EDF
RSA – kirkekaffe
RSA
RSA – Høstgudstjeneste
RSA

19. s. e. trin.
20. s. e. trin.
21. s. e. trin.
22. s. e. trin.

9.00
10.30
10.30
10.30

EDF
EDF – kirkekaffe
Lægmandsgudstjeneste
RSA – kirkekaffe

Alle helgens dag
10.30 RSA
24. s. e. trin.
9.30 RSA – kirkefrokost
25. s. e. trin.
9.00 EDF
Sidste s. i kirkeåret 10.30 RSA - kirkekaffe

RSA = Robert Strandgaard Andersen

EDF = Elizabeth Dalsgaard Fonsmark
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
September: Høstoffer
Oktober:
Danske Sømands-		
og Udlandskirker
November: Den Blå Oase

Kom og nyd kirkekaffen på vores nye belægning!
Kirkebladet udgives af Hjordkær Menighedsråd. Layout: phnet.dk. Tryk: HOTTRYK

