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VEJVISER
Jeg går i kirke
– lige så ofte som præsten!
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
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. oktober 2019.
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Den hører jeg ofte med et fåret grin.
Underforstået er det nemlig, at det kun
er, når man skal. Men jeg har et forslag.
Gå du bare i kirke uden at skulle! Så ofte
gør vi ting, for at vi skal få noget ud af det,
noget som udretter noget eller er noget.
Kirkegang er noget andet. Der skal man
ikke noget, ikke nå noget og ikke udrette noget. Kirkegang er på en måde en
helt ineffektiv måde at bruge en søndag
morgen på, hvor man kan handle, gøre
rent, stå sent op eller hvad man nu ellers
kan nå.
Da jeg selv var teenager og skulle konfirmeres, var det ikke med stor ildhu, jeg
gik i kirke. Jeg fik krydser for det, og det
gør konfirmanderne endnu. Det tog mig
noget tid at lære at gå i kirke, selv efter at
jeg kom overens med Gud og med hans
kærlighed til mig. Jeg forstod ikke, hvad
der foregik. Forstod ikke salmerne, forstod
ikke præsten og forstod heller ikke, at jeg
havde nogle behov, som var større end
mad og drikke og alle de andre vigtige
ting, jeg ikke kan undvære. Jeg fik det
lært, endda længe inden jeg selv blev
præst. NU kan jeg faktisk ikke undvære
det, så på mine fridage sidder jeg også i
en kirke, hvis det overhovedet er muligt.
Sidder der for ikke at lave noget men for
at være.
Sigurd Barrett og Grundtvig
De fleste børn kender Sigurd Barrett,
mere end de kender Grundtvig. Sigurd
fortæller bibelhistorie, fortæller danmarks-
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Kommende arrangementer
•
•

5/12 kl. 19.00: Syng julen ind
10/12 kl. 14.30: Adventsfest

PRÆSTENS SPALTE
historie, fortæller om de nordiske guder
og de græske guder. Men Sigurd synger
også salmer. Han har taget nogle af de
meste kendte danske salmer, skrevet af
Grundtvig, Ingemann, Brorson og Kingo,
og så har han lavet dem om til et dansk,
der er til at forstå. En af dem sætter for
mig ord på, hvorfor det er godt at gå i kirke, for den sætter ord på livet, som det nu
er og hvad det vil sige at blande Gud ind
i det. Gud er mere end glasur, han er i de
nederste lag. Oprindeligt hed den Sorrig
og glæde, men nu lyder den sådan her:
Livet er en gave med sorger og glæder,
Lykke og ulykke kommer og går
Godt og ondt vil følge dig rundt alle steder
Sol bli’r til gråvejr og vinter til vår.
Hus eller slot, hvidt eller gråt,
Kun i Guds himmel er alt trygt og godt.
Gudstjenesten tør slå an, at livet er, som
det er – med det gode og det dårlige. På
den måde fries vi fra præstationsræset
om, at alt skal være lykkeligt, for at vi kan
lykkes. Det sagde Kingo i 1681, og det
gensagde Sigurd i 2018. Det har jeg brug
for at høre, når aviserne, blade og internet
er fuld af succeshistorier.
Alle men’sker bærer en sorg og en smerte
Bag ved den glæde, som favner dem trygt.
Selv om håb og kærlighed fylder mit hjerte,
Kender jeg også til vrede og frygt.
Modgangen vil spille sit spil
Kun i Guds himmel kan lykken slå til.
Kirken er der, hvor man kan komme i sorg
og smerte og i glæde og lykke. Der kræves
ingen maskeradespil om, hvor godt det
går med livet. Til gengæld mødes vi om
den kærlighed, der favner os uanset hvordan hjertet har det. Angst og depression,

glæde og lykke kan alt sammen være til
stede i samme rum.
Selv om man som ung har sin fremtid at
dyrke
Hvor man kan gro som et spirende frø,
Så vil man med årene miste sin styrke,
Lysten vil svækkes og kraften vil dø.
Alle ting må dø og forgå,
Kun i Guds himmel skal alting bestå.
Kirken er der, hvor ungdom og alderdom
ikke spilles ud mod hinanden, men sammen kan mødes om at lukke Guds kærlighed i ind i netop den livsfase, man er i.
Men desværre synes mange unge, at de
er for unge til at gå i kirke, og mange gamle, at det alligevel er for sent. Men det er
aldrig for tidligt eller for sent. Det kræver
bare som med alle andre nye ting, at man
prøver det mere end én gang. Intet læres
let, og at grave efter guld tager tid og er
besværligt. Men det er alt besværet værd,
hvis man finder en guldåre. En sådan
guldåre graver vi efter til gudstjenesten,
og hvis du vil, kan du være med til at finde
den. Og så kommer du måske til at gå i
kirke lige så ofte som præsten. Nemlig
hver søndag, arbejde eller ej. Og det er
det hele værd. Ineffektiviteten til trods, for
guldet er der. Lige under overfladen.
Robert S. Andersen
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SKET I KIRKEN
Dåb
30/5 Merle Ørskov Andresen
9/6
Theis Birkmose Ketelsen
16/6 Agnes Ringholm Duedahl
23/6 Marius Rasmussen Boelslund
28/7 Sophia Poppy Wong Gudbrandsen
4/8
Waldemar Leander Holm Andersen
11/8 Sylvester Christiansen Gottfriedsen
Vielse
25/5 Gitte Hager Pelving
& Peter Meier Jæger
25/5 Nana Svendsen Jessen
& Jørn Jessen
22/6 Maja Hansen
& Henrik Guldager Hansen
20/7 Alina Florentina Manolache
& Henning Bonde Hell
3/8
Janni Schmidt
& Morten Schmidt Jørgensen
3/8
Karen Kvist Hansen
& Nicolai Bjerre
Begravelse / bisættelse
22/5 Bjarne Hansen Petersen
24/5 Willy Theodor Kristensen
28/5 Renè Hjortlund Terp
8/6
Louise Marie Pedersen
17/7 Flemming Christian Pach
7/8
Lavrids Detlef Jørgensen

Merle Ørskov Andresen blev døbt 30. maj

Agnes Ringholm Duedahl blev døbt 16.
juni
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Marius Rasmussen Boelslund blev døbt
23. juni

Waldemar Leander Holm Andersen blev
døbt 4. august

Sophia Poppy Wong Gudbrandsen blev
døbt 28. juli

Sylvester Christiansen Gottfriedsen blev
døbt 11. august
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Gitte Hager Pelving og Peter Meier Jæger
blev viet 25. maj

Maja Hansen og Henrik Guldager Hansen
blev viet 22. juni

Nana Svendsen Jessen og Jørn Jessen
blev viet 25. maj

Alina Florentina Manolache og Henning
Bonde Hell blev viet 20. juli
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Janni Schmidt og Morten Schmidt Jørgensen blev viet 3. august

Karen Kvist Hansen og Nicolai Bjerre blev
viet 3. august

Spaghettigudstjeneste og dåbsjubilæum

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 2019 har vi holdt den første i august, og den
næste holdes den 4. oktober.
Til spaghettigudstjenesten holder vi fem års dåbsjubilæum for dem, som blev døbt i 2014. Bor man her i sognet
og har man et barn, der er døbt det år, kan man tilmelde
sig ved sognepræsten på rsa@km.dk – også selvom
barnet ikke er døbt i Hjordkær.
Hjordkær Kirke er også for børnefamilier!
Tag naboen og deres børn i hånden og kom og vær med!
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Guldkonfirmation 19. maj 2019
Bagerst fra venstre: Robert S. Andersen (præst), Kaj Petersen, Bent Jessen Petersen,
Martin Carlsen, Jørgen Langdal Nielsen, Ulla B. Clausen, Henrik Jessen Petersen.
Forrest fra venstre: Helge Jessen, Lone Mørk Jensen (Lassen), Karen Lisbeth Skov
Sørensen, Peter Clausen, Solvej Thomsen, Lizzi Pihl Jensen, Kirsten Buhl (Hansen),
Ketty Poulsen (Petersen).

Pizzagudstjeneste

Kan man godt holde aftensgudstjeneste og
spise pizza sammen bagefter? Det vil vi prøve
af søndag den 6. oktober. Gudstjenesten er ikke
en børnegudstjeneste, men er for alle aldre.
Inden gudstjenesten tæller vi kirkegængere og
bestiller pizza til alle. Pizzaerne spiser vi i kirken
efter gudstjenesten, og det skal vist også lige
prøves, før vi ved, om det er en god ide. Det
koster 30 kr. pr. mand, og det er for en halv
pizza og noget at drikke. En oplagt mulighed
for dem, der synes, at 10.30 er for tidligt. Der er
ingen tilmelding.
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FORMIDDAGSCAFE
Vi fortsætter med formiddagscafeen og har tre 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.

Mercyships

27. september 2019
Africa Mercy er et kristent hospitalsskib, som lægger til i
havne i Vestafrika for at yde gratis lægehjælp og behandling til lokalbefolkningen.
Mette og Jørgen Nørrelykke Nissen har i to kortere perioder
arbejdet på skibet. Jørgen & Mette er nu pensionister
men har tidligere arbejdet som henholdsvis praktiserende
øjenlæge / sekretær i Aabenraa. De vil fortælle og vise
billeder fra Cameroun og Guinea. De oplevede at gøre en
forskel sammen med ca. 450 andre internationale medarbejdere fra ca. 40 forskellige nationer. Kontrasten til Danmark er næsten ubeskrivelig!

Streetworker

25. oktober 2019
Unge kan bøvle med mange ting, og kommunen har ansat nogle
voksne til at hjælpe dem. En af dem er Karina Blom, som er street
worker i Aabenraa kommune, med bl.a. Hjordkær som sit område.
Arbejdet hører ind under SSP i Aabenraa kommune, som står for
Skole, Socialforvaltning og Politi. Hun færdes med de unge for at
hjælpe dem med det , de bøvler med, fx kærester, forældre, lærere
eller misbrug. Hun vil fortælle om arbejdet og om udfordringerne
ved at være ung i dag.

Åbne Døre – om kristnes vanskelige kår andre steder i verden

22. november 2019
Forfølgelserne af kristne rundt om i verden er større, end vi aner. Det
samme, som vi fejrer frit og uden modstand søndag efter søndag, det
kan andre steder koster liv og førlighed eller kontakten til familien.
Åbne Døre er en organisation, som arbejder med at støtte de forfulgte
kristne og oplyse om deres kår hjemme i Danmark. Sognepræst Kim
Legarth ved Haderslev Domkirke sidder i ledelsen for Åbne Døre og
kommer forbi og fortæller, også ting, som man egentlig hellere ville
være uvidende om. Men kom og lær, og hør om andre, som misunder os vores frihed.
PS: Notér også i din kalender, at der er adventsfest tirsdag den 10/12
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Besøg fra Tanzania

Til gudstjenesten søndag den 8. september får vi gæster fra Tanzania. Det er et kor
på 12 mand, som hedder Punda Milia koret, Zebrakoret. De tilhører den lutherske kirke
i Tanzania og kommer fra Dar es Salaam. De er i Danmark i 14 dage, i Sønderjylland
og andre steder. Hernede skal de også medvirke til Haderslev Stifts landemode, dvs.
stiftets årlige møde for alle præster og menighedsrådsmedlemmer. Det er noget af et
privilegium, og vi håber mange har lyst til at være med til en gudstjeneste, hvor rytmerne
kommer noget mere i gang, end de normalt er.

Morgenkaffe med konfirmanderne

Igen i år har vi morgenkaffe med konfirmanderne, hvor
alle der har lyst til at møde dem kan få en rundstykke og
en snak med dem og de med andre kirkegængere. Det
er samme dag, som koret fra Tanzania kommer, altså
søndag den 8. september, og det er en time inden
gudstjenesten, altså kl. 09.30 i konfirmandhuset. Alle er
velkomne, og konfirmanderne er som altid søde og rare.

Høstgudstjeneste

Søndag den 22. 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.
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Allehelgensdag

Søndag den 3. november 2019
Allehelgensdag mindes vi sognets døde
i løbet af det forgangne år ved at læse
deres navne op under gudstjenesten kl.
10.30. Vi tænder lys, og vi er der for og
med hinanden i sorgen og savnet. Har du
mistet, er det en god dag at mindes. Nogle
af dem, vi mister, dør sent i livet og mæt af
dage, andre rives fra os tidligt i livet. For
hver gang én dør, reagerer vi forskelligt,
og der er ikke en rigtig måde at sørge på,
som man skal sammenligne sig med. Man
må selv finde vej gennem et for mange
ukendt landskab. Med hjælp fra familie og
venner kommer man bedst gennem den
svære tid. Nogle siger, at man nok skal
komme sig over det, men at komme sig
over et tab får det til at lyde, som om der
ikke er et hul tilbage. Det er der, og derfor
skal man ikke kommer sig over det, men
finde vej gennem det. Allehelgensdag er
en måde, hvor man kan tage endnu et
skridt i fællesskab med andre, der har
mistet.
Ved dåb og jordpåkastelse i kirken bruger
vi helt den samme indledning, som slår
noget vigtigt an om os og Gud. ”Lovet
være Gud, vor Herre Jesu Kristi far, som
i sin store barmhjertighed har genfødt os
til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde”. Vi mindes om, at
Gud er far, en vi kan tale med. At han er
barmhjertig og at vores relation til ham
derfor ikke afhænger af fortjeneste. Og
vi mindes om, at Jesus død og opstandelse har noget at betyde mellem os og
ham. Barmhjertigheden har kostet Gud
noget. Når det siges ved døbefonten og
ved kisten, så er det for at vi kan leve og
dø med fred i hjertet. Fred, fordi vi ved, at
vores forhold til evigheden ikke afgøres af
vores fortjeneste men af hans barmhjertig-

hed. Så kan vi se på os selv og vore kære
afdøde i et sandt lys uden kun at skulle
huske det gode i håb om, at det gør Gud
også kun. Han kender os fuldt ud, elsker
os og vil vise os barmhjertighed. Det er,
hvad en mindedag i kirken kan hjælpe os
til at være i. Vi skal synge nedenstående
sang allehelgensdag, som man kan læse
allerede nu og bruge, mens man tænker
på sine afdøde.
Kom endelig og vær med allehelgensdag,
og tag på den måde endnu et skridt gennem sorgens landskab. Alle er selvfølgelig
velkomne, også selvom man har mistet
kære år tilbage eller ikke har mistet nogen
endnu.
1. Dagen bli’r så kort ved Allehelgen,
træet mister snart sit sidste løv,
kulden kommer, også vi må fryse,
når vort liv bliver aske, tab og støv.
2. Natten er så lang ved Allehelgen,
uret går, men tiden går i stå,
fanget i en skyggedans af minder,
Den, vi elsker, kan vi ikke nå.
3. Døden kommer nær ved Allehelgen,
river alle blomsterne itu,
og vi mærker den i vore lemmer.
Men, hvor er du Jesus, hvor er du?
fortsættes næste side
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4. Lad os se dig komme gennem natten!
Over dybe vande går din vej.
Du må trøste alle os, der savner,
kalde alle sørgende til dig.
5. Du har prøvet vejen ind i mørket,
udholdt kærlighedens strenge bud,
du har vist, at vi, der mister livet,
kan i tro få det igen af Gud.
6. Du kan ikke tage savnet fra os,
men lad vores smerte brænde ud,
så at glæden lyser gennem sorgen,
så at sangen løfter sig til Gud.
7. Da er vi i kærlighed forenet,
vi er bænket ved det samme bord,
og i Ånden kan vi synge sammen
i din kirkes allehelgens kor.
8. Håbet liver op ved Allehelgen,
asketræets grene sætter knop,
evighedens morgensange klinger,
Kristus lever, mørket lyser op.

Julekor

- et samarbejde med Bjolderup/Uge
sogne
Sammen med organist i Bjolderup/Uge
kirker, Anette Mouritsen, vil vi i år lave et
julekor til at synge julen ind i vores kirker.
Alle er meget velkomne til at være med.
Vi øver i Konfirmandhuset mandage kl.
19.00 - 21.30, og hver gang er der opvarmning af krop og stemme og korøvelse
med kaffepause og kage. Vi vil forsøge at
sammensætte et program, der giver tilpas
udfordringer til både nye og mere øvede
korsangere – så kom trygt og vær med!
Opstart mandag den 21.oktober kl.
19.00 – 21.30 i Konfirmandhuset. Derefter
mødes vi hver mandag og slutter sæsonen
af med at synge julen ind i Uge kirke den
1. december kl. 14 og i Hjordkær kirke
den 5. december kl. 19.
Flere oplysninger og tilmelding til Christa
Meilandt organist@hjordkaerkirke.dk.
Deltagelse er gratis! Blot man medbringer
gå-på-mod og godt humør J

Syng Kim Larsen sange

Onsdag den 23. oktober kl. 19.00 får vi besøg af
GAZVæRK. Sammen vil vi synge Kim Larsens sange.
Netop den dag kunne Kim Larsen være fyldt 74 år.
Kom og vær med til en festlig musikgudstjeneste!
Aftenen slutter med kaffe/the i våbenhuset.
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Småbørnssalmesang

Dagplejerne mødes til småbørnssalmesang. Der bliver sunget, hoppet og danset.
Småbørnssalmesangen er en forlængelse
af babysalmesangen og for børn i alderen
1 – 3 år. Her mødes børn fra de private
børnepassere, fra de kommunale dagplejere og fra Smilehullet. Har du og dit barn
tid og lyst til salmesang og sanglege, er I
velkomne i kirken.
For nærmere info kontakt Christa Meilandt
tlf. 60 64 64 03.

Babysalmesang

Næste hold babysalmesang begynder den
5. september kl.10.30. Vi mødes i kirken,
hvor vi synger, danser og vugger salmernes
stemninger ind i de små, som oplever med
alle sanser.
Bagefter går vi over i konfirmandhuset og
får kaffe/the til lidt kiks og frugt. Det forløber over 8 gange og er ganske gratis. For
mere info og tilmelding kontakt Christa på
tlf. 60 64 64 03.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Menighedsrådsmøde

i konfirmandhuset kl. 19.00
Se datoer på kirkens hjemmeside.
Så er vi nået til sensommeren. Ser tilbage
på sommerens arrangementer. Tusind
tak til jer, der deltog i optoget i forbindelse
med fejring af Dannebrog. Dejligt at så
mange var med på at hejse flaget.

De himmelske dage på heden.
Menighedsråd og ansatte med ægtefælle
har været på udflugt. I år gik turen til Herning, hvor vi deltog i Himmelske Dage på
Heden. I løbet af dagen kunne der høres
foredrag, musik og kigges ind i flere boder.
Gågaden var festklædt. Der kunne købes
himmelske bøf med salat m.m. Dagen
sluttede med deltagelse i Det himmelske
Show i Boxen med værterne Peter Mygind
og Paula Larrain. I showet deltog Sandkunstneren Kseniya Simonova, Melvin
Kakooza, Mika og Tobias, Mia Lyhne,
Hezekiah Walker, Wilfredo

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

September
3/9
Bibelstudie.
10/9 Besøg.
17/9 Spilleaften (med LMU).
24/9 Bibelstudie.
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Gomez, Simon Sears, Joanita Zacharias
sen, Verdensballetten, Herning Kirkes
Drengekor, MidtVest Pigekor, Symfoniorkestret Ensemble Hermes, Aera, Hans
Christian Jochimsen & friends og Gigantisk Gospelkor. Særligt indtryk var da
sandkunstneren i verdensklasse Kseniya
Simonova trådte ind på scenen. Hun kunne på få sekunder få utrolige udtryk frem i
de ansigter, hun skabte med fingrene som
pensel, mens musikken spillede og verdensballerten dansede rundt på scenen.
Der blev grinet og klappet.
Morgenkaffe
Søndag den 8. september vil menighedsrådet byde på morgenkaffe, glæder os til
at hilse på det nye konfirmandhold.
Har du også lyst, så er du velkommen, det
er altid godt for de unge mennesker at få
en lille snak med andre kirkegængere.

Kirkens forum i Fredericia
I september deltager nogle af os i Kirkens
forum, som er en messe, et godt sted at
se og høre nye ting og få ideer.
Anna Kristine Schumacher
Oktober
1/10 Lasergame.
8/10 Besøg af x.
22/10 Filmaften.
29/10 Bibelstudie.
November
5/11
Fællesspisning.
12/11 Bibelstudie.
19/11 Bowling.
26/11 Besøg hos.

DET SKER
Hjordkær Missionsforening
		
– Indre Mission
v/ Michael Sangild, tlf. 20 48 65 98,
email: msangild@taagholm.dk.
Møderne begynder kl. 19.30.

September
11/9
Indre missions fødselsdagsfest
v/ missionær og evangelist Mette
Hornstrup Schmidt.
22/9 Søndag: Høstfrokost fælles med
menighedsråd.
25/9 Møde v/ sognepræst Robert
Strandgaard Andersen. Emne:
Jobs bog.
Oktober
2/10 Filmaften i Bolderslev missionshus.
30/10 Fællesmøde i menighedshus, Rødekro, v/ pensioneret missionær
Bjarne Lindgren Christensen,
Ringkøbing.
31/10 Torsdag: Fællesmøde i Den gamle
skole, Tinglev, v/ pensioneret missionær Bjarne Lindgren Christensen,
Ringkøbing.
November
6/11
Møde v/ fritidsforkynder Henning
Hansen, Give. Emne: Om at miste
og leve med savnet.
20/11 Møde i Bolderslev missionshus
v/ Stig Christensen.

Eftermiddagsmøderne

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

September
3/9
v/ Mads Chr. Sjælland, Rødekro.
Fortæller om projekt i Rumænien.
Oktober
1/10 v/ pastor emeritus Niels Pram
Gad, Aabenraa.
November
5/11
v/ BDM-generalsekretær Jens
Peter Rejkjær, Christiansfeld.

Junior/teen klub

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

September
9/9
Vi kører en tur.
23/9 www.bibel.
Oktober
7/10 Bowling.
21/10 www.bibel.
November
4/11
PlayStation / lovsang.
18/11 www.bibel.

Between

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

September
2/9
www.bibel / Spilleaften.
16/9 Vi kører en tur.
30/9 Fællesspisning / www.bibel
Oktober
28/10 www.bibel.
November
11/11 Filmaften.
25/11 www.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.
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 velkommen til at
kontakte Kirsten på 30 66 50 63.

KFUM-spejderne

v/ Kasper Nielsen, tlf. 21 62 69 37
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GUDSTJENESTER
September
1. september 11. s. e. trin.
8. september 12. s. e. trin.
15. september 13. s. e. trin.
22. september 14. s. e. trin.
29. september 15. s. e. trin.
Oktober
4. oktober
6. oktober
16. s. e. trin.
13. oktober
17. s. e. trin.
20. oktober
18. s. e. trin.
27. oktober
19. s. e. trin.
November
3. november
Alle helgen s.
10. november 21. s. e. trin.
17. november 22. s. e. trin.
24. november Sidste s. i kirkeåret
RSA = Robert Strandgaard Andersen

10.30
10.30
9.00
10.30
10.30

RSA
RSA – besøg af kor fra Tanzania, kirkekaffe
Henrik Bo Jacobsen
RSA – høstgudstjeneste, kirkefrokost
RSA – kirkekaffe

17.00
17.00
10.30
10.30
9.00

RSA – spaghettigudstjeneste
RSA – pizzagudstjeneste, se side 8
RSA – kirkekaffe
Jens Jensen
Morten Vibert

10.30
10.30
10.30
10.30

RSA – kirkekaffe
RSA
RSA – kirkekaffe
RSA

Indsamlinger – MobilePay 61188
September: Høstoffer
Oktober:
Elly Gudo, bibeloversætter i Kenya, via Wycliff Danmark
November: Kirkeligt børne- og ungdomsarbejde i Hjordkær
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