Aktuelt …
Mellem himmel og Opslagstavle
jord
Menighedsrådsvalg 2020

Kontakt

Påsken 2020 – i glimt!

Orienteringsmøde tirsdag d. 9.6. kl. 19.00
i Den gl. Præstebolig.

Information om rammerne for valget til menighedsrådet
i november, om rådets arbejde i den forløbne periode,
fremtidige opgaver og visioner.
Du kan stille op til menighedsrådet på valgforsamlingen d. 15.9. kl. 19.00
BRUG DENNE MULIGHED OG GØR DIN STEMME
GÆLDENDE!

Kirkenyt

Vamdrup og Hjarup

Gudstjenester

Kirkenyt

Følg også med i ugeavisen, på vores hjemmesider og
Facebook, hvor der løbende vil være info.

Kirkefestivalen, som arrangeres af Vamdrup
Kirke Liv, er aflyst – vi glæder os til næste års
Kirkefestival.
Sommerkoncerten med Vamdrup Gospelkor
er aflyst.

Det sker også!

Vamdrup og Hjarup

Mellem himmel og jord
Til stede – på afstand!

Kontakt

Sognepræster:
Jens Henrik Kristiansen (JHK)
7558 3668, 2426 3643,
jehk@km.dk, Vestergade 51D,
Vamdrup
Maria Dusgaard König (MDK)
7559 4295, 2046 4295,
mduk@km.dk, Hjarup Byvej 7,
Hjarup

Vamdrup

Hjarup

Kirkegårdskontoret:
Kirkegårdsleder Jytte Kristensen,
7558 3504, jyk@km.dk
Vestergade 53, Vamdrup

Graver:
Ole Merrild,
2240 6772

Tidshorisonten for
genåbning er ved deadline
ukendt, derfor kommer bladet i en
særudgave.

Kirketjener:
Jytte Fyhn Schmidt, 2513 9349,
jyttefyhn@hotmail.com

Vi har fået besøg af en farlig gæst,
som har sat spor i os alle. Hverdagslivet
har ændret sig – også kirkens.

Organister:
Maren Frost Nielsen, 2828 6226
marenfrost@vamdrupkirke.dk

Kirke- og kulturmedarbejder:
Mette Krogh Bjelskou,
3035 1189,
kkm@vamdrupkirke.dk

Karin Petersen, 4159 3437
petersen13b@hotmail.com
Kirkekontoret:
Kordegn Lis Andersen,
7558 1085, Lbab@km.dk
Vestergade 53, Vamdrup
Åbningstid:
tirsdag - fredag: 10.00-12.00
torsdag tillige 15.00-17.00
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Kirkenyt er
anderledes
denne gang.

Åbningstid:
tirsdag - fredag: 10.00-12.00
torsdag tillige 15.00-17.00

Kirketjener:
Solveig Sloth, 2342 7677
sol@vamdrupkirke.dk

Følg os – og gi’ et like
på Facebook

Redaktion Kirkenyt:
kkm@vamdrupkirke.dk
Deadline til næste Kirkenyt:
16. juli 2020
Kirkekontoret og kirkegårds
kontoret er lukket mandag

www.vamdrupkirke.dk
www.hjarupkirke.dk

Alle aktiviteter blev sat på pause.
Mennesker i Hjarup og Vamdrup fortæller
her om, hvordan de har oplevet denne
specielle tid.

Vi opdaterer, når der er nyt.
Følg med i ugeavisen, kirkernes hjemmeside og Facebook.
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Hvad skete der,
da kirken gik digital?
Af sognepræst Maria König
Da Mette Frederiksen lukkede samfundet
ned for at beskytte os mod corona, ændrede vores liv sig markant. Vi kunne ikke
længere mødes, som vi plejer – heller ikke i
kirken.
Da chokket havde lagt sig, begyndte vi at
snakke om, hvad vi kunne gøre. Når nu folk
ikke må komme til kirken, så må vi jo komme
til dem, digitalt – hjem i stuen.
Tanken om at lave små videoindslag på
Facebook var først grænseoverskridende
for mig: Tænk, hvis jeg sagde noget vrøvl,
og folk ville grine af det? Jens Henrik gav
mig mod ved at sige: “Det er vigtigt, at vi
kommer ud med små opmuntringer.”
Jeg fik min datter til at filme mig i haven.
På to minutter prøvede jeg at sætte ord på
tanker, som jeg selv finder trøst og håb i.
Og så trykkede jeg send.
Jeg satte mig for at kontakte nogle af dem,
der bor i Hjarup, og som flere gange har
trykket synes godt om på Facebook og stillede dem følgende spørgsmål:
•

Hvad tænker du om, at kirkerne er gået
digitalt?

•

Har du kunnet bruge videoerne?

•

Hvad har udfordret dig i coronatiden, og
hvad du fundet glæde ved?

Sofia Friis, 16 år
Det er ikke det samme
at se en video, som at
komme i kirke, men det
er godt, at kirkerne prøver at “komme ud”. At se
en video er som at få “et
lille stop” og en refleksion over det fra kirken.
Jeg savner at se mine
venner, og jeg er ked af,
at eksamenerne er aflyste. Jeg nyder at løbe
ture og se min familie
mere, end jeg plejer.

Finn Thomsen, 48 år
Jeg synes, det er en god idé med videoer,
når nu menigheden ikke kan komme i kirke.
Og så var det sjovt med den påskehare!
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Jeg er ikke selv den
store kristne mand, men
jeg synes, det er fedt, at
du er aktiv med det!

Dåb, konfirmation,
bryllup – og corona …

Min største udfordring er,
at jeg er blevet fritstillet
fra mit arbejde og skal i
gang med at finde noget
andet. Det positive er, at
vi hygger i familien, og
der er tid til løbeture.

Vores søn skal døbes

Helle Lund, 53 år
Det er skønt, at kirkerne er gået digitalt
og helt naturligt, at de kaster sig over dét
medie i coronatiden.
Videoerne giver en påmindelse om, at kirken er
der; som en stille stund,
til eftertænksomhed.
Min største bekymring er
de ældre. Om de klarer
at være isoleret så
længe uden at miste modet. Personligt oplever
jeg stor glæde ved, at
vi ikke skal ud ad døren,
men har tid til nærhed
og hinanden.

Anna Brink, 86 år
Man skal være på de sociale medier for at
få fat i folk, og jeg har set videoerne, fordi
jeg er nysgerrig. Selv
har jeg min egen mening
om tingene, men jeg kan
godt lide jeres indgangsvinkel, og at I finder nye
veje.
Det sværeste for mig er,
at jeg ikke kan besøge
min bror, og at jeg ikke
kan handle selv. Heldigvis handler min datter
for mig, og så har jeg
fantastiske naboer, som
spørger: “Ska’ du ha’
bud med?” Haven er den
bedste medicin for mig i
denne tid!
Det er spændende, at vi har fået kontakt
med flere ved at gå digitalt og komme hjem
i stuerne – måske skal vi fortsætte med det
i fremtiden?

Stine Christensen Hansen og Mikkel Hansen
Den 3.3. kom vores søn til verden. Ugen efter
lukkede Danmark ned. For os er dåben utrolig vigtig. Vi havde derfor hurtigt en samtale
med præsten om dåbsdato, som blev aftalt
til d. 7. juni, hvor vi, familie og venner skulle
samles i kirken.
Det satte coronaen en stopper for. Nu måtte
vi max. være 10 personer i kirken til en dåb.
Det var overhovedet ikke den dåb, vi havde
drømt om. Vi talte atter med præsten, og fik
to muligheder skitseret: Vi kunne flytte dåben
til et senere tidspunkt, hvor der forhåbentlig
ikke længere ville være restriktioner. Eller
vi kunne få vores dreng døbt nu med max
10 deltagere. Når situationen så var mere
normaliseret, kunne vi få en fremvisning i
kirken og den dag invitere familie og venner
til dåbsfest. Vi var meget i tvivl om, hvornår
vi kunne få vores søn døbt i kirken. Ville det
være om 6 mdr. eller om et år?
Derfor valgte vi at få ham døbt nu, da vi
alligevel har mulighed for at komme i kirken
den dag, hvor vi holder en fest for ham. Det
føltes som det rigtige for os at gøre.
Vi vil også gerne beskytte vores familie –
især børnenes oldeforældre – for tanken
om, at vi ville være skyld i, at de blev smittet
med Corona, ville ikke være til at bære.
Den 17.5. blev vores søn døbt i Vamdrup
kirke og fik sit smukke navn. Hvis alt går vel,
kommer vi senere i efteråret til en fremvisning i en forhåbentlig fyldt kirke.

at fordøje, tænker vi i det store hele meget
realistisk. Den aften, hvor Mette Frederiksen
lukkede landet ned, sagde Marius, mens vi
spiste sammen, at han faktisk håbede, at
konfirmationen også ville blive flyttet.

Hvilke tanker gør du dig
– i en coronatid?

Så var der ligesom mere ro på og bedre tid
til at fordøje alt det, han havde lært. Største
udfordring har været kroen, hvor Marius’
skulle have holdt sin konfirmationsfest. Det
skal vi nok få på plads. Desuden skal Marius
begynde på Kragelund Efterskole den 9.8.
– kun få dage før konfirmationen d. 16.8.
Det bliver en lidt hektisk uge, men det finder
vi også en løsning på, håber vi!

Livet er på standby. Det er
svært for os alle at leve
derefter.

Arne Christensen

Men det er allermest
svært for de ældre, som
sidder på plejehjem. De
føler nok, at den sidste del
af deres tilværelse er som
et fængsel.
Vi må håbe, at det snart
er tid til at vende tilbage
til livet.

Inger Liboriussen

Bryllup med kys og kram
Charlotte Valentin og Jesper Holst
Vi skulle have været gift med stor bryllupsfest d. 20.6. Festen har været planlagt
i 2 år, og vi havde glædet os meget. Efter
mange overvejelser valgte vi at udsætte vores bryllup. Overvejelserne gik bl.a. på, om
der overhovedet ville blive åbnet for større
forsamlinger, og om nogle af gæsterne ville
melde fra af frygt for at samles, og værst
af alt om nogle ville blive smittet. Vi var
begge enige om, at vi ønsker et bryllup med
kys, kram og en masse dans.
Vi har dog valgt, at vi stadig gerne vil sige
ja til hinanden d. 20.6., da den dato betyder meget for os. Det bliver et lille bryllup
kun med vores nærmeste familie. Den store
bryllupsfest holder vi først senere i april
næste år.

Stor tak til vore præster,
organist og kirkesanger
for de fine digitale hilsener og andagter, vi har
modtaget.
Alligevel savner jeg meget
at høre den gode prædiken og deltage i den
fælles salmesang i selve
kirken.

Bolethe H. Kristensen
Vi savner kirken og dens gudstjenester med plads til
samvær, Gud og eftertænksomhed.
Vi savner Blæksprutten, hvor der er plads til at være
barn med alt, hvad det betyder – og til at have det
sjovt.
Vi savner Børnekirke-fællesskabet, hvor vi er samlet
alle 6, og hvor vi – på hver vores måde - får noget med
hjem.
Vi savner også fællesskabet omkring måltidet efter
Børnekirke, hvor vi har tid til hinanden og det gode fællesskab med andre familier.

Marius’ konfirmation
Taina H. Thomsen
Vi er en familie, som ikke tager tingene så
tungt. Selvom nogle ting tager længere tid
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