Det sker også!
Dato

Tid

Arrangement

Aktuelt …
Mellem himmel og jord
Opslagstavle
Tak for årets høst

mennesker, og det er ikke usædvanligt, at
høsten er færdig i slutningen af august, og
at høstgudstjenesten ligger i begyndelsen
af september. Vi mødes i kirken for at takke
Gud for årets høst, også selvom mange af os
ikke længere tager del i det egentlige høstarbejde. Vi kommer for i fællesskab at feste,
takke og for at dele den høst, som vi har
fået. Ved høstgudstjenesten giver vi en gave
til et projekt, der har brug for vores støtte.
Og kirken er pyntet med kornneg og smukke
blomster i alle regnbuens farver.

Kontakt
Mellem himmel og jord
Gudstjenester
Kontakt
Det sker også!
September
3.

17.00

Fyraftenskoncert. Se Opslagstavlen

3.

19.00

Årsmøde i Vamdrup Kirke Liv. Se Aktuelt

14.

19.15

Mennesker & Meninger.
Besøg i Café Paraplyen, Kolding.
Mødested: Kirkeladen, Hjarup

15.

19.00

Valgforsamlingsmøde vedr. valg til menighedsrådet. Se Aktuelt

21.

19.00

Voksencafé.
Udflugt til Nustrup Kirke. Se Aktuelt

24.

19.00

Menighedsrådsmøde, Den gl. præstebolig

Oktober
3.

10.30

Pilgrimsvandring m. andagt.
Se Opslagstavlen

5.

19.00

Mennesker & Meninger.
Høstfest hos Solveig og Niels Sørensen,
Egeskovvej 6

Det er en gammel tradition, der går flere
hundrede år tilbage at fejre årets høst med
en høstfest. Bønderne fejrede, at høsten var
kommet godt i hus, og at det hårde høstarbejde var færdigt.

Årets høst afhang af flere forskellige forhold,
som var uden for bøndernes kontrol. Høsten
var især afhængig af vejret. Var der kommet
tilstrækkelig med vand og sol i vækstperioden, og blev det nu tørvejr, så kornet kunne
blive høstet uden, at det hele druknede i
vand? Høstfesten var en tak til Gud. Vejret
var noget af det Gud var herre over. Havde
han sørget for godt høstvejr, var der grund
til at sige ham tak for både godt vejr og en
god høst.

9.

17.30

Suppeaften - enlige spiser sammen.
Se Opslagstavlen

Tidligere strakte høsten sig over længere tid.
Dengang var man langt mere selvforsynende,
end vi er i dag, hvor mange af os køber mel,
grøntsager m.m. i supermarked. Høstfesten
var indtil 1770 en helligdag, som kirken
fejrede med en høstmesse, der blev holdt
Mikkelsdag den 29. september. Det var ret
sent at fejre høsten i slutningen af september,
men bønderne skulle lægge alle kræfter i for
at blive færdige med at høste, før de kunne
holde en stor fest.

16.

19.00

Mennesker & Meninger
Aften med fortælling og spil.
Kirkeladen, Hjarup

I dag er høsten en meget intens periode.
Store maskiner mejer kornet ned i løbet af
kort tid. Høstarbejdet klares i dag af få

19.

19.00

Menighedsrådsmøde, Den gl. præstebolig

21.

9.00

Pilgrimsvandring m. andagt.
Se opslagstavlen

23.

19.30

Voksencafé v. Maria König
– Om pilgrimsvandring. Se opslagstavlen

8.

17.00

Fyraftenskoncert. Se Opslagstavlen

19.

19.30

Voksencafé v. Morten Aagaard,
korshærspræst, Aarhus. Se Aktuelt

22.

19.00

Menighedsrådsmøde, Den gl. præstebolig

26.

19.30

Mennesker & Meninger.
Besøg på brandstation Vamdrup.
Mødested: Porten v. brandstationen

November

Faste aktiviteter

Kontakt

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

15.45-17 Blæksprutten.
Børneklub 4-8 årige i lige uger

Ons.

14.3016.30

Onsdagscafé. Taxaordning

Ons.

14.3015.30

Børnegospelkor 4.-6. kl. Vamdrup Kirke

Ons.

19-21

Vamdrup Gospelkor

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

Hele Danmarks Familieklub mødes på
Vamdrup Skole Vest i lige uger

Karin Petersen, 4159 3437
petersen13b@hotmail.com

16-20

Tors.

18.30-20 Klubben for 4.-6. kl. i ulige uger

Tors.

18.30-20 HB7.
Klub for 3.-6. kl. i lige uger i Kirkeladen

Fre.

16-17.30 Farveladen.
Børneklub for 4-8 årige i lige uger
KIRKEHUSET,
Vestergade 53

KIRKELADEN,
Hjarup Byvej 7

Hvor intet andet er nævnt foregår arrangementet i Kirkehuset
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Alle gode gaver
de kommer ovenned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed!
/JHK

Vamdrup og Hjarup

Kirkenyt

Vamdrup og Hjarup

Mellem himmel og jord

Tirs.

Tors.

I én af de kendte salmer vi synger ved høstgudstjenesten lyder omkvædet, som også kan
bruges som et bordvers:

Kirkenyt

Kirkekontoret:
Kordegn Lis Andersen,
7558 1085, Lbab@km.dk
Vestergade 53, Vamdrup

Vamdrup

Hjarup

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

Graver:
Ole Merrild,
2240 6772

Åbningstid:
tirsdag - fredag: 10.00-12.00
torsdag tillige 15.00-17.00
Kirke- og kulturmedarbejder:
Mette Krogh Bjelskou,
3035 1189,
kkm@vamdrupkirke.dk
Kirketjener:
Solveig Sloth, 2342 7677
sol@vamdrupkirke.dk

Åbningstid:
tirsdag - fredag: 10.00-12.00
torsdag tillige 15.00-17.00
Følg os – og gi’ et like
på Facebook

Kirketjener:
Jytte Fyhn Schmidt, 2513 9349,
jyttefyhn@hotmail.com
Redaktion Kirkenyt:
kkm@vamdrupkirke.dk
Deadline til næste Kirkenyt:
28.10.2020
Kirkekontoret og kirkegårds
kontoret er lukket mandag

www.vamdrupkirke.dk
www.hjarupkirke.dk

Foto: Michaela Dumont Lydiksen
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Aktuelt … Opslagstavle
Opslagstavle Gudstjenester
Brænder du for
socialt arbejde?

Kom til valgforsamling, så du kan være med
til at sætte dit præg på Danmarks mest
lokale demokrati – MENIGHEDSRÅDET!

Vamdrup Kirke Liv (VKL) er en selvstændig
forening under Vamdrup Kirke. Via forskellige aktiviteter og arrangementer støtter VKL
børn, unge og økonomisk trængte børnefamilier.

Valgforsamling 15.9. kl. 19.00 i
Kirkeladen i Hjarup og Kirkehuset i
Vamdrup.

VKL yder hvert år et
økonomisk bidrag til bl.a.
Onsdagscaféens udflugt,
sommerlejre for børn og
ferieophold for familier,
så egenbetalingen minimeres. VKL står desuden
for uddeling af julehjælp.

Voksencafé

21.9. kl. 19.00
Udflugt til Nustrup Kirke – i samarbejde
med Kongeåmuseet.

Gudstjenester
VKL arrangerer bl.a.
Kirkefestival med deltagelse af mange lokale aktører, Fastelavn for
børnene og medvirker ved Crazy Hours.
VKL er en del af Samvirkende Menighedsplejer, som har til formål at støtte socialt
arbejde.
Har du lyst til at høre mere om aktiviteterne og
evt. blive frivillig?

I Nustrup vil graver
Jens Gram fortælle
om kirken og dens
historie. Jens har sin
guitar med og sammen med kirketjener
Irene synger vi fra
Højskolesangbogen.

Mødested: P-pladsen ved Vamdrup Kirke, hvor
vi fordeler pladserne i bilerne.
19.10. kl. 19.30 i Kirkehuset
”Ti år for de hellige, ti år for de rige, ti år
for de fattige”.

Det sker også!
Så kom til Årsmøde 3.9. kl. 19.00 i Kirke
huset, Vestergade 53.

Valg til dit lokale
menighedsråd
– brug din stemme!

I 2020 skal der være valg til menighedsrådene. Der vælges nye menighedsråd i alle
landets sogne for en periode på fire år.
Menighedsrådene skal, som noget nyt, vælges på en valgforsamling, hvor kandidater
opstilles og vælges. Menighedsrådene har
forud for valgforsamlingen holdt et orienteringsmøde i juni.

Korshærspræst
Morten Aagaard
fortæller om et
spændende arbejdsliv, som inkluderer
generalsekretær for
Bibelselskabet og
direktør for LEGO-fondene og nu som præst
for de allermest udsatte i samfundet.
Kom og hør en eminent fortæller og mød et
spændende menneske.

Mellem himmel og jord
Du er ved valgforsamlingen med til at vælge
retningen for kirkens arbejde i dit sogn. Det
er du, ved enten selv at stille op som kandidat eller ved at være med til at vælge, hvem
der skal sidde i menighedsrådet blandt de
opstillede kandidater. På valgforsamlingen
præsenteres kandidaterne, og efterfølgende
er der mulighed for debat. Valget af menighedsrådene foregår ved skriftlig afstemning
mellem kandidaterne, og resultatet afgør,
hvem der er valgt til menighedsrådet.

Kontakt

Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søndag
i advent den 29. november 2020.
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Børnekirke i Vamdrup

– en halv times fortælling og sang i kirken.
Derefter aftensmad og leg i Kirkehuset.

15.9. kl. 17.00-18.30
– med dåbsjubilæum for 5-årige og
deres familier. Fortælling ved Hans Jørn
Østerby.
10.11. kl. 17.00-18.30
Pris for aftensmad 20 kr. pr. voksen,
gratis for børn.

Fyraftens
koncerter

– en halv times gratis
musikalsk oplevelse i
Vamdrup Kirke

3.9. kl. 17.00
Sangelever fra Kolding Musikskoles talentlinje. Stine Elbæk, sang og Maren Frost,
klaver og orgel.
8.10. kl. 17.00
Birgitte Moos, fløjte og Maren Frost, orgel.

Høstgudstjenester
for hele familien

Det sker også!

Vamdrup 6.9. kl. 10.30

Pilgrimsvandringer

3.10. kl. 10.30
Andagt i Vamdrup Kirke. Derefter kører vi til Harte
Kirke, hvor vi går 8 km. Tilmelding senest 1.10.
21.11. kl. 9.00
Andagt i Vamdrup Kirke og efterfølgende tur
til Hejls Kirke, hvor vi går 11 km, Norret rundt.
Tilmelding senest 20.11.
Du tilmelder dig hos Maria König på
2046 4295. Medbring madpakke og tøj efter
vejret. Vi fordeler pladser i bilerne.
Temaerne for vandringerne vil fremgå senere
på Facebook og kirkernes hjemmesider.

Gudstjeneste i børnehøjde og
lidt godt til ganen. Derefter
”Høst-løb” rundt på kirkens
område for alle, der har lyst. Vi slutter med
kaffe og en lille forfriskning til børnene.
Pris for frokost 20 kr. pr. voksen. Gratis for børn.

Hjarup 13.9. kl. 10.30

Mellem himmel og jord
Kontakt

Udendørs gudstjeneste hos spejderne, Østergårdsvej 10, Hjarup. Medbring gerne frugt
og grønt fra haven – det bæres ind i begyndelsen af gudstjenesten og sælges på auktion
bagefter.
Pengene går til kirkens indsamlingsprojekt.
Pris for frokost 20 kr. pr person.

Fælles BUSK-gudstjeneste

Indsamling til veteranerne
Kirkerne fortsætter med at støtte KFUMs
Soldatershjems projekt for danske skadede
krigsveteraner. Se datoer i gudstjenestelisten.
Læs mere om projektet på
www.kfums-soldatermisssion.dk

Hjarup kirke

6.

10.30 MDK
Høstgudstjeneste i
børnehøjde
Indsamling

9.00 MDK

13.

9.00 JHK

10.30 JHK
Høstgudstjeneste
Indsamling

15.

Børnekirke med dåbsjubilæum for 5-årige.
Se opslagstavlen

20.

10.30 MDK
Konfirmandindskrivning
8. a.

9.00 MDK

10.30 JHK

9.00 JHK

Det sker også!

Mellem himmel og
27.

Oktober
4.

9.00 MDK
Indsamling

11.

9.00 IHV
Fælles gudstjeneste

Kontakt
18.

10.30 JHK

25.

14.00 JHK
Fælles BUSK gudstjeneste
Se opslagstavlen

10.30 MDK
Indsamling

9.00 JHK

November
1.

Allehelgens dag
16.00 MDK

Allehelgens dag
10.30 MDK

8.

16.00 MDK
Gospelgudstjeneste

9.00 MDK

10.

17.00 MDK
Børnekirke

15.

10.30 JHK
Indsamling

9.00 JHK
Indsamling

22.

10.30 JHK

9.00 JHK

25.10. kl. 14.00 i Vamdrup

29.

1. søndag i advent
10.30 MDK
Fam.gudstjeneste.
Eftf. risengrød i Kirkehuset

1. søndag i advent
14.00 MDK
Fam.gudstjeneste.
Eftf. æbleskiver og juletræstænding v. Mejeriet

Spejderne medvirker.

MDK: Maria Dusgaard König
JHK: Jens Henrik Kristiansen
IHV: Inger Hvindenbråten

Suppeaften
9.11. kl. 17.30-20.00

Uformelt og hyggeligt samvær for enlige.
Vi spiser sammen og synger
fra højskolesangbogen.
Pris for suppe, drikkevarer, kaffe
og småkager 50 kr.
Tilmelding senest torsdagen før på
LBAB@km.dk eller 7558 1085

Vamdrup kirke
September

– og stort kaffebord

23.11. kl. 19.30 i Kirkehuset

Sognepræst Maria
König fortæller om
sin studieorlov, hvor
hun fordybede sig i
pilgrimsvandringen
og mødte udfordringer på både krop
og sjæl.

Gudstjenester

1. søndag i advent

Kirkebilen kan bestilles på 7550 2700 til gudstjenester
(gratis) og Onsdagscafé og Suppeaften (20 kr.)

– tag familien med

29.11. kl. 10.30 i Vamdrup
Efter en børnevenlig gudstjeneste
er alle velkomne i Kirkehuset, hvor vi spiser
risengrød sammen.
29.11. kl. 14.00 i Hjarup
Efter gudstjenesten går vi over til Mejeriet,
tænder juletræet og spiser æbleskiver.

Hans Jørn Østerby
kommer til Børnekirke den 15.9
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