Det sker også!
Dato

Tid

Arrangement

17.

19.30

Voksencafé. Robuste børn v/Per
Schultz Jørgensen

27.

19.00

Menighedsrådsmøde

7.

14.00

Familieevent Hjarup kirke. Se s. 3

22.

19.30

Voksencafé. Sangaften v/komponist
Erik Sommer

25.

19.30

Menighedsrådsmøde

3.

17.00

Fyraftenskoncert i Hjarup kirke.
Se s. 3

19.

19.30

Voksencafé. Kærlige satiriske klap
til Folkekirken v/sognepræst Kristian
Bøcker

29.

19.00

Menighedsrådsmøde

September

Mellem himmel og jord

Opslagstavle
Kontakt
Hvem er din
medvandrer?

med mig, og dét fik jeg skrevet til hende i et
brev for nogle år siden.
Det er vigtigt at have et menneske, man kan
vandre sammen med – i overført betydning, én som lytter interesseret og tør stille
spørgsmål til ens liv.
Hvis du tænker efter, hvem er så din medvandrer? Hvem følger med i dit liv og lytter
til dig, når du har brug for det? Det kan
være din ægtefælde eller kæreste – det
kan være en ven eller en god kollega. Måske har du flere mennesker omkring dig, som
lytter til dig, og som er gode at spare med.
Har du tænkt på at sige tak til det menneske, som er din medvandrer? Ellers vil jeg
udfordre dig lidt, for det betyder noget
for den anden at høre, at han eller hun har
den rolle i dit liv. Du vil også selv blive mere
bevidst om, hvor taknemlig, du er for det
menneske.
/MDK

Mellem himmel og jord
Gudstjenester
Kontakt
Oktober

November

Faste aktiviteter
Tirsdage

15.45

Blæksprutten. Børneklub 4-8-årige i
lige uger. Begynder 4.9

Onsdag

14.30

Onsdagscafé for alle

Onsdag

19.00

Vamdrup Gospelkor

Torsdage

18.30

HB7. Klub for 3.-6. klasse
i lige uger i Kirkeladen

Fredag

16.00

Farveladen. Børneklub 4-8-årige
i lige uger i Kirkeladen

Hvor intet andet er nævnt foregår arrangementet i Kirkehuset
KIRKEHUSET,
Vestergade 53

KIRKELADEN,
Hjarup Byvej 7

Woopløb: Juniorer er meget optaget af at finde
den rigtige vej til næste post

Da jeg var 20 år gammel, var min mor syg
af brystkræft, og vi vidste ikke, hvor længe
vi havde hende. Det var hun selv meget
åben om, og hun gjorde noget klogt, som
jeg har været hende meget taknemlig for sidenhen. Hun sagde: ”Maria, vi skal finde én,
som kan være din medvandrer, når jeg ikke
er her mere! Én, som vil lytte til alt, hvad der
rører sig i dit liv og støtte dig”.
Vi spurgte Jonna, som vi kendte fra kirken.
Hun sagde ja, og hun og jeg begyndte at
mødes én gang hver anden måned, enten
i hendes eller min sofa. Jeg kunne fortælle
hende alt: Hun trøstede mig, da min mor
døde. Hun lyttede interesseret til alt, hvad
jeg læste på teologistudiet. Hun glædede
sig med mig, da jeg skulle giftes, og da jeg
blev mor. Hele tiden
var der nye tanker og
spørgsmål, jeg havde
brug for at dele med et
andet menneske. Jonna
fulgte med i mit liv, helt
indtil jeg fik arbejde
som præst i VamdrupHjarup og derfor flyttede fra København.
Jeg har været så taknemlig for al den tid,
Jonna brugte sammen

Det sker også!

Kirkenyt

Vamdrup og Hjarup

Birtha Toni Kjeld har
kreeret denne flotte
messehagel til
Hjarup kirke

Kirkenyt

Vamdrup og Hjarup

Mellem himmel og jord

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
Organister:
Maren Frost Nielsen, 2828 6226
marenfrost@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

Vamdrup

Hjarup

Kirkegårdskontoret:
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 kulturmedarbejdere:
Solveig Sørensen, 3035 1189
ss@vamdrupkirke.dk
Jytte Fyhn Schmidt, 2513 9349
jyttefyhn@hotmail.com
Kirketjener:
Solveig Sloth, 2342 7677
sol@vamdrupkirke.dk

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

Tryllekunstner Kenneth Baun
gæster Hjarup kirke med
sit store show

Redaktion Kirkenyt:
red@vamdrupkirke.dk
Deadline til næste Kirkenyt:
29. oktober 2018
Kirkens personale har fri mandag

www.vamdrupkirke.dk
www.hjarupkirke.dk

Voksencaféen får besøg af Per Schultz Jørgensen, som
fortæller om Robuste børn
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Aktuelt … Opslagstavle
Opslagstavle Gudstjenester
Ny rød messehagel
i Hjarup kirke

Birtha Toni Kjeld har syet en ny rød messehagel til Hjarup kirke. Birtha tog
udfordringen op, da den gamle var blevet
slidt og mør. Hun har lagt megen tid og
energi i at finde de rigtige materialer. Vi var
meget stolte, da vi tog den i brug i pinsen.
Foran er Guds kærlighed symboliseret ved
hjerter og kors. Bagpå er der to knælende,
blå engle. Birtha er i 50 år kommet i Hjarup
Kirke, og de blå engle på kirkens alter har
været hendes inspirationskilde. Når præsten
har messehaglen på og står med ryggen til
menigheden, kan alle fire engle ses på én
gang. Bagpå er der også et hjerte og et
kors. Inde under hjertet kan man se det yderste af en rose, nemlig Lutherrosen, som blev
vist og omtalt i forbindelse med fejringen af
500 året for reformationen.

havde svært ved at klare dagligdags ting.
Vendepunktet kom, da Elalie fik et kursus i
bibelsk sjælesorg. Det forløste noget i hendes liv. Energien vendte tilbage, og i dag
er hun en af nøglepersonerne i at uddanne
andre flygtninge.
Mange kristne i verdens konfliktområder
har behov for hjælp til at få bearbejdet
traumatiske oplevelser ved at reflektere
over Bibelens stærke tekster om håb, trøst
og tilgivelse. Projekt ’Bibelsk sjælesorg’
er udviklet til at støtte ofre for krig, flugt,
voldtægt og andre voldsomme oplevelser.
Kurserne har fokus på tilgivelse og konfliktløsning og hjælper mennesker, der ellers
ville være overladt til sig selv.
”Flygtninge har brug for at genvinde håbet.
Har man ikke ro i sindet, er det svært at
leve”, fortæller projektchef Justus Ruberema
fra Uganda.
Vamdrup og Hjarup kirker støtter projektet
ved at samle ind i kirkerne i det kommende
år. Du kan også støtte projektet via Mobilepay nr.: 70981 (Vamdrup) eller nr.: 75225
(Hjarup) eller via overførsel til: Reg. nr.
2470 Konto nr. 0742 517 489.

Gudstjenester

Det sker også!

Ny medarbejder ved kirken

Vamdrup kirke har ansat Jytte Fyhn Schmidt
som kirke- og kulturmedarbejder fra 1.9.
med 10 timer om ugen i en toårig periode.
Jytte skal koordinere aktiviteter og events
for og med børn og unge.
”Vi ønsker at få gang i juniorklubben ’Hajen’
igen. Jytte skal også være med til at rekruttere frivillige til kirkens forskellige aktiviteter”, fortæller Olav Lynggaard, formand for
menighedsrådet.
Brænder du for, at vi får en klub igen, og
har du lyst til at være sammen med børn og
unge, så kontakt gerne Jytte. Der er brug
for frivillige til praktiske opgaver, lege
onkler og tanter.
Jytte er i forvejen kirketjener ved Hjarup
kirke. Et stort
velkommen
til Jytte Fyhn
Schmidt, som
træffes på tlf.
2513 9349
eller mail:
jyttefyhn@
hotmail.com

Mellem himmel og jord
Kontakt

Bibelsk sjælesorg
- hjælp til traumatiserede

Da krigen brød ud i byen Goma på grænsen mellem DR Congo og Rwanda, blev
størstedelen af Elalies familie dræbt af
oprørere, og Elalie blev selv udsat for en
brutal voldtægt. Hun flygtede til en flygtningelejr i Uganda, hvor hun gik helt i stå.
Hun mistede appetitten og hukommelsen og

Jytte Fyhn Schmidt

Høstgudstjenester

Vamdrup kirke: 16.9 kl. 10.30 med efterfølgende frokost i
Kirkehuset á 20 kr. for voksne - gratis for børn.

Hjarup kirke: 23.9 kl. 10.30 i spejdernes bålhytte på Østergårdsvej 10. Medbring gerne frugt og grønsager fra haven. De
bæres ind i begyndelsen af gudstjenesten og sælges efterfølgende. Pengene går til kirkens indsamlingsprojekt. Frokost á
25 kr. pr. person.

Børnekirke
i Vamdrup

BUSK

med kaffe og kage

Det sker også!
18.9 og 13.11 kl. 17.00.
En halv times fortælling,
sang og musik.
Aftensmad i Kirkehuset.
Voksne 20 kr. – gratis for
børn.

Vi mindes

28.10 kl. 14.00 er der BUSK-gudstjeneste i Vamdrup kirke i samarbejde med
spejderne og efterfølgende kagebord i
Kirkehuset. BUSK står for Børn - Unge Sogn - Kirke.

Kan du lide at dreje træ?
Vi håber at finde en frivillig, der vil og kan
dreje trælysestager, som ligner døbefonten. I
flere år har Vamdrup kirke haft en tradition
med at give et dåbslys til dåbsfamilier. Vores
trædrejer gennem mange år vil gerne gå
på pension, så derfor søger vi en ny. Kirken
afholder udgifterne. Kontakt kirketjener
Solveig Sloth.

Mellem himmel og jord
Lørdag d. 3.11 kl. 17 er der fyraftenskoncert med Alle Helgentema i Hjarup
kirke. Organist Karin Petersen spiller på
orgel i en halv time. Kirken vil være pyntet med lys, og der er mulighed for selv
at tænde et lys for dem, vi savner. Fakler
tændes på kirkegården.
Medbring gerne et gravlys og tænd det
på graven hos dine kære.

Kontakt

Gudstjenester
Vamdrup kirke
September

Hjarup kirke

2.

9.00 JHK

10.30 JHK. 8a og 8b
konfirmandindskrivning
9.
10.30 MDK. 8c
konfirmandindskrivning
16. 10.30 JHK. Høst
Se s. 3. Indsamling
18. 17.00. Børnekirke.
Fælles. Se s. 3
23. 9.00 MDK

Det sker også!
9.00 MDK
9.00 JHK

10.30 MDK. Høst i
bålhytten, se s. 3.
Indsamling
9.00 JHK

Mellem himmel
30. 10.30 JHK

Oktober
7.

10.30 MDK

14. 9.00 JHK
21. 10.30 JHK. Indsamling
28. 14.00 MDK. Fælles
BUSK. Se s. 3

Kontakt

14.00 MDK
Familieevent se s. 3
10.30 JHK
9.00 JHK. Indsamling

November
4.

11.
13.
18.
25.

16.00 JHK/MDK
Alle Helgen
10.30 MDK
17.00 Børnekirke.
Fælles. Se s. 3
16.00 MDK. Gospel
Indsamling
10.30 JHK

10.30 JHK
Alle Helgen
9.00 MDK

10.30 MDK.
Indsamling
9.00 JHK

MDK: Maria Dusgaard König
JHK: Jens Henrik Kristiansen
Indsamling: Bibelsk sjælesorg, bearbejdning af traumer.
Se side 2

Den 4.11 er Alle Helgens søndag.
Denne dag mindes vi dem, der er døde i
sognene inden for det seneste år. Ved en
stemningsfuld mindegudstjeneste vil deres
navne blive læst op.
Hjarup: gudstjeneste kl. 10.30.
Vamdrup: kl. 14.30 kaffe for de pårørende i Kirkehuset. Gudstjeneste kl.
16.00. Fakler tændes på kirkegården.

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

Stort trylleshow
7.10 kl. 14.00 er der
Familieevent med tryllekunstner Kenneth Baun
i Hjarup kirke.
Kaffe bagefter i
Kirkeladen.
Kaffe og kagebord efter høstgudstjeneste

