Det sker også!
Dato

Tid

Arrangement

Aktuelt …
Mellem himmel og jord
Opslagstavle
Fra sikker til sårbar

det gik an at gå i sandaler! Jeg oplevede at
blive mere opmærksom på naturen omkring
mig og på underlaget, jeg gik på, for jeg var
dybt afhængig af at træde rigtigt hele tiden.

Kontakt
Mellem himmel og jord
Gudstjenester
Kontakt
Det sker også!
December
7.

16.3019.00

Hele Danmarks Familieklub
(tilmelding kkm@vamdrupkirke.dk)

7.

19.00

Mennesker & Meninger, Kirkeladen
Info på 6174 0450

9.

19.3020.30

Julekoncert med kirkesangere,
Vamdrup Kirke (se omtale)

16.

17.0018.00

Alletiders historie – julekoncert for hele
familien (se omtale)

27.

10.3013.00

Pilgrimsvandring 5 km (se omtale)

Januar
11.

16.3019.00

Hele Danmarks Familieklub
(tilmelding kkm@vamdrupkirke.dk)

18.

19.30

Voksencafé m. Flemming Rishøj
(se omtale)

25.

16.3019.00

Hele Danmarks Familieklub
(tilmelding kkm@vamdrupkirke.dk)

28.

17.0017.30

Fyraftenssang (se omtale)

31.

13.0017.00

Gospel workshop for konfirmander

Februar
8.

16.3019.00

Hele Danmarks Familieklub
(tilmelding kkm@vamdrupkirke.dk)

8.

17.3020.00

Suppeaften - enlige spiser sammen
(se omtale)

22.

16.3019.00

Hele Danmarks Familieklub
(tilmelding kkm@vamdrupkirke.dk)

22.

19.30

Voksencafé m. Kasper Bro Larsen
(se omtale)

Faste aktiviteter
Tirs.

15.4517.00

Blæksprutten.
Børneklub 4-8 årige i lige uger

Ons.

14.3016.30

Onsdagscafé

Ons.

19.00

Vamdrup Gospelkor

Tors.

18.0019.00

Klubben i Kirkehuset for 3.-6. klasse
i ulige uger

Tors.

18.3020.00

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

Fre.

16.0017.30

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

KIRKEHUSET,
Vestergade 53

KIRKELADEN,
Hjarup Byvej 7

Hvor intet andet er nævnt foregår arrangementet i Kirkehuset

Det er advent: Tiden frem mod jul, hvor vi
forbereder os og tæller ned, hygger med lys
i adventskransen, ser julekalender og mødes
med hinanden. En dejlig tid, eller rettere
det plejer det at være, men i år er julen og
fællesskabet udfordret af corona. Fester og
hyggelige sammenkomster er aflyst, og vi er
nødt til at holde afstand og spritte af hele
tiden, når vi er sammen.
Der har sneget sig en ny sårbarhed ind i
vores liv: Frygt for at blive en del af en smittekæde og frygt for at blive ensom under
højtiden, hvor meget er aflyst eller anderledes.

Man kan vælge at blive trist og tænke, at co
rona ødelægger min jul! Eller man kan være
åben for, at december kan blive god på en
anden måde: En tid med mere ro, fordi der
er meget, vi ikke skal, og det giver tid til at
zoome ind på det nære.

Det kan ende med at blive en advent, vi
aldrig glemmer, fordi det var det år, hvor det
ikke var, som det plejer.
Glædelig adventstid!
Maria König

Vamdrup og Hjarup
På grund af Covid-19 situationen
kan der komme ændringer i kirkens
program i den kommende tid.
Følg med på kirkernes hjemmesider,
Facebook og i Ugeavisen.

Kirkenyt

Vamdrup og Hjarup

Det er en øvelse i at omstille sig og være
åben for nye muligheder. Det lærte jeg på
den hårde måde, da jeg gik på fjeldet alene
i sommer. Jeg havde regnet med at gå 250
km i mine vandresko, men endte med at
måtte gå hele turen i sandaler pga. en skade
i min achilles. Hver morgen følte jeg mig
udsat og sårbar, for hvad ville jeg møde på
min vej? Skulle jeg gå på glatte sten? Ville
det begynde at regne? Det utrolige var, at

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

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 på
Facebook

2021-1-kirkenyt.indd 1

Alt imens corona gør os mere sårbare, gør
den os, på samme tid, mere åbne over for
hinanden: Vi mærker, hvad de andre betyder
for os – og mens vi holder afstand, får vi,
måske, gode ideer til at vise det i praksis:
Lave små overraskelser eller ringe til hinanden. Måske opstår der muligheder for
udendørs hygge med gløggen?

Kirkenyt

Kirketjener:
Jytte Fyhn Schmidt, 2513 9349,
jyttefyhn@hotmail.com
Redaktion Kirkenyt:
kkm@vamdrupkirke.dk
Deadline til næste Kirkenyt:
29.01.2021
Kirkekontoret og kirkegårds
kontoret er lukket mandag

www.vamdrupkirke.dk
www.hjarupkirke.dk
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Aktuelt … Opslagstavle
Opslagstavle Gudstjenester
De nye menighedsråd

I Hjarup og Vamdrup blev der på valgforsamlingen 15.9. 2020 valgt nye medlemmer
til menighedsrådene.
De nye råd tiltræder 1. s i advent.

Hjarup menighedsråd:

Susanne Frank
John Rasmussen
Karen Marie Friis
Connie Navne
Nikolaj Kongsgaard Hansen
Stedfortrædere:
Peter Jørgensen
Helle Lund

Er du vores nye
besøgsven?

Besøgstjenesten ved kirken får flere og
flere henvendelser om at få en besøgsven.
Måske er netværket blevet mindre, man er
ramt af sygdom eller oplever, at dagene kan
være lange og ensomme. En besøgsven kan
sprede glæde og give fornyet livslyst, og et
besøg hver 14. dag kan gøre underværker.
Vi gør os umage for at finde det rette match
mellem ven og vært, og vi hjælper med at
lave besøgsaftaler og er klar med vejledning, hvis der opstår behov.

Gudstjenester
Vamdrup menighedsråd:
Per Hørlyck
Rune Vestergaard
Anni Hundevadt Aarestrup
Marie Bjerrum Gilling
Michael Søllingvraa Hjort
Tove Thullesen Sørensen
Anne Marie Kring Pedersen
Bjørn Laursen
Steen Munk Olsen
Stedfortrædere:
Bolethe Heick Kristensen
Johnny Sørensen
Nanett Myllerup

“Man kan mærke, at et tomrum bliver udfyldt, og man glæder et medmenneske med
et par timers besøg, som der ses frem til.
Jeg tager min hund med, fordi min vært er
glad for hunde. Så går vi en tur afhængig
af, hvordan han har det, og jeg er i gang
med at lære ham at spille Backgammon. Et
fast indslag er at hente et par kager til kaffen, og så sidder vi og får en snak om, hvad
der rører sig i samfundet af stort og småt.”
Bo, besøgsven.

Det sker også!
Pilgrimsvandring
på Hærvejen.

19.06 - 26.06 2021
Sognepræst Maria König arrangerer en
uges vandring på Hærvejen.
Fra Jelling til Viborg vandres 20 km pr. dag.
Mere info om turen følger senere. Max. 20
deltagere.
Skriv gerne til mduk@km.dk, hvis du er
interesseret.

”Begge mine forældre er døde, og jeg
savnede nogen at snakke med ”om gamle
dage.” Samtidig kunne jeg måske glæde et
menneske lidt i hverdagen.
Vi hygger os sammen og griner meget. Hun
fortæller om sit liv, og jeg fortæller om mit,
og så ”løser” vi nogle af de udfordringer,
der er rundt om i verden.
Nu er det lidt mere besværligt at gå på
besøg. To meters afstand og mundbind gør,
at hun har svært ved at høre mig.
Derfor skriver jeg mine spørgsmål ned, og
så fortæller hun. Jeg glæder mig hver uge
til at besøge min søde vært, og jeg føler,
jeg gør en forskel. Samtidig håber jeg, at
jeg en dag, hvis det bliver aktuelt, også kan
få en besøgsven.” Linda, besøgsven.

Mellem himmel og jord
Kontakt
Grøn kirke

Vamdrup Kirke er blevet godkendt som
“Grøn kirke.”
Danske Kirkers Råd står bag projekt ”Grøn
Kirke”. Formålet er at tage medansvar for
de klima- og miljøudfordringer, verden står
overfor.
Kirketjener Solveig Sloth
er en af initiativtagerne,
som i det seneste år har
arbejdet med og muliggjort godkendelsen.
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Har du lyst til at
glæde et andet
menneske med
et besøg, eller
vil du modtage
besøg?
Kontakt: Kirke-og kulturmedarb. Mette Bjel
skou, 3035 1189 el. kkm@vamdrupkirke.dk.
Karin Hørlyck 6128 2001 el. karinhoerlyck@
hotmail.com

MUSIK i Vamdrup Kirke Suppeaften – enlige spiser sammen
9.12. kl. 19.30
Julekoncert med kirkesangerne
Fri entré

8.2. kl. 17.30 - 20.00

Velkommen i et hyggeligt
fællesskab i Kirkehuset

50 kr. for suppe og kaffe – drikkevarer kan købes.

Tilmelding senest torsdagen før:
7558 1085 eller LBAB@km.dk

Gudstjenester
Vamdrup kirke
December

Hjarup kirke

6.

9.00 MDK.
2. søndag i advent

10.30 MDK.
2. søndag i advent

13.

10.30 JHK.
3. søndag i advent.
Fællesgudstjeneste.
De ni læsninger

Det sker også!
20 . 10.30 JHK.
4. søndag i advent.
Vi synger julen ind

23.

16.12. kl. 17.00
Alle tiders historie
m. Lise Petersen og band
Musikalsk genfortælling af juleevangeliet for hele familien
Gratis billetter bestilles:
marenfrost@vamdrupkirke.dk

Voksencafé

Det sker også!

Inspirerende og interessante foredrag
Kl. 19.30. i Kirkehuset. Pris 50 kr.

18.1. “Tanker om tiden”
– om brug og misbrug af
samme – krydret med humor,
sarkasme og en alvorlig
pointe.
v. tidl. sognepræst Flemming
Rishøj, Esbjerg.

Mellem himmel og jord
22.2. “Tænkepause”

28.1. kl. 17.00
Fyraftenssang
Fyraftenssang er en halv time, hvor
vi sammen synger årstidens sange og
salmer. Organist Maren Frost spiller og
kirkesanger Tina Nielsen synger for.
Fri entré.

Kontakt

Vintervandring
Julesøndag med temaet ”Livsopfyldelse”
27.12. kl. 10.30 Vamdrup kirke
Der vil være en kort gudstjeneste og efterfølgende
vandring med temaet “Livsopfyldelse - om at se
sit liv i et større perspektiv end her og nu”.
Turen er på 5 km. Vi slutter ved kirken.
Man kan fint deltage i gudstjenesten uden
at deltage i vandringen. Husk madpakke.
Tilmelding: Maria König 2046 4295 senest 20.12.
Pga. Covid-19 kan max 10 personer deltage i vandringen.

– om den historiske Jesus – hvem var han?
Politisk revolutionær,
omvandrende healer
– eller slet og ret
Guds søn?
v. lektor Kasper Bro
Larsen, Aarhus.

Børnekirke i Vamdrup
26.1 kl. 17.00-18.30
En halv times fortælling om de store og små
ting i livet – fortalt i børnehøjde, men for
hele familien.
Musik og sang – og aftensmad i Kirkehuset.
Voksne 20 kr., gratis for børn.

Spis med Gud i Hjarup
29.1. kl. 17.00-18.30
En kort børnegudstjeneste i kirken og aftensmad i Kirkeladen. 20 kr. pr. person.

9.00 JHK.
4. søndag i advent.
Vi synger julen ind

13.00 MDK. Familiegudstj.
14.00 MDK. Familiegudstj.
Indsamling

Mellem himmel og
24.

13.00 JHK.
14.00 JHK.
15.00 JHK.
16.00 JHK.
Indsamling

25.

10.30 JHK.
Fællesgudstjeneste

26.

Kontakt
27.

13.00 MDK.
14.30 MDK.
Indsamling

10.30 MDK.
Fællesgudstjeneste

10.30 MDK.
Fællesgudstjeneste
m/pilgrimsvandring
(se omtale)

Januar
1.

14.00 JHK.
Fællesgudstjeneste

3.

10.30 JHK. Indsamling

9.00 JHK. Indsamling

10.

10.30 MDK.
Konfirmandindskrivning
Aadalskolen

9.00 MDK

17.

10.30 JHK. Nytårsparade 9.00 JHK

24.

10.30 MDK

26.

17.00 Børnekirke

29.
31.

9.00 MDK
17.00 Spis med Gud

9.00 MDK

10.30 MDK.
Nytårsparade

Februar
7.

10.30 MDK. Indsamling

9.00 MDK. Indsamling

14.

10.30 JHK. Fastelavn.
Familiegudstjeneste

14.00 JHK. Fastelavn.
Familiegudstjeneste

21.

10.30 JHK

9.00 JHK

28.

9.00 IHV.
Fællesgudstjeneste

MDK: Maria Dusgaard König
JHK: Jens Henrik Kristiansen
IHV: Inger Hvindenbråten
Indsamling: KFUMs Soldaterrekreation for veteraner

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

05.11.2020 11.10

