Det sker også!
Dato

Tid

Arrangement

3.

10.00

Dåbsforberedelse for tilmeldte forældre

8.

10.00

Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
(se omtale)

9.

19.30

Mennesker og Meninger. “Oplevelser på
kirkegården” v. Niels Åge Sørensen, Kirkeladen, Hjarup

16.

19.30

Voksencafé – “Tænkepause” v. Kasper Bro
Larsen. Pris 50 kr.

26.

19.00

Menighedsrådsmøde. Den gl. Præstegård

30.

19.30

Mennesker og Meninger. “Pilgrimsvandring”
v. Maria König

31.

10.00

Dåbsforberedelse for tilmeldte forældre

2.

19.30

Koncert m. Emma Hørlyck. Fri entré

20.

19.30

Voksencafé – Sangaften m. Henrik Jensen.
Pris 50 kr.

23.

19.00

Menighedsrådsmøde. Den gl. Præstegård

28.

19.00

Årsmøde i Vamdrup Kirke Liv (VKL).
Åben for alle interesserede

28.

20.00

Planlægning af Kirkefestival. Alle er velkomne

Aktuelt …
Mellem himmel og jord
Opslagstavle
Hele Danmarks
Familieklub
– nu også i Vamdrup!

mødes, og hvor familier kan hjælpe og støtte
hinanden. Det er nu en mulighed at være en
del af Hele Danmarks Familieklub i Vamdrup,
og vi drømmer om et fællesskab, hvor børn
kan lege sammen, og forældre snakke med
hinanden over en kop kaffe - søge råd og
støtte til hverdagens udfordringer og/eller
snakke om den nyeste TV-serie.

Kontakt
Mellem himmel og jord
Gudstjenester
Kontakt
Det sker også!
Marts

April

Maj
1.

17.30

Middag på tværs – tværkulturelt samvær

5.

10.00

Dåbsforberedelse for tilmeldte forældre

11.

19.00

Mennesker og Meninger. Cykeltur i Ødis og
omegn. Mødested: Egeskovvej 6, Ødis

11.

17.30

Suppeaften – enlige spiser sammen.
Pris 50 kr. Tilmelding torsdagen før på
7558 1085 eller LBAB@km.dk

12.

19.00

Offentligt orienteringsmøde
om menighedsrådsvalg 2020

14.

17.30

Fyraftenskoncert m. Hanne Askou og Maren
Frost Nielsen. Fri entré

28.

19.00

Menighedsrådsmøde. Den gl. Præstegård

Faste aktiviteter

Når begge forældre har krævende jobs, og
sociale medier dagligt kræver opmærksomheden, oplever mange familier, at tiden er
presset, når der også skal købes ind, laves
mad, laves lektier med børnene, indgås legeaftaler og fritidsinteresser skal passes. Det
kan være svært at få hverdagens puslespil til
at falde på plads i en moderne børnefamilie
- og den vigtige familietid, hvor relationerne
mellem forældre og børn kan udvikles og
styrkes, går nemt tabt.

Det er gratis at være med i en familieklub,
som består af 8-9 familier, som mødes 2
gange om måneden i 3 timer for at spise
sammen, hygge, spille spil - i alt i en periode
på et halvt år. Derefter er projektet slut. Alle
frivillige i projektet deltager i en træningsdag, hvor de bliver klædt på til at drive en
familieklub.

Der findes også flere forskellige slags familier i Danmark. Nogle har mere overskud i
hverdagen, hvor andre kæmper med at finde
ressourcerne til at få familielivet til at hænge
sammen. Det betyder, at nogle familier kan
føle sig ensomme og isoleret.

Lyder Hele Danmarks Familieklub som et projekt, du gerne vil være en del af, vil vi meget
gerne høre fra dig/jer. Kontakt uforpligtende
Mette Bjelskou og få flere informationer.
Du kan også læse mere og tilmelde dig på:
www.heledanmarksfamilieklub.dk

En af måderne at bryde ensomheden og
isolationen på er at være en del af et forpligtende fællesskab, hvor alle slags familier
kan føle sig trygge og kan udvikle sig i fællesskab med andre familier. Et trygt og godt
fællesskab og et netværk kan være en god
støtte i en travl hverdag i familien.

/JHK

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

Blæksprutten. Børneklub 4-8 årige i lige
uger

Ons.

10.30

Babysalmesang i Vamdrup Kirke

Ons.

14.30

Onsdagscafé for alle.

Ons.

14.30

Børnegospelkor 4.-6. kl. i Vamdrup Kirke

Ons.

19.00

Vamdrup Gospelkor. Vamdrup Kirke

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

Tors.

18.3020.00

Church Club, juniorklub for 4.-6. kl. i ulige
uger

Karin Petersen, 4159 3437
petersen13b@hotmail.com

Tors.

18.3020.00

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

Fre.

16.0017.30

Farveladen. Børneklub for 4-8 årige i lige
uger

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

Hvor intet andet er nævnt foregår arrangementet i Kirkehuset

2020-2-kirkenyt.indd 1

Kirkenyt

Vamdrup og Hjarup

Hele Danmarks Familieklub skaber fællesskaber i lokalsamfundene, hvor alle familier kan

15.4517.00

KIRKELADEN,
Hjarup Byvej 7

Vamdrup og Hjarup

Mellem himmel og jord

Tirs.

KIRKEHUSET,
Vestergade 53

Kirkenyt

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:
24. april 2020
Kirkekontoret og kirkegårds
kontoret er lukket mandag

www.vamdrupkirke.dk
www.hjarupkirke.dk
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Aktuelt … Opslagstavle
Opslagstavle Gudstjenester
Søndag 8.3. kl. 10.00 - 14.00

“Vi går med klimaet”
– også i Vamdrup

Klimaet er på dagsordenen, når vi samler ind
til Folkekirkens Nødhjælp. Ca. 15.000 mennesker i Danmark samler ind til de mennesker,
som lider allerhårdest under klimaforandringerne. FN skriver bl.a. om baggrunden for
årets indsamling:
“Folkekirkens Nødhjælp har ydet nødhjælp til
mennesker i snart 100 år, længe før klima
forandringerne kom på dagsordenen. MEN
der har aldrig været naturkatastrofer i det
omfang, verden oplever nu. Og her er det ikke
nok, at vi som danskere reducerer vores CO2udledning.”

Aabenraa. Han vil prædike ved en fælles
festgudstjeneste.

Hjarup og Vamdrup kirker inviterer alle til
festgudstjeneste søndag 29.3. kl. 10.30 i
Vamdrup Kirke med efterfølgende reception.

Ny på den danske
musikscene

21-årige Emma Hørlyck, der er født
og opvokset i Vamdrup, har siden
folkeskolen satset på musikken. Det
har allerede båret frugt. Hun modtog i 2018
Engelsholm Højskolelegatet af Mads Langer
og Engelsholm. I 2019 udgav hun to singler
på diverse streamingtjenester.

Gudstjenester
I verdens fattigste lande er der brug for konkret hjælp til at håndtere tørke og oversvømmelser. Hjælp til at overkomme orkaner, der
bliver voldsommere år for år. Her rammer
forandringerne ikke kun fremtidens, men også
nutidens børn.
Overforbrug af jordens ressourcer har skabt
en global klimakrise. Det er for alvor gået op
for os, at vi må ændre vores egne vaner og
komme vores medmennesker til undsætning.
Et konkret og godt sted at begynde er at
tilmelde sig Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling.

21.2. udkommer hendes debutalbum, “Fra
En Drømmer Til En Anden”. Albummet bliver
efterfulgt af en turné rundt i hele landet.
Man kan gennem Emmas sange trække tråde
både til gamle danske klassikere og til nyere
dansksproget poesi.
Emma spiller en unik akustisk koncert i
Vamdrup Kirke 2.4. kl. 19.30.
Koncerten er gratis.

Det sker også!
Vil du være indsamler?
Kontakt Kjeld Pedersen på tlf. 7558 3251
eller mail kogkped@gmail.com

To begivenheder fejres i
Vamdrup med tidligere
biskop.

Hele Danmarks
Familieklub
Vi glæder os til at byde familieklubben velkommen i Vamdrup til foråret.
Hele Danmarks Familieklub er kommet rigtig
godt i gang og har åbnet mange klubber i
Danmark under sloganet #bedresammen. De
inviterer familier af alle slags med i et spisefællesskab, hvor nysgerrighed og åbenhed
er nøgleordene.

Mellem himmel og jord
Året 1920 har sat sine spor, både i Danmark
som helhed, men også mere lokalt i Vamdrup.

Et flertal stemte for, at Nordslesvig blev
genforenet med Danmark og senere blev til
det Sønderjylland, vi kender i dag. Mange
steder i landet vil genforeningen blive markeret og fejret. Læs herom på www.genforeningen2020.dk.

Kontakt

Samme år fik Vamdrup kirke en tilbygning
i form af et nyt klokketårn. Klokken havde
været placeret på gravhøjen ved siden af
kirken. Tårnet blev indviet 21.3.
Så der er nok at fejre!
Biskop emeritus Karsten Nissen var biskop
i Viborg Stift fra 1996-2014 og bor nu i
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Vi glæder os meget til at søsætte endnu en
klub til glæde og gavn for alle i Vamdrup og
omegn.

Palmesøndag

5.4. kl. 9.00 i Vamdrup Kirke
Efter gudstjenesten er
der pilgrimsvandring:
Vi fylder
bilerne og kører til Jels
sø, hvor vi går på pilgrimsvandring ca. 8-9
km med et påsketema.
Husk madpakke.
Tilmelding: Maria König på sms 2046
4295 eller Facebook senest 3.4.
Vi er hjemme før kl. 14.

Skærtorsdag

Nyt hold for 3. kl. begynder 23.3.
Forløbet varer indtil 14.6., hvor vi slutter af
med Kirkefestival. Vi går på opdagelse i
kirken og møder de mennesker, der arbejder
der. Vi skal synge og lave kreative aktiviteter. Det er om mandagen efter skoletid;
børnene bliver hentet på skolen og bragt
tilbage igen. Kontakt Mette Bjelskou for mere
info – hun besøger også klasserne forinden.

– med efterfølgende pilgrimsvandring
10.5. kl. 9.00

Turen går til Harte kirke, hvor vi går “Hartesløjfen” på 12 km. Vi går ad skovstier og landeveje
til Ferup sø og tilbage igen. Husk Madpakke.
Tilmelding: Maria König på sms 20464295 eller
Facebook – senest 8.5. Vi er hjemme kl. 15.00.
Man kan altid deltage i gudstjenesterne uden at
gå med på vandring!

Det sker også!
med middag og film

9.4. kl. 16.00 er der nadvergudstjeneste
i Vamdrup Kirke (gudstjenesten er gratis)
Hvis man har lyst, er
man også velkommen
til påskemiddag med
lam og flødekartofler
i Kirkehuset bagefter.
Efter middagen går vi
i Vamdrup Kino og ser
filmen ”Frantz”.
Middag inkl. drikkevarer og film koster
150 kr. Tilmelding: Kordegn Lis Andersen
på kirkekontoret, tlf. 7558 1085 eller
mail: LBAB@KM.DK senest den 2.4.

Musik i kirken
15. 3. kl. 16.00

Gospelgudstjeneste
Kor fra Fanø synger sammen med Vamdrup
Gospelkor. Gudstjenesten er for alle.

2. 4. kl. 19.30

Koncert med Emma Hørlyck

Mellem himmel og jord
Kontakt

Familiegudstjeneste
2. påskedag kl. 10.30 i Hjarup Kirke
Efter gudstjenesten er der frokost for
hele familien i Kirkeladen og
æggejagt for børnene.

(se omtale). Fri entré.

14. 5. kl. 17.30

Fyraftenskoncert med violinist
Hanne Askou og organist
Maren Frost Nielsen på orgel
Fri entré.

Pris 20 kr.
pr. person.

Læs mere i klummen ”Mellem himmel og jord”
om, hvordan du kan blive en del af fællesskabet. Følg også med på Facebook.

Minikonfirmander

Gudstjeneste i Vamdrup Kirke

Middag på Tværs

Børnefestival i Thy
15.-17.5.
Børnefestival er KFUM og KFUK’s helt
store begivenhed for børn fra 6-12 år.
Kontakt Bolethe H. Kristensen, mobil 2238
8644 for at høre mere om festivalen, hvor
børn fra kirkens klubber også deltager.
Tilmelding til Bolethe senest 1.4. 2020.

1.5. kl. 17.30 i Kirkehuset
Du kan møde mennesker fra Danmark og
mange andre lande. Medbring en (national)
ret til det fælles bord. Der er forskellige
kulturelle indslag. Aftenen slutter med
sang og lystænding i kirken.
Har du lyst til at bidrage med et
indslag, kan du kontakte
Mette Bjelskou,
tlf. 3035 1189.

Gudstjenester
Vamdrup kirke
Marts

Hjarup kirke

1.

10.30 JHK

9.00 JHK

8.

9.00 JHK
Sogneindsamling

10.30 JHK

15.

16.00 MDK
Gospelgudstjeneste

9.00 MDK

17.

17.00 MDK
Børnekirke

22.

10.30 MDK

29.

10.30
Festgudstjeneste m. biskop
emeritus Karsten Nissen

Det sker også!
9.00 MDK

April

Mellem himmel og
5.

9.00 MDK
Fælles gudstjeneste m.
pilgrimsvandring

9.

16.00 JHK
Nadvergudstjeneste,
middag og film

Kontakt
10.

10.30 JHK
Fælles gudstjeneste

12.

10.30 MDK

13.

10.30 JHK

9.00 MDK
10.30 MDK
Fælles gudstjeneste

19.

10.30 MDK

9.00 MDK

26.

10.30 JHK

9.00 JHK

Maj
3.

10.30 MDK
Konfirmation

8.

10.30 MDK
Konfirmation

9.

9.00 JHK
Konfirmation
11.00 JHK
Konfirmation

10.

9.00 MDK
Fælles gudstjeneste m.
pilgrimsvandring

17.

10.30 JHK

21.

10.30 JHK
Fælles gudstjeneste

24.
26.

10.30 JHK
Fælles gudstjeneste
17.00 MDK
Børnekirke

29.
31.

9.00 JHK

17.00 MDK
Spis med Gud
10.30 MDK

9.00 MDK

MDK: Maria Dusgaard König
JHK: Jens Henrik Kristiansen
Kirkebilen kan bestilles på 7550 2700 til gudstjenester
(gratis) og Onsdagscafé og Suppeaften (20 kr.)
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