
12.-16. juni 2019 

Teltmøder 
i Kirkeskoven i Hjordkær 

Tema: Livsværdi 

Velkommen til teltmøder i Hjordkær 
Igen i år slår Indre Mission teltet op i Kirkeskoven i Hjordkær. I denne 

folder kan du orientere dig om de forskellige aktiviteter. Hver aften er der 

møde i teltet, hvor vi blandt andet gennem taler og musik hører lidt om Gud 

ud fra temaet livsværdi.  

Det er gratis at deltage, og alle er velkomne, så kig endelig forbi, hvis du bare 

er det mindste nysgerrig.  

Ved møderne kan der købes kaffe/the, kage og is. Der vil også være salg af 

kristne bøger. 

Arrangør: Indre Mission i Aabenraa– og Tønderkredsene. Indre Mission er 
en bevægelse i folkekirken, der arbejder med at udbrede kendskab til 
kristendom og opbygge fællesskaber om den kristne tro. 

Kontaktpersoner: 

Teltmødeudvalget: 
HC Hansen 
Klintvej 11, Hjordkær 
Tlf: 2327 6204 
mail: hck@lynhurtig.dk 
 
Missionær: 
Mette Hornstrup Schmidt 
Klintvej 4, Hjordkær 
Tlf: 4076 9150 
mail: mette.h@indremission.dk 

Aabenraakredsen: 
Heine Holmgaard, Bedsted 
Tlf: 2177 4493 
 
Tønderkredsen: 
Paul Anton Martinussen,  
Løgumkloster 
Tlf: 7474 3977 
 
DFS-konsulent 
Rudolf Larsen, Agerskov 
Tlf: 2673 0780 
mail: rudolf@soendagsskoler.dk 

Find vej: 



Det sker i teltet: 

 

Onsdag d. 12. juni  

kl. 19.30: Aftenmøde 

 Tale og sang 

 v. det sydjyske kor Laudate. 

Efter mødet er der åbent i IM’s 

genbrugsbutik på Tøndervej, hvor 

man kan få en kop kaffe og gøre en 

god handel. 

 

Torsdag d. 13. juni  

kl. 19.30: Aftenmøde 

 Tale v. Metha 

 Sørensen, Vejle 

 Musik og sang v. Anette og 

 Ole Mouritsen 

 

Fredag d. 14. juni 

Kl.16.00: Hoppeborg og masser af 

 leg og hygge for børn og 

 barnlige sjæle. 

 

Kl. 17.00: Spaghettigudstjeneste 

 for hele familien v. Robert S. 

 Andersen og Børnetimen i 

 Hjordkær.  

Efter gudstjenesten er der mulighed 

for fællesspisning. Prisen er 25 kr. for 

voksne og gratis for børn. Alle er 

velkomne og tilmelding er ikke 

nødvendig. 

 

 

Fredag d. 14. juni 

Kl. 19.30: Aftenmøde 

 Tale v. Niels Jørgen Holm 

 Larsen, Sommersted 

 Emne: Du er langt mere 

 værd  end… 

 Sang v. Lene Svendsen-Tune 

 

Lørdag d. 15. juni 

Kl. 19.30: Aftenmøde 

 Kirkens Unge - IMU 

 Hjordkær står for aftenen. 

 Tale v. Mathias Mikkelsen, 

 Aarhus 

 

Søndag d. 16. juni 

Kl. 10.30: 

 Teltgudstjeneste  

 v. Robert S. 

 Andersen 

Efter gudstjenesten er der 

fællesspisning med helstegt pattegris. 

Prisen for spisning er 50 kr. for 

voksne og 25 kr. for børn. Tilmelding 

er ikke nødvendig.  

Arrangør: Hjordkær menighedsråd. 

 

Teltet pakkes sammen efter 

spisning, og enhver hjælp 

modtages med tak. 

Tema: Livsværdi 

De fleste af os har en forestilling om, hvordan vi ønsker, at vores liv skal 
se ud. Vi har nogle værdier, som vi måler vores liv op ad for at vurdere, 
om vores liv lykkes, om det er værdifuldt. Værdierne kan være alt 
muligt som f.eks. at tjene godt, at have succes på arbejdet, at have god 
tid, at leve sundt, at have status, et harmonisk familieliv osv. Det kan 
være fint og godt med sådanne værdier, men binder jeg min egen værdi 
op på disse ting, så gør jeg også mig selv sårbar overfor ikke at lykkes. 
Måske gik ægteskabet i stykker, jeg mistede mit arbejde eller blev syg 
trods den sunde livsstil, og tilbage står jeg med skammen over ikke at 
leve op til idealerne, og måske opleves mit liv ligefrem værdiløst. 

Bibelen fortæller os, at selv når vi ikke lykkes i vores liv, så er vi 

værdifulde. For Gud er du værdifuld, om du vader i succes, om du sidder 

med skammen over et mislykket liv eller om du befinder dig et sted 

midt imellem. Intet kan skille dig fra Guds kærlighed. Om du tror på 

ham eller ej, han elsker dig.  

Juniortræf:  

Onsdag, torsdag og fredag kl. 19.30-

21.00 er der juniortræf i ”Evigglad” 

for børn fra 3. klasse og opefter ved 

Junior/teenklubben i Hjordkær og 

DFS-konsulent Rudolf Larsen. 

Bedemøder: 

Onsdag til lørdag er der 

bedemøde kl. 19.00 i 

”Evigglad”. 

Valdemarsdag lørdag d. 15. juni 

Hjordkær fejrer Valdemarsdag og 800 året for, at Dannebrog faldt ned 

fra himlen. Der bliver optog gennem byen, som ender ved teltet, hvor 

der er kaffe på kanden. Se kirkebladet eller www.hjordkaerkirke.dk for 

detaljer. 


