
TELTMØDER 

Kirkeskoven i Hjordkær 

17. - 22. august 2021 

Kontaktpersoner: 

Teltmødeudvalget: 

HC Hansen, Hjordkær 

Tlf: 2327 6204 

mail: hck@lynhurtig.dk 

 

Missionær: 

Mette Hornstrup Schmidt, 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 

Tema: Tryghed 

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 bibelen og temaet ’Tryghed’.  

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. 



 
Mandag d. 16. august 
Kl. 13.00: Opsætning af telt 
 
Tirsdag d. 17. august 
Kl. 19.30: Aftenmøde  

Tale v. Kurt Hjemdal, Norge 
 
Onsdag d. 18. august 
Kl. 19.30: Aftenmøde 

Tale v. Kurt Hjemdal, Norge 
Musik og sang v. Mette og 
Christian H. Schmidt 
 

Torsdag d. 19. august 
Kl. 19.30: Aftenmøde 

Tale v. Kurt Hjemdal, Norge 
Efter mødet er der åbent i IM’s 
genbrugsbutik på Tøndervej, hvor 
man kan få en kop kaffe og gøre en 
god handel. 
 
Fredag d. 20. august 
Kl. 16.00: Hoppeborg og masser af 
leg og hygge for børn og barnlige 
sjæle. 

 
Kl. 17.00: Spaghettigudstjeneste 
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. 
 
Kl. 19.30: Aftenmøde  

Tale v. Brian Madsen, Vejle 
Eftermøde med frit vidnesbyrd 
 
Lørdag d. 21. august 
Kl. 19.30: Lovsangs- og deleaften 

v. Benjamin Hougaaard m.fl. 
 
Søndag d. 22. august 
Kl. 10.30: Gudstjeneste 
 
Mandag d. 23. august 
Kl. 15.00: Teltet tages ned 

Det sker i og omkring teltet: 
Tema: Tryghed 

I det daglige gør vi alle mulige krumspring for at føle os trygge. Vi køber 

forsikringer, sørger måske for, at der altid står lidt ekstra på kontoen, 

investerer i alarmsystemer, er medlem af A-kasser, forsøger at spise 

fornuftigt og holde os i form. Der kunne nævnes mange andre ting, og 

det er alt sammen både fint og fornuftigt, fordi vi lever i en uforudsigelig 

verden, hvor skidt sker, og hvor ulykken, krisen, sygdommen ikke 

rammer retfærdigt eller logisk. Gud giver ingen garantier for, at vi ikke 

kommer til at opleve modgang i denne verden. Tværtimod. Men han 

garanterer at han vil være med os igennem det hele – både smerte og 

glæde. Og han garanterer, at hans nåde og kærlighed står fast som en 

solid klippe, der aldrig rokkes - heller ikke når vores egne forsikringer 

ikke dækker. I den kendsgerning er der meget tryghed at finde. 

Juniortræf 

Tirsdag til fredag kl. 

19.00 - 21.00 er der 

juniortræf i ”Evigglad” 

for børn i 3. kl. og opefter 

ved DFS-konsulent 

Rudolf Larsen og 

Hjordkær Betweenklub. 

Bedemøder 

Tirsdag til lørdag er der 

bedemøde kl. 19.00 i ”Evigglad”. 


