
Indbydelse til 

Teltmøder  

 

Velkommen til teltmøder i Hjordkær 
Igen i år holder Indre Mission teltmøder i 

Kirkeskoven i Hjordkær. Det hedder teltmøder, 
fordi vi mødes i teltet, og vi vil gerne invitere dig til 

at møde os. Der vil være 

forskellige aktiviteter i løbet af 
ugen, som du kan orientere dig 

om i denne folder.  

Det er gratis at deltage, og alle 

er velkomne, så kig endelig forbi, hvis du er bare 

det mindste nysgerrig. Vi glæder os til at mødes 
med dig. 

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, Hjordkær 
Tlf: 2327 6204 
mail: hck@lynhurtig.dk 
 
Missionær: 
Mette Hornstrup Schmidt, Hjordkær 
Tlf: 4076 9150 
mail: mette.h@indremission.dk 

 

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

Find vej: i Kirkeskoven i Hjordkær 
15.-20. maj 2022 



Søndag d. 15. maj 

Kl. 10.30: Teltgudstjeneste  

v. Robert S. Andersen 
Efter gudstjenesten indbyder Hjordkær 
menighedsråd til fællesspisning med 
helstegt pattegris. Der er ingen tilmelding, men 
det koster 70 kr. for voksne og 25 kr. for børn.  

 

Mandag d. 16. maj 

Kl. 19.30: Aftenmøde  

v. Anette Ingemansen, Fredericia 
Efter mødet er der åbent i IM’s 
genbrugsbutik på Tøndervej, hvor man 
kan få en kop kaffe og gøre en god handel. 

Tirsdag d. 17. maj 

Kl. 16.00: Bedemøde 

Kl. 19.30: Aftenmøde  

v. Villy Sørensen, Hammel 

Efter kaffen er der eftermøde med 
frit vidnesbyrd. 

 

Torsdag d. 19. maj 

Kl. 19.30: Fællessang  for alle 

V. Linda Iversen, Vorgod 

 

Fredag d. 20. maj 
Kl. 16.00: Hoppeborg og  masser af leg og hygge 

for børn og barnlige sjæle. 

Kl. 17.00: Spaghettigudstjeneste  

v. Robert S. Andersen og Børnetimen 
Efter gudstjenesten inviterer 

menighedsrådet på gratis 
hotdogs fra pølsevognen. 
Resten af aftenen er teltet 
åbent for uformel hygge med 
brætspil og kaffe på kanden. 

Juniortræf: 
Mandag - torsdag er der junior-
træf i ”Evigglad” for børn i 4. kl. 
og opefter ved DFS-konsulent 
Rudolf Larsen og Hjordkær Betweenklub. 

 
Kaffe, kage, is og bøger 
Ved aftenmøderne kan der købes kaffe/the, kage 
og is. Der vil også være salg af kristen litteratur.  

 
Opsætning og nedtagning af telt 
Teltet sættes op lørdag d. 14. maj kl. 13.00 og 
tages ned lørdag d. 21. maj kl. 10.30. Kontakt HC 
Hansen (oplysninger på bagsiden), hvis du vil 
give en hånd med.  

Årets tema: Livets rod 
Livet roder! Det er vist en kendsgerning for os alle 

sammen indimellem. Rodet kan være udløst af 
mange forskellige omstændigheder. Det kan f.eks. 
være sygdom, travlhed, knas i relationerne, en helt 
almindelig hverdag med små børn eller måske er 
det noget helt andet, der kan få dit liv til at rode. 
Når livet roder, kan det være godt at være solidt 
plantet i jorden med dybe rødder, så man ikke så 
let bliver væltet omkuld. Der er mange vilkår, der 
spiller ind for at holde rødderne sunde og robuste, 
og et af dem er den jord, de er plantet i og suger 
næring fra. Til årets teltmøder kan du møde 

mennesker, der på hver deres måde 
oplever, at det er godt at have sine 
rødder plantet i troen på bibelens 
Gud, og at det giver både ro, tryghed 
og glæde, når livet roder omkring os. 

Det sker i og omkring teltet: 

Onsdag d. 18. maj 
 
Fra kl. 15.30: ”Livligt rod”  

Vi roder i teltet med markedsstemning, 
sjov, leg og hygge for alle. Tag naboen, 
skolekammeraten, kollegaen og alle 
andre, du kender, med til en livlig og 
hyggelig eftermiddag. Måske finder du 
også et kagebord i Sønderjylland. 

 
Kl. 19.00: ”Go’ aften Hjordkær”  

v. Robert Svendsen, Trige og 
Mette H. Schmidt, Hjordkær 
m.fl. 

En uformel aften i teltet med 
mange forskellige indslag, hvor 
der både er plads til det sjove, det 
tankevækkende og det søde. Tag 
endelig naboen og alle vennerne 
med. 


