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Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne

juni - juli - august 2018

GUDSTJENESTER
JUNI
3. 10.30
10. 10.30
17. 09.00
24. 10.30
JULI
1. 10.30
8. 10.30
15. 09.00
22. 10.30
29. 10.30

1. s. e. trinitatis
2. s. e. trinitatis
3. s. e. trinitatis
4. s. e. trinitatis

. . . . . . . . . . Bjolderup
. . . . . . . . . . Uge, HBJ
. . . . . . . . . . Bjolderup, HBJ
. . . . . . . . . . Bjolderup

AUGUST
5. 09.00
12. 10.30
19. 10.30
26. 10.30

10. s. e. trinitatis
11. s. e. trinitatis
12. s. e. trinitatis
13. s. e. trinitatis

. . . . . . . . . Bjolderup
. . . . . . . . . Uge
. . . . . . . . . Bjolderup
. . . . . . . . . Bjolderup

HBJ = Henrik Bo Jacobsen.
5. s. e. trinitatis
6. s. e. trinitatis
7. s. e. trinitatis
8. s. e. trinitatis
9. s. e. trinitatis

. . . . . . . . . . Bjolderup, HBJ
. . . . . . . . . . Uge, HBJ
. . . . . . . . . . Bjolderup, HBJ
. . . . . . . . . . Bjolderup
. . . . . . . . . . Bjolderup

Martin holder ferie d. 30. juni - 20. juli.
Henrik Bo Jacobsen fra Burkal varetager embedet i ferieperioden.
Han kan kontaktes på tlf. 74 76 21 10.

RSA: Robert Strandgaard Andersen · KG: Katrine Gaub · FB: Frederik Birkler · MLR: Marianne Leonhard Ring · HBJ: Henrik Bo Jacobsen
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Sognepræst
Martin Holm Bangsø
Bjolderupvej 65
6392 Bolderslev
21 29 12 37
mhb@km.dk
Organist
Anette Mouritsen
20 54 40 71
organist.bu@gmail.com
Kirkesanger
Børge Eggertsen
60 96 22 38
borge@bbsyd.dk
Kirketjener og graver
Bjolderup:
Ghita Holm
Tlf. 40 71 42 36
bjolderupkirke@mail.dk
Uge:
Irmgard Kolb
Tlf. 51 79 21 41
ugekirke@mail.dk
MobilePay
Bjolderup og Uge sogne:
58589
(benyttes bl.a.
ved indsamlinger)

Praktiske oplysninger / Kommende arrangementer

Sct. Hans i Uge
Lørdag d. 23. juni kl. 19.00
vil grillen være tændt ved Uge Sognegård. Fællesspisningen koster 50 kr.
pr. person, dog gratis for børn under
12 år. Drikkevarer kan købes.
Båltalen holdes i år af Sognepræst
Martin Bangsø. Vel mødt!

Babysalmesang
i Bjolderup Kirke
Velkommen til en ny sæson af
babysalmesang med opstart torsdag d. 23. august kl. 9.30.
I alt 8 torsdage med hygge og
skønsang, lys og sæbebobler, dans
og musik.
Læs mere på hjemmesiden bjolderup-uge.dk. Det er gratis at deltage.
Tilmelding til organist og musikpædagog Anette Mouritsen på
organist.bu@gmail.com eller
tlf. 20 54 40 71.

Kimen
udgives af menighedsrådet
Redaktion:
Anette Mouritsen (redaktør)
Martin Holm Bangsø
Edel Kristensen

Kor til
markedsfesten
Vi skal have samlet et kor, der skal
være med til at lede åbningen af markedsfesten. Koret skal synge nogle
sange på familieaftenen d. 22. juni i
forbindelse med Martin Bangsøs åbningstale, både i teltet og ved bålet.
Det bliver nogle sommersange, og
alle kan være med – både børn, unge
og voksne!
Vi øver nogle torsdage forinden. Det
er d. 31. maj, 7. juni og d. 21. juni kl.
19-21.30 i Uge sognegård. Hvis der
er nogle børn, der ønsker at være
med, lægger jeg øvningen af de
sange, de er med på, i starten af aftenen, så de kan tage hjem kl. 20.30.
Tilmelding på mail:
organist.bu@gmail.com
eller tlf. 20 54 40 71.
Oplys gerne, om du vil medbringe
kage i forbindelse med øvningen.
Anette Mouritsen

Design og tryk
Tinglev Bogtrykkeri
Deadline
Stof vedr. kirkeblad skal
senest d. 1. august 2018
indsendes til Kimens
redaktør Anette Mouritsen
organist.bu@gmail.com
Kirkebil
Kirkegængere, som ønsker
kørsel til og fra gudstjenester og sognearrangementer kan bestille bil hos
DanTaxi Aabenraa på
tlf. 70 10 78 00
Hjemmeside
Bjolderup-uge.dk
Forsidebillede:
Billeder fra konfirmationerne i Uge og Bjolderup
(Fotos: Ole Hoffmann,
Anette Mouritsen, Ditte
Harbo-Johansen, Viggo
Kolb)

Kirken til Markedsfest
Som kirke deltager vi i programmet
fredag den 22. juni ved den store familiefest.

BOLDERSLEV

Klokken 17.30
mødes alle i teltet, og der vil blive serveret spaghetti, kødsovs samt gulerods- og agurkestave.

Klokken ca. 20.15
vil vi tænde bålet, hvor der bliver serveret kaffe/saft og kage. Sammen
med koret synger vi Sankt Hans-visen
og et par andre gode sange.
Der vil være mulighed for at købe
grillpølser og øl/vand. Is og slikboden
vil også være åben.
Der vil være mulighed for børnene at
prøve fiskedammen.
Teltet er åbent bagefter for dem, der
har lyst til at blive til flere hyggelige
timer (lukkes klokken 24.00).

Klokken 19.00
vil vores præst Martin Bangsø holde
en Sankt Hans – åbningstale og koret,
som vi sammensætter til lejligheden,
vil synge nogle sommersange.
Derefter vil bamsen Malik komme og
danse med børnene, og trække alle
med ned til bålet.

Markeds- og Ringriderfest

Nyt fra menighedsrådet / Præsentation
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Hilsen fra Menighedsrådet
Jo, det blev faktisk en lang vinter i år, og som det
ser ud nu, er vi midt i et meget kort forår. Jeg tror
sommeren kommer ganske hurtigt over os, håber
vi alle må komme til at nyde denne i fulde drag.
Det har været forskellige tiltag - dog i den mindre
afdeling - af udskiftninger af ting og sager her hen
over vinteren og foråret.
Vi glæder os meget over, som vor præst Martin og
det øvrige personale har fornyet kirkelivet i vore
sogne. Jeg tænker især på Langfredagspassionen en gudstjeneste med oplæsning, sang og musik. En
rigtig stor oplevelse med de sangere og musikere,
som var på. Men også fint, som det fungerer i dagligdagen!
I Menighedsrådet har vi desværre modtaget en
meddelelse fra Tina Ley om, at hun ikke kan se sig
i stand til at fortsætte som medlem af Rådet. Det er
af personlige årsager, hun har truffet denne beslutning. Det er altid trist at måtte tage afsked, ikke
mindst med dig, Tina, men mange tak for den tid,
du har været i Rådet! I denne situation skal vi have
en suppleant ind, og det arbejder vi med netop i
skrivende stund.
Jeg vil ønske alle en herlig sommer, og vil minde om
et par vers fra salmen af Johs. Johansen: Det dufter
lysegrønt af græs.

Se, blomsterflorets farvepragt
gør alle ord forlegne.
Kong Salomon i kroningsdragt
misundeligt må blegne!
Alt smukt, vi ved,
al kærlighed,
den mindste fugl og lilje
er, Gud, din skabervilje.
Ja, du gør alting nyt på jord,
en sommer rig på nåde.
Men klarest lyser dog dit Ord
af kærlighedens gåde.
Alt kød må dø,
hver blomst blir hø.
Når vissentørt står floret,
da blomstrer evigt Ordet.
Leif Andersen

Kommende menighedsrådsmøde:
20. juni kl. 15
Mødet afholdes i Uge Sognegård og er
offentligt.

Præsentation
af Herdis Føns

MobilePay i
kirkerne

Jeg hedder Herdis Føns og bor i
Uge i et lille hus med min hund.
Jeg er en, der har prøvet lidt af
hvert i livets hjørner, hvad arbejde
angår. I min ungdom var det ikke
normalt at tage en uddannelse.
Jeg blev gift med en landmand. Vi fik 4 børn, og jeg har 17 børnebørn og 3 oldebørn, som alle bor her i Sønderjylland og en i
Tyskland lige over grænsen. Nu sidder jeg i menighedsrådet. Ja,
sådan kan det gå. Jeg gjorde det, da jeg ikke kunne have, at det
skulle overgives til andre menigheder, som ikke direkte hørte til
sognet. Så hvis vi skal bevare vor kirke her i sognet, så er der her
en opfordring til at tænke på at gå ind i arbejdet i menighedsrådet næste gang, der er valg. Det er et spændende arbejde, men
man kommer ikke sovende til det. Gør det, så det ikke kun er
oldinge som mig, der sidder der.
Kærlig hilsen
Herdis

Da færre og færre efterhånden
bærer kontanter, har vi valgt at få
et MobilePay-nummer til kirkerne
især til brug ved indsamlinger. Det
er 58589. Der kan stadig betales
med kontanter også. Vi har indsamling i kirkerne hver søndag.
Formålet bliver annonceret ved
gudstjenesten og står også nævnt
i gudstjenestelisten på kirkernes
hjemmeside.
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Da kirken blev sat i brand

Da kirken blev sat i brand
Uge Kirke - den mindste af de to kirker i vore
sogne – gør ikke meget væsen af sig, som den
ligger der på en lille høj i Uge By. Dykker man
ned i historien om den 900 år gamle bygning
og det liv, der har været knyttet til den gennem tiderne, bydes der alligevel på historier
om lidt af hvert.
Det var i efteråret 1627, trediveårskrigen var i fuld
gang. Christian d. 4.’s armé var på tilbagetog fra
kampe sydpå - og det gik ikke stille for sig! Der
skulle festes, hærges og plyndres, og soldaterne
satte deres frygtelige spor langs Hærvejen. Det gik
hårdt ud over flere byer, ikke mindst Uge, hvor ikke
kun kirken brændte, men hele byen med undtagelse af to gårde blev stukket i brand.
Når nu kirken stod som en brandtomt, begyndte
svære overvejelser, hvorvidt Uge stadig skulle være
et sogn med en kirke eller knyttes til nabosognene.
Man besluttede at genopføre kirken, og en mand
blev sendt ud for at samle penge ind. Men ak, da
han vendte tilbage efter et par år, havde han kun 2
½ skilling med sig – resten var opslugt af rejseudgifter. Så tog kirkeværgen Jes Hansen fat! Pengene
blev indsamlet – fra så fjerne egne som Holland, og
renoveringen kunne tage fart. Blyet fra det tidligere
blytag blev smeltet om, men dækkede ikke helt. Resten blev tækket dels med træspåner, dels med strå.
Sådan stod kirken indtil 1740’erne, hvor hele kirken
fik tegltag.
Kirken var genopført i 1632, og det indvendige
stod færdigt i 1633 - med døbefonten som det eneste oprindelige inventar. Tag et kig på døbefonten
en dag. Der er runer i toppen, og er der dåb, er der
et smukt dåbsfad ovenpå fonten. Det er afløseren
for en gammel kobber-fontekedel (eller fonte-

gryde), som kom på museum. Den kostbare Bibel
fra Christian d. 3.’s tid, som havde ligget på alteret,
havde også overlevet branden. En soldat havde stjålet den og solgt den. Kirken købte bibelen tilbage
for 5 mark i 1641.
Der kunne fortælles meget mere om Uge Kirke –
om de gravlagte inden i og uden for kirken; om altertavlen med to manglende apostle og englebørn
med basunkinder; om dengang orglet stod i den
anden ende af kirkeskibet og om dengang, byens
brandsprøjte stod i våbenhuset. Der er beretninger
om tider, hvor man skulle betale for at blive døbt
eller viet – det var en del af præstens løn. Der er beretninger om en præst, der fik en dom for at slå og
en præst, der elskede at bygge stendiger om sin
præstegård – de diger, der står der endnu.
Ja, der er spændende historier om lidt af hvert –
også i Uge.
Anette Mouritsen
Litteraturliste:
H.P. Jørgensen: Uge sogn. Et grænsesogn igennem 1500
år. 1951.
Carsten Pedersen: Kirker i Aabenraa Provsti. Sønderjydske Aarbøger. 1941.
Danmarks kirker bnd. 22. Gads Forlag. 1959.
Henrik Petersen. Gårde og huse i Uge Sogn. 1988.

Vi har nogle gamle kirkebygninger i vores sogne, der
rummer mange spændende historier. I 2018 vil vi i de
fire numre af KIMEN have en artikelserie, hvor vi fortæller Historier fra Kirkerne.

Uge Kirke fra sidst i 1800-tallet, før vindu- Kirkens indre før 1930, hvor Et englebarn. Motiv fra altertavlen fra
erne mod syd blev skiftet.
orglet blev flyttet til den nuvæ- 1687, skænket af Morten Hansen.
rende placering.

Præsten har ordet
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Tanker om bøn
(Jesus siger): »Sandelig, sandelig siger jeg jer:
Beder I Faderen om noget i mit navn, skal han
give jer det«. (Joh 16,23b)

”Hvor er du Gud? Hvorfor svarer du ikke? Hvorfor
forvandler du ikke mit liv ved et trylleslag, uden at
jeg selv skal forandre noget?”.

Kender du det med at bede til Gud, når der er
noget, du gerne vil have? Jeg kender det i hvert fald
godt. Der er mange ting, jeg gerne vil have. Mange
ting, jeg gerne vil opnå. Mange ønsker, jeg gerne
vil have opfyldt. Mange ting, jeg gerne ville have
var anderledes. Jesus har lovet, at han vil give os
det, vi beder om, hvis vi beder om det i Jesu navn.
Men hvad så, når vi ikke får det svar, som vi forventer? Når Gud ikke svarer os sådan, som vi gerne vil
have, at han skal svare os? Betyder det så, at Jesus
ikke mener, hvad han siger? Nej, det gør det heldigvis ikke!

Gud vil os kun det bedste. Intet mindre. Kun det
bedste. Og han elsker hver og en af os lige præcis
sådan, som vi er. Derfor kan vi også trygt stole på, at
det er den tankegang, der ligger bag, når Jesus siger
til os, at han vil give os det, vi beder om i hans navn.
Det er underforstået: du får lige præcis det, du har
behov for, og Gud ved, hvad det er. Det er ikke altid
vi ved, hvad der er bedst for os.
Ofte skal vi gennem fundamentale prøvelser, før vi
ser, hvad det var Gud svarede os. Måske var det
gode ægteskab, man bad om, kun muligt at få, hvis
man ved Guds hjælp og prøvelser stod ansigt til ansigt med sig selv og forandrede nogle ting? Måske
var det gode liv, man bad om, kun muligt, hvis man
tog livtag med det, der virkelig betyder noget, og accepterede det, man har haft svært ved at acceptere?

Gud giver svar. Det er bare ikke altid, at vi vil eller
kan høre det, han svarer os. Eller også hører vi det,
men hans svar stemmer ikke overens med vores
vilje og vores planer.
Og så kan det opleves som om, at Gud ikke svarer.
”Jeg fik ikke det gode ægteskab, jeg bad om at
måtte få” – eller: ”Jeg har det ikke så nemt og lykkeligt i mit liv, som jeg gerne vil have”.

Gud vil kun give os det bedste af det bedste! For
at høre Guds svar, skal man være villig til at tro på
– og turde at tro på, at han mener, hvad han siger.
Men er man det, så vil Gud gøre store ting for os!

Visionsdag
Præsten informerer
Vi ønsker frivillige til hjælp med:
• Læsning i kirken
• Uddeling af brød i forbindelse med altergang
• Og alt, hvad du ellers kunne tænke dig at være
med i!
Har du lyst til at hjælpe med at brygge kirkekaffe
eller andet, så skal du være meget velkommen.
Ring eller skriv til Martin.
Konfirmandtilmelding
Næste års konfirmandtilmelding åbner efter sommerferien. Man kan tilmelde sig på hjemmesiden
bjolderup-uge.dk.
Konfirmationen bliver i 2019:
• Den 12. maj i Uge Kirke
• Den 17. maj i Bjolderup Kirke

I april måned var menighedsrådet og personalet
samlet for at udstikke en retning for arbejdet i Bjolderup og Uge kirker fremadrettet. Resultatet af vore
anstrengelser mundede ud i følgende ord, som ikke
udtrykker ønsket om at prøve, men viljen til at være
på en ganske bestemt måde. Vores proklamation af
hvad Bjolderup og Uge Kirker ER. Vi glæder os til at
se netop dig til gudstjeneste – præcis som du er!

Velkommen i Bjolderup og Uge kirker!
Her lytter vi til Guds ord.
Her er der god musik og fællessang.
Her spørger vi om det vi ikke forstår.
Her er der dejligt at være.
Her bliver du set.
Her bliver du godt modtaget.
Her ER skuldrene sænket.
Her er børn hjerteligt velkomne.
- og det er voksne også!
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Det sker i dit sogn / Mit møde med kirken

Det sker i dit sogn...
tten blev
udklædninger, da ka
Der var mange flotte
rveret en
. februar. Der blev se
slået af tønden d. 11
og varm
gte fastelavnsboller
pølse fra grillen, nyba
kakao.

I marts måned havde vi både en stillegudstjeneste i Uge
Kirke og endnu en spaghettigudstjeneste. Her får børnene levendegjort Bibelens beretning om fodvaskningen.

Påsken i kirkerne førte os fra palmesøndag gennem en
gribende langfredagspassion til en glædelig opstandelsesgudstjeneste påskedag. 2. Påskedag fejrede vi det
hele med en familiegudstjeneste med efterfølgende påskefrokost.

Efter en lækker påskefrokost 2. Påsk
edag, var der æggejagt for alle børn – og unge! Der
blev ledt grundigt
i hele præstegårdshaven. Glade bør
n med påskeslik!

Mit møde med kirken
Mit navn er Mai-Britt og jeg er vokset op i Bolderslev. Jeg er døbt i Bjolderup
kirke d. 3. august 1975 og konfirmeret i 1989.
Jeg husker tiden med konfirmationsforberedelse i præstegården, hvor hele
klassen i samlet flok cyklede ud til præsten, som dengang var Ib Sjö-Rasmussen.
I mit voksenliv har jeg selv stiftet familie i Bolderslev og begge vores drenge
er døbt i Bjolderup. I 2017 blev vores ældste søn Malthe konfirmeret og i
2020 er det Phillips tur til at blive konfirmand. Derfor har Bjolderup kirke
også en helt speciel plads i mit hjerte. Den danner rammen for mit eget og
mine børns møde med kirken, de kristne værdier og traditioner.
Venlig hilsen Mai-Britt Colmorn

Dåb / Konfirmationer / Dødsfald

Dåb:
4. marts: Alma Juul Matthiesen Storm Jessen, datter af
Mia Obling Juul Matthiesen
og Tobias Storm Jessen
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Dåb:
1. april: August Borg Tingskov, søn af Heidi Tingskov
og Patrick Borg Nielsen

Dåb:
15. april: Malea Andersen
Petersen, datter af Anja Petersen og Daniel Frederiksen
Andersen

Dåb:
27. april: Folke Vonk, søn af
Linda og Thomas Vonk

Dødsfald:
Bjolderup:
Meta Maria Jessen
* Født d. 10.05.1937
✝ Død d. 11.02.2018

Konfirmeret i Uge d. 22. april:
Nathalie Nørgaard Asmussen, Steen Jørgensen, Jessica Jonna Winther, Tim Jørgensen

Guldkonfirmation i Bjolderup den 28. april:
Siddende fra venstre: Ulla Bladt, Johanne Benedikte Nielsen (Berthelsen), Birgit Kristensen
(Thomsen), Bodil Jørgensen (Hinrichsen),
Helga Kristensen (Enevoldsen), Luise Nielsen
(Winterskov), Sine Sarup (Møller), Elna Jensen
(Matzen), Kirsten Lorenzen.
2. række fra venstre: Aage Boisen Schmidt,
Rasmus Hejsel, Marius Wilhelm Lorenzen,
Inge Johnsen (Virkus), Ruth Hansen (Brandenhoff), Jens Chr. Hansen, Poul Erik Kolbeck, John Clausen.
3. række fra venstre: Carl Martin Jørgensen,
Christian Budde, Michael Nielsen, John Skødt,
Frede Bjørn Lorenzen, Bahne Nicolaisen.
Yderst til højre: Martin Holm Bangsø.

Konfirmeret i Bjolderup d. 27. april:
Forrest fra venstre: Kristina Kiel Eskildsen,
Tilde Straarup Johanning, Julie Warming
Jepsen, Mathilde Gregersen Thomsen,
Maria Kolb Larsen, Signe Harboe-Johansen
Bagerst fra venstre: Tobias Jensen, Jacob
Theodor Schmidt, Oliver Darius Sokol, Søren
Ramirez Bonde, Folke Vonk, Rasmus Kolbeck, Daniel Jacobsen Nehm

Svend Erik Andreas
Nielsen
* Født d. 05.02.1938
✝ Død d. 07.03.2018
Torkild Damgaard
* Født d. 23.05.1949
✝ Død d. 18.02.2018
Ditte Marie Sztuk
* Født d. 07.09.1951
✝ Død d. 10.04.2018
Uge:
Jens Christian
Thomsen
* Født d. 17.02.1929
✝ Død d. 08.02.2018
Jes Christian Petersen
Lock
* Født d. 29.05.1936
✝ Død d. 12.03.2018

Diamantkonfirmation i Uge den 8. april:
Forrest fra venstre: Cathrine Nissen (Sørensen), Frede Pedersen og Edith Thomsen
(Christiansen).
Bagerst fra venstre: Frede Verner Schrøder,
Oluf Toft, Jes Chr. Lock og Tove Johannsen
(Sørensen). Præst Martin Holm Bangsø.
Ingrid Petersen (Callesen) og Bent Johannsen
var fraværende pga. sygdom.

Asmus Hansen Jessen
* Født d. 16.06.1947
✝ Død d. 12.03.2018
Kasper Pedersen
* Født d. 23.01.1997
✝ Død d. 25.04.2018
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Danmission
Mandag d. 11. juni kl. 14.30
hos Ingrid Callesen,
Ternevænget 187, Tinglev.
Mandag d. 13. august kl. 14.30
hos Agnes Høeg,
Urnehovedvej 121, Bolderslev.
Bibelkreds
Torsdag d. 31. maj kl. 19.30
hos Kristine og Jørgen Knudsen,
Urnehovedvej 91, Bolderslev.
Torsdag d. 28. juni kl. 19.30
hos Agnes Høeg,
Urnehovedvej 121, Bolderslev.
Torsdag d. 23. august kl. 19.30
hos Ruth og Svend Erik Schulz,
Lysegvej 16, Bolderslevskov.
KFUM & KFUK s bibelkreds
Kontaktperson:
Edel Kristensen, 2074 6167
Onsdag d. 6. juni kl. 19.30 hos
Kristine og Lorens Jessen, Todsbølvej 50
Onsdag d. 15. august kl. 19.30
hos Kirsten og Flemming
Jørgensen, Hjordkærvej 28

Spaghettigudstjeneste
Der er ingen spaghettigudstjenester henover sommeren.
Efterårets spaghettigudstjenester bliver fredag d. 14.
september og torsdag d. 22.
november.

Tyske gudstjenester
Juni:
10. »Scheunengottesdienst«
kl. 14 i Lovtrup
17. Bjolderup kl. 14

Juli:
Ingen gudstjenester

August:
15. eller 22. »Gottesdienst im
Maislabyrinth« kl. 19 i Uge.

Kommende arrangementer
KFUM og KFUK’s MOK-klub
Kontaktperson
Edel Kristensen, 2074 6167
MOK-klubben begynder igen i
september – program uddeles i
skolen ved skolestart og kommer
også til at ligge på kirkens hjemmeside: www.bjolderup-uge.dk
MOK-klub er for alle fra 0. – 4.
klasse – også jer, der ikke går på
Bolderslev skole.
I sommerferien er der lejre for alle
aldersgrupper på Philipsborg og
Tonneshøj.
Se mere på
www.syd.kfum-kfuk.dk
Teenklubben
… holder sommerferie!
Næste sæson begynder d. 20.
september.

Krolf- og
hyggeaften
Onsdag d. 13. juni kl. 17.30
ved Æ Kasten i Markedsskoven

Efter en times spil griller vi hos
Christa og Evald, Vestergade 4.
ALLE er velkomne.
Denne aften får vi også besøg
fra Hjordkær IM.
Pris for hele aftenen kr. 50,00
pr. person inkl. kaffe.
Af hensyn til indkøb bedes
man tilmelde sig hos Evald,
tlf. 21 22 99 33
senest den 11. juni.
Inviter naboen med.
Arr.:
Bestyrelsen for missionshuset

TAK
til alle givere og indsamlere, der
var med til at opnå et flot resultat til Folkekirkens Nødhjælps
indsamling den 11. marts.
I Uge og Bjolderup sogne nåede
vi et resultat på kr. 8.472,00 i
kontanter + et ukendt beløb på
MobilePay. Desværre nåede vi
ikke ud i alle landområder.

Børnefestival
En lille flok fra Bolderslev tog til Børnefestival i Haderslev. Festivalens
tema var ”De levende brikker” som
trak en rød tråd gennem den flot
planlagte weekend. Her fortæller
nogle af deltagerne om weekenden:
Vi var 9 børn og 3 ledere fra Bolderslev med til børnefestival i Haderslev
fra den 16.-18. marts. Vi sov og spiste på Favrdalskolen i Haderslev.
Favrdalskolen lå tæt på Haderslev
idrætscenter, hvor vi var 1-3 gange
hver dag for at få info om det, der
skulle til at ske, lave aktiviteter eller
se shows.
Lørdag var vi rundt på et byløb i Haderslev, det var meget sjovt. Vi var
bl.a. inde i Haderslev domkirke, hvor
vi hørte en bugtaler, der fortalte om
kristendommen.
Senere på dagen om lørdagen var vi
nede i Haderslev idrætscenter, hvor
der var “puslespilsløb”. Der var en
masse forskellige aktiviteter, hvor
man kunne vinde puslespilsbrikker,
som senere skulle bruges til at se
hvem af to hold, vi tilfældigt var blevet opdelt på, der havde vundet.
Lørdag aften var vi til et show i Haderslev idrætscenter, hvor der var
masser af sjove konkurrencer, og senere blev der holdt andagt.
Samme aften kom Kalle (kendt fra
børne-tv). Han lavede et meget sjovt
show, hvor vi skulle synge, og han lavede sjove sange til os. Brizze (en
fodboldspiller) kom også lørdag
aften. Han lavede forskellige tricks
med en fodbold. Det var meget
spændende for nogen. Bagefter tog
han med tilbage på Favrdalskolen,
hvor man kunne sige hej til ham,
tage et billede med ham og få en autograf.
Søndag var vi igen i Haderslev
idrætscenter, hvor alle børnene og
lederne på festivalen fik en is fra
Hjem-is bilen. Da alle havde fået en
is, kørte vi hjem.

Melanie Jensen,
Pernille Hermannsen
og Pernille Ravn.

