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Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne

December - januar - februar 2017/18

Konfirmander
Kommende konfirmander til rollespillet
»Luthers nøgle«.

GUDSTJENESTER
DECEMBER
3. 10.00 1. søndag i advent
Uge
13.30 1. søndag i advent
Bjolderup
Indsættelsesgudstjenester med
efterfølgende kaffebord og reception
10. 14.00 2. søndag i advent
Uge
Vi synger julen ind i samarbejde med
Uge by og den tyske menighed
17. 10.30 3. søndag i advent
Bjolderup
19. 09.00 Skolens juleafslutning
Bjolderup
24. 13.30 4. søndag i advent/juleaften Uge
15.00 4. søndag i advent/juleaften Bjolderup
16.30 4. søndag i advent/juleaften Bjolderup
25. 10.30 Juledag
Bjolderup
26. 10.30 2. juledag
Uge
31. Ingen gudstjeneste. Vi henviser til
vandretur og nytårsgudstjeneste nytårsdag

JANUAR
1. 16.00

7.
14.
21.
28.

10.30
10.30
10.30
10.30

FEBRUAR
4. 10.30
11. 10.30

18. 10.30
25. 10.30

Nytårsdag
Med vandretur forinden
samt kaffe i våbenhuset
1. søndag efter helligtrekonger
2. søndag efter helligtrekonger
Sidste søndag efter helligtrekonger
Søndag septuagesima

Bjolderup

Søndag seksagesima
Fastelavns søndag
Med efterfølgende tøndeslagning,
grillpølser, boller og kakao
1. søndag i fasten
2. søndag i fasten

Bjolderup
Uge

Bjolderup
Uge
Bjolderup
Bjolderup

Bjolderup
Bjolderup
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Sognepræst
Martin Holm Bangsø
Bjolderupvej 65
6392 Bolderslev
mhb@km.dk

Praktiske oplysninger / Kommende arrangementer

Julekoncert i
Bjolderup kirke

Organist
Anette Mouritsen
2054 4071
Organist.bu@gmail.com
Kirkesanger
Børge Eggertsen
30 57 78 11
borge@bbsyd.dk
Kirketjener og graver
Bjolderup:
Ghita Holm Jensen
Tlf. 40 71 42 36
bjolderupkirke@mail.dk
Uge:
Irmgard Kolb
Tlf. 51 79 21 41
ugekirke@mail.dk
Kimen
udgives af menighedsrådet
Design og tryk
Tinglev Bogtrykkeri
Redaktion:
Anette Mouritsen (redaktør)
Martin Holm Bangsø
Edel Kristensen
Tina Ley
Deadline
Stof vedr. kirkeblad skal
senest d. 22. januar 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:
Indtryk fra
konfirmanddagen
”Luthers nøgle” i Rise.
Fotos: Aabenraa provsti

Tirsdag d. 5. december kl. 19.30
byder vi velkommen til årets julekoncert!
Vi får besøg af den velsyngende vokalgruppe VisVocal, som er hjemmehørende i Visby ved Bredebro.
Gruppen består af 20 dynamiske
håndplukkede sangere fra hele Sønderjylland og optræder typisk med
10-14 sangere ad gangen. Vi kan
glæde os til en julekoncert med norske og danske julesange samt engelske Christmas Carols.
Dørene åbnes kl. 19.00 og der er gratis entré.
Efter koncerten serveres der gløgg og
æbleskiver i våbenhuset.

Syng julen ind
i Uge kirke
Søndag d. 10. december kl. 14
synger vi i fællesskab julen ind i Uge
kirke!
Vi har samlet et kor på 24 sangere fra
Bolderslev, Uge, Hjordkær og omegn,
som sammen med Hjordkær og Bjolderup og Uge kirkers organister vil
gøre en indsats for at synge julen ind
i hjerte og sind. Der vil være en blanding af kornumre, solosange og fællessange og arrangementet er et
samarbejde med den lokale tyske menighed.
Efter musikken i kirken er der Uge bys
lokale julearrangement i forsamlingshuset, som begynder kl. 15.30 med
julemandsvækning, risengrødsspisning og godteposer til børnene.

Babysalmesang
i Bjolderup
Kirke
Velkommen til en ny sæson af babysalmesang med opstart torsdag d.
11. januar 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 20 54 40 71.

Nytårsvandring
1. januar 2018
Trænger du til lidt frisk luft efter julens
og nytårsaftens strabadser, så deltag
i vort nye tiltag: nytårsvandring!
Vi mødes med vandrestøvlerne på ved
Bolderslev forsamlingshus kl. 14.30,
hvorfra Evald Meilandt har tilrettelagt
en passende vandretur. Turen går til
Bjolderup Kirke, hvor der venter varm
kaffe og te foruden champagne og
kransekage i våbenhuset før gudstjenesten kl. 16.00.

Fastelavnsgudstjeneste
i Uge kirke
Søndag d. 11. februar kl. 10.30
fejrer vi fastelavn i Uge.
Vi begynder med gudstjeneste for alle
i kirken! Også ninjaer, prinsesser,
cowboy’ere, hekse og alle andre!
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning og grillpølser, kakao og boller i
Uge præstegård.
Velkommen – det er helt gratis! Og
tag bare naboen – eller deres børn med til en festlig dag!

Nyt fra menighedsrådet / Præsentation
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Hilsen fra formanden

Ny præst

Lige nu er vi i ’Rådet’ i en meget spændende og
hektisk tid med at få valgt en efterfølger for Allan
Helmer Madsen. Allan har fået præstestilling i
Humble sogn på Langeland. Vi har her på det sidste
haft tre ansøgere til prøveprædiken og samtale.
Valget faldt på Martin Holm Bangsø, som er ansat
med virkning og indsættelse her til 1. søndag i advent.

Martin Holm Bangsø er
ansat som ny præst i Bjolderup og Uge sogne. Det
glæder vi os meget over!
Martin er 38 år og uddannet fra Københavns Universitet. De seneste 7 år har
han arbejdet som underviser i forskellige sammenhænge og boet i Brøns ved Skærbæk. Der kommer
en fyldig præsentation af Martin i næste nummer
af Kimen.
Han og familien flytter ind i præstegården i Bjolderup sidst i november – tag godt imod Martin, hans
Merete og deres to piger.

Ellers har der været en ret stor aktivitet her hen over
sensommeren og efteråret. Vi har fået tilladelse til,
og fået fældet, nogle træer på kirkegårdene, både
i Uge og i Bjolderup. Ghita og Elisabeth har været i
gang med 2. etape af ny hæk-beplantning, fået
indkøbt og opsat nye diode- lamper i våbenhuset i
Bjolderup, og der er blevet ryddet noget op omkring præstegården i Bjolderup. Landbrugsjorden i
Uge er blevet ny-bortforpagtet, for en 5-årig periode, med virkning her fra 1. oktober.
Jeg vil gerne takke mange gange for frivillig medvirken ved gudstjenester, bl.a. kirkekaffe i våbenhusene. Aktivitetsudvalget og redaktionsudvalget
skal have en særlig opmærksomhed, da mange nye
tiltag og ting lige nu har været meget afhængige
af jer! Stor tak til Jer. Ligeledes en stor tak til dig,
Anette, for ny opsætning af hjemmesiden – det har
været lidt af en opgave for dig. Vi skylder også en
stor tak til vore nabopræster, som har afløst på skift
her på det sidste; en særlig tak til Frederik Birkler
som har taget en stor opgave, ikke mindst med
konfirmanderne. Tak skal I alle have.
Jeg vil slutte med et vers af Holger Lissner fra sangen ’Når kulden svøber sig om træer og kviste’:
Nu er det advent! Kristus - tiden kommer,
og selv i mørket lufter det som sommer,
så håbet blusser op hos alle triste,
når Guds folk tænder lys på grønne kviste.
Med venlig hilsen
Leif Andersen
Menighedsråd og ansatte ved Bjolderup og
Uge Kirker ønsker alle i sognene:

Glædelig jul og
et velsignet nytår!!

Præsentation af
graver Ghita Holm
Jeg hedder Ghita
Holm, og har været
ansat som graver på
Bjolderup Kirkegård
siden den 1. januar
2017. Inden da har
jeg arbejdet på Tinglev Kirkegård i 11 år.
Privat er jeg bosat i
Agerskov og har 3
børn.
For tiden er det største projekt på Bjolderup Kirkegård, at få
skiftet alle tujahækkene til takshække,
som er mere hårdføre og nemmere at holde.
I september måned blev de to store kastanjetræer
i hjørnerne af kirkegården mod Bjolderupvej fældet
af sikkerhedsmæssige årsager, da de desværre var
ramt af sygdom. Sammen med menighedsrådet,
skal der findes en ny form for beplantning, som kan
erstatte de manglende træer.
Vi går vinteren i møde, og skal til at lave grandækning til vinteren.
Glædelig jul og godt nytår til alle her fra Bjolderup
Kirkegård!
Githa Holm
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Ønskebørn

Ønskebørn
For nogle år siden kunne man i avisen læse om en
opsigtsvækkende hændelse, der fandt sted i begyndelsen af december i en katolsk kirke i Tyskland. Det
var adventstid. Og som et led i juleforberedelserne
havde man dér i den lokale kirke bygget en julekrybbe, som var anbragt oppe omkring kirkens
alter.
En morgen kom kirkens præst ind i kirken for at
bede morgenbøn. Men der ventede ham en usædvanlig overraskelse: henne fra julekrybben kom der
lyde som fra et lille barn. Han gik hen for at se efter.
Og ganske rigtigt: I julekrybben lå et nyfødt barn
og græd! Det var en lille dreng.
Pludselig var julen blevet særdeles realistisk, måske
også mere realistisk end præsten kunne have ønsket sig.
»Han lå dér – fuldstændig som et Jesusbarn!« – fortalte præsten bagefter. Og så ringede han ellers
straks efter en ambulance, og barnet blev bragt til
en klinik. Senere på dagen fandt politiet ud af, at
det var en 38-årig kvinde, der havde født barnet og
få timer efter gået hen og lagt det i kirken. Hun
mente, at folkene dér ville være i stand til at tage
sig af hendes barn. Hun følte ikke selv, at hun
kunne.
Iflg. avisen blev der hurtigt fundet en plejefamilie til
det lille drengebarn.
Denne episode fra det virkelige liv blev jeg mindet
om fornylig. Da jeg skulle til at skrive denne lille artikel, åbnede jeg en anden avis, hvor en overskrift
faldt mig i øjnene. Der stod: »Politisk flertal for babyluger efter fund af børnelig«.
En »børneluge«. For mig var dette et nyt ord. Meningen er den, at ulykkelige mødre, som af forskellige grunde ikke ser sig i stand til at tage sig af deres
nyfødte barn, anonymt og ustraffet kan gå hen og
åbne denne luge udefra og lægge deres spædbarn
indenfor, hvor der er lunt og rart og mennesker til
at drage omsorg for det.
At et barn kan være uønsket, er vistnok desværre
slet ikke ualmindeligt.
Er det ikke en historie, vi har hørt før?
Det nye er, at der i vores egen tid – på offentligt initiativ – etableres børneluger rundt omkring i flere
lande. Og nu formentlig også snart i danske byer.
Ganske givet er det en god idé, når man tænker på,
hvad alternativet kan blive for det uønskede barn.
Alligevel giver det stof til eftertanke. Også her inden
den forestående julehøjtid, hvor vi jo netop hører
om det barn, som det var svært at finde plads til her
i verden.

Hvis der er noget, der er ødelæggende for os mennesker – også som voksne – så er det følelsen af at
være uønsket.
De fleste af os kan mærke, når ingen kerer sig om
os, når vi befinder os uden for kredsen af indforståede, eller når der ikke rigtigt er plads til sådan
nogen som os, med den væremåde og de synspunkter, som vi nu har.
Vi kan have meget svært ved at leve, hvis vi føler,
at der ikke er plads til os nogen steder. For vi er
skabte til at leve i et åbent og tillidsfuldt fællesskab
med hinanden.
Vi kan ikke i længden holde til at leve som den
grimme ælling i H.C.Andersens eventyr. Dén var der
som bekendt hverken plads til i andegården eller
andre steder, hvor den færdedes. Den levede en
trist og glædesløs tilværelse, lige indtil det øjeblik,
hvor det gik op for den, at den i virkeligheden var
en smuk svane! Da fyldtes den med en meget stor
glæde.
Nu skal vi da til endnu engang at fejre den julehøjtid, som i sig rummer en glæde af en anden verden.
Ja, julen gemmer på et glædesfællesskab af himmelske dimensioner, hvor der er plads til enhver jordisk skabning.
Hvad er det, vi hører? Hvori består glæden?
Lad os bare blive i billedet med den grimme ælling:
med Jesu fødsel i Betlehem kryber Gud så at sige
ind i en menneskekrop af kød og blod for at fortælle os, at hvert eneste menneske – også du og
jeg – i Hans øjne er som en smuk svane, velkommen, skabt til et liv under hans åbne himmel!
Hos Ham er vi ønskede – endda i allerhøjeste grad!
I Hans himmel er der masser af plads. Ikke én eneste
er uønsket. Der er tilmed plads til den, der mest af
alt, i vore øjne, ligner en grim ælling.
Kort sagt: Hos Gud er vi alle sammen rigtige ønskebørn – tilmed umådelig smukke. Ikke bare til jul,
men hele året rundt – altså også, når vi kommer ind
i de grå januar-februardage.
Frederik Birkler

Luthers nøgle
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Konfirmander fortæller om »Luthers Nøgle«
”Torsdag d.5.okt. var os fra Uge og Bjolderup sogn
inviteret til Luthers Nøgle i Rise.
Vi kommer derud i bus og møder en masse andre
skoler, som også skal deltage. Vi bliver sat i hold,
der er blandet med de andre skoler. Vi får fortalt,
at vi bliver sat på en rejse gennem tiden helt tilbage
til Luthers tid, og at vi er blevet pilgrimme, som skal
være der og leve det som det var dengang. Vi bliver
sat på forskellige rejser alle sammen, og hvert sted
var som en lille historie, og kom man alle steder
hen, fik man en hel historie. Det regnede dog
meget, så det gjorde det hele lidt mere dårligt; men
det stoppede ingen af os. Vi fortsatte bare.
Vi havde også en prædiken, hvor vi så, hvordan
Luther ville have at kirken skulle være. Senere da
det var ved at være færdigt, fik vi at vide, at Luthers
Nøgle var Guds ord, som var Nøglen, og at vi har
haft den hele tiden.
Katolikkerne siger, at det er dem, der bestemmer, hvem der skal i himlen, og at man skal give
penge. Lutheranerne siger, at alle, uanset hvem,
kan komme i himlen, når man bare tror.
Selve dagen var rigtig god, fordi man jo er der
selv og så, hvordan det var og levede det selv som
pilgrim. Det kunne næsten ikke have været bedre
udover regnen, som godt kunne have taget en fridag. Men den stoppede ingen af os, og den vil det
heller ikke.”
Søren Bonde

”Torsdag d.5.oktober var vi til Luthers nøgle i Rise
kirke. Luthers nøgle foregår i middelalderen i 1500tallet, hvor Luther levede. Dengang var Danmark
katolsk; men mange begyndte at tro på det, som
Luther sagde.
Da vi var i Rise, besøgte vi nogle telte, hvor man
talte med nonner, pestramte, bønder, biskoppen og
Hans Tausen, som var biskop i Viborg og var den
danske Luther, som i 1536 var med til at lave den
danske reformation. Da vi var i Rise, blev vi sat sammen i grupper med andre 7.klasser fra andre skoler,
det synes jeg var godt, fordi vi kom til at gå med
andre end dem vi kendte.
Da vi var blevet delt op i grupper, skulle vi gå
rundt som pilgrimme. Vi skulle alle lede efter Luthers nøgle, vi fik at vide, at vi skulle hjælpe hvor vi
kunne, bl.a. skulle vi hjælpe en enke med at høste
korn, vi skulle hjælpe med at smide nonnerne ud
og hjælpe de pestramte. Det jeg synes var mest
spændende var da vi skulle hjælpe biskoppen med
at vinde en splint fra Jesu kors tilbage fra Fanden.
Selvom det regnede meget, synes jeg det var en
sjov, spændende og lærerig dag.”
Jacob Schmidt

Indsættelsesgudstjenester
søndag d. 3. december
Bjolderup og Uge Sognes nye præst
Martin Holm Bangsø
indsættes som sognepræst i
Uge kirke kl. 10.00
og i
Bjolderup kirke kl. 13.30.
Vi byder på et let traktement i Uge kirke
efter gudstjenesten.
Kl. 15 er der kaffebord og velkomstfest
i Vollerup forsamlingshus,
hvor alle er hjerteligt velkomne.

Ordination

Lokale fra Bjolderup og Uge stod for en af aktiviteterne i ”Luthers nøgle”. Her skulle konfirmanderne
høste neg, mens de gik krumbøjede. Baggrunden
for dette er en fortælling om moderkærlighed, hvor
en fattig enke skal høste en hel mark med segl for
at redde sin søn fra døden.

Martin Holm Bangsø skal forinden præstevies.
Det sker i
Haderslev Domkirke
tirsdag d. 28. november kl. 19.00
Det vil glæde os at se mange
fra sognene denne aften.
Fælles buskørsel (gratis)
tilmelding til Evald på tlf. 21 22 99 33.
(Uge Kirke kl. 17.50, Bjolderup Kirke kl. 18.00)
Bjolderup og Uge Menighedsråd
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Det sker i dit sogn

Det sker i dit sogn... Nyt fra
kirkegården i Uge
I år afholdt graverforeningen deres årlige grandækHøstgudstjeneste
ningskursus i Uge. Det betyder, der i år er ret forI september blev der både afhold
t høstgudstjeneste i Uge og i Bjolderup Kirker.
I Uge var det i
år en kombineret musik- og høstgu
dstjeneste og
i Bjolderup den mere traditionelle
en af slagsen
med efterfølgende spisning og
auktion over
medbragte høstgaver.

skellig grandækning på kirkegården. Nogle
gravsteder er anderledes dækket og meget flottere
end de plejer. Da der blev dækket mange gravsteder den dag, vil jeg forhåbentlig få tid til også at
gøre lidt mere ud af de øvrige grandækninger. Kurset foregik d. 26. oktober.
Irmgard Kolb

Høstofferet 2017
Tak for enhver gave, der blev givet i forbindelse med vore høstgudstjenester.
Det indsamlede beløb blev 6367,00 kr.
Beløbet fordeles mellem:
Mok klub 1000 kr.
Blå Oase
1500 kr.
Teen klub 1000 kr.
Julehjælp 1000 kr.
Spejder
1000 kr.
Norea radio 867 kr.

Reformationsgudstjeneste
Vi fejrede reformationsgudstjeneste d. 29. oktober
og i forlængelse af en dejlig gudstjeneste, afholdt
menighedsrådet deres årlige orienteringsmøde. Det
begyndte med frokost og derefter fortalte Leif Andersen og andre medlemmer af menighedsrådet i
store træk om deres arbejde – ikke mindst præsteansættelsen.

Toner af guld
ld’,
vi besøg af ’Toner af Gu
D. 24. oktober havde
rde
un
nes Skovkjær, som
ægteparret Helle og Dy
d
or
redraget ”Matador i
holdt os med koncertfo
nststor oplevelse, og ku
og toner”. Det var en
.
jen
ve
nde ord med på
nerne fik mange rose

Dåb / Dødsfald / Vielser

30. sept.: Sindy Malene Schrøder og Lasse Pedersen i Uge
Kirke.
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30. sept.: Anna-Karina Æbelø 4. november: Pia Nielsen og
Petersen og Anders Kolmos i Henning Nielsen i Bjolderup
Bjolderup Kirke
Kirke

27. august: Thor Gregersen,
17. september: Martin Chri- 17. september: Lavrine Berg
søn af Ida og Henrik Gregersen stensen, søn af Dorthe Marie Jørgensen, datter af Alice og
Nielsen og Jackie Alexander Allan Jørgensen.
Christensen

24. september: Jacob Thomsen 24. september: Marie Louise
søn af Hanne Eskildsen og Tho- Lyngbak Nielsen, datter af Kamas Thomsen
rina og Jesper Lyngbak Nielsen

Dødsfald
Uge:
Jes Asmus Jessen
* Født 24.10.1947
✝ Død 19.10.2017
Bjolderup:
Andreas
Jessen Festersen
* Født 4. 6. 1955
✝ Død 25. 8. 2017

Anne Marie
Mathiesen
* Født 10.06.1923
✝ Død 5.10.2017

Marie Schmidt
* Født 1. 2. 1916
✝ Død 5. 9. 2017

Birgit Jacobsen
* Født 24.11.1946
✝ Død 13.10.2017

Sina Marie
Petersen
* Født 10.11.1937
✝ Død 24.09.2017

Marie Margrethe
Jensen
* Født 02.06.1932
✝ Død 31.10.2017
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Danmission
Mandag d. 29. januar kl. 14.30
hos Ingrid Callesen, Ternevænget 187, Tinglev.
Mandag d. 26. februar kl. 14.30
hos Agnes Høeg, Urnehovedvej 121, Bolderslev.
Bibelkreds
Torsdag d. 18. januar kl. 19.30 hos
Kristine og Jørgen Knudsen,
Urnehovedvej 91, Bolderslev.
Torsdag d. 8. februar kl. 19.30 hos
Andreas Hansen, Bolderslevskovvej 45, Bolderslev.
KFUM og KFUKs bibelkreds
kontaktperson: Edel Kristensen,
tlf. 2074 6167
Onsdag d. 13. dec. kl. 18.30 juleafslutning hos Edel og CarlHenrik Kristensen, Stadionvej 9
Onsdag d. 17. januar kl. 19.30
hos Esther og Johannes Hermannsen, Skansevej 1
Onsdag d. 7. februar kl. 19.30
hos Kristine og Lorens Jessen,
Todsbølvej 50
Støtteforeningen
for KFUM-spejderne
Mandag d. 5. marts kl. 19.30 i Æ
Spejderhus: Generalforsamling

Kommende arrangementer
Møder i Bolderslev
missionshus og Hjordkær
missionshjem – kl. 19.30
Kontaktperson:
Edel Kristensen, tlf. 2074 6167
Onsdag d. 6. dec. kl. 14.30 i Bolderslev: Adventsfest med koret
Solstrålerne, Judith og Andreas
Brandenhoff
Evangelisk Alliances Bedeuge
hver aften kl. 19.30:
Mandag d. 8. januar i Bolderslev
Tirsdag d. 9. januar i Hjordkær
Onsdag d. 10. januar i Bolderslev
sammen med Hjordkær
Torsdag d. 11. januar i Hjordkær
Fredag d. 12. januar i Hjordkær
kirke
Lørdag d. 20. januar i Hjordkær:
Vinterstævne – program senere
Onsdag d. 31. januar kl. 19.30 i
Hjordkær: møde med missionær
Bjarne Taulborg, Haderslev
Onsdag d. 21. februar kl. 18.30 i
Bolderslev: Generalforsamling
m/spisning

Læs i næste nummer
Præsentation af vor nye præst
Martin Holm Bangsø
og hans familie
Billeder fra ordination i
Haderslev domkirke og
indsættelsen i vore egne kirker
Ny artikelserie om historier fra
Bjolderup og Uge kirker

Tyske
gudstjenester
December:
3. Kl. 19.00 Bjolderup
10. Kl. 14.00 Uge
(fælles arrangement)
24. Kl. 23.00 Uge - Heiligabend
Januar:
14. Kl. 14.00 Uge

Julehjælp
Menighedsrådet i Bjolderup og
Uge har – og får i løbet af juletiden – tilgængelige midler til at
hjælpe familier, der synes at tidens krav til juleræset bliver for
meget for dem. Sådanne familier
kan sende en ansøgning til formanden for menighedsrådet om
hjælp til at komme gennem en
dyr måned. En sådan ansøgning
vil blive behandlet diskret af
præst og menighedsråd i al fortrolighed.
Ansøgningen må være
sendt til:
Leif Andersen på mail
friis.andersen@gmail.com
inden d. 20. december
2017.

11. marts:
Indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp

Spaghettigudstjeneste
Festlig gudstjeneste for
børn og lækker mad
bagefter for hele familien!
Det lyder skønt lige midt i
ulvetimen, ikke? Det er
endda ganske gratis!
Næste gang er
fredag d. 19. januar
kl. 17.30-19 i Uge kirke
Velkommen!

Påsken 2018 med bl.a.
Langfredagspassionen
»Via Dolorosa«
- og meget mere….

MOK-klub
…holder pause.
Starter måske igen i det nye år!

Teenklubben
December:
Torsdag d. 7. Almindelig klubaften
Fredag d. 8. kl. 17.30-20.30:
Børnejulefrokost i Kolding
Torsdag d. 14.
Almindelig klubaften med julehygge

Januar:
Torsdag d. 4. Flyverskjul
Torsdag d. 18.
Almindelig klubaften
Alle torsdage kl. 19-21 i Bolderslev
Missionshus. Kontaktperson:
Christa Meilandt tlf. 60 64 64 03.

