Nordborg Kirke
57. årg.

Ved børnenes høstgudstjeneste var der rig kommunikation

Camillas første år

i Nordborg-Oksbøl pastorat
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Marts
2015

Man skal ikke stresse, siger man.
Men lige i mit første år i Oksbøl Præstegård har det ikke været nemt
at tage det stille og roligt. Der er simpelthen sket så mange ting både
arbejdsmæssigt og privat, siden min indsættelsesdag den 1. søndag i
advent 2013. Tillad mig at give læseren lidt indsigt i året der gik, både
i præstegården og i arbejdet.
Den første jul blev en hektisk affære. Svigerforældre og Peter lavede
julemaden, pyntede juletræ og hyggede om os alle, og jeg arbejdede
rigtig meget. December var en travl måned med indsættelsen, med
julearrangementer og gudstjenester samt indflytning.

Artikel

Så kom januar. Peter begyndte på sit
nye arbejde. Flyttekasserne blev efterhånden tømt, og præstekontoret var så
småt ved at være klar til modtagelse af
sognebørnene. I den første tid var der
nærmest dagligt folk i præstegården
for at ordne de sidste mangler på den
nyrenoverede bygning.
Mit arbejde i kirken var ud over gudstjenesterne især koncentreret omkring
det at finde sig til rette i samarbejdet
med menighedsrådene og personalet
ved kirkerne.
Kolde februar kom. Hverdagen var
begyndt at få sin egen rytme i vores
familie. Andreas, min søn, var begyndt
at finde sig til rette i alt det nye.

I det kirkelige arbejde husker jeg allermest fastelavnsgudstjenesten med
kollega Sophie Juel og de nye skridt,
der blev trådt for samarbejdet mellem
menighedsrådene. Fastelavnsarrangementet var for hele pastoratet og blev
en succes.
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Marts, april og maj: Foråret kom
tidligt med varme, blomster og en græsplæne, som graverne havde travlt med at
holde nede. I præstegården åbnede vi
dørene officielt første gang for venner
og bekendte. Arbejdsmæssigt var der
mange ting, der optog mig i den tid. Især
fremhæver jeg påsken og pastoratets
fællesarrangement med lammespisning
i Oksbøl konfirmandstue skærtorsdag
aften. En tradition blev født.
Jeg husker også de dejlige tirsdagsmøder og kirkehøjskoler, vi havde. I den
forbindelse vil jeg sige stor tak til alle i
menighedsrådene, der har været med i
aktiviteterne over hele året. Tak til alle
frivillige, der har trukket i arbejdstøjet
for at gøre vore arrangementer ekstra
hyggelige med kaffe og kage. Uden jeres
engagement ville Oksbøl og Nordborg
sogne ikke kunne præstere så flotte arrangementer.
Konfirmationerne. Mine første konfirmandhold fra Oksbøl Friskole og
Friskolen Østerlund fik en konfirmation,
som vi sent vil glemme. Organist Ole
Andersen havde lavet et stort arbejde
med at danne et rytmisk ad-hoc band af
musikere. I det hele taget er musikken i
vore kirker i en frugtbar udvikling. Jeg
synes, vi er gode til at prøve nye veje af
i fin balance med det traditionelle.

En stor tak skal lyde til kirkesangerne,
børnekoret, organister og korleder for
deres bidrag til at udvikle gudstjenester,
kirkelige handlinger og arrangementer
musikalsk og til kirketjenere og gravere
for at få alt det praktiske på plads.

Billedet taget ved opbruddet fra jubilæet

ud med en lille autocamper. Alt i alt var
der bare brug for afslapning.
September og oktober blev to af de
måneder, jeg nok sent glemmer.

Artikel

Så kom pinsen og sommeren. Vi
begyndte med en dejlig friluftsgudstjeneste i Nørreskoven med de andre
nordalsiske sogne. Aldrig har vi haft en
smukkere ”altertavle” - udsigt til havet
og omringet af den grønne skov.
Egentlig gik sommeren ufattelig hurtigt. Der var en hyggelig, men regnfuld
sankthansfejring ved Mjels Sø, feriedækningen af de andre sogne og en uges
mellemkirkeligt arbejde i Strasbourg.
Præstegårdens 100 års jubilæum blev
markeret i den augustsmukke have med
musik, foredrag og kaffebord.

”Østergård” skænkede frugt til alle børnene

I erindringen er høstgudstjenesterne
for skolebørnene samt den egentlige
høstgudstjeneste med jagthornsblæsere og Æ’ Syngkor. Sognets landmænd
havde pyntet kirken smukt op til høst,
og tilmeldingen til fællesspisningen på
friskolen oversteg alle vore forventninger.

Claus-Jørn Hjelm med historien om de 100 år

Præstefamilien holdt også ferie og
skiftede for to uger det 450 m2 store hus
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Artikel

Æ’ Syngkor og jagthornsblæserne leverede
fine indslag ved høstgudstjenesten

I våbenhuset, i kirken og udenfor var der
pyntet rigtig flot, men tidligere tiders neg er
skiftet ud med halmballer af gode grunde

Også på hjemmefronten skete der
ting og sager, som vel gør september og
oktober ekstra mindeværdige i forhold
til de andre måneder. I september kom
der bryllup på programmet og i oktober
blev det pludselig klart, at der er familieforøgelse på vej.
Novembers kulde og regn kom og
gik. Jeg husker dog især november for
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allehelgensgudstjenesterne i Nordborg
og Oksbøl. Det var dejlige gudstjenester
med begge præster til stede, musik og
tekster, der rummede savnet af de kære
sognebørn, vi har mistet gennem året.
I december offentliggjorde vi det nye
menighedsråd i Oksbøl den 1. søndag
i advent. Jeg er sikker på, at vi igen
har fået et godt råd, der sammen med
personale og præster sikrer kirkens liv,
trivsel og vækst. Læsere i Nordborg vil
måske undre sig over, at vi har holdt valg
i ”utide”, men det kan forklares med,
at der lige netop omkring den normale
valgdato også skulle ansættes ny præst.
Derfor valgte man at lade det gamle råd
følge den sag til dørs. Herefter kører
valgene som andre steder igen.
Også et tillykke til Nordborg Menighedsråd, der blev præsenteret efter ny
konstituering samme dag.
Endelig husker jeg december for den
dejlige gudstjeneste og eftermiddag med
de udviklingshæmmede, som blev holdt
i Nordborg. Kirketaget løftede sig nærmest. Og således med julesalmesangsaftenen, juleafslutninger, gudstjenester og
De 7 Læsninger, som koret i Nordborg
og konfirmanderne utrolig dygtigt deltog i, blev det juleaften igen. Denne gang
knap så hektisk som sidst. Jeg nåede at
få pakket alle gaverne ind denne gang,
være med til at pynte juletræ og forberede noget af julemaden!
Alt i alt har det været et dejligt og
begivenhedsrigt år, tak for det! Men
også velkommen til et nyt år med mange
oplevelser både på kirkefronten og i
præstegården.
Med velsignet hilsen
Camilla Hansen

besøgte
Nordborg Kirke
den 20. januar

Tilbageblik på musikalsk oplevelse

Sønderjyllands
Symfoniorkester

Dele af orkesteret havde i januar en
rundtur til mindre spillesteder for at
komme ud til lokalbefolkningen, der
skulle have lejlighed til at høre musikken tæt på i ”hjemlige omgivelser”.
For de fremmødte blev det en rigtig
god oplevelse. Arrangementet var orkesterets, der også stod for billetsalget.
5

På programmet var Dvorak: Serenade
i d-mol - Anthony DiLorenzo: Rings
of Fire - Vivaldi/J.S. Bach: Violinkoncert (arr. for messingblæsere) - Eric
Richards: Three Scenes for American
Trombone og endelig herlige melodier
fra West Side Story.
Der blev klappet meget!

Sogneindsamling + påske og pinse

Sogneindsamling med indledende foredrag

Der er brug for din hjælp søndag den
8. marts fra kl. 10-14 som indsamler
for Folkekirkens Nødhjælp i Nordborg
Sogn.
Meld dig hos Helga Komischke,
tlf. 74 45 05 20 / 23 74 85 20 eller
på mail: helga.komischke@mail.dk
Det indsamlede beløb bruges som
støtte til verdens fattigste kvinder.

Som introduktion til sogneindsamlingen
inviterer menighedsrådet til foredrag
onsdag den 26. februar kl. 19 i Sognegården med Jan Faldt Bentsen fra
Folkekirkens Nødhjælp.
Der serveres kaffe/te og en småkage.
Alle er velkomne.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Helga Komischke

Skærtorsdag i Oksbøl Kirke
Kl. 16.00 Gudstjeneste v. Sophie Juel
Kl. 17.30 Fællesspisning i Oksbøl Kirkes
konfirmandstue.
Menu: Lammesteg med tilbehør med
efterfølgende kaffe.
Kuvertpris 110 kr. inkl. et glas vin/øl/
vand.
Tilmelding foretages til sognepræst
Camilla Hansen på e-mail: csh@km.dk
eller tlf. 74451142 / 23360617
Tilmelding bør være foretaget senest
torsdag 26. marts
Vi håber, at mange vil være med til at
fortsætte den gode tradition fra sidste år.
Camilla Hansen & Sophie Juel

2. pinsedag
Mandag den 25. maj kl. 14.00
Friluftsgudstjeneste
i Oksbøl Præstegårdshave
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De 5 sogne på Nordals samarbejder om
en årlig friluftsgudstjeneste 2. pinsedag.
Sidst var Egen og Svenstrup værter ved
gudstjenesten ved Nygård i Nørreskoven, der var en stor succes!
I år er Oksbøl og Nordborg Sogne
værter, så reserver allerede nu dato og
tidspunkt! Hold øje med plakater og
annoncer med nærmere information om
arrangementet, når pinsen nærmer sig.
Camilla Hansen & Sophie Juel

Vi synger…

i konfirmandstuen,
og der serveres kaffe, te og kage.
Pris: 20 kr. per person.

Torsdag den 30. april kl. 19 til 21
… fra Højskolesangbogen og hører
historier om sangbogens tilblivelse og
udvikling.

Dukketeater

Fredag den 29. maj kl. 16
I ulvetimen får vi igen besøg af Guldlok Dukketeater med dukkefører Bodil
Lildholdt Rytz, der fornøjer børn fra 1,5
til 98 år!! Det er gratis og varer ca. en
time. Der er boller, saftevand + en slikpose til alle børn at tage med hjem.
Tilmeld jer gerne til Sophie Juel på sms
20 49 66 79 el. e-mail: sojue@km.dk

Torsdag den 21. maj kl. 19 til 21.
… pinsen ind med nye/gamle salmer.

Spillemandsmesse

i Nordborg Kirke
Søndag 22. marts kl. 19
Den danske Spillemandsmesse er bygget
op over den struktur, som man finder i
den almindelige højmesse.
I spillemandsmessen er al musik, også
salmemelodier, komponeret i dansk folkemusiktone af spillemænd fra gruppen
”Jysk på Næsen”. Alle salmetekster og
tekstlæsninger er skrevet af Holger Lissner, mangeårig præst i Sdr. Bjert samt
forfatter til adskillige salmer i DDS.
Denne søndag er spillemandsmessen
dagens gudstjeneste, som derfor vil få
en helt anderledes stemning og karakter
end den, man normalt får, fordi spillemandsmusikken taler til menigheden
på en anden og ny måde.
Ved gudstjenesten deltager foruden
den syngende menighed: Jara Hemmet, sopran, Nordalsiske Spillemænd,
Vox1koret, Jes Solmer, korledelse og
sognepræst Sophie Juel, liturg.

Sognedag
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Søndag den 31. maj kl. 10.30 til 16.30
10.30 Højmesse
v. biskop Marianne Christiansen
12.00 Varm middag i konfirmandstuen
13.30 Musikoplevelse i kirken
14.30 Foredrag ved biskop Marianne
Christiansen i konfirmandstuen, hvortil
der serveres kaffe og kage.
Pris per person: 125 kr.
Vand og øl til maden kan tilkøbes.
Tilmelding til Helga Komischke på tlf.:
74 45 02 20, senest tir. den 26. maj.

Spillemænd - Dukketeater og Sognedag

Torsdag den 26. marts kl. 19 til 21
… påsken ind med nye/gamle salmer

Konfirmander

Aktiviteter

Konfirmationer 2015
i Nordborg Kirke den 12. april
Det er på forældremøde besluttet, at man
ikke ønsker indlevering af telegrammer
i konfirmandstue eller kirke i år, og det
bakker jeg selvfølgelig op om.
Hvis man ønsker, kan man vente ved
kirken, til konfirmanderne kommer ud.
(Konfirmationen varer en time). Ellers
vurderes det, at hvis man kender en
konfirmand så godt, at man vil give telegram eller blomst, så kan man kontakte
familien og træffe aftale om aflevering
på adressen eller i familiens postkasse.
Sophie Juel

Hold 1 kl. 9.00
Oscar Hækkerup
Michelle Angelina
   Steenberg Haahr Kørvel
Marie Esbensen Gammelgaard
Mikkel Kyhn Christensen
Jonas Sadolin
Christian Lang Bonefeld
Rasmus Christensen
Julie Elkiær Andersson
Victor Villumsen
Mathilde Struck Jürgensen
Signe Skov Clausen
Trine Tonnesen
Rikke Hansen
Kim Falk Lyster
Jonas Hallenslev Lund
Andreas Ramiro Petersen
Benjamin Bent Spottag
Peter Marthinus Aagaard

Santalkredsen

Vi mødes onsdagene 25. feb., 25. marts
og 29. april med afslutning den 27. maj
med kaffebord kl. 14.30, hvor der er
foredrag ved døvepræst Christina Ebbesen, som vil fortælle om Camino de
Santiago, pilgrimsvejen. Arrangementet
er åbent for alle interesserede i konfirmandstuen. Alle er hjerteligt velkomne.
Ønsker man kørelejlighed så ring blot.
Venlig hilsen
Inge Kjærsgaard og
Inger Sørensen, tlf. 74 45 18 72.
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Hold 2 kl. 11.00
Alexandra Fauna Lind Jørgensen
Caroline Amalie Skakke
Nicolai Johann Alex Mikkelsen
Kirsten Selena Nielsen Jonsson
Martin Blom-Jensen
Cecilija Fynsk Steinvig
Calina Bossen
Anna Garbøl-Andersen
Matthias Hedegaard Møller
Rene Asmussen
Frederikke Landergren Høj
Rikke Hansen
Louise Sommer Schmidt
Niclas Senius Nielsen
Heidi Kunuk

Kalender

Fra 10. okt. 14 til 5. februar 2015

Døbte

Afdøde

Tage Esbensen
Annelise Skovgaard Krogh
Esther Foder
Cecilie Margaretha Sørensen
Gunnar Ernst Rudolf Olsen
Astrid Marie Stærke
Johannes Christian Petz
Tage Villy Nielsen
Günther Chresten Hansen
Harald Clausen
Gunnar Ernst Rudolf Olsen
Connie Bruun
Margit Frederiksen
Werner Erslev Holt
Ernst Leding Nørgaard Nielsen
Marie Margrethe Philipsen Jacobsen
Solveig Andresen

Marts
02. kl. 14.00
03. kl. 19.00
08. kl. 10-14
17. kl. 19.00
22. kl. 19.00
25. kl. 14.30
26. kl. 19-21

Lion-strik + brød
Menighedsrådsmøde
Sogneindsamling
Menighedsmøde
Spillemandsmesse
Santalkreds
Vi synger påskesalmer

April
07. kl. 19.00
12. kl. 09.00
12. kl. 11.00
13. kl. 14.00
29. kl. 14.30
30. kl. 19-21

Menighedsrådsmøde
Konfirmation hold 1
Konfirmation hold 2
Lion-strik + brød
Santalkreds
Vi synger højskolesang

Maj
04. kl. 14.00
05. kl. 19.00
21. kl. 19-21
27. kl. 14.30
31. kl. 10.30

Lion-strik til vort brød
Menighedsrådsmøde
Vi synger pinsesalmer
Santalkreds/foredrag
Sognedag m. biskoppen

Menighedsmøde
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Tirsdag den 17. marts kl. 19
i konfirmandstuen.
Menighedsrådets årsberetning v. formand Per Østergaard
Præsentation af regnskab 2014 og budget 2015
Der serveres kaffe, boller og kage.
Ingen tilmelding nødvendig.

Personlige begivenheder og kalender

Februar
26. kl. 19.00 Foredrag vedr. sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp

Smilla Christine
Christensen Siemer
Jacob Emil Jensen
Johansen

SOGNEPRÆSTER:
Sophie Juel
(Kirkebogsfører/begravelsesmyndighed)
Præstegården, Tontoft 3, 6430 Nordborg
Tlf. 20 49 66 79 mail: sojue@km.dk
Træffes bedst tir. - fre. fra kl. 9 - 10.
Mandag er fridag.

FØDSEL
Er man ikke gift, skal faderskab anmeldes på rådhuset senest 14 dage efter
fødselen. Blanketten ”Omsorgs- og
ansvarserklæring” findes på
www.personregistrering.dk
DÅB
Henvendelse sker til kirkekontoret.

Kirken

Camilla Hansen
Præstegårdsvej 1, Oksbøl, 6430 Nordborg
Tlf. 74 45 11 42 mail: csh@km.dk
Kontor- og telefontid: Tir.- fre. kl. 12 - 13
samt efter aftale.
Fredag er fridag.

NAVNGIVNING
Henvendelse til rådhuset senest
6 måneder efter fødselen.
KONFIRMATION
Konfirmation afholdes i 2015
den 12. april.

Organist:
Karen Bruun Lawrence
Tlf. 61 36 35 88
mail: karen_lawrence@hotmail.com

VIELSE
Henvendelse sker til kirkekontoret.
Angående prøvelsesattest henvender
man sig på rådhuset i den kommune,
hvor en af parterne bor.

Kirkesanger: Annette Lorenzen
Tlf. 29 28 80 17 mail: anl@km.dk

DØDSFALD
Anmeldes senest 2 dage efter dødsfaldet
til kirkekontoret i bopælssognet.

KIRKEKONTOR
Sognegården, Tontoft 3, 6430 Nordborg
Tlf. 29 28 80 17
Kontortid: Tirsdag - torsdag 9 - 12
Kordegn: Annette Lorenzen
mail: anl@km.dk

SOGNEBÅNDSLØSERE
bedes melde adresseforandring
til kirkekontoret.
KIRKEGÅRDEN
Kirkegårdsleder
Finn Nicolaisen Ernst
Kirkegade 20, 6430 Nordborg
Tlf. 74 45 37 29 / 23 61 37 29
mail: nordborgkirke@hotmail.com

Kirketjener:
Hanne Dahl Christensen
Tlf. 21 38 97 17
mail: h6200@hotmail.com

Kirkebilens opsamlingssteder:
Kl. 09.40 Tangshave - 09.45 Busstop v/lægehuset - 09.47 Th. Brorsensvej 79 (indkørsel fra Storegade) - 09.48 Rundt om hjørnet på Th. Brorsensvej - 09.49 Tidl.
købmand, Th. Brorsensvej - 09.51 UnoX - 09.52 Bækgade 14 - 09.53 Løjtertoft 09.58 Holmgade 72 - 10.00 Vandtårnet - 10.05 Ankomst - Ca. 11.30 Returkørsel
Brugere af kirkebilen bedes melde sig hos GF Taxi på tlf. 74 45 95 45
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MARTS
01.
10.30
2. s. i fasten
SJ
Højmesse + kirkebil
08.
09.00
3. s. i fasten
SJ
Højmesse
15.
09.00
Midfastesøndag
CH Højmesse
22.
19.00
Mariæ Bebudelse SJ
Spillemandsgudstj. + kirkebil
29.
09.00
Palmesøndag
CH Højmesse
APRIL
02.
10.30
Skærtorsdag
SJ
Højmesse + kirkebil
		
16.00
i Oksbøl Kirke
SJ
Derefter for begge menigheder
					
17.30 fællesspisning i Oksbøl
03.
09.00
Langfredag
CH Liturgisk gudstj. + kirkebil
05.
10.30
Påskedag
SJ
Højmesse + kirkebil
06.
10.30
2. påskedag
CH Musikgudstjeneste + kirkebil
12.
09.00
1. s.e. påske
SJ
Konfirmation
12.
11.00
1. s.e. påske
SJ
Konfirmation
19.
10.30
2. s.e. påske
X
Højmesse
26.
16.00
3. s.e. påske
X
Højmesse
MAJ
01.
10.30
Bededag
SJ
Forbønsgudstjeneste
03.
09.00
4. s.e. påske
SJ
Højmesse + kirkebil
		
14.00
Gudstjeneste for døvemenigheden i Syddanmark
10.
10.30
5. s.e. påske
X
Højmesse
14.
10.30
Kr. Himmelfart
X
Højmesse + kirkebil
17.
16.00
6. s.e. påske
X
Højmesse
24.
10.30
Pinsedag
SJ
Højmesse + kirkebil
25.
14.00
2. pinsedag
SJ
Friluftsgdstj. i Oksbøl + kirkebil
31.
10.30
Trinitatis
Biskop M. Christiansen + kirkebil
JUNI
07.
09.00
1. s.e. trinitatis
X
Højmesse
Kollekter i Nordborg Kirke:
22. februar - 8. marts: Folkekirkens Nødhjælp
15. marts - 29. marts: Økumenisk Ungdom
2. april - 6. april: Sønderborg Krisecenter
12. april - 3. maj: KFUM og KFUK i Danmark
10. maj - 7. juni: Danmission

SJ: Sophie Juel
CH: Camilla Hansen
X: Ukendt vikar for CH

Bladet kan læses på nettet en uge eller to før omdelingen på nordborgkirke.dk
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Gudstjenesteliste

GUDSTJENESTER

Kirkens børneog ungdomskor

Nordborg Kirkes ungdomskor
optager børn fra 5. klasse og opefter. Har
man ikke gået i børnekoret, forventes en
prøvetid på en måned inden permanent
optagelse. Koret øver hver onsdag kl. 1516 i kirken og deltager i arrangementer
som f.eks. koncerter og musicals.
Ungdomskoret deltager desuden ved
bryllupper, i søndagens o.a. helligdages
gudstjenester mod betaling pr. tjeneste.
Denne ordning med aflønnede korister
er en stor økonomisk udgift i menighedsrådets budget, og der er derfor mødepligt til gudstjenester og korprøver.
I ungdomskoret trænes sangstemmen
grundigt. Mange øvelser er på programmet, og flere samlinger med sange - lige
fra den rytmiske viseprægede genre til
kirkens egen salmetradition – er daglig
kost til korprøverne om onsdagen.
Kan du li’ at synge, og har du lyst til at
udvikle din sangstemme, er du velkommen. Undervisningen er gratis.
Vikarierende korleder:
Berit Falster-Hansen
Tlf. 21 46 01 69

Nordborg Kirkes børnekor
optager børn fra 2., 3. og 4. klasse. Koret
øver hver onsdag kl. 14-14.45 i kirken og
deltager i forskellige arrangementer som
gudstjenester, koncerter og musicals.
Børnekoret er et forskolekor til kirkens
ungdomskor, som også medvirker i
samme arrangementer i kirken.
Repertoiret i børnekoret spænder fra
nye og traditionsbundne børnesange til
kirkens egen salmeskat: kendte kernesalmer og nye rytmiske salmer.

MENIGHEDSRÅDET

har fastlagt afholdelse af offentlige
menighedsrådsmøder kl. 19.00
i Sognegården
3. marts - 7. april
5. maj og 2. juni.

udgivet af
Nordborg Sogns Menighedsråd
Sophie Juel (ansvarshavende red.)
Dette nummer er redigeret af
Poul Berg, Rønnebærvej 6, der gerne
modtager stof elektronisk på
pobe@bbsyd.dk
Deadline 2. maj.

Formand Per Østergaard
Nordborgvej 1, 6430 Nordborg
Tlf. 74 45 48 85 / 29 92 64 30
formand@nordborgkirke.dk
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