Nordborg Kirke
58. årg.

Under tidligere menighedsråd var kirken ofte tilsneet. Det har det
nuværende råd klaret bedre! Foto: Poul Andersen.

Menighedsrådsvalg
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Spørg ikke, hvad din kirke kan gøre for dig,
men hvad du kan gøre for din kirke!
I skrivende stund er lidt over 80% af borgerne i Nordborg medlem af
Folkekirken. Det er et højt tal, højere end landsgennemsnittet, som vi
kan være stolte over og glade for. Men det at være kirke handler ikke
kun om medlemsattest og kirkeskat. At være kirke er vores fælles
ansvar og opgave!
Vi er vel en af de kirker i verden, der har det højeste medlemstal – sidste år var det samlede besøgstal til gudstjenester og andre
arrangementer i Nordborg Kirke over 9000, og uanset hvor mange
gange aviser og TV taler om tomme kirker, så er det altså ikke tilfældet her. Det betyder selvfølgelig ikke, at den hellige grav så er vel
forvaret. Menighedsråd og ansatte har ansvaret for, at vi hele tiden
ser på, hvordan vi bedst får verdens bedste budskab ud i alle hjørner
af sogn og sind.
Ved kirken er ansat præster, organist, kirketjener, kirkesanger, kor,
kirkegårdsleder og kirkegårdsmedhjælpere. Vi, der er ansatte, får vores
gode løn for at gøre det, vi er ansat til, nemlig at varetage alle de helt faste og bundne opgaver, som en kirke skal efter love og paragraffer. Det
være sig gudstjeneste hver søndag, kirkelige handlinger som bisættel-
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ser, begravelser, vielser, konfirmation og
dåb, undervise konfirmander og (snart)
minikonfirmander, kirkebogsføring og
civilregistrering, samtaler med sognets
beboere, vedligehold af kirkegård og
bygninger og meget mere.
Men det i sig selv er ikke nok til at
holde liv i et sogn, til at fremme kirkens
(og her forstås menighedens fællesskab,
ikke bygningen) liv og vækst i Kristus.
Hvis man vil være kirke, er man dybt
afhængig af engagerede frivillige, som
ikke blot har ideer og visioner for, hvad
de ønsker af deres kirke, men også viljen
til at arbejde for at føre disse visioner
ud i livet.
Nogle frivillige trives med at engagere
sig omkring en specifik praktisk opgave
eller et bestemt projekt. Men hvert fjerde
år, og det er i år, skal der findes et par
håndfulde gode mennesker, som vil
bruge af deres tid, energi og kreativitet
til at gå forrest og tage ansvar for denne
opgave ved at lade sig vælge ind i menighedsrådet.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er en stor mundfuld at
sidde i rådet. Her er ledelsesansvar for
medarbejdere, her er ansvaret for en
stor økonomi (ca. 3 millioner om året),
ansvar for gamle og nye bygninger og
i det hele taget ansvar for, at de fysiske
og praktiske rammer om de kirkelige
begivenheder, der knytter sig til sognebørnenes store sorger og glæder her i
livet, er gode og velfungerende.
Der kan være uenigheder i et menighedsråd, og det er vigtigt, at man
har evnen til at ”gå efter bolden, ikke
manden”, at kunne argumentere for sin
gode sag, uden det må blive personligt.

Det kan være frustrerende at have store
ambitioner, men opdage, at meget er
bundet op på en stram økonomi, for i
kirken skal vi ligesom i resten af samfundet passe på pengene.
Det er vigtigt, at der er mennesker i
vort sogn, der vil påtage sig denne opgave, også selv om den til tider kan føles
utaknemmelig. Hvis der ikke er folk,
som vil lade sig vælge ind i vort lokale
menighedsråd, vil magten over vor økonomi, vore bygninger og kirkegård ad
åre ende i provsti og stift, og vi i sognet
vil ikke længere selv kunne prioritere,
hvad der er vigtigt for os.
Jeg vil derfor opfordre til, at I derude,
der går med tanker og ideer om, hvordan
Nordborg Kirke skal være kirke i fremtiden, tænker efter, om I kunne have lysten
og viljen til at gå ind i det arbejde. Der
er i allerhøjeste grad brug for jer!
Hvis netop du gerne vil vide mere,
så kontakt gerne menighedsrådets formand, menige medlemmer eller en af
præsterne og mød gerne op til menighedsmødet den 15. marts.
Sophie Juel

Menighedsmøde

Tirsdag den 15. marts kl. 19
i konfirmandstuen.
Menighedsrådets årsberetning v. formand Per Østergaard. Præsentation af
regnskab 2015 og budget 2016.
Foredrag om menighedsrådsarbejdet anno 2016 ved medlem af provstiudvalget Ejler Skjerning, områdeansvarlig for sognene på Nordals.
Der serveres kaffe, boller og kage.
Ingen tilmelding nødvendig.
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Problemet bestod i, at vi havde langt
færre midler til vor rådighed, end vi var
blevet orienteret om, så derfor måtte vi
foranstalte en hestekur, der gjorde ondt.
Vi måtte skære ned på alt for mange arrangementer en tid, men nu er vi heldigvis på vej ind i en god gænge igen.
For mig personligt har det betydet,
at jeg skulle sætte mig meget grundigt
ind i regnskabsmetoden, og det tog tid.
Jeg skal kunne orientere rådet om hvert
et spørgsmål og fremlægge regnskabet
forståeligt.
Ved en senere konstituering har jeg
også overtaget posten som kontaktperson. Som sådan har jeg forbindelsen til
alle kirkens medarbejdere, hvor jeg skal
holde mig orienteret om deres eventuelle
problemer og hjælpe med en løsning.
Det har givet mig en berigende kontakt
til vore medarbejdere, som jeg er meget
glad for.
Nu er vi inde i et nyt valgår, men jeg
har ingen intentioner om at forsvinde,
medmindre jeg ikke bliver genvalgt,
for arbejdet i menighedsrådet kan gå
en i blodet.
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Hvorfor er jeg medlem af
menighedsrådet?
Af Lis Dybsø
Det hele begyndte med, at jeg var utilfreds med kirkegården, der ikke altid
så så velplejet ud, som jeg kunne ønske
mig, og når man er utilfreds, må man jo
gøre noget ved det.
Der var dog også en anden grund.
Mine egne piger havde haft stor glæde
af at komme i børneklubben og koret, og
selv havde jeg fået en god behandling,
som jeg gerne ville kvittere for. Derfor
lod jeg mig opstille ved sidste menighedsrådsvalg.
Ved konstitueringen blev jeg valgt til
kasserer, og som kontoruddannet havde
det min interesse. Hvad, jeg ikke kunne
vide, var, at det blev en meget krævende
post, som har trukket tænder ud.
Første år var det dog nemt nok, da vi
havde en regnskabsfører, der ordnede alt.
Derefter gik det imidlertid hurtigt op for
os, at kirkelige regnskaber og budgetter
i kraft af nye regnskabsmetoder gennem
årene var blevet mere komplekse. Derfor
meldte vi os i stedet til hos det nye fælles
regnskabskontor i Sønderborg.
Herefter kom problemerne frem i lyset. Det viste sig nu, at adskillige ting var
konteret forkert gennem årene, og vi var
blevet holdt hen i den tro, at alt var, som
det skulle være. Sådan var det ikke!
Det krævede en del møder med den
nye regnskabsfører, der kunne vejlede
om kirkeligt regnskab og budget, der
ikke helt ligner det kendte inden for
erhvervslivet. Det har også krævet en
del tilvænning for hele menighedsrådet,
der selvsagt er medansvarlig for den
økonomiske side.

Tilbageblik på konfirmandstævne

Provstiets konfirmandgudstjeneste

Vinderen er fundet. Herefter drøfter
man, om der skal deles med andre.
Beslutningen noteres på skemaet herunder.

Den 28. januar samledes vore konfirmander i Christianskirken til en spændende oplevelse om etik.

Efter ankomsten åbnede festen med
trommegruppen STOMP, der leverede
en festlig rytme. Derefter blev deltagerne opdelt i mindre hold, der kom rundt
til medlemmer af Rollespilsakademiet
fra København, der kunne sætte de unge
i samvittighedsmæssige problemer.

Hvem har lyst til at vinde en million, og
hvad vil I gøre med den?

Ved næste station møder de en læge, der
fortæller at en nær person (moderen) har
akut behov for en ny nyre.
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Efter en intens debat, enes man om at
lade ham slippe af sted med varerne, En
af pigerne er oven i købet inde på tanken,
at hun personligt vil lægge det skyldige
beløb i kassen fra egen pung.

De unge er nu butiksansatte, og de har
netop afsløret en tyv, der har forsynet
sig med fødevarer og et par øl. Han er
virkelig sulten, og han har slet ikke lyst
til at tale med politiet.
Han virker meget troværdig, når han
hævder, at han aldrig vil gøre det igen.

Ved afslutningen af dagen skulle man så
høre, hvilke svar der var de rigtige. Her
kom det lidt overraskende for de unge,
at der ikke var nogen facitliste. Der var
ingen ”korrekte” svar på emnerne.
Endelig sang et kor før fællesnadveren
til farvel.		
Poul Berg
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Tilbageblik på konfirmandstævne

Kan I vente, til der kommer en donor, eller vil I købe en nyre, der er fremskaffet
på kriminel vis ved tvangsoperation for
en mio. kr. fra et uland,. ”Det er jo ikke
en, I kender, så hvorfor ikke?”

Nye tiltag

Husorkesteret

Under dette navn har de nordalsiske organister slået sig sammen i et spændende musikalsk projekt, der ved lejlighed giver gudstjenesten et nyt og spændende islæt.
Her ses orkesteret i Nordborg den 24. januar. For at give alle organister mulighed
for at deltage, lægges tjenesten kl. 16, og man kommer rundt i alle kirkerne.
Her ses fra venstre Birgitte Romme, Ole Andersen, Christiane Wattenberg og
Sebastian Clasen. Bag dem sidder pigekoret parat til at ledsage sangen.

Frokostklubben - et frikvarter for mænd.

Som erhvervsaktiv på Nordfyn stiftede jeg bekendtskab med Frokostklubben ved
Østrup Kirke. Nu er jeg så blevet pensionist på Nordals og synes, det ville være
rart med sådan et fristed.
Der er ingen tilmelding, man møder bare op med sin madpakke en gang om
måneden. Man spiser sin mad sammen og hører et indlæg fra en, som har haft
særlige oplevelser, eller som har noget på hjerte.
Tidspunktet kunne være fra kl. 11.30 til 13, da der så er tid til andre aktiviteter
både formiddag og eftermiddag. Menighedsrådet vil godt stille konfirmandstuen
til rådighed, men der skal betales et lille beløb til øvrige udgifter. Hvis nogen
kunne tænke sig at være med, hører jeg gerne fra jer.
Hans Pors Simonsen, tlf. 2327 6343 eller E-mail hanspsimonsen@gmail.com
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Skærtorsdags påskemåltid
Atter i år bliver der serveret påskemiddag i Oksbøl Konfirmandstue, et fællesarrangement, hvor både Nordborg
og Oksbøl sognebørn inviteres til at
deltage. Det er efter gudstjenesten i
Oksbøl den 24. marts kl. 16.
Menu:
Lammekølle, kartofler, sovs og salat.
Kaffe/te og sødt efterfølgende.
I alt 115 kr. pr. person.
Drikkevarer kan tilkøbes.

2. pinsedag
Mandag den 16. maj kl. 14
Friluftsgudstjeneste
i haven ved Havnbjerg Sognehus.
De fem sogne på Nordals samarbejder
om den årlige friluftsgudstjeneste.
Havnbjerg Sogn er vært denne gang,
så hold øje med plakater og annoncer
med nærmere information om arrangementet, når pinsen nærmer sig.

Tilmelding til sognepræst Camilla S.
Lauridsen på e-mail csh@km.dk eller
på telefon 74 45 11 42 – senest palmesøndag den 20. marts.
Påskeudstillingen
der normalt afholdes i menighedshuset, er grundet byggeplaner flyttet i år.
Vi vender gerne tilbage, når projektet
er tilendebragt.
I år kan vi findes på Nordborghus.
Venligste hilsener og på gensyn
Helga, Pia, Anne Cecilie
og Mogens.
Kirkeværgen klarer pynten.
Inger Andersen har udført et par meget
smukke kniplinger til præstens kjoleærmer. – Man kan købe den slags i dyre
domme, men da er det kun hulsømme i
hørlærred. – Hvadenten de er hæklede
eller broderede, kaldes sådanne ’poignetter’, og de var oprindelig brugt som
beskyttelse af de dengang mandlige
præsters hvide skjorter, der kunne blive
nussede af det sorte uldstof.

Denne udgave fra Ingers hånd er rent kunstværk
i sammenligning med dem, der kan købes, så det
var for Sophie en rigtig ”Juelgave”.
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Særlige begivenheder

2. påskedag
Mandag den 28. marts
For de morgenfriske er der morgensang i
Oksbøl Kirke kl. 9.00, hvor vi skal synge
så mange, vi kan, af de gode, klassiske
påskesalmer.
For de andre er der højmesse kl. 10.30
i Nordborg Kirke. Her vil Nordborg
Gospelkor under ledelse af Berit FalsterHansen være med til at sætte rammen
om en festlig afslutning på påskeugen.

Konfirmation

Konfirmander den 3. april kl. 10
Mikkel Lund Christensen
Patrick Nielsen
Casper Ernst Nicolaisen
Marie Louise Markvart Bloch Simonsen
Emil Kaczmarek Johnsen
Tobias Roesgård Hansen
Esben Fønsskov Sahl
Simon Schwaermer
Silas Lunderskov Iwersen
Sofie Frandsen
Klara Mai Berthelsen Johansen
Kasper Morsing
Melissa Koch
Mads Toft Jensen
Andreas Christensen
Denice Grandt
Maja Gramberg Jensen
Cecilie Jespersen
Asbjørn Landergren Høj
Maria Anastacia Butzbach Christensen
Mie Schmidt Jørgensen
Martin Larsen Holme
Maja Hougaard Wind
Emil Jacob Figen Lorenzen
Emelia Brita Thelmudottir
Casper Jørgensen
Ronny Senius Nielsen
Sandra Jørgensen
Præst og forældre har besluttet, at man
ikke ønsker indlevering af telegrammer
i konfirmandstue eller kirke.
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, kan man kontakte
familien og træffe aftale om aflevering
på adressen eller blot i postkassen.

Julehjælp 2015
Vi har med en særkollekt i kirken i
november og december indsamlet knap
5000 kr. til julehjælp til udsatte familier
i sognet. Det er et rigtigt flot resultat!
Alt i alt kunne vi uddele julehjælp til
31 familier i Nordborg og Oksbøl Sogne.
Dette har kun været muligt pga. af indsamlingen i kirken og støtte fra lokale
virksomheder og forretninger.
Det er et stort privilegium som præst
at kunne give så mange familier den
glade besked om julehjælp.
Tak for den store støtte og opbaking.
Camilla Lauridsen og Sophie Juel
Lion-strik
Strikkedamerne mødes i Havnbjerg Sognegård. Nogle bliver afhentet, hvis de har
behov for det. Man synger, snakker og
strikker. Kniber det med at strikke, kan
man nøjes med at snakke og synge. Hør
mere hos Solveig Berg på 26 70 96 70.
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Santalkredsen
Vi mødes 30.3. og 27.4. kl. 14.30
i konfirmandstuen.
Afslutning den 25. maj med kaffebord.
Susanne Lubago kommer og fortæller
og viser billeder fra sit projekt i Tanzania
for synshandikappede børn.
Alle er hjerteligt velkomne, og ønsker
man kørelejlighed, så ring 74 45 18 72.
Inge Kjærsgaard og Inger Sørensen.

Kalender

Døbte

Marts
01. kl. 19.00
07. kl. 14.00
15. kl. 19.00
30. kl. 14.30

Fie Larsen Holme
Oscar Senius Nielsen
Tommy Lausten Nielsen
Emilie Koldsø Larsen
Allie Neumayr Christensen

Menighedsrådsmøde
Lion-strik m. eget brød
Menighedsmøde
Santalkredsen

April
04. kl. 14.00 Lion-strik m. eget brød
27. kl. 14.30 Santalkredsen
Maj
03. kl. 14.00 Lion-strik vi giver brød
Næste gang 5. september
25. kl. 14.30 Santalkredsen afslutn.
Næste gang 28. september
Sogneindsamling aflyst
Menighedsrådet ser sig nødsaget til at
aflyse sogneindsamlingen til fordel for
Folkekirkens Nødhjælp i år.
Menighedsrådet

Afdøde

Richard Kristian Christiansen
Preben Georg Jensen
Edith Jollmann
Willy Hedegaard Nielsen
Helga Koch
Karl Johan Andresen
Aage Mølgaard
Anna Thomsen
Jens Petersen Sandvei
Bent Petersen
Frede Nielsen
Hans Christian Hansen
Solveig Elsa Blomstervik Jensen
Grethe Olsen
Sven Erik Thuesen

Vi synger…

torsdag eftermiddage kl. 14-15.30 i konfirmandstuen, og der serveres kaffe, te
og kage. Pris 20 kr. per person.
Torsdag den 17. marts
… Hans Anker Jørgensen
Torsdag den 12. maj
… Pinsens og sommerens sange og
salmer (bemærk 12. maj mødes vi i
kirken, og der serveres stå-kaffe og
kage gratis denne dag)

Vi fortæller…
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Torsdag den 21. april
… Peter Hellesøe fortæller om sit liv
med udgangspunkt i barndommen i
Oksbøl.

Personlige begivenheder og kalender

Fra 15. okt. 2015 til 15. feb. 2016

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.

Camilla S. Lauridsen
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 2016
den 3. april.

Kirken

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
Menighedsrådet:
Formand: Per Østergaard
Tlf. 29 92 64 30
formand@nordborgkirke.dk
Næstformand: Poul Berg
Tlf. 21 41 16 32
naestformand@nordborgkirke.dk

Kirkeværge: Inger Andersen
Tlf. 74 45 11 72 – 51 54 11 72
ipa@andersen.mail.dk
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Kasserer og kontaktperson: Lis Dybsø
Tlf. 31 39 99 59
dybsoe@yahoo.dk
Øvrige medlemmer: se hjemmesiden

GUDSTJENESTER

Højmesse
Højmesse + kirkekaffe
Højmesse
Højmesse + kirkebil
Højmesse + kirkebil
Højmesse + k.kaffe + kirkebil
Højmesse + gospelkoret
+ kirkekaffe + kirkebil
Konfirmation
Højmesse + k.kaffe + kirkebil
Højmesse
i Oksbøl Kirke
Højmesse + k.kaffe + kirkebil
Højmesse
Højmesse + kirkebil
Højmesse m. guldkonfirmation
Højmesse + k.kaffe + kirkebil
Friluftsgudstjeneste
ved Havnbjerg Sognehus
Højmesse
Højmesse + k.kaffe + kirkebil
SJ: Sophie Juel
CL: Camilla Lauridsen
MK: Maj-Britt Knudsen

Kollekter i Nordborg Kirke:
21. februar - 6. marts: Folkekirkens Nødhjælp
20. marts - 28. marts (Påsken): Sønderborg Krisecenter
3. april - 1. maj (konfirmationstid): KFUM og KFUK i Danmark
5. maj - 29. maj (Kr. Himmelfart og Pinse): Danmission
Brugere af kirkebilen bedes melde sig hos GF Taxi på tlf. 74 45 95 45
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Gudstjenesteliste

MARTS
06.
09.00
Midfastesøndag
CL
13.
10.30
Mariæ bebudelse
CL
20.
09.00
Palmesøndag
SJ
24.
10.30
Skærtorsdag
CL
25.
10.30
Langfredag
SJ
27.
10.30
Påskedag
SJ
28.
10.30
2. påskedag
SJ
					
APRIL
03.
10.00
1. s.e. påske
SJ
10.
10.30
2. s.e. påske
CL
17.
09.00
3. s.e. påske
MK
22.
10.30
Bededag
CL
24.
10.30
4. s.e. påske
SJ
MAJ
01.
09.00
5. s.e. påske
CL
05.
09.00
Kristi himmelfart SJ
08.
10.30
6. s.e. påske
CL
15.
10.30
Pinsedag
SJ
16.
14.00
2. pinsedag		
					
22.
09.00
Trinitatissøndag
CL
29.
10.30
1. s.e. trinitatis
SJ

Spirekorundervisning.
Børn fra 0. til 2. klasse tilbydes undervisning på Nordalsskolen onsdage kl.
14-15 af organist og korleder Christiane
Wattenberg.
Børnene undervises i træning af sangstemmen ved hjælp af diverse øvelser
– en slags fitness for stemmen.
Sanglege og danse vil også være på
programmet i den ugentlige korseance,
ligesom sange, viser og salmer vil det.
Hvis du har lyst til at være med, kan
du ringe til Christiane Wattenberg på
telefon 50 82 81 76

MENIGHEDSRÅDET

har fastlagt afholdelse af offentlige
menighedsrådsmøder kl. 19.00
i Sognegården
8. marts - 12. april
17. maj og 14. juni.
Formand Per Østergaard
Nordborgvej 1, 6430 Nordborg
Tlf. 29 92 64 30
formand@nordborgkirke.dk

Nordborg Kirkes ungdomskor
Ungdomskoret består af øvede piger fra
5. klasse og opefter. (Drenge er også
velkomne!) Koret øver i kirken og medvirker i søndagens gudstjeneste og andre
kirkelige handlinger, og koristerne lønnes for hver tjeneste.
Har du lyst til at synge, er du velkommen tirsdage fra 15-16 til at være med
en tid, og korleder Karen Lawrence vil
sammen med dig derefter vurdere, om
du er klar til optagelse i koret.
Karen Lawrence tlf. 61 36 35 88
karen_lawrence@hotmail.com

Fra gospelkoncerten den 27. oktober.

»Nordborg Kirke«

udgivet af
Nordborg Sogns Menighedsråd
Sophie Juel (ansvarsh. red.)
Dette nummer er redigeret af
Poul Berg, Rønnebærvej 6, der gerne
modtager stof elektronisk på
pobe@bbsyd.dk
Deadline 28. april.

Bladet kan læses på nettet en uge eller to
12før omdelingen på nordborgkirke.dk

PoBe sats & repro 21 41 16 32

Kirkens børneog ungdomskor

