Nordborg Kirke
59. årg.

Heidi Sørensen Freund, 1
vor nye præst - endelig! Marts
2017

I begyndelsen af januar fik jeg at vide, at jeg var blevet valgt som
jeres nye præst i Nordborg-Oksbøl pastorat, og jeg glæder mig utrolig
meget til at påbegynde mit nye liv som præst hos jer. Jeg glæder mig
til samarbejdet med Camilla, menighedsrådene, kirkens medarbejdere
og alle frivillige.
I de sidste par uger har forventningens glæde samt en god portion
”sommerfugle i maven” fyldt rigtig meget hjemme hos min familie og
mig. Allerede i begyndelsen af marts måned flytter vi ind i Nordborg
præstebolig, og min mand Marco, vores børn Stine på 7 år og KarlEmil på 3,5 år og jeg ser meget frem til at flytte til Nordals. Vi glæder
os til det nye hverdagsliv, til at blive en del af sognene og nærområdet
samt til at møde jer i forskellige sammenhænge.

Jeg er 42 år og uddannet teolog fra
både Århus og Københavns Universitet, men jeg har i de sidste 11 år boet
i Hamborg og primært arbejdet i det
private erhvervsliv bl.a. på et dansk-tysk
advokatkontor.

Det er vigtigt for mig at blive jer en
nærværende og lyttende præst og være
i en god og frugtbar samtale med jer.
Så sig til, hvis I har idéer om nye tiltag,
der kan gavne sognene, eller hvis der er
noget, som I ønsker anderledes. Jeg er
lydhør og interesseret i at høre, hvad I
har på hjerte.

Vor nye sognepræst

I min fritid har jeg været engageret
i frivilligt kirkearbejde og arrangeret
børnegudstjenester, samt været aktiv i
det bygge- og bofællesskab, som vi i
2010 flyttede ind i sammen med otte
andre familier.

Jeg vil meget gerne tage ud på besøg
eller tage imod gæster på mit kontor,
så hvis I selv har lyst til en snak med
den nye præst, kan I altid ringe eller
hive fat i mig i kirkedøren. Kender I
et menneske, som I tænker kunne have
glæde af et besøg, så hører jeg meget
gerne om det.

Det har været meget berigende for
mig at have levet som udlandsdansker
i nabolandet og få kendskab til de gode
og stærke bånd, som binder os sammen
på tværs af grænsen. Samtidig har jeg
igennem længere tid ønsket at kunne
virke som præst i Danmark og i den
danske folkekirke, som jeg holder af og
er fortrolig med.

Jeg glæder mig til at møde jer og være
sammen med jer i kirkens rum – det
største rum af alle: Her lyder evangeliets ord, her er højt til loftet og udblik
til verden og livet udenfor. I kirkens og
forkyndelsens rum kan vi være, uanset
om vi er fyldt af glæde eller sorg, lyd
eller stilhed, lys eller mørke. I kirken er
alle velkomne.

Jeg har i hele min Hamborg-tid sat
stor pris på at kunne lytte til mange
af de danske radiogudstjenester, som
transmitteres om søndagen, og i øvrigt
holdt mig orienteret om dansk kirke-,
samfunds- & kulturliv.

De bedste hilsener
Heidi Sørensen Freund
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Heidi Sørensen har netop færdiggjort
sin uddannelse, og stillingen som sognepræst hos os er hendes første ansættelse.
I den anledning skal hun præstevies,
hvilket foregår i Haderslev Domkirke
den 14. marts.
En sådan indvielse til gerningen er
en højtidsdag. Der er flere nye præster,
der skal gennem proceduren den dag,
som er en begyndelse for resten af deres
tilværelse.
De berørte menighedsråd møder op til
en sådan handling, ligesom alle præster,
der kan, fra hele stiftet kommer ind i
procession sammen med deres nye kolleger. En meget festlig begivenhed. Hvis
andre skulle have lyst til at overvære en
sådan præstevielse, er der fri adgang i
domkirken.

Indsættelse i Nordborg/Oksbøl

Søndag den 2. april er der indsættelse af
vor nye præst, Heidi Sørensen Freund.
En begivenhed, der er vigtig for både
præst og menighed. Den er begyndelsen
på en ny æra, som man bør være sammen om at fejre. Derfor vil vi gerne se
rigtig mange til gudstjenesten den dag.
Heidi bliver først indsat i Oksbøl om
formiddagen og dernæst i Nordborg kl.
14. Ved denne sidste er de øvrige præster i provstiet færdige med deres egne
gudstjenester, hvorfor de nu er i stand
til at deltage. Det betyder en højtidelig
indmarch af mange kolleger i procession
med provsten i spidsen.
Efter denne velkomst er der festlig
sammenkomst på Nørherredhus, hvor
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der serveres kaffe for deltagerne. Folk,
der har mod på at stå op og sige noget
i den anledning, er velkomne til dette.
Ellers kan man jo bare nyde at høre på
de andre.
Hilsen fra menighedsrådet

Ordination og indsættelse

Ordination i Haderslev

Luthers kamp- og protestsalmer

Lutheraften

Foredrags- og sangaften ved Jens Lyster i kirken

Onsdag den 5. april kl. 19.30
Vi tager hul på 500-års jubilæet for med en polemisk brod mod det, der
Reformationen i 1517 med en salme- truede den unge lutherske kirke, hvad
sangsaften. Det er der en god mening i. enten det var pavekirken eller udskeVor helligskrift nummer ét er nemlig jende kirkelige oprørere eller tyrkerne,
salmebogen. Den lutherske tro blev der truede med at løbe hele det kristne
mere sunget end prædiket ind i det dan- Europa over ende.
ske folk, især takket være reformatoren
Der var lidenskab i Luthers salmer.
Martin Luthers egne salmer.
Derved fik de den gennemslagskraft, der
Det var ikke, hvad han selv havde skulle til for at kalde til kamp mod død
tænkt sig. Han gik i 1517 kun til kamp og djævel og livets og kirkens fjender.
mod pavekirkens umoralske og indbrinHar vi også i dag brug for at tage livtag
gende afladshandel, hvor paven bildte med dæmonerne? Eller hører den kamp
folk ind, at de kunne slippe gennem fortiden til?		
Jens Lyster
skærsilden ved at købe afladsbreve.
Men Luthers ene skridt tog det andet
Det foredrag, vi skal høre med den tidmed sig. Resultatet blev en anderledes ligere sognepræst i Notmark som guide
kirke med en anderledes gudstjeneste, gennem hele aftenen, kan også kaldes
hvor menighedssang afløste munkesang. et fortælle- og fællessangsarrangement
For at overdøve den gregorianske mun- eller slet og ret en salmesangsaften.
kesang behøvedes der stærke salmer på
tidens melodier, så ikke kun den kirkeI kaffepausen kan deltagerne se en
lige elite, men hele folket kunne synge lille udstilling om skillingsviser, fordi
med. De nye salmer sejrede tit, fordi de Jens Lyster i sit foredrag vil fremhæve
larmede mest.
skillingsvisernes betydning for Luthers
Luther viste sig, sikkert til sin egen salmer.			
Poul Berg
store overraskelse, at være en fremragende salmedigter, der kunne skrive
Faktaboks:
stærke og vedkommende salmer, tit
Jens Lyster har, ud over at være sognepræst, undervist på Pastoralseminariet i Århus og på Præstehøjskolen
i Løgumkloster og været redaktør
af salmetidsskriftet ”Hymnologiske
Meddelelser”. For sit forfatterskab
blev han i 2007 udnævnt til teologisk æresdoktor ved Københavns
Universitet.

Luther og Lyster.

Det er Luther til højre.
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Jette Colding Frederiksens afsked

Jette Coldings afsked

I vor præsteløse tid har vi måttet gennemføre vore kirkelige handlinger med
kortvarige præsteansættelser. Blandt
dem, der påtog sig opgaven, var Jette.
Den 4. december blev Jette Coldings
sidste dag, hvor man indbød menigheden til en reception i konfirmandstuen.
De to formænd, Per Østergaard og
Oskar Lund fra Nordborg og Oksbøl
sogn holdt takketaler og overbragte
en erindringsgave. Inger Sørensen fra
Saraswatipur Venskabsforeningen fandt
også anledning til at udtrykke sin tak.
Herefter kunne Jette åbne sin gave og
takke formænd og de tilstedeværende
for tiden i de to sogne.
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Andelsbevis

z

der ikke giver ejerskab
SOGNEGÅRD

10000 kroner

er modtaget med taknemmelighed af
Menigheden i Nordborg Sogn.

z

Indsamlingsansvarlig: Helga Komischke
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Gavebrev til Sognegården

Ihændehaveren af dette bevis har i
2017 doneret MURSTEN til vor nye

søndag den 12. marts

Nordborg Sogn deltager igen i den
landsdækkende indsamling til fordel for
Folkekirkens Nødhjælp, og vi har brug
for indsamlere!
Jeg kommer gerne rundt med indsamlingsbøssen til den enkelte, men der er
også mulighed for at få en udleveret efter
gudstjenesten, som slutter kl. 10.

Efter rundturen afleveres indsamlingsbøssen i kirken kl. 11 - 13, hvor der
vil være lidt kaffe, sodavand og kage.
Evt. tilmelding på forhånd til
Birgitte Romme, tlf. 41 57 05 19
eller mail: broa@bbsyd.dk
Med venlig hilsen
Birgitte Romme

Gave til Sognegården

”Andelsbeviserne” vil blive handlet
efter gudstjenesterne i marts og april,
hvor Helga vil sidde på graverens kontor
ved kapellet efter kirketid. Her vil Helga
med sin skønneste håndskrift udfylde
beviset, som man herefter kan tage med
hjem, lade indramme og ophænge over
sofaen. Er man mere til det anonyme,
kan man gemme det i en skuffe.
Tidligere lod man lave epitafier med
billede af giveren og hele familien til
ophængning i kirken, men det bruger
man ikke mere, efter det blev forbudt
under oplysningstiden - men sofahjørnet
derhjemme bestemmer man selv over.
Hvorom alt er: Helga mener, at der kan
blive brug for gode ting til Sognegården,
givet af jer!		
Poul Berg

Helga Komischke får somme tider gode
idéer, og denne gang var det muligheden
for, at menighedens medlemmer kunne
være lidt med i vort nye projekt.
Menighedsrådet gik med på tanken,
og der blev foreslået gavebrev med fast
beløb påtrykt. Under udarbejdelsen
heraf blev der lidt usikkerhed herom,
idet beløbet var for højt for nogle og for
lavt for andre, der så i givet fald skulle
modtage flere overflødige beviser.
Helga og grafikeren blev herefter
enige om, at man skriver det valgte
beløb i et stregfelt og ydernavnet på
den hvide sten. På denne måde bliver
der plads til ”enkens skærv” og millionærens donation.
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Indsamlinger

Sogneindsamling

Diverse

Konfirmation 23. april

Menighedsmøde

Hold A kl. 9.00:
Sarah Engkær Harregaard
Nanna Kaad Christensen
Line Maria Mandahl Jacobsen
Stine Bak Larsen
Emma Andersen Larsen
Daniel Bonde Iversen
Mikkel Burgwald Østergaard
Julie Jeppesen Møller
Minna D.K. Adolfsen Krisoffersen
Mads Nielsen
Nicklas Skov Clausen
Emilia Nyland Nielsen
Rasmus Kay Hinrichsen
Søren Kay Hinrichsen
Stine Valentin Iwersen
Fie Larsen Holme
Adele Stenberg Basse
Camilla Hansen

Tirsdag den 7. marts kl. 19
som sidste handling
i konfirmandstuens levetid
Menighedsrådets årsberetning aflægges
af formand Per Østergaard.
Præsentation af regnskab for 2016 og
budget for 2017.
Efter kaffen foredrag ved Asta Flyvholm Kjær, der af interesse har besøgt
samtlige kirker i provstiet. Hun vil dele
sine observationer med os og måske
påføre os en trang til at aflægge besøg
hist og her.
Alle er velkommen.
Hilsen menighedsrådet.
Lørdagsdåb
Den 25. marts kl 11.00
Eventuel lørdagsdåb i Nordborg Kirke
ved sognepræst Camilla Lauridsen

Hold B kl. 11.00:
Albert Faaborg Bødker Jørgensen
Julie Frølund Christensen
Matina Høeg
Victoria Rabek Andersen
Josefine Poulsen
Casper Nissen
Carina Sandholm Matthiesen
Katya Knøsgaard Pedersen
Anna Sønderstgaard Jensen
Lasse Hvenegaard Jepsen
Jakob Schmidt Jensen
Martin Jacobsen Johnsen
Sune Svendsen
Emma Emilie Collin Jørgensen
Line Wind Tangsholm Jensen
Rune Thorup Hansen
Emil Villumsen
Hold C kl. 14.00
Mathias Høj Andersen
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Saraswatipur Venskabsforening
(Saraswatipur Boarding School) SBS
Vi mødes igen onsdagene 22. marts og
26. april kl. 14.30 i Fangels Have 5.
Afslutning den 31. maj, hvor vi får besøg
af en spændende person! Herefter har vi
sommerferie til 27. september.
Alle er hjertelig velkomne.
Ønsker man kørelejlighed, så ring.
Venlig hilsen
Inge Kjærsgaard og Inger Sørensen
Fangels Have 5, tlf. 74 45 18 72

Kalender

Døbte

Marts
06. kl. 14.00
07. kl. 19.00
12. kl. 10.00
16. kl. 19.00
22. kl. 14.30
25. kl. 11.00

Zavannah Lykke Odland Matzon
Vigga My Odland Matzon
Lauge Møller Nissen
Chanel Jørgensen
Sigrid Marie Asmussen
Martin Jacobsen Johnsen
Johan Drost Kähler Hansen

Lionstrik - brød med
Menighedsmøde
Sogneindsamling
Menighedsrådsmøde
Saraswatipur-venner
Evt. lørdagsdåb

April
02. kl. 14.00 Præsteindsættelse
03. kl. 14.00 Lionstrik - brød med

Viede

Tine Odland Matzon
og Lasse Hørslev Matzon

Afdøde

Svend Aage Pedersen
Kurt Heesch Christensen
Erik Kjær-Christensen
August Petersen
Pauli Christian Petersen
Sonja Andrea Margrethe Schou
Birthe Marie Schack
Preben Nielsen
Hans Chr. Skov
Jørgen Jensen Schmidt
Svend Øhlenschlæger Madsen
Jens-Jørgen Kjær Rasmussen

05. kl. 19.30
12. kl. 19.00
23. kl. 09.00
23. kl. 11.00
26. kl. 14.30
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Lutheraften
Menighedsrådsmøde
Hold A konfirmeres
Hold B konfirmeres
Saraswatipur-venner

Maj
01. kl. 14.00 Lionstrik - vi giver brød
10. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde
31. kl. 14.30 Saraswatipur-venner

Personlige begivenheder og kalender

Fra 1. november 2016 til 13. feb. 17

SOGNEPRÆSTER:
Heidi Sørensen Freund (Pr. 1. april)
Kirkebogfører/begravelsesmyndighed
Præstegården, Tontoft 3, 6430 Nordborg
Tlf. 20 49 66 79
Mailadr. ses på hjemmesiden snarest.
Træffes bedst tir. - fre. fra kl. 12 - 13
samt efter aftale. 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

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

NAVNGIVNING
Henvendelse til rådhuset senest
6 måneder efter fødselen.

DÅB
Henvendelse sker til kirkekontoret.

KONFIRMATION
Konfirmation afholdes i 2017
den 23. 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
Kirkegade 20 (i byggeperioden)
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: Lisbeth Simonsen
Tlf. 50 62 43 20
lisbethdyvig@gmail.com

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

Kirkens børne- og ungdomskor

Begynderkor i Nordborg Kirke
Har du lyst til at synge?
Går du i 3. - 4. - 5. eller 6. klasse?

Begynderkoret øver hver torsdag fra
14.30 - 15.15 i kirken.
Vi øver sange og salmer.
Alle, der har lyst til at synge, kan komme
og prøve at være med.
Med venlig hilsen
Birgitte Romme
tlf. 41 57 05 19
Organistvikar

MENIGHEDSRÅDET

har fastlagt afholdelse af offentlige
menighedsrådsmøder kl. 19.00
I byggeperioden bliver det i
Oksbøl Kirkes konfirmandstue.
16. marts - 12. april
10. maj og 14. juni.
Formand Per Østergaard
Nordborgvej 1, 6430 Nordborg
Tlf. 29 92 64 30
formand@nordborgkirke.dk

»Nordborg Kirke«

udgivet af
Nordborg Sogns Menighedsråd
Dette nummer er redigeret af
Poul Berg, Rønnebærvej 6, (ansvarshavende red.) der gerne modtager
stof elektronisk på
pobe@bbsyd.dk
Deadline 22. april.

Fra den festlige adventskoncert 4.12. med
Marie Carmen Koppel og pianist samt
saxofonisten, der stod uden for billedet.

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

Nordborg Kirkes ungdomskor
Ungdomskoret fra 7. kl og opefter øver
fortsat torsdage fra kl. 15.15. - 16.
Her er plads til nye korsangere – både
piger og drenge. Koret øver i kirken.
Nye kormedlemmer medvirker i
søndagens gudstjeneste efter 2-3 mdr.
oplæringstid. Der er mulighed for at
tjene en mindre løn som kirkekorsanger.
Lønnen reguleres efter alder.
Er du interesseret i at være med i kirkekoret, kontakt da Birgitte Romme
tlf 41 57 05 19 eller broa@bbsyd.dk

GUDSTJENESTER
1. s.i. fasten
2. s.i. fasten
3. s.i. fasten
4. s.i. fasten

LM
LM
CL
CL

Højmesse + kirkekaffe
Højmesse
Højmesse
Højmesse

Mariæ bebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. s.e. påske
2. s.e. påske

HS
HS
CL
HS
HS
CL
HS
CL

Præsteindsættelse
Højmesse
Højmesse
Højmesse
Højmesse + kirkekaffe
Højmesse
Konfirmationer
Højmesse

3. s.e. påske
Bededag
4. s.e. påske
5. s.e. påske
Kristi himmelfart
6. s.e. påske

HS
HS
FB
CL
HS
HS

Højmesse + kirkekaffe
Højmesse
Højmesse
Højmesse
Højmesse + kirkekaffe
Højmesse
HS:
CL:
LM:
FB:

Heidi Sørensen Freund
Camilla Lauridsen
Lis Hejner Mortensen
Frederik Birkler

Kollekter i kirken: Marts: Folkekirkens Nødhjælp - april: Hospitalsklovnene
maj: Maria Søstrene i Kollund - juni: Diabetesforeningen Sønderjylland
juli: Dansk Sømandskirke i Udlandet - august: Sygehus Sønderjyl. Børneafdelingen
september: Hospice i Sønderjylland - oktober: Julemærkehjemmet Fjordmark
november: Julehjælp til sognet - december: Herberget Alberta.
Brugere af kirkebilen bedes melde sig hos GF Taxi på tlf. 74 45 95 45
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PoBe sats & repro 21 41 16 32

MARTS
05.
10.30
12.
09.00
19.
10.30
26.
16.00
APRIL
02.
14.00
09.
10.30
13.
10.30
14.
10.30
16.
10.30
17.
09.00
23.
09 og 11
30.
10.30
MAJ
07.
10.30
12.
09.00
14.
10.30
21.
10.30
25.
10.30
28.
19.00

