Nordborg Kirke
57. årg.

Sidste års friluftsgudstjeneste 2. pinsedag ved Nygård i Nørreskoven. (Udsnit)
I år bliver det i præstegårdshaven i Oksbøl for alle nordalsiske menigheder.

PINSEN
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Pinsen er den sidste af kirkeårets tre store fester. Rent teknisk kommer
navnet pinse af det græske ord ”pentekoste”, der betyder den 50. (dag
efter Herrens opstandelse).
Ja, det rent talmæssige skal kun med, fordi det indsætter pinsen i
kirkens festkalender. Men uagtet, at pinsen er kirkens fødselsdagsfest, er det vel ikke forkert at sige, at denne fest - også i kirkefolkets
bevidsthed - har ført en tilbagetrukket tilværelse sammenlignet med
påsken og julen. Der findes flere svar på spørgsmålet om, hvorfor
pinsen har fået denne lidt stedmoderlige behandling. Ét af dem er,
at pinsens budskab om Helligåndens komme forekommer alt for
uhåndgribeligt. At tale om Helligånden, dét er sværere end at fortælle
det glade julebudskab, der jo virker så konkret med Jesusbarnet. Og
påskebudskabet, ja, dér er også en person at hægte historien på. Men
pinsens fortælling om Helligånden, der fyldte huset, hvor de sad! Dét
er straks sværere.
Et andet svar kunne være, at teksterne, der læses i pinsen, har vægten
lagt på lektierne fra Apostlenes Gerninger i stedet for evangelierne,
men det skyldes, at evangelierne ganske enkelt mangler fortællingen
om pinsedagen.

Lukas-evangeliet, der rent Jesuskronologisk går længst, når kun til
Himmelfarten. Pinsedagens lektie fra
Apostlenes Gerninger, kap. 2, fortæller
om Helligåndens komme til de forsamlede i Jerusalem, hvor Peter holder sin
pinseprædiken for jøderne. Lektien til
2. pinsedag er taget fra kap. 10, hvor
Peter igen prædiker; denne gang for
hedningerne.
I Apostlenes Gerninger, kap. 2, hører
vi om, at da pinsedagen var kommet,
var de alle samlede. Pinsedagen er altså
ikke en kristen opfindelse. Den var og
er stadig med i den jødiske festkalender,

Ny præst i sognet

men den er ligesom flere andre fester
blevet “kristeligt forvendt”.
Jødernes pinsefest blev foruden at
være en takkefest for høsten tillige en
fest til minde om lovgivningen på Sinai
(de 10 bud). Derfor kan den kristne
pinsefejring foruden at være Helligåndsfejringen tillige ses som et modstykke
til den jødiske ”lovtrældom” eller en
fuldendelse af Skabergudens indblæsning af sin livgivende ånde.
Pinsedag, da Guds Ånd kom herned,
da nedsteg Guds kraft til vor skrøbelighed…
Sophie Juel
samme betaget af Als’ skønhed denne
solbeskinnede forårsdag. For selv om
bilerne er færre, og afstanden mellem
husene længere end i Aarhus – hvor jeg
har boet og studeret de sidste syv år – er
det så køhnt og så dejle på Als.
Trods indledende sprogvanskeligheder, hvor der blev udvist stor tålmodighed med en ung vendelboknægt, havde
jeg to gode samtaler med menighedsrådene i Nordborg og Oksbøl. Disse
to samtaler betød, at jeg – til trods for
mit mangelfulde kendskab til Als – har
fået den store glæde at være afløser for
sognepræst Camilla Lauridsen under
hendes barselsorlov.
Jeg glæder mig derfor meget til at tiltræde embedet d. 10. maj, og jeg håber
i samarbejde med menighedsrådene og
sognenes øvrige beboere, at vi sammen
kan gøre kirken til et sted, hvor alle føler
sig velkommen – og det gælder både om
søndagen og i hverdagene.
Mojn!
Michael Riis Zülow

Mojn og amen!

Kære læser, jeg må begynde med en bekendelse: Jeg havde aldrig været på Als.
Alligevel tankede jeg bilen og tastede
følgende adresser ind på GPS’en: Oksbøl
Søndergade 26 og Tontoft 1. 338 kilometer eller 3 timer og 42 minutter. Ja, turen
fra Nordjylland til Als er lang!
Men da Alssundbroen var besteget
og Als-fjorden krydset, var jeg med det
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Præsteindsættelse

Søndag den 10. maj blev den helt store
dag for vor nye sognepræst, Michael
Riis Zülow, idet han skulle igennem to
indsættelser ledet af provst Anne Margrethe Hvas. Han er lige meget præst
i Oksbøl og Nordborg, men han har
fundet bolig i Oksbøl et par hundrede
meter fra kirken, og hans kontor ligger
i gavlen på præstegården derude.
Bagefter var der fest på Nørherredhus
med kaffebord, og her kunne hvem som
helst få lov til at sige nogle venlige ord
til ham. Det blev nu mest til menighedsrådsformænd og præstekolleger.
Der findes mennesker, der mener, at
præster kan være lidt kedelige og altid
alvorlige. Dette med alvoren kan være
påkrævet i mange situationer, men det
betyder bestemt ikke, at de er humørforladte.
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Præsteindsættelse

Uden humor kunne man nok knap
overleve i et sådant job, og talerne beviste i høj grad, at de havde humor. De
fremmødte havde rig lejlighed til at føle
sig godt underholdt.
For en ung præst, der først blev præsteviet for små to uger siden, er natten forud
for indsættelsen lidt svær at komme
igennem, for lidt nervøsitet vil der være
forbundet med den første prædiken i
kjole og krave. Men hver gang går det
jo godt, og lettelsen bagefter er stor. Ligeså er også tanken om det forestående
arbejde, som man har studeret så længe
for at kunne udføre.
Michaels forældre havde taget den
lange tur herned fra Vodskov i Vendsyssel, og de havde hans norske kæreste,
der studerer i Aarhus, med herned, så
familiemæssigt var det også en god dag
for Michael. Han er meget stolt af sin
kæreste, men måske skulle han også lige
tænke på, at hun måske vil tage magten
over ham. Efter gudstjenesten havde hun
ham i hvert fald i kraven.
Poul Berg

Kirkegårdsdiget

Rammerne sprænges

Kirkegården flyder over sine bredder
I årenes løb er presset på stendiget ved
hovedportalen blevet større, hvilket får
stensætningen til at give efter. Diget
hælder mere og mere, og det er nu nødvendigt at tage hånd om situationen.
Vi har fået godkendt vore planer ved
de afgørende myndigheder, og allerede
i august måned går arbejdet i gang med
en fornyelse. Diget vil blive lavere, og en
del af jorden ovenover vil blive fjernet,
så trykket bliver mindre.

Der vil blive noget roderi i forbindelse
med byggeriet, som især vil ramme naboerne mest. Vi beder om tålmodighed
og håber, at alle bagefter kan glæde sig
over en flot løsning, hvor hele indgangspartiet samtidig bliver renoveret.
Trappen op bliver omlagt til en mere
gangvenlig version, så det vil blive en
virkelig god forskønnelse, vi kommer
til at se og glæde os over.
Poul Berg
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Ole Werth Sørensen, liturg

Om aftenen den 22. marts oplevede vi
en helt usædvanlig gudstjeneste i vor
kirke. Folk havde læst herom i annoncer
og i kirkebladet, og der var talstærkt
fremmøde.
Det var et arrangement, hvor vor egen
præst, Sophie Juel, skulle have været liturg, men influenza holdt hende hjemme,
så man i stedet måtte alliere sig med den
tidligere præst i Oksbøl, Ole Werth Sørensen. Dette gav så et godt genhør med
den meget afholdte pastor emeritus.
Spillemandsgruppen ”Jysk på Næsen”
havde komponeret melodierne, og Holger Lissner, præst og salmedigter fra
Sdr. Bjert, havde leveret alle teksterne.
Ved udgangen forlangte de tilstedeværende - eller skal vi sige udtrykte ønske
om - at en sådan gudstjeneste måtte blive
gentaget til næste år. Det er vi enige med
folk om, så vi får se, om vi kan.
Poul Berg

Jes Solmer deltog med Vox1koret, der blev
akkompagneret af De Nørherred Spillemænd

Jara Hemmet havde en betydelig rolle som
solosopran i en række numre.
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Tilbageblik på musikalsk oplevelse

Den danske Spillemandsmesse

Sommerkoncerter

Sommerudflugt

Søndag den 12. juli kl. 16
Havnbjerg Kirke

Fredag d. 12. juni kl. 7.45 - ca. 17
Oksbøl menighedsråd inviterer til udflugt til Jelling Kirke, museum og kro
for alle i Oksbøl og Nordborg sogn.

Sommerkoncerter

Søndag den 19. juli kl. 16
Nordborg Kirke

Program:
Afgang fra Oksbøl Kirke kl 7.45
Ank. Jelling kl 10. Rundvisning v/ menighedsrådsformand Gunni Høivang
Derefter besøg på museet (nyåbnet) fra
11.15 - 12.45 med foredrag.
Spisning på Jelling historiske kro, 2
retter mad + kaffe fra 13 - 15
Pris: 200 kr. som dækker middag, kaffe
og museum. Beløbet betales i bussen.
Øvrige udgifter dækkes af Oksbøl menighedsråd. Tilmelding er nødvendig.
(og bindende mht. betaling). Der er 48
pladser i bussen, derfordeles efter ”først
til mølle”-princippet.
Bemærk: gåafstandene er yderst korte,
da kirken, museet og kroen ligger meget
tæt. – Vi håber på en fyldt bus.
Tilmelding senest fredag d. 5. juni til:
Birgitte Romme, 4157 0519, evt. mail:
broa@bbsyd.dk
Med venlig hilsen
Oksbøl Kirkes Menighedsråd.

Kirkernes organister, Karen Lawrence
og Christiane Wattenberg, er gået i
samarbejde om to sommerkoncerter i
Havnbjerg og Nordborg.
Christiane, der er organist i Havnbjerg, er, ud over organist, en habil
blokfløjtespiller og vil på koncerterne
dels spille sopranfløjte og dels altfløjte
akkompagneret af Karen Lawrence på
orgel.
Koncertprogrammet kommer til at
indeholde værker af eksempelvis Arcangelo Corelli og J.S. Bach.

Carsten Klomp

Den nulevende tyske kirkemusiker,
Carsten Klomp, har bl.a. komponeret
musik til tyske salmer.
Karen og Christiane har udvalgt
enkelte af disse værker, der stilistisk er
rytmiske og jazz-inspirerede.
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Konfirmation søndag d. 3. april 2016
Konfirmandindskrivning: Søndag den
14. juni kl. 10.30 i Nordborg Kirke.
Indskrivningsskema udsendes via Nordals Skolens intranet. Er man forhindret i
at deltage i gudstjenesten og den efterfølgende orientering, bedes man aflevere
skema i postkassen på Tontoft 3 senest
den 21. juni.
–o–
Nyt om konfirmationsforberedelsen
skoleåret 15/16
Konfirmationsforberedelsen er den
undervisning, som en konfirmand skal
gennemgå for at kunne blive konfirmeret i kirken. Regler for antal lektioner
og temaer, der skal gennemgås m.v., er
fastsat fra Kirkeministeriet.
Vi erkender, at den nye skolereform
ikke giver megen plads til konfirmationsforberedelse i de traditionelle
formiddagstimer, at de unge tillige er
blevet presset på deres fritid om eftermiddagen, og at mange af dem derfor
finder det svært at skulle bruge en af
de få dage, hvor de har tidligt fri, til i
stedet at sidde til undervisning i konfirmandstuen. Derfor prøver vi nu noget
(for os) helt nyt i Nordborg Kirke i det
kommende skoleår.
Der bliver dette år ikke eftermiddagslektioner, men i stedet bliver forberedelsen lagt som hele temadage. Dagene
kommer til at ligge om lørdagen samt
efter vores forhandling med skolen en
eller to hele hverdage. Der bliver en
overnatningstur og i månederne op til
konfirmationen aftenundervisning med
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fællesspisning. Denne løsning giver
rigtig mange muligheder for at lave
mange andre ting end den traditionelle
klasseundervisning.
På tegnebrættet er bl.a. pilgrimsvandring på Nordals, gospel, skattejagt,
spejderaktiviteter, kunstprojekt mm.,
men det er også en løsning, der kræver
mange ressourcer (økonomisk, personalemæssigt og praktisk) for en kirke.
Derfor er det vigtigt, at konfirmander
og forældre bakker op og giver løbende
tilbagemelding, så vi kan se, om dette
er vejen og måden fremover.
Skitsen ser lige nu således ud:
August: 1 x temadag
September: 1 x temadag
Oktober: 1 x temadag
November: Overnatningstur lør-søn.
Januar: 1 x temadag
Februar-marts: 4-5 x aftenundervisning med fællesspisning (aftenundervisningen placeres på skiftende ugedage, så
ingen enkelt konfirmand bliver presset
for meget på sin fritidsinteresse)
Marts: 1 x eftermiddag med generalprøve til konfirmationsdagen.
Konfirmanderne skal selvfølgelig fortsat møde til et fast antal gudstjenester i
løbet af året.
Endelig plan med datoer og temaer
forventes på plads inden indskrivningen
14. juni.
Jeg regner tillige med at komme ud
på skolen i maj eller start juni, så de
unge kan stille spørgsmål. Der bliver
også mulighed for at stille spørgsmål
ved indskrivningen, og der afholdes
forældremøde i september.
Med venlig hilsen
Sophie Juel

Næste års konfirmation

Konfirmation

Dukketeater

Moderne teknologi indgår i konfirmandundervisningen. Her som en selfie.
Udtrykket ’sophie’ vinder også frem.

Aktiviteter

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

Sognedag

Santiago de
Compostela

Alle interesserede er velkomne til at
møde døvepræst Christina Ebbesen,
der vil fortælle om pilgrimsvejen Camino de Santiago onsdag den 27. maj
kl. 14.30 i konfirmandstuen.
Der er kaffebord og fri entré.
Venlig hilsen
Inge Kjærsgaard og
Inger Sørensen, tlf. 74 45 18 72
Santalkredsen
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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 Kaffebord
15.15 Foredrag ved biskop Marianne
Christiansen i konfirmandstuen.
Pris per person: 125 kr.
Vand og øl til maden kan tilkøbes.
Tilmelding til Helga Komischke på tlf.:
74 45 05 20 senest tirsdag den 26. maj.

Kalender

Døbte

Maj
27. kl. 14.30
29. kl. 16.00
31. kl. 10.30

Amanda Bruhn
Hjelm Nielsen

Santiago de Compostela
Ulvetime/dukketeater
Sognedag v. biskoppen
Se hele programmet på
foregående side 8.

Juni
02. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde
Juli
August
04. kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

September
01. kl. 19.00
06.
07. kl. 14.00
08. kl. 19.00

Menighedsrådsmøde
Sogneudflugt
Lion-strik + brød
Menighedsrådsmøde

Afdøde

Paul Alfred Doll
Inger Margrethe Færgemand
Jon Heftdal
Agnete Valentin
Theodor Lauritsen Frisk
Annemarie Christine Geest
Jens Lindhardt Vindeløv
Bent Puggaard Andresen
Frank Holzendorff Villadsen
Per Rossen Johansen
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Apropos selfies i konfirmandstuen.
Noget tyder på, at den slags har været
kendt i betydelig længere tid.

Personlige begivenheder og kalender

Fra 5. februar til 5. maj 2015

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

Michael Riis Zülow
Præstegårdsvej 1, Oksbøl, 6430 Nordborg
Tlf. 74 45 11 42 mail: mrz@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.
KONFIRMATION
Konfirmation afholdes i 2016
den 3. 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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MAJ
24.
10.30
Pinsedag
SJ
Højmesse + kirkebil
25.
14.00
2. pinsedag
Friluftsgudstjeneste i Oksbøl Præste				
gårdshave for de fem nordalsiske
				
menigheder ved samtlige præster.
								
+ kirkebil
31.
10.30
Trinitatis
Højmesse v. biskop M. Christiansen
				
Sognedag i Sognegården. Se annonce.
								
+ kirkebil
JUNI
7.
9.00
1. s.e. trinitatis
MZ Højmesse
14.
10.30
2. s.e. trinitatis
SJ
Højmesse og indskrivning af
					
konfirmander + kirkebil
21.
16.00
3. s.e. trinitatis
MZ Højmesse
28.
10.30
4. s.e. trinitatis
SJ
Højmesse
JULI
5.
9.00
5. s.e. trinitatis
SJ
Højmesse
12.
10.30
6. s.e. trinitatis
SJ
Højmesse + kirkebil
19.
10.30
7. s.e. trinitatis
SJ
Højmesse
26.
9.00
8. s.e. trinitatis
Lukket
AUGUST
2.
10.30
9. s.e. trinitatis
Lukket
9.
10.30
10. s.e. trinitatis
MZ Højmesse + kirkebil
16.
10.30
11. s.e. trinitatis
MZ Børnegudstjeneste + fam.dag
23.
9.00
12. s.e. trinitatis
SJ
Højmesse
SJ: Sophie Juel
CL: Camilla Lauridsen
MZ: Michael Riis Zülow
Kollekter i Nordborg Kirke:
10. maj - 7. juni: Danmission
14. juni - 2. august: Kirkefondet
9. august - 6. september: Maria Døtrene

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.
15.15-16.15 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.
Karen Lawrence 61 36 35 88

Børnekorundervisningen flytter
til Nordalsskolens musiklokale
efter sommerferien.
Alle børn fra 0. til 3. klasse tilbydes
undervisning onsdage kl. 14.15-15.00 af
organist og korleder Christiane Wattenberg, og børn i 3., 4. og 5. klasse tilbydes
undervisning onsdage kl. 14.15-15.00 af
organist og korleder Karen Lawrence.
Børnene undervises i træning af sangstemmen ved hjælp af forskellige øvelser
– en slags fitness for stemmen.
Sanglege og danse vil også være på
programmet i den ugentlige kor-seance,
ligesom sange, viser og salmer vil det.
Første korprøve efter ferien: 12. august.
Christiane Wattenberg 50 82 81 76
Karen Lawrence 61 36 35 88

MENIGHEDSRÅDET

har fastlagt afholdelse af offentlige
menighedsrådsmøder kl. 19.00
i Sognegården
2. juni - 4. august
1. september og 6. oktober.

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 24. juli.

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