Nordborg Kirke
58. årg.

Grenene er mange,
træet er ét…
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Ordene stammer fra salmen ”Flammerne er mange, lyset er ét”, som
står i Den Danske Salmebog. (Læs salmen på næste side).
Salmen er efterhånden sunget i vores kirke en hel del gange. Det er
én af de salmer, jeg er kommet til at holde rigtig meget af. Måske er
det, fordi jeg som præst ser versene ”ske” i min hverdag. Jeg kan ofte
tænke versene ind i forskellige sammenhænge, jeg er en del af.
Eksempelvis, når jeg ser hen over menighederne og snakker med
sognebørnene. Da bemærker jeg, hvor dejlig rummelig vores Folkekirke faktisk er. Vi er forskellige, men der er alligevel plads til os alle
i den. Det er befriende at se, at her er der plads, både til den gamle,
den unge, den voksne, til den, der kommer her regelmæssigt, og den,
der kun bruger kirken lejlighedsvis, ja, vore behov for kirken er forskellige, vore meninger om og ildhu for den er forskellige, men vi er
stadig en enhed: I Kristus.
Salmen kan også poppe op i tankerne, når jeg har været til møde
eller samarbejder med kristne fra andre kirker i ind- og udland. Da ser
jeg, at de kristne virkelig er en stor og mangfoldig gruppe. Det er en
stor glæde at se, at kristendommen kan have så mange forskelligartede
udtryk og være vigtig for så mange mennesker over hele jorden. Ja,
grenene af kristendommen er mange, og sammen danner de en kæmpe
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krone med tusinder af blade på. Den
rummelige evangelisk lutherske kirke i
Danmark er bare en lille kvist med blade
på den store stamme, der holder det hele
sammen: Kristus.
Jeg ser også versene for mig, når jeg
sidder i arbejdsgrupper og i menighedsrådsmøderne, hvor der skal træffes
mange - og af og til svære - beslutninger.
Jeg ser, at hvis vi skal drive kirke, kræver
det, at folk har forskellige kompetencer
og talenter. Hvis ikke vi var begavede på
hver sin måde, og hvis ikke vi havde hver
vores arbejdsområde i dét fællesskab,
ville det slet ikke gå så godt, som det
faktisk gør. Forskellighed er en styrke,
men det må stadig være den samme ånd,
være det samme vi brænder for og den
samme retning, vi ønsker at gå, ellers
går det galt. Vi må sørge for at arbejdet
dér peger hen på én: Kristus.
Jeg ser versene ”ske”, når kirken skal
arbejde sammen med de nærmeste
instanser i vores kirke såsom Stift og
Provsti, og også instanser såsom Kirkeministeriet og Folketinget. Det hele
er som en stor organisme, ét legeme,
der skal fungere for at kirken - også i
lokalsamfundet, fungerer. Det kan af
og til blive en mærkelig dans, dén krop
danser! Nogle dansetrin går langsomt
og andre trin for hurtigt for kirken, ja af
og til kan det hænde, at den store krop
spænder ben for sig selv. Da er det godt
at tænke på, at alt nok skal gå alligevel.
Kroppen, Jesu Kristi kirke, rejser sig
altid igen, formår at gå videre, med noget
af det gode gamle i rygsækken og med
modet til at gå nye veje. For lemmerne er
mange, kroppen er én, vi er ét i ham!
Camilla Lauridsen

Flammerne er mange, lyset er ét,
lyset - Jesus Kristus,
flammerne er mange, lyset er ét,
vi er ét i ham!
Grenene er mange, træet er ét,
træet Jesus Kristus,
grenene er mange, træet er ét,
vi er ét i ham!
Gaverne er mange, Ånden er én
én i Jesus Kristus,
gaverne er mange, Ånden er én,
vi er ét i ham!
Kaldene er mange, Herren er én,
Herren Jesus Kristus,
kaldene er mange, Herren er én,
vi er ét i ham!
Lemmerne er mange, kroppen er én,
Jesu Kristi kirke,
lemmerne er mange, kroppen er én,
vi er ét i ham!

Kirkegårdsvandring

Tirsdag den 28. juni
ved kirkegårdsleder
Finn Nicolaisen Ernst
Vi mødes ved kirkedøren kl. 19.
Så går vi tur på kirkegården, hvor
Finn fortæller om kirkegårdens nuværende afdelinger, om igangværende og
planlagte arbejder og om fremtidens
kirkegårdsplan.
Vi slutter af i våbenhuset, hvor der
bliver mulighed for at stille spørgsmål
over en kop kaffe og et stykke kage
Arrangementet er gratis, og ingen
tilmelding nødvendig.
Menighedsrådet
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Kend din kirke
To søndage i juli tilbyder Nordborg
og Oksbøl Kirker rundvisning efter
gudstjenesten kl. 10.30.
Det er et tilbud for alle interesserede
– både turister og lokale.
Ingen tilmelding nødvendig.

Oksbøl Kirkes Sommerudflugt
tirsdag den 31. maj kl. 8.45
Overskydende pladser i bussen vil
kunne benyttes af folk fra Nordborg.
Turen går til fængslet i Horsens.
Frokostplatte (ekskl. drikkevarer) på
Horsens Sejlklub restaurant. Kaffe og
honningkage på Den Gamle Grænsekro
i Christiansfeld på hjemturen.
Pris: 250 kr. som betales ved afgangen.
Beløbet dækker kaffe + rundstykke i
bussen, frokost i Horsens, kaffe i Christiansfeld og del af éntre.
Dagsprogram:
08.45: afgang Oksbøl Kirke
11.15: Ankomst til fængslet i Horsens
11.30: Foredrag og rundvisning.
13:30: Afgang fra fængslet
13.45: Ankomst til Horsens Sejlklub
Restaurant med udsigt over fjorden
15:00: Afgang fra Sejlklubben
16:00: Ankomst til den gamle Grænsekro i Christiansfeld
17:00: Afgang fra Christiansfeld
18:30: Ankomst til Oksbøl Kirke
Tilmelding:
Birgitte Romme, tlf: 41570519 el.
74490519 – mail: broa@bbsyd.dk

Søndag den 3. juli i Oksbøl Kirke
Efter gudstjenesten viser Claus Jørgen
Hjelm rundt i kirken og på kirkegården.
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Søndag den 10. juli i Nordborg Kirke
Efter gudstjenesten viser Viggo Nielsen fra Lokalhistorisk Forening for
Nordborg-området rundt i kirken og
fortæller fra kirkens historie og om
kirkens inventar og indretning.

Oplevelser

Efter rundvisningerne er der mulighed
for hyggelig samtale og spørgsmål over
kirkekaffen.

Menighedsrådsvalg

Kampagnemetoder

Man kan benytte mange smarte tricks for at få nogen til at bide på krogen, men
den yndige fiskerpige her (eller tegneren) har ikke lige tænkt på, at når der hænger
en sådan seddel på krogen, kan man slet ikke bide på.
Her i byen er vi mere realistiske. Vi forsøger ikke at lokke nogen mod deres vilje,
og tanken om modhageren, der fastholder en, kommer slet ikke på tale. Det er
derfor, at vi også har brug for en række suppleanter.
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Godt og vel tre og et halvt år er der nu
gået, siden nogle af os tog det store,
spændende skridt ind i det nye menighedsråd, hvor vi blev placeret ved siden
af dem, der havde bestemt sig for at
tage en periode mere. Vi følte os aldrig
som nye, fordi vi fik en masse hjælp af
”de gamle”. Vi fik også hurtigt noget
at se til med ansættelse af nye præster,
renovering af præstegård foruden alt
andet forefaldende arbejde på en 800
år gammel arbejdsplads. Den hjælp, vi
fik af ”de gamle”, vil vi nu gerne give
videre til ”de nye”, som vi håber at få fat
i med dette ”stillingsopslag”.
Hvis I ikke allerede har gjort det, kan
I med fordel drøfte i familien og gerne
med venner, hvordan vores menighedsråd skal se ud efter valget. Dermed vil I
også få indsigt i, om der er nogen af de
mere tidkrævende centrale poster, der
skal besættes.
Vi kan virkelig bruge personlighedstyper i menighedsrådet, medlemmer,
der har fokus på at skabe resultater med
gode ideer og ønsker om udvikling. Jeg
tror, at de mest velfungerende menighedsråd har alle typer personligheder.
I et menighedsråd er der mange faste
opgaver, der skal løses, men man kan
sagtens i rekrutteringen tænke i nye,
spændende opgaver, og en god idé vil
aldrig blive afvist med en rysten på
hovedet. Den vil altid blive gennemarbejdet. Er der noget, som man virkelig
brænder for, så kom blot frem med det.
Det kunne være sociale arrangementer,
sociale medier, kirkebladet m.m.
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At sammensætte det bedste menighedsråd handler i bund og grund ikke
om, at medlemmerne har forskellige
kompetencer. Det handler lige så meget
om, at de har forskellige bevæggrunde
til at stille op. Vi synes, det ville være
spændende, hvis vi fik en mor eller far
fra en stor børnefamilie eller en repræsentant for store teenagere ind i rådet.
Når menighedsrådet afspejler sognets
sammensætning, involveres flest mulige
i det kirkelige arbejde.
Jeg håber med disse ord, at vi kan være
med til skabe et godt og stabilt menighedsråd, som kan gå en ny, spændende
fireårsperiode i møde med masser af
spændende opgaver, blandt andet byggeriet af den nye sognegård. Så tænk
godt over, om det ikke ville være en
god idé at komme til opstillingsmødet
i september.
På grund af byggeriet vil dette møde
blive afholdt på Lokalhistorisk Arkiv.
De bedste hilsner
Per Østergaard, formand

Menighedsrådsvalg

Menighedsrådsvalget

Sogneudflugt den 27. aug. kl. 8.30 - 18.30

Sogneudflugt

Tilmelding senest 14. august til Poul Berg. Se side 10.

Den gode tradition med udflugter for
menigheden finder vi vigtig, og hver
gang tænker vi os godt om for at finde
et interessant mål for rejsen.
Denne gang udsprang initiativet fra en
lille folder om kirkeklokker, der har fået
deres eget museum i Over Lerte Kirke
ved Sommersted.
Dansk Klokkemuseum blev stiftet i
1991, og formålet er at indsamle, uddybe
og bevare vor viden om et fænomen og
et område i dansk kulturhistorie, som
i kommende århundreder stort set må
vige pladsen for elektronik og medieteknik.
I dagligdagen er støjforurening blevet
et nøgleord, og klokkerne vil efterhånden blive bandlyst ikke mindst af de
kirkefjendtlige, der ikke mener, at vi kan
bruge klokkeringning, når man også er
imod højttalerskrigene fra minareter.
I middelalderen brugte man klokkerne
mod de dæmoner, der forpestede folks
daglige tilværelse: haglvejr, der væltede
det modne korn, kalvekastningsfeber og
svinepest, misvækst og ildebrande.
Klokkerne var gode hjælpere, når
kvinder ikke kunne blive svangre, og
man ringede for de døde for at forkorte
deres tid i skærsilden.
Dette programpunkt, som vi afslutter
med, var udgang for resten at turen, der
i stedet tager sin begyndelse på Orion
Planetariet i Jels, hvor vi får lejlighed til
at kaste et blik op i stjernehimmelen i
den store kuppelsal - en opbyggelig og
trøstende oplevelse oven på tankerne
om skærsilden.

Der bliver en afstikker til Jels Voldsted, der engang har været en borg eller
et fæstningssanlæg af betydelig størrelse. I middelalderen var her en stor,
uvejsom skov, og antagelig har borgen
været midtpunkt for en anselig skindhandel. Skind var der nok af i skovene,
når man pillede dyrene ud af dem, og
hærvejen gik lige forbi med et spor i hver
retning i modsætning til jernbanen i dag
med kun ét spor.
Desværre brændte borgen ned omkring 1420’erne, og det var før de frivillige brandværn var oprettet. I dag er det
en festplads med pavillon og traktørsted,
der fik umådelig betydning lige efter
genforeningen i 1920.
Herfra gælder det Royal Oak, hvor
al maveknurren kan forsvinde ved en
frokostbuffet med stort udvalg af lækkerier.
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Når vi slutter på Klokkemuseet, drager
vi hjemad, men ingen forlader bussen,
før vi har fået 200 kr. pr. person.
Vi håber, at vi får jer og vejret med os!
Poul Berg

Sangforedrag

med Jens Rosendal & Rasmus Skov Borring

Den 83-årige digter og forfatter Jens
Rosendal er den nulevende forfatter,
der har flest sange repræsenteret i
Højskolesangbogen. Han er tidligere
højskolelærer på Løgumkloster Højskole
og Jaruplund Højskole i Sydslesvig. Han
står bl.a. bag forelskelsessangen ”Du
kom med alt det der var dig”, der er en
af de mest kendte og sungne fællessange
i Danmark. ’Marskens Digter’ fra det
sønderjyske er bosat ved Vadehavet,
hvor netop mange af hans tekster henter
inspiration. Jens Rosendal har gennem
sit liv modtaget både ’Den folkelige
sangs pris’ og ’Sprogforeningens pris’,
og i 2014 modtog han kulturprisen ’Den
gyldne Grundtvig’ for sine poetiske bidrag til højskoletraditionens sange.
Billetter koster 50 kr. per person.
Forudbestilling på 21 41 16 32 eller
naestformand@nordborgkirke.dk
Man kan også købe billetter ved
døren på selve dagen.
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Rasmus Skov Borring er 34 år, pianist
og komponist og har udgivet flere
albums med instrumental piano. Han
er vokset op i efterskoleverdenen og
er optaget af at formidle den danske
sangskat til nye generationer. Med en
aldersforskel på næsten 50 år har Rosendal og Borring fundet et fundament
for deres samarbejde med intentionen
om at samle generationer i nye fællessange. De udgav i 2013 CD’en ’Livets
mærke’ med et udvalg af sange, som dels
repræsenterer Jens Rosendals forfatterskab gennem tiden – og dels en række af
hans nye tekster med musik komponeret
af Rasmus Skov Borring.
Udover at have optrådt mange steder
sammen i Danmark, har Rosendal og
Borring optrådt i USA i Det Danske
Kulturcenter i Los Angeles, hvor de var
inviteret til at præsentere deres sange.
Sangforedraget tager sit udgangspunkt i
sangene fra CD’en ’Livets mærke’.
Læs mere på rasmusskovborring.dk

Særlige begivenheder

Tirsdag d. 23. august kl. 19 i kirken

Koncert

Konfirmation 2017

Trine Gadeberg
i Oksbøl kirke

Hvis man vil følge konfirmandforberedelsen 2016/17 for at blive konfirmeret
fra Nordborg Kirke den 23. april 2017,
skal man indskrives.
Skemaer udsendes via skolens intra i
slutningen af maj. Man kan også rekvirere et skema på kirkekontoret eller hos
sognepræsten efter aftale.
Skemaerne skal afleveres i forbindelse
med gudstjenesten den 12. juni kl. 10.30.
Her vil sognepræsten give vigtig praktisk information vedr. konfirmandåret.
12. juni er altså sidste frist for at tilmelde sig til konfirmation 2017.
Sophie Juel
sognepræst

Søndag 5. juni kl. 19
Koncert med
Trine Gadeberg
ledsaget af to meget dygtige musikere,
Carl Aage Eliasson og Jørgen Heick.
Trine Gadeberg er kendt her i landsdelen
i mange sammenhænge. Koncerter på
Alsion, Sønderborg-revyen m.m.
Hun har med sin musikalitet, publikumsnærvær og store stemme, der
spænder over flere oktaver, fået et stort
publikum over hele landet.
Der kan købes billetter af 100 kr.
ved indgangen samt i forsalg via mail:
broa@bbsyd.dk eller tlf: 41570519.

Santalkredsen

Onsdag den 25. maj kl. 14.30 har vi
afslutning i Oksbøl Konfirmandstue.
Susanne Lubago kommer, fortæller og
viser billeder fra sit projekt for synshandikappede børn i Tanzania.
Der er kaffebord og gratis adgang.
Alle er meget velkomne.
Venlig hilsen
Inge Kjærsgaard og Inger Sørensen
tlf. 74 45 18 72.
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Kalender

Fra 15. februar til 1. maj 2016

Døbte
Viede
Ingen

Juni
05. kl. 19.00

Guldbryllupper

12. kl. 10.30
14. kl. 19.00
28. kl. 19.00

Helen Sophie og
Aksel Hansen

Else Marie og
Hans Emil Christensen

Juli
03. kl. 10.30
10. kl. 10.30
August
09. kl. 19.00
23. kl. 19.00
27. kl. 08.30
September
13. kl. 19.00

Afdøde

Helga Marie Schmidt
Nis Peter Andersen
Diana Marie Rasmussen
Karla Marie Meier Frandsen
Hans Christian Hansen Møller
Hanne Kirstine Lemmeke
Erik Bonde
Bo Klausen
Hugo Deleuran Højhus

9

Koncert i Oksbøl Kirke
med Trine Gadeberg
Konfirmandindskrivning
Menighedsrådsmøde
Kirkegårdsvandring
Rundvisning i Oksbøl
Kirke efter tjenesten
Rundvisning i Nordborg
Kirke efter tjenesten
Menighedsrådsmøde
Sangforedrag i kirken
v. Jens Rosendal og
Rasmus Skov Borring
Nordborg Kirkes udflugt
Opstillingsmøde på
Lokalhistorisk Arkiv,
Løjtertoft, vedrørende
menighedsrådsvalget.

Personlige begivenheder og kalender

Maj
25. kl. 14.30 Santalkredsen afslutn. i
Oksbøl Konfirmandstue.
Næste gang 28. september
31. kl. 08.45 Oksbøl Kirkes udflugt

Ingen

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: Man.- tor. kl. 12 - 13
samt efter aftale.
Fredag er fridag.

NAVNGIVNING
Henvendelse til rådhuset senest
6 måneder efter fødselen.
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
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

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

Nordborg Kirkes ungdomskor
Under Karen Lawrences sygemelding er
korprøverne overtaget af organistafløser
Birgitte Romme.
Vi øver fortsat tirsdage kl 15 - 16.
Dog kun indtil 24. maj, som er sidste
gang før ferien.
Efter ferien begynder korprøverne
igen tirsdag d. 16. august kl 15 - 16.
Da flere af korsangerne skal på efterskole i næste skoleår, er der plads til nye
korsangere – både piger og drenge, fra
5. kl. og opefter.
Koret øver i kirken om tirsdagen. 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

MENIGHEDSRÅDET

har fastlagt afholdelse af offentlige
menighedsrådsmøder kl. 19.00
i Sognegården, men i
byggeperioden bliver det i Oksbøl
Kirkes konfirmandstue.
14. juni - 9. august
13. september Lokalhistorisk Arkiv
Formand Per Østergaard
Nordborgvej 1, 6430 Nordborg
Tlf. 29 92 64 30
formand@nordborgkirke.dk

»Nordborg Kirke«

udgivet af
Nordborg Sogns Menighedsråd
Camilla Lauridsen (ansvarsh. red.)
Dette nummer er redigeret af
Poul Berg, Rønnebærvej 6, der gerne
modtager stof elektronisk på
pobe@bbsyd.dk
Deadline 5. august.

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

Kirkens børne- og ungdomskor

GUDSTJENESTER

Højmesse
Højmesse + kaffe og kirkebil
Højmesse
Højmesse
+ konfirmandindskrivning
Højmesse
Højmesse + kaffe og kirkebil
Højmesse
Højmesse + rundvisning
+ kaffe og kirkebil
Højmesse i Oksbøl Kirke
Højmesse i Oksbøl Kirke
Højmesse
Højmesse
Højmesse
Højmesse + kaffe og kirkebil
SJ:
CL:
KHJ:
NN:

Sophie Juel
Camilla Lauridsen
Kitty Hovgaard Jensen
Vor nye sognepræst

Kollekter i Nordborg Kirke:
5. juni - 24. juli: Kirkefondet
10. juli - Lokalhistorisk Forening for Nordborg
31. juli - 4. september: Maria Døtrene
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

MAJ
22.
09.00
Trinitatissøndag
CL
29.
10.30
1. s.e. trinitatis
SJ
JUNI
5.
09.00
2. s.e. trinitatis
SJ
12.
10.30
3. s.e. trinitatis
SJ
					
19.
09.00
4. s.e. trinitatis
CL
26.
10.30
5. s.e. trinitatis
SJ
JULI
3.
09.00
6. s.e. trinitatis
CL
10.
10.30
7. s.e. trinitatis
SJ
					
17.
10.30
8. s.e. trinitatis
SJ
24.
09.00
9. s.e. trinitatis
SJ
31.
09.00
10. s.e. trinitatis
KHJ
AUGUST
7.
09.00
11. s.e. trinitatis
CL
14.
09.00
12. s.e. trinitatis
NN
21.
10.30
13. s.e. trinitatis
CL

