Nordborg Kirke
59. årg.

Indsættelsen i Oksbøl. (Skærmbillede fra DVD)

Indsættelsen af
Heidi Sørensen Freund
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Søndag den 2. april var en glædens dag i pastoratet, hvor Heidi først
blev indsat i Oksbøl om formiddagen og dernæst i Nordborg om
eftermiddagen. Herover ser man provst Anne Margrethe Hvas læse
biskoppens kollats i Oksbøl Kirke.
Efter den sidste indsættelse kunne man fra begge sogne samles på
Nørherredhus til kaffebord i festligt lag. Provsten og formændene for
menighedsrådene samt kollegapræster fra provstiet holdt taler undervejs, inden Heidi kunne takke af med en lille beretning om hendes og
familiens ankomst til Nordborg.
Foto: Benedikte Dohn

Helligånden som en due

Pinseglæde og hverdagsglæde

Når foråret er på sit højeste, og sommermånederne er lige rundt om hjørnet, er
det også pinsetid i Danmark. Pinsen er
den festtid i kirkeåret, hvor vi særligt fejrer Helligåndens nærvær: At livet her på
jord er gennemstrømmet af Guds ånd og
nærvær. Helligåndens nærvær bevirker,
at Gud ikke er en fjern og utilnærmelig
Gud i det høje og fjerne. Ånd er tilstede
her på jord og uden ånd intet liv.
Når vi præster i kirken taler om Guds
ånd, så taler vi om en ånd, der er levende
iblandt os. At Gud er dér, hvor menneskene er. At Gud har del i alt det gode,
som vi lever og ånder for og i alt det
værdifulde, der er imellem os.
Uden for en gudstjenestelig sammenhæng kan det kristne sprogbrug
om ånden muligvis af nogle opfattes
som uhåndgribelig og måske ligefrem
luftig. Men, kan ikke enhver tale om
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f.eks. kærlighed, nærvær, fællesskab,
sandhed, håb og tro nemt beskyldes for
det samme? Hvordan kan vi overhovedet
udtale os om disse ting?
Et kort svar kunne være: Fordi vi
erfarer det! Vi kender til ”alt-det-dermed-ånd” fra vores eget liv, og vi erfarer
det i fællesskabet. Alle kan tale med om
kærlighed, nærvær, fællesskab, sandhed,
håb og tro ud fra egne erfaringer. Når
vi siger til hinanden: ”Jeg tror på dig,”
- ”jeg elsker dig” eller ”sammen kan vi
udholde alt.”
Vi erfarer det også, når vi er sammen
om at planlægge en fest eller et projekt,
og det lykkes til alles glæde; eller når
vi jubler over en sportsklubs gode resultater eller skåler sammen ved det
veldækkede pinsebord. Disse erfaringer
er alle fællesskabsstiftende. Der knyttes
bånd mellem to eller flere. Der bygges

fællesskab at være imødekommende og
give rum til det gode nærvær.
I pinsen fejres fællesskabet, som vi
har med hinanden og det åndfulde liv,
vi alle har fået skænket. I gudstjenesten
tør vi godt synge med på kærlighedens
lovsang om den levende ånd her på
jord. Den lovsang bærer vi alle i os, og
vi kan hver især tage den med os ud i
hverdagen og i det liv, som vi deler med
hinanden. Vi kan hver især være med
til at omsætte ordene til praksis og give
livet ånd og mening.
Glædelig pinse!
Sognepræst Heidi Sørensen Freund

2. pinsedag
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Bemærk, at anden pinsedag samles folk
fra alle fem nordalsiske kirker til friluftsgudstjeneste ved skovfogedboligen
Nygård på Nørreskovvej 41. Når vejret
er godt, er det en festlig gudstjeneste,
hvor vi sidder på tæpper eller medbragte
havestole.
Hvis du ikke rigtig har mulighed for
at komme dertil, kan du henvende dig
til en i menighedsrådet, der så nok kan
formidle et sæde i en bil.
Efter prædikenen vil der være kaffe
og hyggeligt samvær - og udsigten over
vandet er der hele tiden.
Hilsen Poul Berg

Pinsedagene

bro imellem os, og vi erfarer, at livet er
noget, vi deler med hinanden. Der er så
at sige ånd imellem os: Livsånd, good
vibrations, kontakt og nærvær.
Ånd er altid nyskabende og livgivende
– og det bekræfter vi hinanden i, når vi
siger ord som: ”Hvor har vi det godt!”
når vi takker for en dejlig dag, eller når
vi er optagede af noget sammen, så dagligdagens små og store problemer træder
i baggrunden til fordel for glæden.
Helligånden bliver i en af Grundtvigs
smukke pinsesalmer kaldet for ”kærligheds- og sandheds ånd! Jords og
himmels hjertebånd, knytter du alene.”
En hyldest til Gud for at give os kærligheden og for at der knyttes bånd mellem
himmel og jord. At vi i kærlighedens
fællesskab knytter os til hinanden.
I salmens sprog er der plads til vidtløftige ord og plads til hjertesprog. Plads
til at besynge Gud Helligånd med de
smukkeste ord, som kan findes. Plads til
store armbevægelser. Det er befriende,
at finde ord for det, som kan være svært
at beskrive eller få sagt.
Jeg synes, at det fine poetiske billede
af ”det knyttede hjertebånd” kan formidle en dybere mening om Helligånden og
sprænge hverdagssprogets grænser for,
hvad der kan siges. Salmerne er i det hele
taget gode til at være billedskabende og
giver ordene luft og spændvidde. Og at
synge sammen er noget af det mest fællesskabsforstærkende, der findes.
Hjertebånd og fællesskabsbånd: Det er
selvfølgelig en smagssag, hvilke ord vi
vil bruge. Vigtigt er det, at vi kommer
i gang med at bruge ord og udforske
måder at sige meningsfulde ord til
hinanden. Det er væsentligt for ethvert

Jantelovens modsvar

Babysalmesang

Leveregler (1978)
af Poul A. Jørgensen, der var lærer,
forfatter og forlægger i Hårby.
Anvendt som tillægsopgave for eksaminander.

Babysalmesang

Vi starter babysalmesang i Nordborg
Kirke, hvor I forældre kan få en dejlig
oplevelse med sang, bevægelse og sansning sammen med jeres barn.

1. Du skal vide, at vi andre regner
med dig.
2. Du må indse, at mindst 4-5 mennesker - dine nærmeste, er helt afhængige af dig.
3. Du skal vide, at vi ved, at der er
noget godt og værdifuldt i dig,
som vi har brug for.
4. Du skal vide, at du har nogle menneskelige egenskaber, som vi holder af.
5. Du skal vide, at vi andre også kender til at føle sig betydningsløs,
værdiløs, ensom og mislykket.
6. Du skal vide, at du hører sammen
med os.
7. Du skal vide, at vi vil gøre meget
for dig.
8. Du skal tro, at dit eget liv og vort
samfunds beståen er meget afhængig af din indsats.
9. Vi - du og jeg - kan løse problemerne i fællesskab.
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Kirken er helt unik til at synge og
bevæge sig i. Lydene og lyset opleves på
en anderledes måde, da de tykke mure,
store vinduer og helt specielle stemning
kan opleves sammen med sangen.
Vi vil synge, danse og vugge sammen
med børnene, der vil genkende sangene,
når de synges hjemme, og det giver ro
og en god kontakt.
Vi begynder torsdag den 5. oktober kl.
0930, og målgruppen er børn i alderen
2 - 12 måneder.
Forløbet er over 6 gange.
Efter babysalmesangen vil vi hygge
os med brød og kaffe/te.
Arrangementet er gratis, og der kan
være maks. 10 deltagere.
Tilmelding kan ske til Annette Lorenzen på telefon 28 29 80 17 eller mail:
anl@km.dk

Kaldet til at være et andet sted
Kære menigheder i Nordborg og Oksbøl
Sogne. Midt i al glæden over, at sognepræst Heidi Sørensen Freund endelig
tiltræder sit embede her i pastoratet, er
det med beklagelse, at jeg nu kommer
med en orientering, som hurtigt kan
sprede surt om sig midt i alt det søde.
Jeg er blevet kaldet af en menighed i
Midtjylland til at være præst for dem,
og jeg har valgt at sige ja tak, fordi der
er nogle interessante opgaver, der venter
på mig dér, men især også fordi sognet
ligger så tæt ved Herning, hvor vi har
vores familie og alle dem, vi holder af,
boende.
Men I skal vide, at det også er med
en vis portion ærgrelse, at vi tager fra
Oksbøl og Nordborg sogne.
For det første, fordi det kommer til at
gå så hurtigt, at jeg ikke kan nå at sige
ordentlig farvel til jer alle. For det andet,
fordi der er opgaver i Oksbøl, som jeg
rigtig gerne ville, men ikke kan følge til
dørs. Det beklager jeg rigtig meget.
Dog, i stedet for at være ked af det
over dét, vil jeg bruge pladsen her konstruktivt og sige det vigtigste til jer her
til sidst. Og det er en stor ”TAK”, for
familien og jeg har været rigtig glade for
at være her i Nordborg-Oksbøl Pastorat,
og vi vil altid tænke tilbage på den tid
som både lærerig og spændende. Så
meget er sket for os i de 3 1/2 år, og vi
har stiftet bekendtskab med så mange
søde, venlige og engagerede mennesker,
som gør, at vi altid vil tænke tilbage
med varme i hjertet. Så stor tak til jer
alle! Der skal ligeledes lyde en stor tak
til begge menighedsråd og til alle de

Camilla Lauridsens afsked

ansatte i kirkerne. Det har været dejligt
at være i team med jer om kirkens liv og
trivsel, og jeg ønsker for jer alle, ansatte
som sognebørn, at fremtiden må vise sig
lys og dejlig. - Pax et Bonum.
Kærlig hilsen, Camilla, sognepræst.
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Påskeudstillingen i Oksbøl Kirke
I påsken var der kunstudstilling i Oksbøl Kirke med kunstneren Melsene Laux fra
Holm. ”Livets overflod” er en serie af fire store oliemalerier, der er inspireret af en
landsbykirkes kalkmalerier med et rigt mønster af blomster og frugter. Kunstværkerne er en hyldest til livslysten og skaberglæden.
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Sogneudflugten 20. august
kl. 0900 til ca. 1950

RIBE DOMKIRKE - porten til VOR EGEN arv.

Efter Vadehavscentret og Ribe Domkirke besøger vi Wellings Landsbymuseum ved Lintrup, hvor vi vil fornemme
nostalgien. I den selvbyggede kirke vil
vi holde en lille andagt før kaffen.
Derfra kører vi til Agerskov Kro for at
indtage en rigelig menu inden retur.

På udturen serveres kaffe og rundstykker i bussen. (Evt. yderligere madbehov
er for egen regning eller medbragt.)
Pris pr. person: 200 kr. Betales i bussen
Tilmelding senest 7. august til Poul Berg
på 21 41 16 32 eller mail
pobe@bbsyd.dk

Dagens hovedmåltid
serveres på Agerskov Kro
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Sogneudflugten

VADEHAVSCENTRET - porten til UNESCO’s Verdensarv
er velkomsten til VADEHAVET.

Diverse

Udflugt i Oksbøl Sogn
Overskydende pladser
tilbydes Nordborg-folk
Fredag d. 2. juni til Sydfyn og Fåborg.
Afgang fra Oksbøl Kirke 0720
Rundstykker/kaffe kan købes på færgen.
0915 Rundvisning i Hillerslev Kirke ved
Ringe v. sognepræst Sigrid Hougaard.

Alberte Winding - i Oksbøl Kirke
den 18. juni kl. 1900
Kom med til en dejlig sommeraftenkoncert i Oksbøl, hvor vi med stolthed
vil præsentere jer for en af vore absolut
bedste sangerinder: Alberte Winding.
Alberte vil denne aften synge for os,
så vi mærker sommerens lys helt ind i
sjælen og det under akkompagnement af
guitaristen Andreas Fuglebæk.
Billetter á 150 kr. sælges ved kontakt
til Birgitte Romme tlf. 41 57 05 19 eller
broa@bbsyd.dk
Der kan også købes ved kirkedøren på
dagen, såfremt der er billetter tilbage.

1000 Gustav Schroll fortæller om sin
egn, sin slægtsgård og familiens gård i
Mecklenburg-Vorpommern.
1130 Frokost på Hotel Fåborg Fjord.
		
Øl og vand for egen regning.
1330 Fåborg Museum m. frokost, kaffe
og introduktion. Herefter frit valg til at
se museet eller gå tur i byen.
1515 Afgang mod færgen
1715 Hjemkomst
Pris: 250 kr. (betales i bussen)
Menighedsrådet betaler bus, entré + kort
og introduktion.
Tilmelding senest søndag d. 21. maj til
Birgitte Romme
41 57 05 19 - mail: broa@bbsyd.dk

OBS

Resten af året er der ingen parkeringsmuligheder ved præstegården.
Menighedsrådet
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Kalender

Fra 13. februar til 1. maj 2017

Døbte

Juni
02. kl. 0720
05. kl. 1400
14. kl. 1900
18. kl. 1900
Juli

Viede

August
09. kl. 1900 Menighedsrådsmøde
20. kl. 0900 Sogneudflugten
27. kl. 1030 Konfirmandindskrivning

Marianne Mindedahl Werner
og Michael Lysgaard Werner

Afdøde

Per Møllerskov
Margrethe Enghoff Petersen
Ellen Marie Hansen
Ellen Margrete Dons Andersen
Johanne Christine Nielsen
Kaj Keldorff
Hans Nicolai Jørgensen
John Kannegård Asmussen
Anton Ditlevsen
Karen Graversen

Oksbøl sogneudflugt
Friluft. i Nørreskoven
Menighedsrådsmøde
Alberte Winding, Oksbøl
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Nyhedskanal
Når dette blad foreligger, er der netop
blevet afholdt en sangkoncert i kirken,
som er blevet planlagt senere end det
tidligere blad.
Dette betyder, at vi ikke har kunnet
annoncere koncerten på bedste måde.
Hvis man er interesseret i at få den
slags meddelelser - eller påmindelser i
øvrigt - kunne det være en idé at sende
en mail til pobe@bbsyd.dk med beskeden ”tilmelding til kirkenyt”.
Din adresse vil blive lagret i en fællesmappe, der udelukkende bruges til
det beskrevne formål, og beskeder vil
blive udsendt som Bcc, hvorved listen
forbliver hemmelig for alle andre end
mig.
Venlig hilsen, Poul Berg

Personlige begivenheder og kalender

Maj
21. kl. 1030 Nb. Gospelkor v. gudstj.
31. kl. 1430 Saraswatipur-venner

Luna Schulz Schwab
Mie Bay Matthies
Juliane Schink Olsen
Emilie Bruhn Hjelm Nielsen
Mille Struensee Thumann Madsen
Malthe Christian Roth
Martin Jacobsen Johnsen
Ellen Guldin Henne
Luca Tilgaard Keldgaard

SOGNEPRÆSTER:
Heidi Sørensen Freund
Kirkebogfører/begravelsesmyndighed
Præstegården, Tontoft 3, 6430 Nordborg
Tlf. 20 49 66 79 mail: hfr@km.dk
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
DÅB
Henvendelse sker til kirkekontoret.

NP
Præstegårdsvej 1, Oksbøl, 6430 Nordborg
Tlf. 74 45 11 42 mail: @km.dk
Kontor- og telefontid: Man.- tor. kl. 12 - 13
samt efter aftale. ?dag er fridag.

NAVNGIVNING
Henvendelse til rådhuset senest
6 måneder efter fødselen.
KONFIRMATION
Konfirmation afholdes i 2018
den 8. 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
1430 - 1515 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.
10. maj (ved kirkedøren!)
14. juni, 9. august og 13. september

Konfirmandindskrivning
Søndag den 27. august
er der umiddelbart efter gudstjenesten
indskrivning af konfirmander fra Nordborg og Oksbøl Sogne for år 2018.
Helt nødvendigt er det at medbringe
dåbs- eller fødselsattest.
Vi tager en lille snak om, hvad der
vil komme til at foregå til konfirmandundervisningen, og samtidig drikker vi
en kop kaffe eller te med lidt småkager
til.
Jeg glæder mig til at hilse på jer.
Venlige hilsener
Heidi Sørensen Freund

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 5. august.

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

HF:
NP:
NN:
RR:
KH:
PG:

Heidi Sørensen Freund
Ny præst
Ukendt præst
Robert Ryholt
Kitty Hovgaard
Peter Grønløkke

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
21.
1030
5. s.e. påske
PG Højmesse
					
med Nordborg Gospelkor
25.
1030
Kristi himmelfart NN Højmesse + kirkekaffe
28.
1900
6. s.e. påske
NN Højmesse
JUNI
04.
1030
Pinsedag
HF Højmesse + kirkekaffe
05.
1400
2. pinsedag
Fælles friluftsgudstj. i Nørreskoven
11.
0900
Trinitatis søndag
NN Gudstjeneste
18.
1030
1. s.e. trinitatis
HF Højmesse
25.
1100
2. s.e. trinitatis
Præsteindsættelse
JULI
02.
1030
3. s.e. trinitatis
HF Højmesse
09.
0900
4. s.e. trinitatis
NP Gudstjeneste
16.
1030
5. s.e. trinitatis
HF Højmesse
23.
0900
6. s.e. trinitatis
NP Gudstjeneste
30.
0900
7. s.e. trinitatis
RR Gudstjeneste (lukket i Oksbøl)
AUGUST
06.
0900
8. s.e. trinitatis
KH Gudstjeneste i Oksbøl
13.
1030
9. s.e. trinitatis
HF Højmesse m. kirkekaffe
20.
0900
10. s.e. trinitatis
NP Gudstjeneste
27.
1030
11. s.e. trinitatis
HF Højmesse med efterfølgende
					
konfirmandindskrivning

