Nordborg Kirke
56. årg.

“Er jeg god nok?”
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Det er et spørgsmål, der plager mange af os. Tvivl, håb, svigt, kærlighed, nederlag, lykke, hverdag, fest… Alt det, der rummes i det sammensurium, der udgør vores liv. Vi skal helst være “på”.
“På”, når det gælder om at tjekke mails, Facebook, Twitter, Instagram, sms’er eller andre virtuelle ting.
“På”, når det gælder arbejdet eller skolen og uddannelsen, så vi har
en chance i det, politikere ynder at kalde konkurrencestaten.
Og vi skal være “på” i et privatliv, hvor det gælder om at være populær blandt kammeraterne, hvis man er ung - og måske mere om at
have styr på jobbet, huset, parforholdet, udseendet, fritidslivet, etc.,
hvis man er lidt ældre. Og er man nået den tredje alder, og kan man
ikke helt det samme som før, ja, så oplever mange det som uværdigt
at tage imod hjælp.
Engang sagde vi: “Du bliver, hvad du spiser,” men i dag siger vi så
også mere noget andet - eller i hvert fald ligger det tit implicit: “Du
er, hvad du gør” – “du er dine præstationer.”
Vi trænger til, synes jeg, at høre noget, der går imod den tendens i
vores samfund, der reducerer et menneske til det, det gør - det, det kan.
Bibelen tilbyder os et helt andet syn. Ja, den rummer en samfundskritik, vi har brug for: Først er der salmen fra Det gamle Testamente:

Artikel

(Gud,) når jeg ser din himmel,
dine fingres værk,
månen og stjernerne,
som du satte dér,
hvad er da et menneske,
at du husker på det,
et menneskebarn,
at du tager dig af det.
Mennesket er så lille. Vi oplever det
for alvor, når vi ser billeder fra rummet
af vores smukke, blå planet. Men alligevel er det Gud, der har skabt hver eneste
af os. Skabt os ud af sin kærlighed. Og
netop i det ligger vores værdi.
Professor K.E. Løgstrup, der var
en klog mand, har engang sagt, at vi
moderne mennesker bilder os selv ind,
at vi skylder os selv magten til at være
til, men sådan er det jo ikke. Du kan
ikke selv skabe dit liv - eller sikre det i
alle ender og kanter for den sags skyld.
Livet er givet til os, og det er egentlig
befriende, for det betyder, at vi og vores medmennesker har en værdi, ja, en
værdighed bare i det faktum, at vi er til.
Fordi du er dig, og jeg er mig…
Det er en værdighed, der er værd at
huske på både i vores private liv og i
vores moderne samfund!
Ethvert menneske er til syvende og
sidst Guds underfulde skabning. Og
læser vi så også brevet til kolossenserne,
ja, så hører vi, at verden er blevet til ved
Kristus. Det er lidt abstrakt, men det betyder, at Jesus så at sige er udgangspunktet og målestokken. Det betyder, at det
er ham, der viser os, hvad det betyder,
når der et sted i Bibelen står, at Gud er
Kærlighed. Han er den, der viser os det,
der fra begyndelsen var meningen med

Guds verden. Og det, som Gud lover os
at føre verden tilbage til.
Vi oplever det i glimt i vores liv: Det
sker, når jeg tumler rundt med min søn,
og tiden står stille.
Når en gammel veninde ringer, og et
venskab, vi troede var dødt, viser sig at
være levende.
Når jeg ikke har kræfter til alt det, jeg
“skulle”, og mennesker rækker ud med
hjælp og støtte.
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Når en gammel dame rækker mig sin
krogede hånd, og jeg ved, at det betyder
noget, at jeg sidder lidt hos hende.
Når en lille blomst i græsplænen nægter at give op, men blomstrer nu midt
om vinteren… Meningen med vores liv
- det, der giver mod og håb - ja, det kan
vi, lige meget hvad alverdens strømninger prøver på at fortælle os, ikke skabe
selv. Meningen bliver givet til os - den
kommer ude fra.
Og helt ærligt, så er det befriende - en
enorm aflastning for os moderne mennesker, der har så travlt med at fokusere
på os selv og leve op til samfundskravet
i sætningen: “Du er, hvad du gør!” – “Du
er dine præstationer!”
Et af de øjeblikke, der bliver rakt til
os - en af stjernestunderne - fortalte en
far til et dåbsbarn mig om for nylig.

Jeg spurgte forældrene: “Hvorfor
fremhæver Jesus de små børn? Hvad er
det, jeres lille purk kan, som er meget
sværere, når man er blevet stor?”
“Han kan skrige,” siger de som regel.
“Han kan også drikke mælk, gylpe,
fylde bleer og ikke mindst kalde glæde
frem…”
Sådan en lille størrelse kan mange
ting, men hvad er det, der er helt enestående for et spædbarn?
En far fortalte: “Den anden dag legede vi, og vores søn var kravlet op på
spisebordet. Så gik han hen ad det, til
han nåede kanten, og dér neden for på
gulvet lå jeg. Han kastede sig ud, og jeg
greb ham. Han vidste, at jeg ville gøre
det. Han havde tillid til mig.”

Foto med hænderne er taget af prisvindende
pressefotograf Annett Bruhn. JV.

Frivillig i sognegården og kirken?
Vil du en gang imellem dække op til
kirkekaffe? Bage en kage til et arrangement? Stille borde og stole op? Hjælpe
ved julemusical eller koncerter?
Eller kan og vil du bidrage med noget
helt andet?
Så kontakt gerne sognepræst Sophie
Juel, som er ved at udfærdige en liste
over frivillige. Det bliver noteret, hvilke
opgaver du kunne forstille dig at hjælpe
med, og hvor ofte (en enkelt gang om
året er også ok!!).
Skiv til Sophie på e-mail: sojue@km.dk,
ring eller sms 20 49 66 79, eller kontakt
Sophie efter en gudstjeneste.
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En hjælpende hånd i ny og næ kan være
en vigtig brik i det store puslespil.
Den skal være så velkommen!

Artikel

For den stolte far var det en stjernestund, men det er også et billede på,
hvordan vi må forholde os overfor Gud.
Vi må leve med en tillid til, at vi er elsket
som dem, vi er - fordi vi er… Ikke fordi
vi klarer eksaminer flot, fordi vi træner
fire gange om ugen, fordi vi har succes
på jobbet. Nej, vi er elskede, fordi vi er,
og vi må leve med tillid: En tillid til,
at vi er i Guds hænder. Tillid til, at vi
bliver grebet.
Det er den tro, vi er døbt til, for i dåben
giver Kristus os del i sin død og sit liv.
Han lover at være hos os alle dage indtil
verdens ende.
Sophie Juel

Menighedsmødet

Menighedsmødet den 5. marts

Det er blevet en tradition, at man inviterer menigheden til en årlig gennemgang
af kirkens forhold: hvad der er sket
forud, og hvad man påtænker i den kommende tid. Den side af sagen orienterede
formanden, Per Østergaard, om.
I Nordborg og Oksbøl har der været
meget at se til i det forløbne år, idet
samarbejdet stadig er under etablering.
Vi har i begge sogne fået nye præster,
og lykkeligvis kan de to rigtig godt sammen. De er begge unge og ivrige.
Herefter blev det regnskabsfører Helge
Nielsens tur til at orientere om den finansielle tilstand. Her var der visse ting,
der skulle justeres fremover, da der er
lavvande i kassen, som det let kan tage et
par år at rette op på. Der er med det nye
samarbejde mellem de to sogne opstået
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muligheder for besparelser. Det kan
være maskiner til kirkegårdene.
Netop besparelser ved samarbejde
var emnet for den indbudte taler, Helle
Blindbæk, der er formand for Gråsten,
Adsbøl og Kværs menighederne. For de
ansatte på kirkegårdene var det en fordel
(og glæde) at kunne samarbejde i større
enheder på hinandens domæner.
Helle Blindbæk kunne også fortælle
om usikkerheden omkring sammenlægningen af menighedsrådene forud for.
Om det store sogn ville dominere det
lille? Hun er selv fra det lille Adsbøl,
men blev formand også for Gråsten - til
stor undren for mange.
Mødet sluttede med ivrig spørgelyst
og diskussion, som det sig hør og bør.
Lis Dybsø

Pinsedag den 8. juni holdes der højmesse i Nordborg Kirke kl. 10.30
2. pinsedag afholdes der en almindelig gudstjeneste i Nordborg Kirke kl.
10.30, men der er også et andet tilbud,
som følger herunder:

Konfirmandindskrivning 2014/15

2. pinsedag

Indskrivningen finder sted i forbindelse
med gudstjenesten den 22. juni kl. 10.30.
Alle kommende konfirmander og forældre bedes deltage. Indskrivningsblanket
sendes ud via Nordals Skole ugen før.
Tidspunkt for konfirmationsforberedelse bliver tirsdage med
hold 1 kl. 14 - 15.30
hold 2 kl. 15.30 - 17
Holdinddeling sker i et samarbejde
imellem skole og præst, og holdlister og
dato for forældremøde udsendes inden
skolestart i august.
Der tages i holddelingen ikke hensyn
til andre fritidsinteresser. Her må familie og konfirmand prioritere, hvad man
helst vil.
Dato for konfirmationer i 2015:
Søndag den 12. april.

Mandag d. 9. juni kl. 14
Fælles udendørsgudstjeneste for de 5
nordalsiske menigheder i Nørreskoven
med Nordals-koret og band. Tag picnickurven med under armen og noget at
sidde på. Vi samles ved Nygaard.
I år er det sognene Svenstrup og
Egen, der er værter ved gudstjenesten,
og næste år bliver det Nordborg-Oksbøl
Pastorat.
Der arrangeres samkørsel for dem
i menighederne, der gerne vil med til
gudstjenesten, men har problemer med
at komme ud til Nørreskoven.
I de tilfælde bedes man henvende sig
til sognepræsterne Sophie Juel eller
Camilla S. Hansen, som koordinerer
kørslen for de to menigheder i Nordborg
og Oksbøl.
Hvis vejret holder sig pænt, vil det
blive en rigtig dejlig oplevelse.
Sophie Juel og Camilla Hansen
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Elever bosat i Havnbjerg Sogn,
konfirmeres fra Havnbjerg Kirke.

Særlige søndage

Pinse

Sognedag
Søndag den 25. maj kl. 10.30
Vi afholder vor årlige sognedag, der indledes med gudstjeneste ved vor tidligere
provst, Lorenz P. Christensen.
Derefter er der middag i konfirmandstuen kl. 12, inden vi kl. 13.30 går over i
kirken igen for at høre Karen Lawrence
give koncert på orgelet.
14.30 er vi tilbage ved kaffebordene,
inden vi kl. 15 skal høre foredrag om
krigen i 1864 ved Ejgil Skov, Sønderborg.
Kl. 17 afsluttes sognedagen, men inden
skal man lige huske at betale kr. 50, der
dækker forplejningen.
Tilmelding er nødvendig og rettes til
Helga Komiscke på tlf. 74 45 05 20.

Sommerkoncert

Koncert

Torsdag den 10. juli kl. 16.30
i Nordborg Kirke
Carsten Pedersen, guitar
spiller værker af: Bach, Scarlatti, Mangoré og Pujol. 		
Entré 25 kr.
Carsten Pedersen er uddannet guitarist
på Det Jyske Musikkonservatorium
samt på en lang række mesterkurser hos
bl.a. David Russell, Manuel Barrueco,
Costas Cotsiolis og Roland Dyens.
Carsten Pedersen fremfører et spændende og varieret koncertprogram på
guitar, som tidsmæssigt spænder fra
renæssancen til nutidig og moderne
klassikere.

Vel mødt
Menighedsrådet

Familiedag

Østerlund & Oksbøl

Så er det tid til indskrivning til konfirmationsforberedelsen 2014/15 for elever
på 7. klassetrin i friskolerne. Det gør vi
ved at invitere til en festlig gudstjeneste
i Oksbøl Kirke 22. juni kl. 10.30.
Man bedes medbringe konfirmandens
cpr.nummer og dåbsattest, hvis denne
haves. Informationer om konfirmationsforberedelsen vil blive forelagt af
sognepræst Camilla S. Hansen, og nogle
af dette års konfirmander vil hjælpe med
forplejningen til mødet.
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Søndag den 17. august afholdes der
for første gang familiedag i Nordborg
Kirke.
Alle børn med deres familier er velkomne. Børneklubben, gamle og nye
konfirmander er inviteret, bedsteforældre og børnebørn osv.!
Dagen begynder med familiegudstjeneste kl. 10.30. Herefter er der aktiviteter, lege, quiz, skattejagt m.m. og
mulighed for at købe pølser og sodavand
i præstegårdshaven ved konfirmandstuen.
Tilmeld jer gerne til sognepræst
Sophie Juel, e-mail: sojue@km.dk
eller sms 20 24 66 79
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Kirkegårdens forandring

Tornerosetilværelsen er afsluttet. I vinterens løb har kirkegårdspersonalet taget
hånd om den vildtvoksende plantevækst, der næsten fuldstændig skjulte kirken.
Nu er der genåbnet for synet til den statelige bygning. Nogle har brug for lidt tid
til tilvænning, men alle vil vist holde med os i, at det har pyntet. Der vil komme
en lille hæk op igen, når man finder ud af, hvilken slags det skal være.

For børn

Børneklubben

Fredag den 2. maj havde vi afslutning i
børneklubben. Vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor vi fik indbagte
pølser og cacaomælk, hvorefter Bodil
fra Nordjylland opførte et dukketeater
for os, der hed Guldlok i skoven. Både
børn og voksne hyggede sig. Det var så
afslutningen for denne del af året.

Børneklubben har til huse i Sognegården fra kl. 15.15 til 17.15, hvor vi leger og
laver spændende ting. Vi begynder igen
fredag den 5. september, og vi glæder os
til at se jer igen. Alle børn et velkommen
til at være med.
Med venlig hilsen
Børneklubbens medarbejdere
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Kalender

Døbte

Maj
25. kl. 10.30

Nicki Jacobsen Johnsen
Josefine Broe Nørgaard
Sofie Kathrine Jessen
Jonas Drost Kähler Hansen
Kian Neumayr Christensen
Thilde Wennerberg Madsen
Lia Wennerberg Madsen
Katrine Marie Rohr Seidelmann
Manuel Barsegyan
Henrik Barsegyan

Sognedag

Juni
03. kl. 19.00
08. kl. 10.30
09. kl. 10.30
09. kl. 14.00

Menighedsrådsmøde
Pinsegudstjeneste
2. pinsedag i kirken
Pinsegudstjeneste i
Nørreskoven
22. kl. 10.30 Konfirmandindskrivning i både
Nordborg og Oksbøl

Viede

Vielser - ingen

Juli
10. kl. 16.30

Sommerkoncert

August
05. kl. 19.00
17. kl. 10.30

Menighedsrådsmøde
Familiedag

September
01. kl. 14.00 Lion-strik
02. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde
05. kl. 15.15 Børneklubben

Før Mother Teresa
Nu Lion-strik

Afdøde

Magne Fredslund Schøler
Inga M.E. Drescher
Frank Jensen
Christine Lassen
Ruth Elisabeth Poulsen
Erik Lausen
Bodil Kolmos
Jonna Lauridsen
Alina Gertrud Kristiansen
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Da den indiske stat har nægtet at modtage gaver fra Danmark, blev vi nødt til
at finde et andet sted at aflevere vores
strikkede ting. Vi har fået forbindelse til
Lions i Nordborg, der nu modtager alt
og sender det videre til Letland.
Vi mødes igen d. 1. sep. kl. 14 - ca. 16.15
i Sognehuset, Skolevej, Havnbjerg.
Ønsker du kørsel, ring til
Bodil Rasmussen på 74 45 38 49
eller Solveig Berg på 74 45 06 70

Personlige begivenheder og kalender

Fra 15. januar til 1. maj 2014

SOGNEPRÆSTER:
Sophie Juel
(Kirkebogsfører/begravelsesmyndighed)
Præstegården, Tontoft 3, 6430 Nordborg
Tlf. 20 49 66 79 mail: sojue@km.dk
Ingen fast telefontid.
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 Hansen
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.

NAVNGIVNING
Henvendelse til rådhuset senest
6 måneder efter fødselen.
KONFIRMATION
Konfirmation afholdes i 2015
den 12. 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
Præstesekretær: Annette Lorenzen
mail: anl@km.dk

SOGNEBÅNDSLØSERE
bedes melde adresseforandring
til kirkekontoret.
KIRKEGÅRDSKONTORET
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
25.
10.30
5. s.e. påske
Lorenz Christensen Sognedag + bil
29.
10.30
Kr. Himmelfart
SJ
Højmesse
JUNI
1.
10.30
6. s.e. påske
SJ
Højmesse og kirkekaffe + bil
8.
10.30
Pinsedag
SJ
Højmesse
9.
10.30
2. pinsedag
SJ
Højmesse
9.
14.00
2. pinsedag		
Fællesgudstjeneste ved Nygård
15.
9.00
Trinitatis
CH Højmesse
22.
10.30
1. s.e. trinitatis
SJ
Højmesse og indskrivning af
					
konfirmander
29.
10.30
2. s.e. trinitatis
SJ
Højmesse + kirkebil
JULI
6.
9.00
3. s.e. trinitatis
SJ
Højmesse + kirkebil
13.		
4. s.e. trinitatis		
Nordborg lukket
13.
10.30
4. s.e. trinitatis
CH Højmesse i Oksbøl
20.		
5. s.e. trinitatis		
Nordborg lukket
20.
10.30
5. s.e. trinitatis
CH Højmesse i Oksbøl
27.
10.30
6. s.e. trinitatis
SJ
Højmesse + kirkebil
AUGUST
3.
10.30
7. s.e. trinitatis
SJ
Højmesse + kirkebil
10.
9.00
8. s.e. trinitatis
CH Højmesse
17.
10.30
9. s.e. trinitatis
SJ
Familiedag
24.
10.30
10. s.e. trinitatis
CH Højmesse
31.
9.00
11. s.e. trinitatis
SJ
Højmesse + kirkebil
SEPTEMBER
7.
10.30
12. s.e. trinitatis
CH Højmesse + kirkebil
14.
10.30
13. s.e. trinitatis
SJ
Høstgudstjeneste
SJ: Sophie Juel
CH: Camilla Hansen
Kollekter i Nordborg Kirke:
29. juni - 10. august:		
17. august - 14. september:
Høstgudstjeneste		
21. september - 19. oktober:

Kirkefondet
Maria Døtrene
Julemærkehjemmet (2014)
Danske Sømands- og Udlandskirker

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. Der
sker en naturlig oprykning til koret, hvis
man har deltaget i børnekor.
Har man ikke gået i børnekoret, forventes en prøvetid på en måned inden
permanent optagelse. Koret øver hver
onsdag kl. 15-16 i kirken og deltager
i forskellige arrangementer som f.eks.
koncerter og musical før påske og jul.
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.
Korleder: Karen Lawrence
61 36 35 88

Nordborg Kirkes børnekor
optager børn fra 2., 3. og 4. klasse. Koret
øver hver onsdag kl. 14-14.45 i kirken
og deltager i forskellige arrangementer
som gudstjenester, koncerter og musical
før påske og jul.
Børnekoret er et forskolekor til kirkens ungdomskor, som også medvirker
i samme arrangementer i kirken.
Repertoiret i børnekoret spænder fra
nye og traditionsbundne børnesange til
kirkens egen salmeskat: kendte kernesalmer og nye rytmiske salmer.
Kan du li’ at synge, og har du lyst til at
udvikle din sangstemme, er du velkommen i Nordborg Kirke. Undervisningen
er gratis.

MENIGHEDSRÅDET

har fastlagt afholdelse af offentlige
menighedsrådsmøder kl. 19.00
i Sognegården
den 3. juni - 5. august
og 2. september.

udgivet af
Nordborg Sogns Menighedsråd
Dette nummer er redigeret af:
Sophie Juel (ansvarshavende)
Indlæg sendes til Inger Andersen,
Bækgade 27 gerne elektronisk på
ipa@andersen.mail.dk
Deadline 23. juli.

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

»Nordborg Kirke«

