Nordborg Kirke
57. årg.

Tidens tand har skadet stenene siden opsættelsen, men først, da der
blev begået meningsløst hærværk på den store sten, blev sagen taget
op. Nu står stenene i glasbokse med fugt- og temperaturregulering.
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2015
Da Harald Blåtand
holdt Danmark over dåben

August

»Kong Harald bød gøre disse kumler efter Gorm sin fader og
efter Thyra sin moder, den Harald, som vandt sig hele Danmark
og Norge og gjorde danerne kristne.«
Sådan lyder indskriften på den store Jellingesten. Den blev rejst af
Harald Blåtand i cirka 965 og er blevet et nationalt symbol og bruges
i det danske pas. Haralds sten er dog ikke den eneste. Tæt på står den
lille Jellingesten, Gorms sten. Men det er Haralds runesten, der stadig
samler størst opmærksomhed og interesse.
Fredag morgen den. 12. juni holdt vores bus klar foran Oksbøl Kirke.
Destinationen var Jelling, arrangørerne var Oksbøl Menighedsråd.
Med folk fra både Oksbøl og Nordborg var stemningen på bussen
glad og munter denne smukke solskinsdag.
Ved Jelling Kirke blev vi modtaget af en dygtig og fortællelysten kirkeværge, som med stor indlevelse og en militærmands præcision (tidl.
befalingsmand på Sønderborg Kaserne) og omhyggelighed satte os ind
i både Jellingestenenes og Jelling Kirkes rige historie. Vores fortæller
understregede, at selv om Jellingestenen er blevet kaldt Danmarks

Artikel

Dåbsattest – idet det her hævdes, at Harald Blåtand gjorde danerne kristne – så
er denne kristning af danerne i høj grad
et uafsluttet projekt.
Efter rundvisningen ved stenene og i
kirken gik turen videre til Oplevelsescenteret Kongernes Jelling, som ligger
midt i det historiske monumentområde
omkring Jelling Kirke. Her fik vi en
nærmere gennemgang af vikingekongerne Gorm og Harald, deres runesten,
den store skibssætning og den gigantiske
palisade, der blev rejst for mere end
1000 år siden. Det var særlig en oversigtstavle over kristendommens historie
i Danmark, som tiltrak sig min opmærksomhed. Her kunne man, begyndende
fra året 965 og frem til i dag, følge kristendommens historie i Danmark. For
enden af denne tidslinje stod der: »Efter
mere end 1000 år: Mange danskere er
stadig medlemmer af folkekirken. Men
andelen falder…«
Disse tre punktummer til sidst – eller
tøveprikker, som de vist nok hedder –
antyder, at noget er uafsluttet. Men hvad
er det, som er uafsluttet? Er det faldet af
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folkekirkemedlemmer, som er uafsluttet og blot vil fortsætte? Er det Harald
Blåtands kristning af os danskere, som
er uafsluttet? Er den danske folkekirke
en synkende skude? Vil kristendommen
også de næste 1000 år være majoritetsreligionen i Danmark?
Spørgsmålene såvel som udfordringer
for folkekirken er mange. For de seneste
årtier er kristendommens rolle svækket
mere, end den nogensinde tidligere har
været: Den danske folkekirke mister år
for år medlemmer, og flere slår på tromme for en endelig adskillelse af kirke
og stat. Gad vide om det ikke er dette,
som de tre tøveprikker på tidstavlen over
kristendommens historie antyder?
I bussen hjemad, midt i al snakken,
leende folk og muntert selskab, kom
jeg til at tænke på, at kristendommen
altid kun er en generation fra at uddø.
Mister vi først troen og kristendommen,
er den svær at få tilbage. Da er det ikke
nok med de mange ideer, som har rod i
vores kultur eller med vores mange og
flotte kirkebygninger. Hvis vi forsømmer at give det videre, vi selv har fået,
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risikerer vi at miste den skat, vi har fået
givet. Nemlig troen på, at vi i dåben er
Guds elskede skabninger, hans børn,
som dagligt ønsker, at vi må leve i hans
kærlighed og være i lære hos ham.
Når vi som danskere er opvokset i et
land, der siden Harald Blåtands dage har
været kristent, kan kirke og kristendom
nemt blive taget som en selvfølge. Danmark er jo bygget på kristne værdier, og
det er en kristen kultur, vi lever i. Men
trods mange gode aktiviteter i kirken, er
kristendommen i virkeligheden kun én
generation fra at uddø.
Jeg tror, at tiden er til, at vi i højere
grad begynder at tage ansvar for vor tro,
begynder at tage vores kristendom seriøst og underviser vore børn og børnebørn i den. Sammen med andre kristne
må vi lære Gud at kende. Døbte, både
voksne og børn, må vi alle lære at være
kristne og være kirke sammen. Vi må
alle lære, hvad det betyder at dele liv og
hverdag med vores himmelske Fader.
Det er ikke nødvendigt at tro på Gud
for at komme til en gudstjeneste, men
den, der kommer til en gudstjeneste, ud-
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sætter sig selv for risikoen for at komme
til at tro på Gud. Måske – hvis du tør!
– skulle du udsætte dig selv for denne
risiko? Måske du skulle prøve at komme
til en gudstjeneste engang i mellem?
Måske du skulle prøve at bede Fadervor
med dine børn eller børnebørn? Måske
du skulle prøve at læse nogle af de fantastiske beretninger fra Bibelen? Måske
vi sammen skal prøve at forhindre, at
kristendommens historie her på Nordals
ender med tre punktummer ligesom på
tidslinjen over kristendommens historie
i Jelling?
Michael Zülow

Tilbageblik på sognedagen

Sognedagen

Der er gået 14 måneder, siden jeg tog
mig sammen til at ringe til vores nye
biskop, Marianne Christiansen. At
ringe til biskoppen var for mig noget
usædvanligt stort. Ganske vist havde jeg
mødt hende nogle gange til møder og
lignende, hvor hun havde virket meget
sød og tiltalende, men dette at skulle
ringe hende op og være alene med hende
på linjen og spørge om ikke hun kunne
tænke sig at kommer her til Nordborg
en hel dag og være frontfigur til vores
sognedag, det var stort. Aldrig tror jeg
dog, at jeg har mødt et mere tiltalende
og roligt menneske. Vi blev hurtigt enige
om datoen den 31. maj i år.
Dagen oprandt, det pæne tøj var fundet
frem og skoene pudset, biskoppen mødte
op og blev modtaget af vores to præster
samt formanden og næstformanden.
Så var vi klar til højmessen. Kirken
var meget pænt fyldt op, og biskoppen
klarede højmessen til punkt og prikke
med en fuldstændig levende prædiken,
næsten som at sidde i biografen.
Så var sulten begyndt at melde sig,
men også på dette punkt virkede det
hele. Konfirmandstuen var fyldt til
randen, dog var der lige plads til, at
serveringsholdet bestående af Finn,
Lis, Inger, Poul og Tove kunne vimse
omkring og sørge for, at det kulinariske
blev ligeligt fordelt.
Jeg må sige, at biskoppen kan andet
end at prædike. Efter spisningen overtog
hun igen scenen med H.C. Andersens
eventyr; jeg vil tro, at i fald man uddelte
Oscars for bedste fortælling, så ville den
helt sikkert gå til Marianne.

Eventyrbogen, som Marianne havde fået som
barn, var kun med for ”et syns skyld” - når
publikum skulle se illustrationerne. Hun kunne alle historierne ordret udenad til folks
forbløffelse, undren og beundring.
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Aldrig har jeg oplevet noget lignende,
så hvis biskoppen en dag skulle få lyst til
at skifte branche, så er jeg sikker på, at
der er en skuespiller gemt i hende.
Uden at vi lagde mærke til det, var tallerknerne blevet udskiftet med kaffekopper og lagkage, så jeg må igen lade en
stor tak gå til de fem med forklæder.
Efter kaffen måtte vi igen gå den korte
tur over i kirken, hvor Karen Lawrence
havde inviteret til en lille koncert, hvor
hun havde taget fire af sine fantastiske
korpiger med. Hun spillede, og de sang
bl.a. Yesterday, så ikke et øje var tørt
hos tilhørerne.
Til sidst måtte jeg sige farvel og et
forhåbentlig gensyn med vores biskop.
Vi kunne gå hjem og slappe af, medens
hun skulle til et nyt møde i Lübeck.
Karen spillede de to sidste numre af
koncerten, og vi sagde farvel og tak for
den dejligste dag i hundrede år.
Per Østergaard

Vi synger…

Vi fortæller…

i konfirmandstuen, og der serveres kaffe,
te og kage. Pris 20 kr. per person.
Bemærk vi er flyttet til torsdag eftermiddag kl. 14-16.

i konfirmandstuen, og der serveres kaffe,
te og kage. Pris 20 kr. per person.
Eftermiddage, hvor lokale gæster fortæller og viser fotos fra rejser, store
begivenheder, en særlig interesse eller
livsshistorie o.lign. kl. 14-16.

Torsdag den 20. august
… salmer af Svein Ellingsen

Torsdag den 24. september
Sophie Juel fortæller om og viser billeder fra sin nylige tur til Wittenberg.

Vi synger … og fortæller…

Torsdag den 22. oktober
… nye og gamle salmer
Torsdag den 10. december
… julesange og -salmer

Koncert

Søndag den 4. oktober kl. 16
Nordborg Sangforening (mandskoret)
og Duo Suonate
Duo Suonate består af sopran Katrine
Dyrehauge Roos og guitarist Lars Hedelius-Strikkertsen, der begge er uddannet ved Fynske Musikkonservatorium.
Mandskoret og duoen optræder både
sammen og hver for sig, og der venter
publikum en musikalsk oplevelse ud
over det sædvanlige.
Sammen med Katrine Dyrehauge vil
Mandskoret opføre bl.a. N.W. Gades: I
østen stiger solen op.
Musikudvalget

Sophie Juel har været i Wittenberg, men hun traf
ikke hovedpersonen. Det gjorde bladets redaktør
derimod på Vancouver Island i 2001. Her havde
Martin Luther nået sin ”voks-enalder” efter
mødet med Madame Tussauds.
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Torsdag den 19. november
Waldemar Lorenzen fortæller om sin
fars dramatiske oplevelser under Første
Verdenskrig som krigsfange i Frankrig
og flugten, som gik over Marokko.

Sogneudflugt

Sogneudflugt

Søndag den 6. september kl. 8.45
til Løjt Kirke og Løjtland
I år kører vi direkte til Løjt Kirke, hvor
vi vil deltage i gudstjenesten kl. 10.30.
Prædikanten er deres nye præst, Ditte
Sjelborg-Pedersen, der blev præsteviet
sammen med vores Michael Zülow.
Efter gudstjenesten går vi i deres flotte
sognegård, hvor vi drikker kaffe med
menighedsrådet. (Er du afhængig af lidt
ekstra nu, må du selv medbringe).
Derefter går vi igen i kirken sammen
med kirkeværgen, Erling Madsen, som
kan fortælle om den spændende bygning
og dens udsmykninger.
Herfra følger både han og præsten
med i bussen rundt på Løjtland, hvor
han kan guide os til spændende steder og
fortælle os om dem, som han har gjort
for tusinder andre gennem årene.
Klokken 14.30 ankommer vi til Kalvø,
hvor vi på badehotellet har bestilt en
god, gammeldags dansk middag.
Måske vil vi efterfølgende lige gå en
lille tur på stranden eller sidde på en sten
og nyde udsigten, mens maden sænker
sig? Solens nedgang kan vi ikke vente
på, så vi må nøjes.
Herefter vil Madsen gerne vise os Sikringsstilling Nord fra Første Verdenskrig, Knivsbjerg og endelig et afsnit af

Den gamle Hærvej. Herefter vil vi tage
afsked med Erling og Ditte og begive
os hjemover.
Da Oksbøl var på sin sogneudflugt,
havde de inviteret folk fra Nordborg
med, så hvis vi ikke selv kan fylde bussen, vil vi gøre gengæld her.
Afgang fra Præstegården kl. 8.45
og eventuel opsamling i Oksbøl kl. 9.
Prisen bliver 200 kr. pr. person (uden
drikkevarer til middagen).
Af hensyn til busstørrelse og badehotellets kok skal vi have tilmelding senest
fredag den 28. august til
Helga Komischke på tlf. 74 45 05 20.

Kirkegårdsvandring
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Tirsdag den 18. august kl. 19 til ca. 21
Vi mødes i kirken kl. 19, hvor vi indleder
med en sang. Herefter fortæller kirkegårdsleder Finn Nicolaisen Ernst om
den nye plan for kirkegården.
Derefter går vi en tur inden for diget,
hvor Finn vil guide os kyndigt igennem
de nuværende afdelinger og fortælle om
igangværende og planlagte arbejder.
Efter en times tid samles vi i konfirmandstuen til kaffe og hyggelig samtale,
hvorunder der bliver mulighed for at
stille uddybende spørgsmål.
Arrangementet er gratis, og ingen tilmelding nødvendig.
Sophie Juel

Allehelgenssøndag

Hubertusgudstjeneste

Høstgudstjeneste

Søndag den 13. september kl. 10.30
Til den traditionsrige høstgudstjeneste
medvirker ungdomskoret v. organist
Karen Lawrence og Nordborg Sangforening v. dirigent Hans Pors Simonsen.
Vi har valgt ved takken for høsten
og for alt det gode, vi oplever og får i
hverdagen at samle ind til en god sag,
i år Nyreforeningen, der er en patientforening, der varetager interesserne for
nyre- og urinvejssyge, pårørende og donorer. Foreningen blev stiftet i 1975 og
har i dag ca. 5.500 medlemmer fordelt
på 16 lokale kredse. Gennem en fond
støtter man forskning på området.
Efter kirken samles vi i konfirmandstuen til kaffe. Her vil Edith Nielsen,
Havnbjerg, formand for Nyreforeningen
i Sønderjylland, fortælle om arbejdet.
Kaffen er gratis, men vi håber, at
alle vil støtte den gode sag. Der bliver
samlet ind i kirkebøsserne på dagen og
i ugerne før og efter samt ved mødet i
konfirmandstuen. Vi håber, at I vil støtte
pænt og kontant op om arrangementet!
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Tirsdag den 3. november kl. 19
Sankt Hubertus og jagthornsblæsere
forbinder man vel umiddelbart med
herrer i røde jakker højt til hest. På Hubertusdagen afholder vi i samarbejde
med Alsjægerne en festlig gudstjeneste
bygget op om Sankt Hubertus, jægernes
skytshelgen. Alsjægerne står denne dag
for pyntning af kirken med jagttema.
Den musikalske ramme for aftenen
sættes af Sønderborg Blæsegruppe,
organist Karen Lawrence og kirkens
ungdomskor.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på et lille glas og en pindemad i
våbenhuset.

Særlige gudstjenester

Søndag den 1. november kl. 10.30
Vi mindes vore døde, og navnene på
dem, der er gået bort i løbet af det forgangne år, læses op.
Efter gudstjenesten er der kransenedlæggelse ved mindestenen for Første
Verdenskrig.
Derefter er der kirkekaffe i konfirmandstuen, hvor alle er meget velkomne. Ingen tilmelding nødvendig.

Aktiviteter

Familiedag

Ulvetime

Søndag den 16. august kl. 10.30
Børnegudstjeneste v. Michael Zülow.
11.30 til 14
Efter gudstjenesten kan familien samles, slappe af ved præstegården og lade
børnene lege i trygge rammer.
Der vil være forskellige aktiviteter i
haven og konfirmandstuen med lege,
sjov og spas. Der vil være kreativt værksted, man kan lave popkorn over bål og
deltage i quiz-løb om kirke og kirkegård,
der kan udløse præmier.
Fra 12.30 vil der være mulighed for
at købe pølser fra grillen, kage og kaffe
eller vand.
Michael Zülow

Ulvetimen er Nordborg Kirkes tilbud til
børn og familier. Vi mødes til en kort
børnegudstjeneste i kirken og spiser
derefter sammen.
Gudstjenesten retter sig særligt mod
de 5 til 9-årige, men børn i alle aldre
og deres forældre og bedsteforældre er
velkomne. Ulvetimen er åben for ALLE,
og ingen tilmelding er nødvendig.
Datoer: 9. sept., 21. okt. og 18. nov.
Kl. 17.30 til ca. 18 børnegudstjeneste
Kl. ca. 18.15 til 19 fællesspisning

Santalkredsen

30. sept. kl. 14.30 i Konfirmandstuen.
Herefter sidste onsdag i mdr. sept.-nov.
Via breve følger vi livet på kostskolen
Saraswatipur i Bangladesh med 128 elever. Alternativt skulle børnene arbejde
hårdt til en ringe løn. Med en uddannelse
gennem Danmissions stipendieprogram
får disse børn en bedre tilværelse.
Der er kaffe til medbragt brød.
Ønskes kørelejlighed, kan du ringe.
Venlig hilsen
Inge Kjærsgaard og Inger Sørensen,
Tlf. 74 45 18 72.

Gospelkoncert

Tirsdag 27. oktober kl. 19.30
Nordborg Gospelkor synger traditionelle gospelnumre og introducerer nye
sange og salmer for de fremmødte,
under ledelse af Berit Falster.
Kirkens ungdomskor synger kendte
sange fra den populære popgenre og
organist Karen Lawrence leder ungdomskoret og akkompagnerer begge kor
gennem aftenens program.

Læs mere herom på nordborgkirke.dk
Se under fanen ”Aktiviteter”
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Døbte

Asta Werner Beenbjerg
Xander Kristian Hynding
Texas Rosenkrantz Kock
Saga Bjerringgaard Sindberg
My Rask Kallehave
Kamilla Kjær Petersen

Viede

Annette Bak Dreyer
og Kristian Dreyer
Velsignelse
Helene og Peter Poulsen
Krondiamantbryllup
Emmy Kirstine og Hans Lage

Afdøde

Marie Dahl
Hary Nielsen
Johan Johansen Hellesøe
Astrid Rathmann
Inger Caroline Bierbaum
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August
04. kl. 19.00
11. kl. 15.15
12. kl. 14.15
16. kl. 10.30
18. kl. 19.00
19. kl. 14.15
20. kl. 14.00

Menighedsrådsmøde
Ungdomskor 1. prøve
Optagelse i børnekoret
Familiedag
Kirkegårdsvandring
Børnekor 1. prøve
Vi synger

September
01. kl. 19.00
06. kl. 08.45
07. kl. 14.00
09. kl. 17.30
13. kl. 10.30
24. kl. 14.00
30. kl. 14.30

Menighedsrådsmøde
Sogneudflugt
Lion-strik + brød
Ulvetime
Høstgudstjeneste
Vi fortæller
Santalkredsen

Oktober
04. kl. 16.00
05. kl. 14.00
21. kl. 17.30
22. kl. 14.00
27. kl. 19.30
28. kl. 14.30

Koncert
Lion-strik + brød
Ulvetime
Vi synger
Gospelkoncert
Santalkredsen

November
01. kl. 10.30
02. kl. 14.00
03. kl. 19.00
18. kl. 17.30
22. kl. 11.30
19. kl. 14.00
25. kl. 14.30

Allehelgenssøndag
Lion-strik + brød
Hubertusgudstjeneste
Ulvetime
Kirkefrokost
Vi fortæller
Santalkredsen

December
05. kl. 14.00
10. kl. 14.00

Lion-strik m. vort brød
Vi synger

Personlige begivenheder og kalender

Kalender

Fra 5. maj til 19. juli 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.

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.

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. 74 45 48 85 – 29 92 64 30
formand@nordborgkirke.dk
Næstformand: Helga Komischke,
Tlf. 74 45 05 20 – 23 74 85 20
naestformand@nordborgkirke.dk

Kirkeværge: Inger Andersen
Tlf. 74 45 11 72 – 51 54 11 72
ipa@andersen.mail.dk
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Kasserer: Lis Dybsø
Tlf. 31 39 99 59
dybsoe@yahoo.dk
Øvrige medlemmer: se hjemmesiden

AUGUST
16.
10.30
11. s.e. trinitatis
MZ Børnegudstjeneste + fam.dag
23.
9.00
12. s.e. trinitatis
SJ
Højmesse
30.
10.30
13. s.e. trinitatis
MZ Højmesse
SEPTEMBER
06.
8.45
14. s.e. trinitatis
Sogneudflugt til Løjtland
13.
9.00
15. s.e. trinitatis
SJ
Høstgudstjeneste + kirkebil
20.
10.30
16. s.e. trinitatis
SJ
Højmesse
27.
9.00
17. s.e. trinitatis
SJ
Højmesse
OKTOBER
04.
10.30
18. s.e. trinitatis
SJ
Højmesse + kirkebil
11.		
19. s.e. trinitatis
Lukket pga. kalkning inde i skibet
Henvisn. 10.30
til Oksbøl Kirke
MZ Højmesse
18.
10.30
20. s.e. trinitatis
MZ Højmesse
25.
9.00
21. s.e. trinitatis
SJ
Højmesse
NOVEMBER
01.
10.30
Allehelgen
SJ+MZ Gudstj. m. krans, kaffe + bil
03.
19.00
Hubertusgudstjeneste m. hornblæsere SJ
08.
9.00
23. s.e. trinitatis
SJ
Højmesse
15.
9.00
24. s.e. trinitatis
MZ Højmesse
22.
10.30
Sidste s. i kirkeåret SJ
Højmesse + kirkebil + frokost
				
Tilmelding til frokosten senest 7. nov.
				
til Helga Komischke 74 45 05 20 eller
				
naestformand@nordborgkirke.dk
SJ: Sophie Juel
CL: Camilla Lauridsen
MZ: Michael Riis Zülow
Kollekter i Nordborg Kirke:
9. august - 30. august: Maria Døtrene - Kollund
6. september - 20. september: Nyreforeningen
27. september - 18. oktober: Danske Sømands- og Udlandskirker
25. oktober - 22. november: Y’s Men (lokal)
Brugere af kirkebilen bedes melde sig hos GF Taxi på tlf. 74 45 95 45
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
Ungdomskoret består af piger fra 5. klasse
og opefter. (Drenge er også velkomne!)
Koret medvirker i søndagens gudstjeneste og andre kirkelige handlinger, og
koristerne lønnes for hver tjeneste.
Har du lyst til at synge, er du velkommen tirsdage fra 15.15-16.15 til at være
med en tid, og korleder Karen Lawrence
vil sammen med dig derefter vurdere,
om du er klar til optagelse i koret.
Første korprøve: 11. aug. 15.15-16.15
Karen Lawrence tlf. 61 36 35 88
karen_lawrence@hotmail.com

Børnekorundervisningen er flyttet
til Nordals Skolens musiklokale.
Alle børn fra 0. til 3. klasse tilbydes
undervisning onsdage kl. 14.15-15 af
organist og korleder Christiane Wattenberg, og børn i 3., 4. og 5. klasse tilbydes
undervisning onsdage kl. 14.15-15 af
organist og korleder, Karen Lawrence.
Børnene undervises i træning af sangstemmen ved hjælp af div. 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.
12. august vil Christiane og Karen
være på skolen og tage imod interesserede, og første korprøve blive onsdag
den 19. august.
Christiane Wattenberg 50 82 81 76
Karen Lawrence 61 36 35 88

MENIGHEDSRÅDET

Fra sidste prøvedag inden sommerferien

har fastlagt afholdelse af offentlige
menighedsrådsmøder kl. 19.00
i Sognegården
1. september, 6. oktober.
3. november og 1. december.

udgivet af
Nordborg Sogns Menighedsråd
Michael Zülow (ansvarshavende red.)
Dette nummer er redigeret af
Poul Berg, Rønnebærvej 6, der gerne
modtager stof elektronisk på
pobe@bbsyd.dk
Deadline 29. oktober.

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