Nordborg Kirke
58. årg.

Sophie takker af…
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August

I et godt stykke tid har jeg jo vidst, at jeg skulle holde
2016
barselsorlov og har i den forstand forberedt mig på at
vige pladsen i en periode. Nu blev det så en anden afsked.
Ikke midlertidig, men permanent.
Det er gået hurtigt, ikke kun for jer, menighed, menighedsråd og
medarbejdere, der lige har skullet sluge nyheden, men også for Allan
og mig.
Et er at beslutte at søge et andet embede til så pludselig at stå med
det på hånden. Efter at nyheden blev offentliggjort, er jeg blevet stoppet
end del på mine veje rundt i Nordborg og Oksbøl. Der har været mange
spørgsmål, men - og dette er jeg utrolig taknemmelig for - også stor
forståelse for vores valg. Spørgsmål, som har gået igen, er: ”Jamen, I
er da glade for at være her, ik’?” og ”Hvad er det så, de kan derovre
på Sjælland, som er bedre end her?”
Hvis vi tager det sidste spørgsmål først, så er svaret: Der er ikke
nødvendigvis noget, som er bedre på Sjælland end her. Hvis der er
noget, man som præst hurtigt får indblik i, så er det, at verden sjældent
kun er sort eller hvid. Et af de største privilegier, man får som præst i
sin hverdag, er dette at blive inviteret ind i andre menneskers privatliv,
tanker og følelser, oplevelser og erfaringer.
Præsten og teologen K.E. Løgstrup har mange gode observationer,
og en af dem er denne, at der sker noget i det personlige møde imellem
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mennesker, når de står ansigt til ansigt.
At dér falder vore fordomme til jorden.
Dette får man bekræftet igen og igen
som præst.
Ham, man troede var en værre en, er
det måske også, men altid rummer og
er vedkommende mere end det. Og den,
som vi troede havde sit på det tørre, kan
rumme dybder af hemmelige sorger. Det
er sjældent et enten eller. Sådan er det
også med de valg, vi træffer, når vi har
muligheden for et bevidst valg. Vi gør
vort bedste i den situation, vi står i, men
det er sjældent, at valget er rent sort eller
hvidt, rigtigt eller forkert.
Sådan har det været for Allan og mig.
Et valg mellem to veje med hver deres
udfordringer og muligheder, og i dette
valg var den vej, som bragte os nærmere
på vor familie i hverdagen det udslaggivende. Det er ikke nødvendigvis det
rigtige valg, men for os føles det sådan
lige her og lige nu.
Dette er så også med til at besvare
det første spørgsmål. Vi har været og er
glade for at være her. Derfor vil jeg også
på Allan, Storms og egne vegne sige
en stor tak til alle de mennesker, som
har været der for os som familie, siden
vi flyttede hertil. Det gælder særligt
medarbejderne ved Nordborg og Oksbøl Kirker og kirkegårde: Tak ikke kun
for jeres dedikerede og professionelle
indsats i hverdagen, men tak også for de
utallige gange I har været der med hjælp
og støtte til os som familie!
Jeg håber, I alle ved, at Nordborg og
Oksbøl ikke blot har været et stop på
vejen for os. Stedet og de mennesker,
vi har mødt her, har været med til at
forme mig som præst og os som fami-
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lie, og vore minder om Nordals er fyldt
med taknemmelighed og glæde. Derfor
håber jeg også, I ved, at min tilgang til
Nordborg-Oksbøl Pastorat aldrig har
været halvhjertet, men at ligesom I har
villet noget med mig som præst, har jeg
villet mine to sogne. Om ikke andet, så
håber jeg, at de kampe og diskussioner
jeg har taget hen ad vejen, vidner om mit
engagement. Jeg havde i hvert fald ikke
taget dem, hvis jeg var ligeglad!
Der sidder folk ude i sognene, som
synes, det er de forkerte kampe, jeg
har taget, synes, jeg har gjort tingene
på den forkerte måde, ja endda været
præst på den helt forkerte måde. Det er
jo dem, som er rigtig glade i dag. Men
heldigvis for mig er jeg - eller jeg er i
hvert fald blevet - præst på den måde, at
man ikke er en god præst, hvis man ikke
bare engang imellem får trådt nogen
over tæerne.
En, som jeg gerne vil fremhæve i
denne sammenhæng, er menighedsrådsformanden i Nordborg, Per Østergaard.
”Per, tak for samarbejdet! Vi har bestemt
ikke altid været enige om vejen frem.
Sådan har det måske kunnet se ud ude

Så selvfølgelig tak til min kollega Camilla Lauridsen. Vi er langt hen ad vejen
enige om det teologiske og alt det andet,
men samtidig har vi to vidt forskellige
tilgange til præstearbejdet.
Det har ikke været uden udfordringer
for os, men vi har hele vejen igennem
begge villet sognene og hinanden, og det

har gjort den gode forskel. I Camilla har
jeg haft en inspirerende, kreativ, engageret og passioneret præstekollega. Jeg
ved, at Camilla vil passe godt på vore
sogne, og jeg ønsker hende og hendes
familie alt det bedste fremover.
Som afslutning siger jeg tak til alle de
mennesker, alle de familier, hvis sorger
og glæder jeg har fået lov til at dele.
Midt i alt det andet præstearbejde, så er
det alligevel det, jeg kommer til at tage
med mig: Mødet med, fortællingerne og
historierne fra så mange mennesker.
Jeg ved, at I vil tage godt imod både
Jette Colding Frederiksen, når hun begynder i juli, og en helt ny sognepræst,
når den tid kommer. Jeg håber, at fremtiden for Nordborg og Oksbøl Sogne vil
bringe udvikling ikke kun i det spirende
sognesamarbejde, men også at man vil
arbejde på at styrke det fælles ejerskab
af kirkerne. Gensidigt blive ved at minde
hinanden om, at det går begge veje. Præster, medarbejdere og menighedsråd har
ansvar for at lytte til sognene, få tingene
til at køre, men de kan ikke løfte alene.
Sogn og menighed får kun den kirke,
I gerne vil have, hvis I engagerer jer.
Kirken er og har altid været et fælles
anliggende. Opgaverne, mulighederne
og ideerne er mange, men hvis man
lægger alt, både ansvar og opgaver, over
på præster og menighedsråd alene, ja, så
bliver det i sidste ende også kun præsternes og menighedsrådets kirke. Kirke er
ikke noget, ”nogen er for os andre”, men
noget ”vi er sammen”.
Sophie Juel
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fra, men vi har taget uenighederne på
tomandshånd. Vi har kunnet acceptere
hinandens fejltrin, vi har kunnet sige
undskyld til hinanden, og vi har trods
vore forskellige ”nationaliteter” som
københavner og vendelbo været enige
om at finde løsninger, at gå uden om
forhindringerne i stedet for at skændes
om dem og til sidst kunnet bekræfte
hinanden i, ”at de eneste, som ikke laver
fejl, er dem, som ikke laver noget!”
I forlængelse heraf: Tak til begge
menighedsråd. Tak for kampene, tak for
grinene, tak for alt det, jeg har fået lov til
at have indflydelse på som præst.

Jettes indsættelse

Ny præst igen

På grund af provstens ferie måtte
formanden læse indsættelsesbrevene fra provst og biskop.

Nye præster igen og igen, vil nogen
sige. Kan de ikke holde jer ud? spørger
andre. Eller kan I ikke holde dem ud?
Det hele har altså en naturlig forklaring. Vi skiftede i Nordborg og Oksbøl
næsten samtidig to mandlige præster ud
med to unge kvindelige, og deri ligger
der en risiko. Andre vil kalde det en
chance. Fødselsraten er faldende blandt
danskerne, så derfor er det fint, at præsterne er med til at vise vejen frem.
Med stedfortrædere under barselsorlovene kommer vi op på fire ansættelser
i løbet af ingen tid. Som det fremgår af
foregående artikel endte det dog med, at
vi skal til at søge den femte til besættelse
af den ene faste sognepræstestilling.
Lige nu har vi sagt velkommen til Jette
Colding Frederiksen, der netop har rundet de 70 år, men hun har lovet, at hun
ikke vil bringe os i lignende problemer,
så vidt hun kan gøre noget til det.
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Her tænker nogle, at hun burde tage
den med ro, nu hvor hun har overskredet
aldersgrænsen for fast ansættelse.
”Jamen, jeg er da først lige begyndt!
Jeg blev færdig med studiet i 1998 og
fik første embede i 1999. Jeg kan da ikke
holde allerede nu!”
Jette har haft udgang fra sit plejehjem
for at læse, og senere er hun gået ind og
ud af fængslet.
”Ja, det med plejehjemmet var sådan,
at jeg fra at være leder gik over til fast
aftenvagt, så jeg kunne få læsetid, og det
med fængslet var som fængselspræst. Jeg
kunne altså gå, når jeg ønskede det.”
Vi må derfor forvente, at Jette har
god forståelse for de ældre i sognene,
og arbejdet blandt de mere tvivlsomme
eksistenser kan måske komme os andre
til gavn.
Vi ønsker dig hjerteligt velkommen.
Menighedsrådet

Jettes indsættelse

Formændene, tv. Per Østergaard fra
Nordborg og n.th. Oskar Lund fra
Oksbøl, havde pæne velkomsttaler og
gaver til Jette Colding Frederiksen.
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Julekoncert

A Merry Little Christmas – Marie Carmen Koppel

Julestemningen vil brede sig i Nordborg Kirke den 4. december kl. 16-18!
For denne dag gæstes byen af Danmarks
største stemme, Marie Carmen Koppel,
som vil give os en julekoncert helt ud
over det sædvanlige.
Marie Carmen Koppel er Danmarks
ukronede soul- og gospeldronning og
kendt for at give sine tilhørere musikoplevelser med nærvær, intensitet og
musikalitet på internationalt niveau.
Hendes uovertrufne sangteknik er bl.a.
inspireret af ophold i New York, hvor
hun fik den amerikanske gospeltradition
ind under huden. Med sin uforlignelige
stemme og musikalske feeling synger
hun sig helt ind under huden på sit publikum, og man går aldrig uberørt fra en
af hendes koncerter.

Marie Carmen Koppel har gennem
en årrække opbygget et stort og trofast
publikum og har haft stor succes bl.a.
med sit julealbum “A merry little Christmas”, som vi også skal høre musik fra i
Nordborg Kirke.
Marie Carmen Koppel akkompagneres af sin pianist Steen Rasmussen samt
sin bror Benjamin Koppel på saxofon.
Billetter købes på Ticketmaster.dk til
en pris af 215 kr. incl. gebyr.
Du kan evt. få hjælp til netkøb af billet
ved at møde op på kirkekontoret, Tontoft
3, tirsdag-torsdag mellem kl. 9 og 12
medbringende dit visakort.
Der er ikke nummererede billetter til
koncerten. Begrænset antal.
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Jette Colding
Frederiksen

Biografi

Den nye præsts egen præsentation:
Hvem er jeg?
Når I læser dette, er jeg for længst godt i
gang med mit arbejde som barselsvikar
for Sophie Juel. Hermed er jeg kommet
lidt langt væk fra hjemmet, da jeg bor
i Haderslev.
Egentlig er jeg også kommet meget
langt væk fra min hjemstav, som er
Slagelse. Som voksen blev jeg uddannet som diakon på Diakonskolen i
Dianalund og flyttede så til København,
hvor jeg fik arbejde på forskellige plejehjem.
I mange år arbejdede jeg som afdelingsleder på Frelsens Hærs plejehjem
i København, og det var også, mens
jeg arbejdede her, at jeg begyndte at
læse teologi, noget jeg havde ønsket i
mange år.
I 1999 var jeg færdiguddannet og
kunne søge en præstestilling i Sønderjylland. Herefter fik jeg 17 fantastisk
gode år som præst i Moltrup-Bjerning.
Da jeg var ked af, at mit præsteliv
skulle slutte på grund af aldersgrænsen,
som er 70 år, søgte jeg stillingen som
vikar i Nordborg-Oksbøl og var så lykkelig at få den.
Det er kort fortalt lidt om mig.
Med venlig hilsen
Jette Colding Frederiksen
Sognepræst
Formand Per Østergaard og pastor Jette Colding
Frederiksen poserer for et par fotografer efter
indsættelsen, hvor de fordeler øjenkontakten
ligeligt mellem cameraerne.
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Menighedsrådet orienterer:

13. september kl. 19 afholdes offentligt orienterings- og
opstillingsmøde til menighedsrådet i konfirmandstuen.

Dagsorden:
• Velkomst v. menighedsrådsformanden
• Valg af dirigent
• Fremlæggelse af dagsorden v. dir.
• Om året der gik og fremtidige opgaver
for det nye menighedsråd v. formanden
• Valg af stemmetællere
• Opstilling af kandidater til rådet
• Afstemning (hemmelig)
• Resultat af afstemning
• Valg af stillere til kandidaterne og

Koncert

kontaktperson (vælges blandt stillerne)
til brug for valgbestyrelsen og andre
interesserede
• Evt. aftale mellem stillere og kandidater vedr. supplerende kandidater
• Eventuelt.
Kandidatlister kan indleveres i perioden
20. til 27. september kl. 19.00.
Ved højmessen den 27. november – 1.
søndag i advent - kl. 10.30 præsenteres
det nye menighedsråd for sognet.

Santalkredsen

Vi begynder efterårssæsonen onsdag
den 28. september kl. 14.30 og herefter
onsdagene 26. okt. og 30. november,
hvor vi har spil, så tag en lille pakke
med. Der er ikke møde i december.
Indtil Sognegården er færdig, afholdes
møderne i Fangels Have 5.
Ønsker nogen kørelejlighed, kan I
roligt ringe til os.
Du er rigtig hjertelig velkommen!
Venlig hilsen
Inge Kjærsgaard og Inger Sørensen
tlf. 74 45 18 72.

Onsdag den 28. september kl. 14.30
Vi har i Santalkredsen hidtil støttet projektet ”Saraswatipur Boarding Schoole”
i Bangladesh gennem Danmission.
Danmission har nu trukket sig ud af
Bangladesh, men da vi gerne vil fortsætte vores støtte til skolen, er vi indgået
i en privat forening ”Saraswatipur Venskabsforening”. Formålet er at fortsætte
og udvikle Saraswatipur kostskole.
Kom og hør mere om hvad hele projektet går ud på.
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Kalender

Døbte

August
23. kl. 19.00

Clara Schink Hansen
Alma Schink Hansen
Christine Kortbek Jessen
Emil Skov Petersen
Jamie Koskinen Jørgensen
Nadine Nadia Sörnsen
Thea Roth
Thino Oliver Lindeman Sörnsen
Philina Saphira Dyrvig
Fry Petersen
Mark-Daniel Nielsen Wagner

27. kl. 08.30
September
05. kl. 14.00
13. kl. 19.00

Viede
Ingen

28. kl. 14.30

Lionstrik - brød med
Opstillingsmøde i konfirmandstuen vedrørende
menighedsrådsvalget.
Santalkreds

Oktober
03. kl. 14.00
26. kl. 14.30

Lionstrik - brød med
Santalkreds

November
07. kl. 14.00
30. kl. 14.30

Lionstrik - brød med
Santalkreds med julespil

December
04. kl. 16.00
05. kl. 14.00

Afdøde

Aase Rasmussen
Svend Aage Pedersen
Egon Feike
Bronislawa Egertsen
Jens Rasmussen
Hans Peter Sandvei Thomsen
Vera Matthiesen
Bodil Elisabeth Hansen
Thorkild Clausen
Svend Harry Clausen
Svend Hansen Carl
Irene Demuth

Januar
02. kl. 14.00
25. kl. 14.30
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Sangforedrag i kirken
v. Jens Rosendal og
Rasmus Skov Borring
Nordborg Kirkes udflugt

Julekoncert med
Marie Carmen Koppel
Lionstrik - vi giver brød
Tag en lille pakke med.
Lionstrik - brød med
Santalkreds

Personlige begivenheder og kalender

Fra 1. maj til 15. august 2016

SOGNEPRÆSTER:
Jette Colding Frederiksen (konst.)
(Kirkebogsfører/begravelsesmyndighed)
Bispegade 5 - 1. tv. 6100 Haderslev
Tlf. 20 49 66 79 mail: jkf@km.dk
Træffes bedst tir. - fre. fra kl. 12 - 13.
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.
Da flere af korsangerne nu skal på
efterskole, er der plads til nye korsangere – både piger og drenge, fra 5. kl.
og opefter.
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

MENIGHEDSRÅDET

har fastlagt afholdelse af offentlige
menighedsrådsmøder kl. 19.00
i konfirmandstuen.
I byggeperioden bliver det i Oksbøl
Kirkes konfirmandstue.

»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 21. oktober.

13. september opstillingsmøde.
11. oktober og 8. november
Formand Per Østergaard
Nordborgvej 1, 6430 Nordborg
Tlf. 29 92 64 30
formand@nordborgkirke.dk

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

Kirkens børne- og ungdomskor

GUDSTJENESTER

AUGUST
28.
9.00
14. s.e. trinitatis
JC Højmesse
SEPTEMBER
04.
10.30
15. s.e. trinitatis
CL Højmesse
11.
10.30
16. s.e. trinitatis
JC Høstgudstjeneste + kaffe + bil
18.
9.00
17. s.e. trinitatis
JC Højmesse
25.
10.30
18. s.e. trinitatis
CL Højmesse
OKTOBER
02.
19.00
19. s.e. trinitatis
JC Aftengudstjeneste
09.
10.30
20. s.e. trinitatis
CL Højmesse + kaffe + kirkebil
16.
9.00
21. s.e. trinitatis
JC Højmesse
23.
10.30
22. s.e. trinitatis
CL Højmesse
30.
9.00
23. s.e. trinitatis
JC Højmesse
NOVEMBER
03.
19.00
Hubertusgudstjeneste m. hornblæsere JC
06.
10.30
Allehelgen
CL / JC Gudstjeneste m. mindelæsning
og kransenedlægning + kirkebil
					
13.
9.00
25. s.e. trinitatis
JC Højmesse
20.
10.30
Sidste s. i kirkeåret CL Højmesse + kaffe + kirkebil
27.
10.30
1. s. i advent
JC Højmesse med præsentation af
					
det nye menighedsråd

Kollekter i Nordborg Kirke:
31. juli - 4. september: Maria Døtrene
Høstgudstjenesten: Hospitalsklovnene
18. september - 23. oktober: Danske Sømands- og Udlandskirker
1. oktober - 15. december (særindsamling): Julehjælp i sognet
27. november - 18. december (advent): Børnesagens Fællesråd
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

CL: Camilla Lauridsen
JC: Jette Colding Frederiksen

