Nordborg Kirke
59. årg.

Hanne Lund hilser af efter indsættelsesfesten i Oksbøl den 25. juni.

Til syvende og sidst…
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August
Udtrykket til syvende og sidst betyder egentlig
2017
‘den allersidste af et overdrevent antal gange’.
Anvendelsen af tallet syv hænger sammen med, at det helt fra oldtiden
har været et helligt tal i både religion og folketro, måske på grundlag
af ugens syv dage. Man kan her blot tænke på begreber som de syv
dødssynder og verdens syv underværker samt faste vendinger som
for syv søren, min mund er lukket med syv segl, være i syv sind, i den
syvende himmel, vare syv lange og syv brede.
Sådan lyder forklaringen på den gamle talemåde på internettet, og
den passer fint for os, der nu for syvende gang af forskellige grunde
har ansat en præst, efter Preben Holm og Ole Werth Sørensen forlod
Nordborg og Oksbøl.
Når vi ikke nøjes med at skrive syvende, men også sidst, skyldes
det, at vi virkelig har troen på, at vi har det endelige ”hold” i de nu
samarbejdende sogne, også kaldet et pastorat.
Heidi Freund og Hanne Lund er i fuld gang med at lære hinanden
at kende, og sammen lover de os, at der nu kommer ’ro på bagsmækken’. Også en talemåde, der kan søges på nettet. Sammen kan vi alle
hjælpe til med, at det vil lykkes for dem og os.		
Poul Berg

Hanne Lunds hilsen til menigheden

Hjemme – ude – hjem!

I skrivende stund har jeg været her i godt
en måneds tid, og det, der overrasker
mig, er, at jeg finder så stor glæde ved
at kunne tale alsisk med jer, der fortsat
gør det. Faktisk har jeg lovet at holde
gudstjenester to gange om året, hvor
jeg prædiker på alsisk – men jeg lover,
at også I, der ikke kan ”e sproch”, vil
kunne forstå, hvad jeg siger.
Den anden ting, der overrasker mig,
er, at jeg har fået blik for den skønne,
alsiske natur. Da jeg boede her,
tog jeg det hele som en selvfølge – lagde ikke mærke til de
mange levende hegn, de skønne
stier og vejene, som slynger sig
så smukt i landskabet. Jeg har
allerede nydt den fine strand
ved Købingsmark og fundet
vej til Pøl, hvor både min hund
Mille og jeg nyder at gå lange
ture langs stranden. Selvfølgelig
har jeg også været i vandet ved
Lusig, hvor jeg som barn nød
at bade sammen med alle de
andre børn.
De første 17 år af mit liv
boede jeg på Elkiergaard i
Broballe sammen med mine
forældre og søskende. Jeg gik
i skole på Oksbøl Centralskole,
som nu er blevet til Oksbøl Friskole. Siden tog jeg rutebilen til
Nordborg, hvor jeg gik fra 8. til
10. klasse.
Da jeg begyndte på Handelsskolen i Sønderborg, flyttede
jeg ind hos min moster og on-

kel på Sønder Landevej. Siden har jeg
boet i USA, på Fyn, i København og på
Lolland, før jeg atter vendte tilbage til
udgangspunktet.
Ud over at have bevæget mig geografisk, har jeg også bevæget mig rundt på
forskellige arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. Jeg har altid levet
og handlet efter tanken om, at man skal
blive ved med at søge, indtil man føler
at være havnet det rigtige sted.

2

sammen med menighedsrådene og de
ansatte ved de to kirker og ikke mindst
med alle jer, der bor i vore sogne.
Mit håb og ønske er, at jeg kan få lov
til at virke som præst her, indtil jeg går
på pension.
Så på glædeligt gensyn til alle – både
i kirkerne og i præstegården – hvor alle
er velkomne. (Hvis I vil være sikre på
at træffe mig hjemme, kan I slå på tråden først). Gensynsglæden gælder ikke
mindst rundt omkring på veje og stier
for slet ikke at tale om, når vi mødes ved
forskellige arrangementer i de mange
foreninger, der byder på et hav af møder
og fester.
Jeg holder af at gå på husbesøg, så
sig bare til, hvis I ønsker, at præsten
kigger indenfor til en snak. Som I ved,
har præsten tavshedspligt, så hvis der
er stort eller småt, som I har lyst til at
dele med jeres sognepræst, så er jeg til
rådighed for samtaler.
Ligesom så mange andre holder jeg
af hverdagen… mest af alt holder jeg
af hverdagen, så jeg glæder mig til de
mange hverdage, som jeg forventer vil
fylde mit liv her sammen med jer, der
har boet her altid, og jer, der er flyttet
hertil, fordi her er godt at bo og leve.
Helt grundlæggende tænker jeg sådan,
at vi alle har Gud i ryggen og ikke på
nakken – det er for mig trygt og godt –
det kan give os mod til at vende os udad
imod de andre – det kan givet os kraft til
at sige ”pyt” igen og igen, når vi støder
på noget, som ikke helt går efter det, vi
havde forestillet os.
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Hjertelig hilsen
Hanne præst

Hanne Lunds hilsen til menigheden

Efter at have været omkring en kontoruddannelse, et bifag i dansk og en
læreruddannelse – så læste jeg teologi
og blev derefter præst. Endelig fandt jeg
den hylde, hvor jeg kan gøre brug af de
erfaringer og indsigter, som livet har
skænket mig.
De sidste 10½ år har jeg være præst
på Lolland, hvor jeg har være ene om
at passe to sogne samt de indsatte i arresten i Nakskov.
Da stillingen her i Nordborg-Oksbøl
Pastorat blev slået op, valgte jeg efter
grundigt at have tænkt mig om at sende
min ansøgning.
Naturligvis skal jeg vænne mig til,
at nu er vi to om at passe sognene, og
det vigtigste for mig er, at Heidi og jeg
finder gode samarbejdsformer, hvor vi
udnytter hinandens forskellige sider til
glæde og gavn for alle. Samarbejdet
imellem alle os ansatte ved de to kirker
ser jeg frem til med glæde, da det er
begyndt så godt.
Jeg skal også vænne mig til at skulle
samarbejde med to forskellige menighedsråd, men også dette samarbejde ser
jeg fortrøstningsfuldt på.
En stor glæde for mig er, at jeg nu har
muligheden for at skabe et samarbejde
med skolerne i vore sogne. Der, hvor
jeg kommer fra, var skolen nedlagt før
jeg kom.
Det med Gud og os handler i bredeste
forstand om at skabe fællesskaber på
tværs af etnicitet, sociale og sproglige
forskelle.
Mit ønske er at være med til at skabe
fælleskaber omkring vore to kirker,
både sammen med Heidi, som bor med
sin familie i Nordborg Præstegård, og

Luther-film og -foredrag

GRATIS BIOGRAFBESØG
Luther-film i Nordborg Bio
Lørdag den 16. september kl. 14
Samarbejdsudvalget for de fem nordalsiske sogne har muliggjort, at vi kan
komme ind og se filmen om Martin
Luther. (90 pladser, så meld til hurtigt)
Filmen er fra 2003 og instrueret af
Eric Till med Joseph Fiennes i hovedrollen. Navne som Alfred Moling, Peter
Ustinov og Bruno Ganz medvirker.
Filmen er en biografi over Martin
Luther, da han i 1500 tallet åbnede for
reformationen ved at oversætte Det ny
Testamente fra latin til tysk (senere blev
det så oversat til andre sprog).
Vi hører om de 90 teser, han slog op på
kirkedøren i Wittenberg, om de mange
fortrædeligheder, han måtte igennem, og
om hans forhold til nonnen Katharina
von Bora, som han blev gift med.
Pladsreservering: Birgitte Romme,
tlf 41 57 05 19 eller broa@bbsyd.dk
Med venlig hilsen
De fem nordalsiske menighedsråd
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Martin Luther
Onsdag 8. november kl. 19
Martin Schwarz Lausten
De fem nordalsiske menighedsråd indbyder i anledning af reformationsåret til
foredrag på Oksbøl Friskole på Spangsmosevej i Broballe om Martin Luther
ved tidligere professor i kirkehistorie
ved Københavns Universitet Martin
Schwarz Lausten.
Martin Schwarz Lausten er kendt i
såvel ind- som udland som en meget
spændende og indsigtsfuld fordragsholder.
Denne aften vil Lausten beskæftige
sig med emnerne: Hvad ville Martin
Luther / Opgøret med den katolske kirke
/ Luthers skyggesider / Reformationen i
Danmark / Den lutherske arv i dag.
Gratis entré.
Alle er velkomne,
og tilmelding er ikke nødvendig.
Kaffe og kage kan købes.
Vel mødt
De fem nordalsiske menighedsråd

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

Jubilæum i mandskabsstuen
Den 30. juni om formiddagen blev der
afholdt en lille fejring omkring kaffebordet i anledning af Birthe Lunds 10
årsdag som ansat ved kirkegården.

Foruden det øvrige personale deltog
også Lisbeth Simonsen, Per Østergaard,
Heidi Freund samt en fra medieudvalget.
På billedet herover ses Birthe og Finn
Ernst, der betragter en af gaverne.
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Babysalmesang

Babysalmesang

Forberedelser til den nye sognegård

Den nye sognegård

Af miljømæssige grunde skulle den gamle bygning sandblæses, inden nedrivningen måtte begynde.
Derefter gik det hurtigt med at tygge sig gennem. En gravko er heldigvis ikke drøvtygger.

Undersøgelsens resultat
Skrevet af museumsinspektør
Pernille Kruse, Haderslev.

Efter lang tids venten på byggetilladelse
fik vi endelig lov. Vi havde udsat nedrivningen af konfirmandstuen, til vi kunne
begynde at opbygge igen. Efter aftalen
med håndværkerne skulle sognegården
stå færdig inden jul.
Når der sker noget på interessante
steder, melder arkæologerne deres ankomst, idet de vil sikre sig (for)historiske
spor. Dette er oven i købet for bygherrens regning.
Museum Sønderjylland - Arkæologi
Haderslev mødte op med gravko og
skovle, og man fandt noget, der skulle
undersøges. Det betød afbrydelse i
byggeprojektet, hvorfor indvielsen nok
bliver forskubbet til næste år.
Arkæologerne har nu sluttet arbejdet,
men de stiller dog den betingelse, at
hvis der under det videre arbejde findes
noget ”mistænkeligt”, skal de underrettes. I givet fald afholder de dog så selv
udgifterne.

Udgravningen har påvist aktiviteter
af forskellig art fra forhistorisk og
historisk tid. Genstande, som f.eks.
halvmåneformet segl i flint viser, at der
har været en boplads fra senstenalder
eller tidlig bronzealder i nærheden af
udgravningsfeltet. En meget stor, aflang
kogestensgrube og et tykt lag kogesten
i lavningen dateres til yngre bronzealder eller begyndelsen af førromersk
jernalder.
Det er uklart præcis hvilke aktiviteter,
der har fundet sted her. Yderligere er
der fundet genstande, der kan dateres
til højmiddelalderen. Der er desværre
ingen anlæg eller bygningsrester, der
på nuværende tidspunkt kan relateres
direkte til disse fund, men tilstedeværelsen af genstandene viser, at der også i
denne periode var aktivitet umiddelbart
i nærheden af udgravningsfeltet.
Derudover har undersøgelsen påvist
mindst tre byggefaser fra historisk tid.
Bygningssporene udgøres af stolpehul-

PS. Inden trykning af bladet viser det
sig, at vi er nået rigtig langt, så lad os nu
bare se, hvad vi når inden jul.
		
Per Østergaard
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Det vides, at præstegården brænder i
1588 og 1643. Vi kan endnu ikke sige,
hvilken brand der er spor efter, men
efterbearbejdningen af fundene vil
sandsynligvis kunne kaste lys over dette
spørgsmål.
Formodentlig er denne yngste bygning
ikke resterne af præstegården. Et interessant, kvadratisk fundament på ca. 2x2
meter, der har siddet på ydersiden af huset, afslører, hvad bygningen har været
brugt til. Det drejer sig om fundamentet
til en skorsten, der grænser op til et rødbrændt lerlag. Dette viser, at bygningen
har haft funktion af et bagehus.
Denne udgravning er et eksempel på,
at selv et lille ”kighul” kan give et godt
indblik i de aktiviteter, der har [været] på
lokaliteten. Det er helt tydeligt, at husene
fortsætter ind under den eksisterende/
nuværende gårdsplads og omkring
præstegården.

Den nye sognegård

ler, syldsten, fundamenter, gulv- og
planeringslag. Det udgravede areal er
for lille til, at der kunne udskilles hele
bygninger. Det er helt tydeligt, at husenes udbredelse fortsætter ind under den
nuværende gårdsplads og mod vest.
De to ældste bygninger stammer fra
to forskellige faser og har en anden
orientering end den nedrevne bygning.
Den yngste bygning er nok den mest
interessante, idet den har samme orientering som den nu nedrevne og kan
relateres til denne. På baggrund af fund
fra planeringslag kan denne bygning
dateres til 16.-17. århundrede.
Arkæologerne har yderligere identificeret et brandlag i forbindelse med
den yngste bygning. Dette indikerer, at
huset enten er brændt ned eller er rejst
efter en voldsom brand. Denne detalje
er interessant i forhold til vidnesbyrd
fra skriftlige kilder. Første gang, præstegården nævnes, er 1543, hvor Erik
Madsen, som var sognepræst 1543-79,
bor i præstegården.

Saraswatipur

Diverse

Nordalsisk kirkestafet

Onsdag 13. september kl. l9-20
Oksbøl kirke er første indbyder
I løbet af det kommende år inviterer de
nordalsiske menighedsråd alle interesserede til at besøge vore fem kirker, hvor
lokale eksperter fortæller om kirken.
Peter Hellesøe fortæller om kirkens
historie, og Claus-Jørn Hjelm fortæller
og viser billeder fra kirkens indre, altertavle, prædikestol og døbefont m.m.
Ole Andersen giver en kort præsentation af kirkens orgel, og Jens Lynggård
Jørgensen er efterfølgende guide på en
kort kirkegårdsvandring.
Herefter er der kirkekaffe.
Alle er velkomne
Oksbøl Kirkes menighedsråd

Venskabsforening
Onsdag den 27. september kl. 1430
med kaffebord i Fangels Have 5.
Vi får besøg af sognepræst
Heidi Freund.
Vi mødes sidste onsdag i måneden.
Vi er en gruppe kvinder, der støtter
skolearbejdet for piger og drenge i Saraswatipur i Bangladesh. – Der serveres
kaffe og kage og vi synger, snakker
og hygger os med oplæsning, film og
foredrag.
Ønsker du kørelejlighed, kan du roligt
ringe til os på tlf. 74 45 18 72.
Du er rigtig hjertelig velkommen!
Venlig hilsen
Inge Kjærsgaard og Inger Sørensen

Møder i Oksbøl Sognegård
Onsdag 6. september kl. 14
Sognepræst Heidi Freund fortæller
og viser billeder om væsentlige stop og
åndehuller på sin vej til at blive præst.
Vi skal synge sange om at være på vej,
og til sidst fortælles om de pilgrimsveje,
der drager mange moderne mennesker.

kriger” Johan Rantzau, der som Chr. 3.’s
hærfører i den sidste borgerkrig i Danmark, ”Grevens Fejde”, banede vejen for
reformationen her i Danmark.
Rantzau var en adelsmand med mange
facetter. Han besøgte som ung Santiago i
Spanien, Henrik 8.’s England, var korsridder i Jerusalem, kyssede pavens fødder
og overværede rigsdagen i Worms, hvor
Luther blev anklaget for kætteri. Fortællingen vil kaste lys over tiden og åbne nye
perspektiver om reformationen.

Onsdag 4. oktober kl. 14
Sognepræst Torben Bramming, Ribe
Domkirke, fortæller om ”Den hellige
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Kalender

Fra 1. maj til 16. august 2017

Døbte

Viede

Louise Dahl Discher og
Marco Dahl Discher

Afdøde

Lilly Krogh Kjær-Christensen
Svend Erik Nielsen
Viggo C. Schmidt
Anette Marie Christensen
Christen Johannes Løbner
Jan Valdemar Garner
Pia Callesen
Henning Rasmussen Sadolin
Ulla Nielsen
Bodil Merete Erbs Schalech
Ole Møller-Olsen
Marie Sørensen
Bent Alex Poulsen
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September
06. kl. 1400
13. kl. 19-20
14. kl. 1900
16. kl. 1400
27. kl. 1430

Onsdagsmøde i Oksbøl
Kirkestafet (Oksbøl)
Menighedsrådsmøde
Luther-film i Nordb. Bio
Saraswatipur-venner

Oktober
04. kl. 1400
11. kl. 1900
25. kl. 1430
25. kl. 1930

Onsdagsmøde i Oksbøl
Menighedsrådsmøde
Saraswatipur-venner
Sange og salmer i Nordb.

November
08. kl. 1900
09. kl. 1900
23. kl. 1930
29. kl. 1430

Luther-foredrag i Oks.Fri.
Menighedsrådsmøde
Sange og salmer i Oksbøl
Saraswatipur m. julespil

Personlige begivenheder og kalender

August
27. kl. 1030 Konfirmandindskrivning
29. kl. 1830 Kirkegårdsvandring

Esther Marie Auguste Berg
Sophie Mølgaard Keller
Alberte Groth Keller
Emmelie Elgaard Christensen
Emilie Marie Jensen Johansen
Emilie Schou Korsholm
Mads Ernst Nicolaisen
Iben Egtved Sødequist

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.

Hanne Lund
Præstegårdsvej 1, Oksbøl, 6430 Nordborg
Tlf. 23 36 06 17 mail: hanl@km.dk
Træffetid i præstegården, når du har lyst.
For ikke at gå forgæves - ring gerne først.
Mandag er fridag.

NAVNGIVNING
Henvendelse til rådhuset senest
6 måneder efter fødselen.
KONFIRMATION
Konfirmation afholdes i 2018
den 8. april.

Kirken

Organist: Spørg på kirkekontoret
Tlf. 29 28 80 17
mail: anl@km.dk

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 8 - 10 og 14 - 16
Onsdag og fredag 8 - 10. Torsdag lukket
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 – 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

Nordborg Kirkes ungdomskor
Vi øver torsdage fra kl 15-16 i kirken,
men vi begynder onsdag d. 16. august.
Vi synger salmer, kanons og flerstemmige sange. Går du i 4. kl og opefter, er
du meget velkommen til at komme og
være med, hvis du har lyst til at synge.

Da vi er et kirkekor, deltager vi jævnligt i søndagens gudstjenester. Der er
mulighed for efter en oplæringstid at
tjene lidt lommepenge ved at deltage i
gudstjenesterne om søndagen.
Da menighedsrådet netop har ansat
en ny organistvikar fra 1. september,
Stine Möglich,
vil det være Stine,
der bliver korleder fra 1. september.
Med venlig hilsen
Birgitte Romme
korleder indtil 1. september
Tlf. 41 57 05 19

Kirkegårdsvandring

Tirsdag den 29. august kl. 1830
Vor kirkegårdsleder, Finn Nicolaisen
Ernst, står i spidsen for opgaven med
den vedtagne omlægning af ”haven”.
Det sker ikke over en nat eller uge,
men trinvis over et spand af år. Finn
har nu nogle år stillet sig til rådighed
for os, der gerne vil høre om projektet,
og det har været værdsat af de fremmødte. Vi mødes ved kirken.
Hilsen fra menighedsrådet.

MENIGHEDSRÅDET

har fastlagt afholdelse af offentlige
menighedsrådsmøder kl. 1900
I byggeperioden er det i
Oksbøl Kirkes konfirmandstue.
14. september, 11. oktober
og 9. november

Efterårets sange og salmer

Organist, kirkesanger og præster vil
fortælle om de enkelte sange og salmer,
før vi synger dem.
I pausen byder menighedsrådet på en
kop kaffe.

Formand Per Østergaard
Nordborgvej 1, 6430 Nordborg
Tlf. 29 92 64 30
formand@nordborgkirke.dk

»Nordborg Kirke«

I Nordborg Kirke foregår det
onsdag den 25. oktober kl. 1900

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 21. oktober.

I Oksbøl Kirke foregår det
torsdag den 23. november kl. 1900
Vi vælger forskellige salmer og sange,
så hvis du har lyst, er du velkommen
begge steder.

Bladet kan læses på nettet en uge eller to før omdelingen på nordborgkirke.dk
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Kirkegårdsvandring og kirkekor

Kirkens ungdomskor

Til høstgudstjenesten har vi inviteret Sønderborg Harmonikaklub for at gøre det ekstra
festligt. Der kommer seks på harmonika, en på bas og en på guitar.

GUDSTJENESTER

AUGUST
27.
1030
11. s.e. trinitatis
HF Højmesse med efterfølgende
					
konfirmandindskrivning
SEPTEMBER
03.
0900
12. s.e. trinitatis
HL Gudstjeneste
10.
1030
13. s.e. trinitatis
HF Højmesse + kaffe
17.
1030
14. s.e. trinitatis
HL Høstgudstjeneste + kaffe
24.
1030
15. s.e. trinitatis
HF Højmesse m. guldkonfirmation
OKTOBER
01.
1030
16. s.e. trinitatis
HF Højmesse
08.
0900
17. s.e. trinitatis
HL Gudstjeneste
15.
1400
18. s.e. trinitatis
HF Højmesse + kaffe
22.
0900
19. s.e. trinitatis
HL Gudstjeneste
29.
1030
20. s.e. trinitatis
HF Højmesse + kaffe
NOVEMBER
05.
1030
Allehelgen
HL/HF Gudstjeneste m. mindelæsning
og kransenedlægning
					
12.
0900
22. s.e. trinitatis
HL Gudstjeneste
19.
1900
23. s.e. trinitatis
HF Aftengudstjeneste m. gospelkor
26.
0900
Sidste s. i kirkeåret HL Gudstjeneste
HF: Heidi Sørensen Freund
HL: Hanne Lund

Brugere, der er afhængige af kirkebilen, bedes melde sig hos GF Taxi
på tlf. 74 45 95 45 inden kl. 12 dagen før.
12

PoBe sats & repro 21 41 16 32

Til høstgudstjenesten har vi inviteret Sønderborg Harmonikaklub for at gøre det
ekstra festligt. Der kommer seks på harmonika, en på bas og en på guitar.

