Nordborg Kirke
56. årg.

Lovet være Gud
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”Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse
fra de døde” (1. Pet. 1,3). Disse ord bliver læst i kirken, når man bliver
døbt - og på kirkegården eller i kirken, når man bliver begravet eller
bisat. Man kan sige, at vores liv som kristne mennesker bliver indrammet af dette vers fra Peters første brev.
”Lovet Være Gud!” Der er virkelig også grund til at sige tak, fordi
vores liv må blive indrammet af dåb og begravelse.
For begge steder får vi at vide, at vores liv består ikke kun af det
korte menneskeliv, som vi kan se med det blotte øje - men vores Liv
er også evigt. Vi har fået givet et levende håb om, at efter døden, dér
skal vi få lov til at blive levende igen.
I dåben blev vi genfødte til dette levende håb: Håbet om kødets opstandelse og det evige Liv. Og der er grund til at lægge særlig mærke
til en bestemt detalje: Der står, at Gud har i sin barmhjertighed genfødt
os til dette håb.
Det er altså ikke os selv, der har fundet på at håbe på evigt Liv efter
døden. Det er heller ikke os selv, der har udviklet evnen til at turde
håbe på opstandelsen fra de døde. Nej, det er Gud, som har givet os
dette håb!

Artikel

Det har han ikke gjort, fordi vi har
gjort os særligt fortjent til det; nej, det
har han gjort af barmhjertighed. Af
barmhjertighed har han genfødt os til
at kunne tro på kødets opstandelse og
det evige Liv. Det har han genfødt os
til i dåben.
Netop derfor er det godt, at vi i vores
Folkekirke - som i de fleste kristne kirker - har barnedåb. For præcis ved at
døbe børnene som små, illustrerer man
allerbedst, at det ikke er vores fortræffelige evner, men Guds barmhjertighed,
som skænker os troen på og håbet om
et evigt liv på en ny jord under en ny
himmel efter døden.
Nogle steder døber man først, når man
er voksen, for man skal jo mene noget
med det, man skal tro selv, siger man.
Andre steder lægger man hovedvægten
ikke på dåben, men på omvendelsen, på
fordybelsen i troslivet, for man skal jo
mene noget med det.
Men alt dette holder ikke, for det flytter alt sammen hovedvægten fra Guds
barmhjertighed over på vores fortræffeligheder og gode evner. Og vores
fortræffeligheder og gode evner slipper
altid op, når det kniber; det gør Guds
barmhjertighed ikke.
Derfor skal vi lægge mærke til, at
der i Peters første Brev står, at det er
Gud, som genføder os, og at han gør
det af barmhjertighed. Vi kan stole på
Guds nåde og barmhjertighed, som et
spædbarn skal kunne - og som regel
kan - stole på sine forældres kærlighed
og omsorg. Sådan begynder vores trosliv
i dåben som en genfødsel. Og som ved
en almindelig fysisk fødsel, er det noget,
som sker med en; noget, som man bliver

påført udefra: Det er ikke afhængigt af
én selv. Siden hen lærer vi så at tro det,
vi i dåben blev genfødt til.
Det er denne tro og dette håb, som
alle bliver mindet om, når der til vores
begravelse igen lyder de velkendte ord:
”Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi
fader, som i sin store barmhjertighed har
genfødt os til et levende håb ved Jesu
Kristi opstandelse fra de døde.”

Netop også ved livets afslutning har
vi brug for at blive mindet om, at i dåbens nåde er det ikke vores evner eller
handlinger, som har det sidste ord at
skulle have sagt; nej, dér er det Guds
barmhjertighed, som giver os Paradiset.
Det må vi have lov til at tro på.
Lovet være Gud!
Sophie Juel
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Den 14. september kl. 10.30
Årets høstoffer går til Julemærkehjemmet Fjordmark ved Kollund. Høstgudstjenesten bliver som altid en festgudstjeneste med sang- og musikindslag.
Børn og voksne med tilknytning til
Fjordmark kommer og fortæller for os
om julemærkehjemmet og den store
betydning, et ophold kan have for børn,
unge og deres familier.
I våbenhuset vil der være mulighed
for at købe forskellige ting til støtte for
julemærkehjemmet eller melde sig som
JulemærkeVen og støtte med et fast bidrag. (Se også side 6 om gaver).
Efter gudstjenesten er der kaffe og
kage i konfirmandstuen og amerikansk
lotteri som sidste år.
Alle indtægter ved køb fra Fjordmark,
bidrag i kirkebøssen og overskud fra
lotteriet indgår i høstofferet, så husk
kontanter.
Sophie Juel

Vi synger

… Grundtvig
Torsdag den 25. september kl. 18.30
til 20 i konfirmandstuen.
Vi synger et udvalg af Grundtvigs
salmer. Ind imellem fortæller sognepræst Sophie Juel og organist Karen
Lawrence.
Der serveres kaffe, te og kage.
Pris: 20 kr. per person.
… ønskesangen
Torsdag den 13. november kl. 18.30
til 20 i konfirmandstuen.
”Giro 413-aften” - Vi lader præstens studenterhue gå rundt og samler i den ind til
sognets svage familier og ensomme.
Ønsk din yndlingssang eller -salme fra
højskolesangbog og salmebog.
Der serveres kaffe, te og kage.
Pris: Gratis denne aften, da alle midler
gives til indsamlingen.
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… de nyeste salmer
Torsdag den 8. januar kl. 18.30
til 20 i konfirmandstuen.
Vi synger et udvalg af de nyeste salmer,
som endnu ikke er optaget i salmebogen.
Ind imellem salmerne fortæller sognepræst Sophie Juel og organist Karen
Lawrence.
Der serveres kaffe, te og kage.
Pris: 20 kr. per person.

Høst & sang

Høstgudstjeneste

Den store Krig for 100 år siden

Den 1. Verdenskrig
Nogle kan have undret sig over den
langvarige ringning med kun den ene
kirkeklokke, den dybeste i tonen, her for
nogle uger siden. Her kommer vi med
forklaringen.
Efter mordet på det tyske kronprinsepar den 28. juni 1914 opstod der mange
politiske forviklinger. Den 1. august
erklærede Tyskland krig mod Rusland.
Verdenskrigen var en realitet.
Krigserklæringen fik fatale følger for
vores landsdel, Sønderjylland. 15.000
sønderjyske mænd mellem 18 og 45 år
blev indkaldt til at gøre tjeneste i den
tyske hær.
Mange prøvede at flygte til Danmark
over Kongeåen, men åen blev hurtigt
bevogtet, så der var kun én mulighed
tilbage: at deltage i en krig, som man
ikke ønskede at være en del af.
5.000 kom ikke tilbage til deres kære,
andre kom hjem med ar på både sjæl
og krop.
For at mindes de mange ofre fra de fire
år, krigen varede efter begyndelsen for
100 år siden, har biskop Marianne Christiansen opfordret alle sogne i Haderslev
Stift til at ringe med den dybesttonende
kirkeklokke fredag den 1. august fra
kl. 11 - 11.30. Nordborg menighedsråd
valgte at efterkomme opfordringen.
På vores kirkegård er der en mindesten med fire plader med navnene på
de faldne. Allehelgenssøndag er der
tradition for, at menigheden følger med
præsten ud, når der lægges en krans ved
stenen efter gudstjenesten.
Helga Komischke

Allehelgenssøndag
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 fra prædikestolen.
Efter gudstjenesten er der kransenedlæggelse ved mindestenen for Første
Verdenskrig.
Derefter en let kirkefrokost i konfirmandstuen. Tilmelding til frokosten til
Helga Komischke tlf. 74 45 05 20.
Pris: 50 kr per deltager, og drikkevarer
kan tilkøbes.
Undskyld!
For dem, der bor så langt fra kirken, at
man ikke kan høre klokkerne, betyder
dette ingenting, men for naboerne er det
naturligt at forklare, hvorfor de alligevel
ikke hørte klokken 1. aug. Der var kommet en bisættelse til på samme tid.
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Gennem mange år har de forskellige
menighedsråd kæmpet en sej kamp mod
de sorte vægge, hvor kalken efterhånden
blev mørkere og grimmere.
Årsagen skal findes i opvarmningsmetoden med el. Hvis man kunne holde
en konstant temperatur i kirken, ville
problemet sikkert være løst, men det er
jo dyrt at have varme på hele ugen.
Sidste år tog man et afsnit, og nu kommer der igen en tur, hvor vi må undlade
at holde gudstjeneste en enkelt søndag.
Det er et kolossalt arbejde at rense væggene af - foruden at man skal have bænke
og andet inventar flyttet og afdækket inden man kan give nye kalklag.
Efter hver gang stiger humøret lidt,
og vi skammer os ikke så meget ved at
fremvise kirken, når den er hvid.
Poul Berg

Kirkens indre

Kalken er ikke kun til altervin

Gospelkor

Gospelkor

Man behøver ikke at ligne,
men vi prøver at efterligne!

Alle er velkomne i Nordborg Kirke fire
tirsdage i september, hvor organist og
korleder Karen Lawrence dirigerer og
instruerer i gospel og spiller orgelmusik, som passer ind i den klangbund,
koncerten baseres på.
Der er korprøver den 2. - 16. - 23. og 30.
september kl. 19.
Den 7. oktober kl. 19.30 præsenteres
arbejdet fra korprøverne for publikum.
Der er ingen optagelsesprøve. Kan du
lide at synge, er du velkommen.

Man kan forundret spørge, om den tekniske
udvikling kan fortsætte herfra?

Høstoffer

Det har vist sig som en god ide at arrangere gospelkoncerter to gange om
året, tidligt forår og efterår.

Fra koncerten i Oksbøl i foråret

6

Kan du undvære et par glas hjemmelavet syltetøj, syltede grønsager, saft eller
andet lækkert?
Har du måske noget håndarbejde
(grydelapper, puder, dækkeservietter,
osv. osv.) liggende?
Vil du plukke en kurv æbler, pærer
eller blommer til dagen, bage en kage
eller et brød?
Så overvej at give det til årets høstoffer
den 14. september. De indsamlede gaver
vil blive udloddet i amerikansk lotteri,
og hver en krone indsamlet på dagen gives til Julemærkehjemmet Fjordmark.
Hvis du ønsker at aflevere noget inden
selve dagen eller ønsker flere oplysninger, kontakt da sognepræst Sophie Juel
tlf. 20 49 66 79 eller præstesekretær
Annette Lorenzen tlf. 29 28 80 17.

Søndag den 5. oktober kl. 10.30 til 18
Turen går i år til Bov, hvor vi skal spise
på den charmerende over 400 år gamle
Kongelig Privilegerede Kro. Herefter
besøger vi Bov Museum, der er bygget
rundt om gården Oldemorstoft.

Børneklubben bliver til
ULVETIME!
I børneudvalget har vi valgt at lave nogle
ændringer efter sommerferien. Sidste
”almindelige” børneklubeftermiddag
bliver derfor fredag den 5. september
kl. 15.15 til 17.15, hvor vi tænder bål,
griller pølser og skumfiduser og leger
i haven.
Herefter ophører børneklubben som
klub. Aktiviteter for børn i sognet annonceres herefter fra gang til gang på
sms, hvis man tilmelder sig.

Samlingen rummer både gårdens og
lokalområdets historie, men også Museum Sønderjyllands afdeling om landbrugshistorie. Et spændende sted, som
vi glæder os til at besøge.

10.30 Højmesse i Nordborg Kirke
12.00 Afgang med bus fra Tontoft 3,
Konfirmandstuen
13.00 Middag på Bov Kro
14.30 Besøg med rundvisning på Bov
Museum - Oldemorstoft
16.30 Afgang fra Bov
Hjemkomst til Nordborg ca. kl. 18.
Pris per deltager 150 kr.
Tilmelding til Helga Komischke
senest den 27. september på
telefon 74 45 05 20 eller e-mail
helga.komischke@mail.dk
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Ulvetime!!
Onsdag den 1. oktober er der for første
gang ulvetime i Nordborg Kirke. Det er
for børn, deres forældre og bedsteforældre. - Næste gang er 5. november.
Vi begynder i kirken med en børnegudstjeneste og går derefter i konfirmandstuen og spiser aftensmad sammen. Det er gratis at deltage og ingen
tilmelding nødvendig.
17.00 Børnegudstjeneste
17.45 Fællesspisning
19.00 Slut
Vi indleder med to gange ulvetime i
efteråret og to gange i foråret. Man kan
tilmelde sig sms-service til ulvetime og
andre af kirkens børnearrangementer
så som julemusical, bedsteforældredag,
fastelavn, dukketeater osv.

Sogneudflugt og Det er for børn

Sogneudflugt

Familiedag
For børn, forældre og bedsteforældre,
konfirmander og alle barnlige sjæle!
Søndag den 17. august kl. 10.30
10.30 Børnegudstjeneste i kirken
11.15 Aktiviteter i præstegårdshaven:
KFUM-spejderne tænder bål,
laver lege og aktiviteter
Kreativbord
Quiz med præmier
12.30 Pølser fra grillen og sodavand
10 kr for pølse med brød
sodavand 5 kr
13.00 Præmier i quizkonkurrence
udtrækkes.
13.15 Musik og fællessang
14.00 Slut
Husk tøj efter vejret!

Aktiviteter

Santalkredsen

Santalkredsen mødes igen onsdag den
24. september kl. 14.30 i Sognegården.
Vi er en kreds af kvinder, der mødes
den sidste onsdag i måneden fra september til november og fra januar til maj.
I form af nyhedsbreve følger vi livets
gang på kostskolen Saraswatipur i Bangladesh. Skolen har 128 elever, der får en
grunduddannelse fra 1.-5. klasse.
Da Bangladesh er et af verdens fattigste lande, ville alternativet være, at børnene skulle arbejde hårdt som daglejere.
Med skolegang og uddannelse gennem
Danmissions stipendieprogram i det
offentlige regi får disse børn en chance
for at skabe en bedre tilværelse for sig
selv og familien.
Vi ønsker at hjælpe disse børn. Det
er meget vigtigt, at også pigerne får en
uddannelse.
Vi synger, snakker og hygger os med
oplæsning, film og foredrag og serverer
kaffe til medbragt brød.
Ønsker I kørelejlighed, kan I ringe.
Kom og vær med - du er rigtig hjertelig
velkommen!
Venlig hilsen
Dagny Johansen og Inger Sørensen
Tlf. 74 45 18 72.

Lion-strik
- før Mother Teresa
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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 følg. mandage kl. 14 - 16.15
i Sognehuset, Skolevej, Havnbjerg:
1. september (tag brød med)
6. oktober (tag brød med)
3. november (tag brød med)
1. december (vi giver brød)
Juleafslutning. Tag en lille pakke med.
Ønsker du kørsel, ring til
Bodil Rasmussen på 74 45 38 49
eller Solveig Berg på 74 45 06 70

Kalender
August
17. kl. 10.30

Mange af jer har sikkert fulgt med i den
skandale, der har rullet omkring Ugebladet Se og Hør, der muligvis har fået
adgang til personfølsomme oplysninger
igennem udbyderen af betalingskort
Nets, SAS, Rigshospitalet og mange
flere.

September
01. kl. 14.00
01. kl. 19.00
02. kl. 19.00
05. kl. 15.15
16. kl. 19.00
23. kl. 19.00
24. kl. 14.30

Det er en ubehagelig sag, hvis beskyldningerne er sande, da det ikke
blot er ”kendte og kongelige”, der har
fået oplysninger lækket, men også helt
almindelige danskere, der pludselig er
blevet ramt af en ulykke el.lign., der
sender dem i mediernes søgelys.
I den forbindelse er det blevet indskærpet de kirkebogsførende præster (såsom
undertegnede), at det er strengt forbudt
at offentliggøre navne på døde, viede,
døbte og konfirmander i kirkebladet.
Det er så at sige en privatsag, dermed
en personfølsom oplysning, om man er
død, blevet viet, døbt eller konfirmeret.
Man kan diskutere om det er en fjollet
og irriterende regel, ja, men lov er nu
en gang lov.
Vi arbejder på en løsning!
Konfirmander og deres forældre giver
ved indskrivning tilladelse til, at navne
og fotos offentliggøres i kirkeblad og
avis. Vi arbejder på en tilsvarende løsning i forhold til døde, viede og døbte,
men vi skal lige have de sidste detaljer
på plads. Vi håber at kunne have navne
med igen, måske allerede fra næste
kirkeblad.
Sophie Juel
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Familiedag

25. kl. 18.30
30. kl. 19.00

Lion-strik
Gospel øveaften
Menighedsrådsmøde
Børneklubben
Gospel øveaften
Gospel øveaften
Santalkreds
i konfirmandstuen
Vi synger ... Grundtvig
Gospel øveaften

Oktober
01. kl. 17.00
05. kl. 10.30
06. kl. 14.00
07. kl. 19.00
07. kl. 19.30
29. kl. 14.30

Ulvetime
Sogneudflugt
Lion-strik
Menighedsrådsmøde
Gospel koncert
Santalkreds

November
03. kl. 14.00
04. kl. 19.00
05. kl. 17.00
13. kl. 18.30
26. kl. 14.30

Lion-strik
Menighedsrådsmøde
Ulvetime
Vi synger ... ønskesang
Santalkreds julespil

December
01. kl. 14.00

Lion-strik

Personlige begivenheder og kalender

Døde, viede og døbte
i Nordborg Sogn

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.

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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GUDSTJENESTER
7. s.e. trinitatis
8. s.e. trinitatis
9. s.e. trinitatis
10. s.e. trinitatis
11. s.e. trinitatis

SJ
CH
SJ
CH
SJ

Højmesse + kirkebil
Frogudstjeneste
Familiedag
Højmesse
Frogudstjeneste + kirkebil

12. s.e. trinitatis
13. s.e. trinitatis
14. s.e. trinitatis
15. s.e. trinitatis

CH Højmesse + kirkebil
SJ
Høstgudstjeneste
Lovsangsgudstjeneste uden præst
SJ
Frogudstjeneste

onsdag
16. s.e. trinitatis
17. s.e. trinitatis
18. s.e. trinitatis
19. s.e. trinitatis

SJ
Ulvetime + aftensmad
SJ
Højmesse + kirkebil
CH Frogudstjeneste
SJ
Aftengudstjeneste
Lukket pga. kalkning inde i skibet

Allehelgen
onsdag
21. s.e. trinitatis
22. s.e. trinitatis
Sidste søndag
1. s.i. advent

SJ
SJ
CH
SJ
CH
SJ

Gudstj. m. krans og frokost + bil
Ulvetime + aftensmad
Frogudstjeneste
Højmesse
Frogudstjeneste
Højmesse + kirkebil
SJ: Sophie Juel
CH: Camilla Hansen

Kollekter i Nordborg Kirke:
17. august - 14. september:
Maria Døtrene
Høstgudstjeneste		
Julemærkehjemmet
21. september - 19. oktober:
Danske Sømands- og Udlandskirker
26. oktober - 23. november:
Y’s Men (lokale)
30. november - 21. december (advent): Børnesagens Fællesråd
22. december - 1. januar (jul og nytår):
Bladet kan læses på nettet en uge eller to før omdelingen på nordborgkirke.dk
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Gudstjenesteliste

AUGUST
3.
10.30
10.
9.00
17.
10.30
24.
10.30
31.
9.00
SEPTEMBER
7.
10.30
14.
10.30
21.
10.30
28.
9.00
OKTOBER
01.
17.00
05.
10.30
12.
9.00
19.
19.00
26.		
NOVEMBER
1.
10.30
5.
17.00
9.
9.00
16.
10.30
23.
09.00
30.
10.30

Kirkens børneog ungdomskor

Nordborg Kirkes ungdomskor
optager børn fra 5. klasse og opefter. 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 musicals.
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.

MENIGHEDSRÅDET

har fastlagt afholdelse af offentlige
menighedsrådsmøder kl. 19.00
i Sognegården
2. september - 7. oktober
og 4. november

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 24. oktober.

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