Nordborg Kirke
56. årg.

Café i Strasbourg. Radiolyden fra Hamborg resulterer i glædesudbrud,
oven i købet inden man ser det scorede mål på tv.

Glæd jer og græd
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November
2014

”Glæd jer med de glade, græd med de grædende!”
Romerbrevet kapitel 12,15.

I begyndelsen af juli var jeg på internationalt økumenisk seminar i
Strasbourg, hvor folk fra mange nationer og kirker rundt om i verden
diskuterede emner af kirkelig relevans. Deltagerne kom fra Argentina
og Uruguay, Tanzania, Filippinerne, Polen, Danmark, Finland, Italien,
Letland, Slovakiet, Ungarn, Østrig, Schweiz, USA, Estland, Frankrig
og Tyskland.
Tyskerne var ret godt repræsenteret ved det seminar, og den sidste
aften, hvor vi var samlet, nærmere bestemt den 8. juli, var der aftalt
fælles afslapning efter en hel uge med foredrag og diskussion i den
franske sommervarme. Målet var ikke at gå på restaurant eller museums besøg. Der skulle ses VM-fodbold! Alle var inviteret med til at
sidde og se semifinalekampen Tyskland-Brasilien på storskærm midt
i byen. Vi tog næsten alle imod tilbuddet.

Artikel

Deltagerne ved det 48. Økumeniske Sommerseminar i Strasbourg, 2014

Vi plantede os ved nogle borde uden
for en fransk cafe. Snakken gik, og der
lød alskens forskellige sprog. En del
bestilte et glas vin, en øl eller sodavand
og rettede øjnene mod skærmen. Da
programmet var på fransk, tog en tysk
kvindelig præst en ældgammel Nokia
mobiltelefon med indbygget antenne
frem, en telefon, hun altid havde med i
sit arbejde i Tanzania. Hun stillede den
ind på en tysk radiokanal, så de kunne
følge med i, hvad den tyske kommentator sagde under kampen. Det franske
sprog forstod de fleste tyskere jo ikke
perfekt, og de savnede deres eget sprog
med alle de sjove kommentarer, en sådan kamp gav med sig.
En ung tysk præst blev den, der højt
rapporterede, hvad kommentatoren
sagde. De sjove kommentarer blev
der grinet af, men der var også irritation at spore. Radioen var hurtigere i
sendesignalet end fjernsynets direkte
program fra Brasilien. Hver gang, der
var optræk til et opløb eller et mål, så
var radioen mere direkte end fjernsynet,

hvilket resulterede i, at alle sad og var 3
sekunder foran i viden, inden man så det
på skærmen. Således også med hensyn
til målene…
Det første mål røg jo allerede efter ca.
11 minutter ind i brasilianernes net…
Der kom spontant hurraråb og klapsalver fra tyskerne. Nogle 10 minutter
senere kom det andet mål, og én rejste
sig i stolen af begejstring. Snart kom det
tredje mål… Tyskerne var nu forbavsede, glade og forvirrede… Det kunne
ikke være sandt, tre mål så hurtigt! Nu
måtte der snart komme noget modspil
fra de frygtede brasilianere… men nej,
Brasilien havde intet held og manglede
Neymar. Ind røg snart det fjerde mål hos
brasilianerne. Der blev hvisket blandt
os alle.
Med ét havde stemningen ændret sig.
Hurraråbene var der ikke flere af. Der
blev tysset på hinanden mellem tyskerne. Nu var det ikke sjovt mere.
”Nu må der da ske noget,” sagde en,
”det kan da ikke være rigtigt - de må
da svare igen!” Det femte mål røg ind
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Julearrangementer
December

Tirsdag den 16.
Kl. 9.30 Julegudstjeneste for dagplejerne
i Nordborg v. Sophie Juel
Kl. 9.30 Julegudstjeneste for Lilleskovens Børnehave i Oksbøl Kirke. Bedsteforældre velkomne! v. Camilla Hansen
Kl. 13 Julegudstjeneste for Værkstedet
Østerlund v. Camilla Hansen i Nordborg
Kirke.
Onsdag den 17. kl. 9.30 Julegudstjeneste for Kulturbørnehaven og Nordborg
Børnehave - Bedsteforældre velkomne!
v. Sophie Juel
Torsdag den 18. kl. 10.30 Julegudstjeneste for Tangshave i Oksbøl Kirke.
Pårørende og frivillige er velkomne!
v. Sophie Juel
Søndag den 21. kl. 10.30 4. s. i advent
- de 7 læsninger v. Camilla Hansen
Mandag den 22. kl. 9 Julegudstjeneste
for Nordals Skolen - Bedsteforældre
velkomne! v. Sophie Juel
Onsdag den 24. kl. 14 Julegudstjeneste
for børn v. Sophie Juel
Kl. 16 Julegudstjeneste v. Sophie Juel
Torsdag den 25. kl. 10.30 - Juledag
Højmesse v. Sophie Juel
Fredag den 26. kl. 10.30 – 2. juledag
Højmesse v. Sophie Juel
Søndag den 28. kl. 10.30 - Julesøndag
Højmesse i Oksbøl v. Camilla Hansen
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Januar
Torsdag den 1. kl. 16 Nytårsgudstjeneste v. Camilla Hansen.
Efter gudstjenesten ønskes godt nytår
over et lille glas og et stykke kransekage.

Julekalender

efter yderligere 5 minutter. Ingen bestilte drinks. ”Det er ikke ok, det her.
Det er synd for brasilianerne,” sagde
en anden tysk kvindelig præst. ”Se,
nogle fans græder, og andre forlader
stadion! De må stoppe kampen!” Men
nej, der blev ikke stoppet nogen kamp.
Det sjette mål røg ind i 2. halvleg, og
nu var der helt stille. Det syvende mål
bragede ind i brasilianernes mål… der
blev ikke snakket mere, der var ingen
smil at spore hos nogen. Stemningen var
anstrengt. Lige indtil det brasilianske
hold næsten i sidste øjeblik fik et mål
ind hos tyskerne.
Da vendte stemningen sig igen til
glæde. En tysker sprang op af sin stol
og dansede, en anden slog knytnæven i
den anden hånd, og alle smilede. ”Yeah,
det var dejligt! Så fik de lidt medvind!
Det ville ikke have været til at holde ud,
hvis de ikke fik et eneste mål.”
Snart var kampen slut. Hvad skulle
man nu? På radioen kunne man høre, at
tyskerne derhjemme var i feststemning.
På skærmen kunne man se VM-lyset
blive slukket i brasilianernes øjne. 7-1
til Tyskland. Mange tyskere derhjemme
tog ud på gader og stræder for at fejre
sejren, i Hamborg, i Berlin, i München.
De tyske medier var fulde af sejrsrusen.
Men ikke os i Strasbourg. Stille, uden
råben eller sang og uden at gøre væsen
af sig gik alle hjem i seng.
Sådan var det i Strasbourg den aften.
Oplevelsen gav nye dimensioner til
Paulus’ ord i Romerbrevet. For her havde
tyskerne - og vi andre ligeså - glædet os
med dem, der var glade, og grædt med
dem, der græd...
Camilla Synnøve Hansen

Tilbageblik på familiedagen

Familiedag
Søndag den 17. august var der familiedag
i Nordborg Kirke, og forventningerne til
godt vejr var absolut til stede efter den
fine sommer, vi havde haft. Men den dag
ville vejrguderne det anderledes; regnen
stod ned i stænger.
Starten var i kirken, hvor der var en
kort gudstjeneste, og derefter foregik
resten i konfirmandstuen og udenfor.
Ude var det de blå spejdere Langesø
gruppe, der huserede. De havde slået et
stort telt, så der kunne laves bål. Man
kunne bage snobrød, pandekager og
poppe popkorn. Det muntre køkken var
også på plads. Indenfor kunne man lave
forskellige kreative ting.
Sulten kunne stilles med ringridere
med brød, som kunne købes, og dertil
drikkevarer.
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Alt i alt en meget vellykket dag, trods
regn.
Tak til alle som bidrog med, at dagen
blev god for både små og store.
Noget må have sat sine spor, for der
er blevet spurgt, hvornår sådan en dag
kommer igen.
Vi ses til næste år.
Inger Andersen

Fredslyset kommer til Nordborg
onsdag den 26. november ca. kl. 19.
Vi mødes ved Tangshave kl. 18, hvor vi
går ind og synger på plejehjemmet.
Kl. 18.30 går vi i optog gennem byen
til kirken, hvor vi kl. ca. 19 deltager i en
lille gudstjeneste for hele familien.
Fredslyset er et lys for fællesskab - et
lys for forståelse - et lys for fred og
venskab - et lys for tolerance - et lys
for nødlidende og ensomme - et lys for
aktivt hjælpende - en gave, som skal lyse
op i adventstiden - en gave til dig, så du
kan tænde et til glæde for andre.
Sct. Georgs Gildet Nordborg

Første søndag i Advent
Søndag den 30. november kl. 14
Børnegudstjeneste ved Sophie Juel
Vi går ind i kirkens nye år med en festlig
gudstjeneste for børn og barnlige sjæle.
Det første lys i adventskransen skal
tændes. Kirkens børne- og ungdomskor
medvirker.
Efter gudstjenesten er børn, forældre
og bedsteforældre velkomne i konfirmandstuen, hvor hvert barn kan lave en
juledekoration til at tage med hjem.
Der serveres varm kakao og kage.

Julekoncert i kirken

Julehjælp

Torsdag den 4. december kl 19
med deltagelse af Nordals Koret
og Nordborg Amatørorkester.
Koret vil synge traditionelle julesange
og -salmer, men også engelske carols.
Dirigent: Sebastian Clasen.
Orkesteret vil fremføre: Henry Purcell:
The old bachelor, Niels W. Gade: Barn
Jesus (solo), Händel: He shall Feed His
flock (solo) og Lascia ch’io pianga (solo),
J.S. Bach: Jesus bleibet meine freude og
Mendelssohn: Hark! The herald angels
sing (solo). Solist: Alice Daus, sopran.
Dirigent: Børge Larsen.
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Der er mulighed for at søge julehjælp fra
kirken for bosiddende i sognet. Midlerne
er begrænsede, hvorfor der vurderes fra
sag til sag. Ansøgningerne, der holdes
under præstens tavshedspligt, skal indeholde informationer om navn, adresse,
økonomisk situation og familieforhold,
og de sendes til sognepræst Sophie Juel,
Tontoft 3, 6430 Nordborg eller e-mail:
sojue@km.dk
Børnefamilier og medlemmer af Folkekirken har første prioritet.
Sidste frist for ansøgning om julehjælp
er fredag den 5. december.

Særlige arrangementer

Fredslyset

Tilbageblik på sognedagen

En dejlig dag
Den 5. oktober startede som så mange
andre søndage med højmesse i Nordborg
Kirke, men da denne sluttede, gik vi lige
over til en lille pause i Sognegården,
hvorefter vi satte os ud i den ventende
bus, hvor der desværre i år var lidt rigelig med plads på sæderne. Bussen var til
gengæld overfyldt med godt humør.
Efter en times kørsel ankom vi til den
Kongelig Privilegerede Bov Kro. Til
dem, som ikke har prøvet denne kros
danske hakkebøf, vil jeg gerne sige, at
den er et besøg værd. Efter den dejlige
middagsmad, sange og kaffe gik turen
nu den korte vej til Oldemorstoft Museum, hvor vi blev budt velkommen. Her
var man parat til at forklare og ledsage
med rundvisning. Til sidst kunne man se
folk samles i små grupper og diskutere
alle de gamle maskiner og redskaber,
som mange af os havde brugt i vores
spæde ungdom.
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Så kom tiden til, at vi måtte takke af
for et meget spændende besøg, en oplevelse, som man kunne høre mange af
gæsterne havde travlt med at diskutere
i bussen på vej hjem.
Vores flinke chauffør gav os en ekstra
en på opleveren denne dejlige, solbeskinnede efterårsdag, da han kørte rundt
om Kollund ned langs Flensborg Fjord
og Okseøerne og så hjem til Nordborg.
Klokken var præcis 18.00 som lovet,
da vi stod af ved Nordborg Præstegård.
En stor oplevelse rigere, som jeg tror,
alle deltagere har nydt, dog håber jeg, at
de næste år tager naboen med, så vi også
får alle sæderne i bussen fyldt.
Per Østergaard

Vi synger
… de nyeste salmer
Torsdag den 8. januar kl. 19 til 21
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.

Onsdag den 21. januar kl. 17
Børnegudstjeneste v. Sophie Juel
Vi skal høre om Josef og alle hans
brødre.
Måske har du søskende, måske er du
enebarn?
Hvad betyder det at have en familie?
Efter gudstjenesten er der fællesspisning i konfirmandstuen.

… vinterens sange
Torsdag den 19. februar kl. 19 til 21.
Som ovenfor.

Santalkredsen

Fastelavn

Søndag den 15. februar kl. 14
Børnegudstjeneste i Oksbøl Kirke
v. Sophie Juel og Camilla Hansen.
Alle børn fra Oksbøl og Nordborg opfordres til at møde op i udklædning.
Efter gudstjenesten er der chancer for
godter, hvis nogen kan slå tønden i stykker. Men der er også fastelavnsboller og
varm kakao. Tilmelding til sognepræst
Sophie Juel senest den 8. februar på tlf.
20 49 66 79 eller på e-mail:
sojue@km.dk
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Onsdag den 26. november kl. 14.30 i
Konfirmandstuen i Nordborg har vi
julespil, tag derfor en lille gave med.
Vi har ikke noget møde i december.
Vi starter næste år med følgende onsdage kl. 14.30: 28. januar, 25. februar,
25. marts, 29. april og afslutning med
kaffebord den 27. maj, mere herom i
næste kirkeblad.
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul
samt et godt nytår. På gensyn i 2015 alle er hjertelig velkomne.
Ønsker man kørelejlighed så ring blot.
Venlig hilsen
Inge Kjærsgaard og
Inger Sørensen, tlf. 74 45 18 72.

Ulvetime - sang og fastelavn

Ulvetime

Aktiviteter

Aktiviteter omkring og i kirken. Kirkegårdspersonalet arbejder på højtryk med
at vinterpynte gravstederne med grangrene, mens murermesteren bekæmper problemerne med de sværtede vægge. Restaureringen foregår i etaper, og denne gang
er det korpartiet, der kalkes. Ny takshæk er netop plantet rundt om kirkegården.
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Døbte

November
26. kl. 14.30
26. kl. 18.30
27. kl. 13.00

Ea Wind Collin Knudsen
Lucas Hougaard Sadolin
Malte Maroti Antunes
My Maria Møller Nissen

Viede

Bibs Hinrichsen
og Roar Hinrichsen
Lenette Romsøe Buhl
og Henrik Romsøe Buhl
Adriana Jansen og Torben Jansen

30. kl. 14.00

Santalkreds + julespil
Fredslyset, se side 5
Nb. Pensionistforenings
adventsgudstjeneste
Børnegudstjeneste

December
01. kl. 14.00
04. kl. 19.00

Lion-strik
Koncert i kirken

Januar
08. kl. 19.00
05. kl. 14.00
06. kl. 19.00
21. kl. 17.00
28. kl. 14.30

Vi synger …
Lion-strik
Menighedsrådsmøde
Ulvetime
Santalkreds

Februar
02. kl. 14.00 Lion-strik
03. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde
15. kl. 14.00 Fastelavnsgudstjeneste
for børn i Oksbøl
19. kl. 19.00 Vi synger ...
25. kl. 14.30 Santalkreds
Marts
02. kl. 14.00 Lion-strik
25. kl. 14.30 Santalkreds

Afdøde

Martha Liselotte Behrmann
Karl Heinz Nicolai
Svend Børge Lykke
Grethe Hansen
Christian Søllingvraa
Sofie Pallesen
Regnar Knudsen
Erik Martinus Lynge
Kristian Marcussen
Steen Juhler Schmidt
Søren Lindgren
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Om navne i Nordborg Kirkeblad
Jeg har været i kontakt med Haderslev
Stift og aftalt fremgangsmåde omkring
navne i vores kirkeblad. Der er derfor
i dette nummer og vil fremover være
navne på afdøde, viede og døbte i kirkebladet.
Sophie Juel

Personlige begivenheder og kalender

Kalender

Fra 1. august til 20. oktober 2014

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

Frogudstjeneste
Børne- og fam. gudstjeneste
Højmesse + kirkebil
Frogudstjeneste
De 7 læsninger
Børne- og familiejul
Julegudstjeneste
Julehøjmesse
Højmesse
Oksbøl Kirke
Nytårsgudstjeneste
Højmesse + kirkebil
Frogudstjeneste
Højmesse
Frogudstjeneste
Højmesse + kirkebil
Frogudstjeneste
Højmesse
Børnegudstjeneste og
tøndeslagning i Oksbøl
Frogudstjeneste
Højmesse + kirkebil
SJ: Sophie Juel
CH: Camilla Hansen

Kollekter i Nordborg Kirke:
30. november - 21. december (advent): Børnesagens Fællesråd
22. december - 31. december (jul): KFUMs Sociale arbejde i DK
1. januar (nytår): Bibelselskabet
4. januar - 15. februar: Blå Kors
22. februar - 8. marts: Folkekirkens Nødhjælp
Bladet kan læses på nettet en uge eller to før omdelingen på nordborgkirke.dk
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Gudstjenesteliste

NOVEMBER
23.
09.00
Sidste s. i kirkeåret CH
30.
14.00
1. s. i advent
SJ
DECEMBER
7.
10.30
2. s. i advent
CH
14.
09.00
3. s. i advent
SJ
21.
14.00
4. s. i advent
CH
24.
14.00
Juleaften
SJ
24.
16.00
Juleaften
SJ
25.
10.30
Juledag
SJ
26.
10.30
2. juledag
SJ
28.
10.30
Julesøndag
CH
JANUAR
1.
16.00
Nytårsdag
CH
4.
10.30
Helligtrekonger
SJ
11.
09.00
1. s.e. H3konger
CH
18.
10.30
2. s.e. H3konger
SJ
25.
09.00
Sidste s.e. H3k
CH
FEBRUAR
01.
10.30
Septuagesima
SJ
08.
0900
Seksagesima
CH
15.
10.30
Fastelavnssøndag
SJ
15.
14.00
Fastelavnssøndag
CH/SJ
					
22.
09.00
1. s. i fasten
CH
MARTS
01.
10.30
2. s. i fasten
SJ

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. 1516 i kirken og deltager i arrangementer
som f.eks. koncerter og musicals.
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.
Vikarierende korleder:
Berit Falster-Hansen
Tlf. 21 46 01 69

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
6. januar - 3. februar
og 3. marts

udgivet af
Nordborg Sogns Menighedsråd
Sophie Juel (ansvarshavende red.)
Dette nummer er redigeret af
Poul Berg, Rønnebærvej 6, der gerne
modtager stof elektronisk på
pobe@bbsyd.dk
Deadline 30. januar.

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