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Der var engang en præst, der besluttede, han ville gøre noget andet til
en forandring, så i stedet for en prædiken gav han alle to stykker papir.
Det ene stykke havde overskriften: ”Problemet i denne kirke er…” og
det andet havde overskriften: ”Hvad denne kirke behøver, er…”
Folkene i kirken udfyldte papirerne og afleverede dem til præsten.

Artikel

Den næste søndag gav han dem resultaterne. På spørgsmålet om problemerne
i kirken stod der bl.a.: Der bør ikke være
kaffe i kirken - der skal være mere kaffe
i kirken - prædikenerne skal være kortere - prædikenerne skal være længere
- salmerne er forfærdelige - det er forfærdeligt, at vi ikke har flere salmer.
På papirerne om, hvad kirken behøver,
stod der bl.a.: Der skal ikke bruges flere
penge - der skal bruges flere penge på
gode stole. – Vi kan sikkert se det sjove
i denne beretning, men der er imidlertid
også noget andet, vi får øje på. Nemlig
hvor utilfredse de, som kommer i kirke,
virkelig er. Den manglende enhed, de
forskellige ønsker og visioner hos dem
er tydelig. Men menigheden havde glemt
noget langt vigtigere, nemlig at kirke
ikke handler om hverken prædikenens
længde, salmevalget eller stolene, men
om Gud og vores fællesskab med ham
og hinanden.
Jeg tror, at en stor hæmsko for menighedens liv og vækst er, at vi alt for
ofte kun beskæftiger os med, hvad vi
vil, og det er sjældent godt for os som
mennesker. Vi glemmer alt for ofte, at
kirke er noget, vi er sammen. Når mange
hører ordet ”kirke” i dag, så tænker de
på en bygning. Dette er ikke en bibelsk
forståelse af kirken. Ordet ”kirke” kommer fra det græske ord ekklesia, som
betyder en ”forsamling”. Ordet ”kirke”
handler i bund og grund ikke om en
bygning, men om mennesker.
I Paulus’ første brev til menigheden
i Korinth (kap. 12) sammenligner han
kirkens fællesskab med en krop, som har
mange kropsdele. Det betyder, at vi hænger sammen og har brug for hinanden,
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og derfor skal vi også værne om vores
forskelligheder. Ikke alle kan være øjne,
for hvad blev der så af høresansen? Ikke
alle kan være ører, for hvad blev der så
af synssansen, spørger Paulus.
Med billedet af en krop kan man
spørge, hvad vi da kan sammenligne
et menighedsråd med? Jeg synes, det
ligner et hjerte. Et velfungerende menighedsråd er som et bankende hjerte,
der sender blod og næring rundt i hele
legemet. Et menighedsråd forvalter store
værdier, og det er vigtigt, at de bliver
fordelt til gavn for hele kroppen, hele
menigheden. Enhver organisation har
en mission, noget, den er sat i verden
for. Missionen er organisationens eksistensberettigelse, og menighedsrådets
mission og store privilegium – som de
også skriver under på – er at skabe gode
vilkår for evangeliets forkyndelse og
for den kristne menigheds liv og vækst.
Men hvad betyder det i praksis?
For én ting er, at man som menighedsrådsmedlem skriver under på, at
man vil »arbejde for menighedens liv og
vækst.« Det er et stort og godt formål,
men også så tilpas bredt og ukonkret,
at alle kan være enige. Over for dette
overordnede mål kan det alligevel være
vigtigt – og opmuntrende – at huske på,
at det er Gud, som giver væksten. Det er
ikke alene menighedsrådets ansvar eller
dygtighed, det kommer an på. At få en
menighed til at vokse er i sidste ende
Guds opgave og fortjeneste.
Det betyder ikke, at vi blot skal sidde
med hænderne i skødet. For der skal
netop arbejdes. Menighedsrådets opgave
er at sørge for de bedste vækstbetingelser. Rådet skal med andre ord arbejde

Anlægsgartner

Den 1. okt. var der afslutning for de færdiguddannede anlægsgartnere i Ribe. Blandt dem
var vor egen kirkegårdsleder, Finn Nicolaisen
Ernst, der scorede topkarakter, hvilket vi gerne
vil gratulere ham med.
Afslutningsprojekterne blev udført som gruppearbejde, hvor hver deltager fik tildelt 40
m2. To mand havde så 80 m2 at gøre godt med.
Finn og kollegaen fra Egen fandt frem til
ideen om et stianlæg, som ingen havde prøvet
før. Her kunne de lave varianter af belægning
og bygge forskellige
udsmykninger ind,
så det blev til en
spændende vandring.
Denne erfaring vil
vi få glæde af på
kirkegården, som vi
er i fuld gang med at
modernisere i årene,
der kommer.
Vi kan roligt glæde os
til ændringerne.
Poul Berg
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Artikel

for, at der er gode vilkår for den vækst,
Sådan er vi forskellige, og det er vigsom Gud vil sørge for. Det understreger tigt at tage hensyn til, så ingen føler sig
Paulus i 1. Korintherbrev kapitel 3, vers presset. Men jeg tror, at uanset hvordan
6-7: »Jeg plantede, Apollos vandede, vi oplever fællesskabet, så er fællesskamen Gud gav vækst, så hverken den, der bet vigtigt for at kunne blive udfordret,
planter, eller den, der vander, er noget, støttet og vokse i vores kristne tro.
men det er Gud, som giver vækst.«
For en del år siden blev en italiensk
Der er nogle, som fortæller, at de ikke kvinde, som kom i en aktiv menighed
kommer i kirken, fordi de ikke føler sig med et levende fællesskab, spurgt af
velkomne. De kommer med en forvent- en journalist, om de ikke i hendes mening om at blive modtaget, hilst på og nighed også sommetider kunne miste
udvist interesse for; men ingen kontak- håbet: ”Jo,” svarede kvinden, ”men
tede dem. De får et kuldechok og vender aldrig alle på én gang”. Fællesskabet i
ryggen til fællesskabet i kirken. Andre kirken er med til at styrke troen, håbet
fortæller, at de har det stik modsat. De og kærligheden – også på dage, hvor
går i kirke, men kunne aldrig drømme vi selv tvivler og føler os alt andet end
om at gå til kirkekaffe eller lignende. De håbefulde og kærlige. Kirke er noget vi
ønsker ikke andet fællesskab end det, er sammen og for hinanden.
som de oplever under gudstjenesten.
Michael Zülow
Første af fire artikler som optakt til menighedsrådsvalget i efteråret 2016.

Tilbageblik på sogneudflugten

Erling Madsen fortæller om kirken.

Billedbibelen i Løjt

En dag danser Herodias’ datter, Salome, for
kong Herodes og hans gæster. Så smukt, at
Herodes lover hende, at hun må få, hvad hun
vil have. Herodias lokker Salome: Sig, at du vil
have Johannes Døberens hoved på et fad.

Den 6. september var vi en pæn busfuld, der drog på sogneudflugt til Løjtland, hvor vi indledte med deltagelse i
gudstjenesten i Løjt Kirke. Pastor Ditte
Sjelborg-Pedersen, der blev præsteviet
samme dag som vor Michael Zülow,
prædikede, og herefter fik vi kaffe og
brødtorte sammen med den lokale menighed i konfirmandstuen, hvor vi blev
budt hjerteligt velkommen. Efter kaffen
gik vi tilbage til kirken, hvor kirkeværgen, Erling Madsen, ville fortælle om
dens historie og seværdigheder.

Dette skulle vise sig at blive meget
interessant. Vi havde allerede beundret
altertavlen på afstand, men på tættere
hold kunne man studere enkelthederne,
som de ser ud til daglig. Men tavlen er
en helt usædvanlig fløjaltertavle, der
rummer flere lag. I første omgang lukkede Madsen de to fløje til, hvorved der
fremkom en ny tavle, som kun bruges
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ved særlige højtider. Det har vi set før,
men her kunne han åbne nye låger, så
der dukkede et væld af malerier frem,
der viste scener fra bibelhistorien. Og
endnu engang kunne han blade dybere,
hvor der fremkom et nyt lag billeder, der
dog ikke var helt så flotte som de forrige, idet de ikke havde været gennem en
restaurering. Det lidt morsomme ved situationen var, at præsten også så tavlens
hemmeligheder for første gang, så hvis
ikke vi var kommet, kunne der være gået
lang tid, inden hun fik muligheden.
Erling Madsen har i mange år været
turguide for busselskaber, og det nød
vi godt af på turen rundt på Løjtland.
Hvad han ikke kunne fortælle, var ikke
værd at vide. Han kunne berette om
hvert hus på ruten, og besynderligt nok

hed de fleste af ejerne Hans Michael
Jebsen. En med samme navn ejer Dyvig
og Ballebro Badehoteller.
Efter middagen på Kalvø Badehotel
sluttede vi vor rundtur med beskuelse af
Sikringsstilling Nord fra 1. Verdenskrig.
Her stod engang en stor kanon, mens det
nu er Ditte præst, der fylder mest. Vi siger tak til hende, Løjt og Erling Madsen
for et dejligt besøg.
Poul Berg
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Tilbageblik på sogneudflugten

Øverst t.v. ses påskemåltidet skærtorsdag, hvor Jesus indstifter nadveren, som vi kender den endnu.
Ved siden af ses vågenatten i Getsemane Have, hvor disciplene igen og igen falder i søvn til trods
for, at Jesus havde sagt: ”Min sjæl er dybt bedrøvet til døden; bliv her og våg med mig!”
T.h. En i Jesu følge huggede øret af ypperstepræstens tjener, da de kom for at tage ham, men Jesus
berørte øret og helbredte det. Under ses tornekroningen og bespottelsen, og i midten vasker Pilatus
sine hænder for at vise sit ikke-ansvar for en henrettelse. Denne tradition er også overført til vor
tids magthavere. Til højre får folket valget mellem frigivelse af Jesus eller Barabbas.

Jul og fastelavn

Fredslyset

Fredslyset kommer til Nordborg
onsdag den 25. 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

Julemusical
Søndag den 29. november kl. 14
Det første lys i kransen tændes, og vi går
ind i kirkens nye år med en festlig gudstjeneste for børn og barnlige sjæle.
Organist Karen Lawrence og kirkens børne- og ungdomskor vil føre os
igennem juleevangeliet med musik og
sang i musicalen ”Bag alle stjerner”.
En julehistorie baseret på uddrag af
Matthæus- og Lukasevangelierne.

Julehjælp

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 mandag den 7. december.
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Fastelavn
Søndag den 7. februar kl. 10.30
Børnegudstjeneste i Oksbøl Kirke v.
Sophie Juel. 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 pølsehorn, fastelavnsboller og varm kakao.
Tilmelding til sognepræst Sophie Juel
senest den 31. januar på tlf. og sms 20 49
66 79 eller på e-mail: sojue@km.dk

Vi synger…
torsdag eftermiddage kl. 14-16 i konfirmandstuen, og der serveres kaffe, te og
kage. Pris 20 kr. per person.
Torsdag den 10. december
… julesange og -salmer
Torsdag den 14. januar
… salmer af Svein Ellingsen
Torsdag den 25. februar
… lovsange.

Folkekirkens Nødhjælps indsamling
finder sted d. 13. marts fra 10.30-14.
For et år siden fik vi god hjælp fra konfirmanderne i Nordborg og Oksbøl. Det
var dengang lidt småt med voksne indsamlere, så det kan kun blive bedre.
Henvend jer venligst på tlf. 74 45 05 20
eller mail helga.komischke@mail.dk
Det indsamlede beløb uddeles til verdens fattigste kvinder. Tilmeld jer gerne
i en god sags tjeneste. Vi høres ved!
Helga Komischke

Santalkredsen

Onsdag den 25. november kl. 14.30
Vi holder julespil i konfirmandstuen, tag
derfor en lille gave med.
Vi begynder igen den 27. januar og
derefter 24. februar, 30. marts, 27. april
og afslutning 25. maj. Herom i næste
kirkeblad. Alle er hjertelig velkomne.
Ønsker man kørelejlighed så ring blot
til 74 45 18 72.
Venlig hilsen
Inge Kjærsgaard og Inger Sørensen

Billede fra kostskolen i Saraswatipur i Bangladesh, som Santalkredsen støtter.
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Særlige begivenheder

Sogneindsamling

Musikgudstjenester

En historie om en jøe
Nænn i Israel buej der en jøe, der jett
Levin. Han ho en søn, som han var galt
glaj for. Men sidst daw ho hans søn kommen og fortoeld, te han vild go öwe te
e kristendom. Levin blöw forfærdlich
kiif, da han høer det. Han röw sin klær
i stykke og strøj aesk i e hoe.
Levin gik så te sin rabbiner og fortoeld
ham, te hans søn vild go öwe te e kristendom: ”Hva skal æ da gye?”
E rabbiner blöw lisså kiif og röw sin
klær i stykke og strøj aesk i e hoe. ”Det
var da forfærdich, - æ kømme nødt te å go
te e öwerabbiner med det spøssmoll.”
E rabbine gik så te e öwerabbiner og
fortoeld, te Levins søn vild go öwe te e
kristendom. ”Hva skal vi da gye?”
E öwerabbiner blöw lisså kiif og röw sin
klær i stykke og strøj aesk i e hoe: ”Det
var da forfærdlich for jer, æ kømme nødt
te å go te selve Vorhæ og spø ham.”
E öwerabbiner gik så te Vorhæ og fortoeld ham, te Levins søn vild go öwe te e
kristendom. ”Hva skal vi da gye?”
”Såen søn ho æ å,” svar Vorhæ.
”Hva gøe do så?” spuej e öwerabbiner.
”Æ fækk lawe et nyt testamente!”

Musikgudstjenester

Korbesøg
Søndag den 6. december kl. 10.30
Christianskirkens kor fra Sønderborg
vil sammen med organist Karen Lawrence sætte de højstemte musikalske
rammer om gudstjenesten.
Koret vil bl.a. synge:
O kom, o kom Immanuel
Gabriels message
og Videntes Stellam.
Fællessalmer, læsninger fra Esajas’
profeti og prædiken v. Michael Zülow
Julekoncert med lokale kræfter
Torsdag den 10. december kl. 19
Koncert med Nordalskoret og
Nordborg Amatørorkester,
De 7 Læsninger
Søndag 20. december kl. 10.30
Prædikant Michael Zülow
Ole Andersen og Nordborg Sangforening musicerer mellem tekster,
der fortæller julens budskab.
Husorkesteret
Søndag den 24. januar kl. 16
Gudstjeneste med ”Husorkesteret” der
består af de nordalsiske organister i
samarbejde.
Her finder vi Sebastian Clasen på harmonika, Christiane Wattenberg med
fløjte, Ole Andersen på bas og Karen
Lawrence ved klaveret.

Genfortalt på alsisk af Chr. Maler, Stakkelhøj.

Kyndelmisse
Tirsdag den 2. februar kl. 19.30
Kyndelmissekoncert
med kirkens ungdomskor
og Nordborg Gospelkor.
Sophie Juel blandt korpigerne.
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Døbte

November
19. kl. 14.00
22. kl. 11.30
25. kl. 14.30
25. kl. ca. 19
26. kl. 13.00

Melissa Koch
Marie Eline
Kaiser-Hansen
Josefine Drost Kähler Hansen

Viede

Anne Sarsgaard og
Thor Flø Pallesen
Kobberbryllup
Helene og Peter Poulsen
Joan M. Sørensen og Claus Sørensen

Afdøde

Harald Philip Duus
Inga Skelmose Hansen
Anna Marie Hansen
Erik Manthei Nielsen
Johann Walter Siegfried
Kaj Georg Ohlsen
Lars Haahr Kørvell
Marie Madsen
Jens Hansen Møller
Ejner Møller
Gunnar Jeppesen
Birte Michaelsen
Anka Pasbach
Gunnar Anthonsen
Christian Hansen
Gunnar Ernst Rudolf Olsen

29. kl. 14.00

Vi fortæller…
Kirkefrokost
Santalkredsen julespil
Fredslyset
Pensionistforeningens
adventsgudstjeneste
Julemusical

December
07. kl. 14.00
06. kl. 10.30
10. kl. 14.00
10. kl. 19.00
20. kl. 10.30

Lion-strik m. vort brød
Musikgudstjeneste
Vi synger…
Julekoncert
Musik til 7 læsninger

Januar
04. kl. 14.00
04. kl. 19.00
14. kl. 14.00
24. kl. 16.00
27. kl. 14.30

Lion-strik m. eget brød
Menighedsrådsmøde
Vi synger…
Husorkesteret
Santalkredsen

Februar
01. kl. 14.00
02. kl. 19.30
07. kl. 10.30
09. kl. 19.00
24. kl. 14.30
25. kl. 14.00

Lion-strik m. eget brød
Kyndelmissekoncert
Fastelavn i Oksbøl
Menighedsrådsmøde
Santalkredsen
Vi synger…

Marts
01. kl. 19.00
07. kl. 14.00
13. kl. 10.30
30. kl. 14.30
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Menighedsrådsmøde
Lion-strik m. eget brød
Sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp
Santalkredsen

Personlige begivenheder og kalender

Kalender

Fra 20. juli til 15. oktober 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. 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

10

Kasserer: Lis Dybsø
Tlf. 31 39 99 59
dybsoe@yahoo.dk
Øvrige medlemmer: se hjemmesiden

NOVEMBER
22.
10.30
Sidste s. i kirkeåret SJ
Højmesse + kirkefrokost + bil
25.
19.00
Fredslyset kommer MZ Familiegudstjeneste
29.
14.00
1. s. i advent
SJ
Julemusical m. kirkens kor
DECEMBER
6.
10.30
2. s. i advent
MZ Musikgudstjeneste se s. 7 + bil
13.
09.00
3. s. i advent
SJ
Højmesse
20.
10.30
4. s. i advent
MZ De 7 læsninger + kirkebil
24.
14.00
Juleaften
SJ
Børne- og familiejul
24.
16.00
Juleaften
SJ
Julegudstjeneste + kirkebil
25.
10.30
Juledag
SJ
Messe m. klaver / saxofon + bil
					
FDF-orkestret spiller før ude.
26.
10.30
2. juledag
CL Oksbøl Kirke
27.
10.30
Julesøndag
SJ
Højmesse ”Ønskesalmen” + bil
JANUAR
1.
16.00
Nytårsdag
CL Nytårsgudstjeneste + kirkebil
					
kransekage og lidt champagne
3.
10.30
Helligtrekonger
SJ
Højmesse m. gospel + kirkebil
10.
09.00
1. s.e. H3konger
Mai-Britt Knudsen Højmesse
17.
10.30
Sidste s.e. H3k
SJ
Højmesse
24.
16.00
Septuagesima
SJ
Musikgudstjeneste + kirkebil
					
m. ”Husorkesteret” = 4 organ.
31.
09.00
Seksagesima
Kitty Hovgaard Højmesse
FEBRUAR
07.
09.00
Fastelavnssøndag
SJ
Højmesse
07.
10.30
Fastelavnssøndag
SJ
Børnegudstjeneste og
					
tøndeslagning i Oksbøl
14.
10.30
1. s. i fasten
SJ
Højmesse + kirkebil
21.
09.00
2. s. i fasten
CL Højmesse
28.
10.30
3. s. i fasten
SJ
Højmesse
MARTS
06.
09.00
2. s. i fasten
CL Højmesse
SJ: Sophie Juel

Kollekter i Nordborg Kirke:
CL: Camilla Lauridsen
MZ: Michael Riis Zülow
25. oktober - 22. november: Y’s Men (lokalt)
29. november - 20. december: Børnesagens Fællesråd
24. - 31. december: KFUMs Sociale Arbejde – 01. januar: Bibelselskabet
3. januar - 14. februar: Blå Kors – 21. februar - 6. marts: Folkekirkens Nødhjælp
Brugere af kirkebilen bedes melde sig hos GF Taxi på tlf. 74 45 95 45
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Gudstjenesteliste

GUDSTJENESTER

Kirkens børneog ungdomskor
Spirekorundervisning.
Børn fra 0. til 2. klasse tilbydes undervisning i Østerlund Friskole onsdage
kl. 13-13.45 af organist og korleder
Christiane Wattenberg, og børn fra 0.
til 4. klasse på Nordals Skolen onsdage
kl. 14-15 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 korseance, ligesom sange,
viser og salmer vil det.

Nordborg Kirkes ungdomskor
Ungdomskoret består af øvede piger fra
5. klasse og opefter. (Drenge er også
velkomne!) Koret øver i kirken og 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 15-16 til at være med
en tid, og korleder Karen Lawrence vil
sammen med dig derefter vurdere, om
du er klar til optagelse i koret.
Karen Lawrence tlf. 61 36 35 88
karen_lawrence@hotmail.com

Børnekorundervisning
Elever fra 3. til 5. klasse øver på Østerlund Friskole tirsdage kl. 14-14.45.
Christiane Wattenberg 50 82 81 76
Karen Lawrence 61 36 35 88

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

Fra gospelkoncerten den 27. oktober.
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