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Hvad? Nu igen! - Vi har da lige fået en.
Tja, det er jo endnu temmelig nyt for os, at vi nu lever med tættere
bånd til Oksbøl, idet de to sogne er blevet knyttet sammen under det
nye navn: Nordborg-Oksbøl Pastorat, hvilket indebærer, at vor præst i
Nordborg præstegård og deres præst i Oksbøl præstegård ikke blot er
vores og deres. Vi er fælles om dem, og de er blevet nære kolleger.

Artikel

Denne nye konstellation har også betydet, at de to sognes menighedsråd har
måttet arbejde sammen omkring ansættelserne. Begge rådene har skullet læse
ansøgninger og høre prøveprædikener
hver gang, hvilket betyder, at Oksbøl har
haft indflydelse på ansættelsen af Sophie
Juel, som vi nu har haft indflydelse på
ansættelsen af Camilla Hansen.
Camilla Hansen er ikke helt ukendt i
området, idet hun efter Preben Holms
afrejse har stået for konfirmandundervisningen her, og på samme måde har
hun måttet træde til i Oksbøl efter Ole
Werth Sørensens afgang.
Fordi Camilla kendte sognene og
gerne ville finde en blivende stilling i
området her, blev hun overmåde lykkelig for beskeden om, at loddet faldt
i hendes skål. I længere tid var det dog
en hemmelighed, da sluttelig kirkeministeren skulle sige god for vores
beslutning.
Anden søndag i advent var afsat til
indsættelsen af Camilla Hansen, først i
Nordborg om formiddagen og dernæst
i Oksbøl Kirke om eftermiddagen, hvor
de fleste af nabopræsterne deltog i velkomstprocessionen. De to handlinger
var helt ens, idet provst Anne Margrethe
Raabjerg Hvas indledte gudstjenesterne.
Herefter holdt hun sin personlige tale til
Camilla inden oplæsningen af kollatsen
fra biskoppen i Haderslev, Marianne
Christiansen. Herefter kunne den nye
præst så overtage resten af gudstjenesten
med prædiken og altergang.
I Oksbøl fulgte menigheden med til
festen i Friskolen, hvor der var stort
kaffebord. En række talere kom til mikrofonen, og der faldt mange velmente

Blandt præsterne så man Ole Werth Sørensen
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ord, men også den mere sjove genre blev
vi vidner til.
Oksbølpræsten gennem 35 år, Ole
Werth, kom ind på noget af det, som
mange havde bemærket og talt om,
nemlig at det var svært overhovedet at
få øje på mandlige præster. Der var dog
tre, hvoraf kun én endnu var i arbejde.
Werth kunne ikke undlade at fortælle
lidt historie herom, idet hans forgænger
var provst Alshauge.
Da den første kvindelige præst i provstiet skulle ansættes, valgte Alshauge
at frasige sig provstejobbet, fordi hans
holdning til kvindelige præster forbød
ham at deltage i noget sådant. Den omhandlede kvinde var vor velkendte og
afholdte Lene Johansen, der havde delt
job i Nordborg og Havnbjerg.
Werth mente, at hvis Alshauge kunne
se, hvordan kvinderne nu sad overalt i
præstegårdene - herunder Oksbøl - så
ville graveren i Sønderborg få travlt med
at holde jorden på plads over Alshauges
grav.
Om de kvindelige præster faldt der
også i Sophie Juels tale et par bemærkninger herom: ”Heldigvis så kan kvindelige præster jo alt det samme som vore
mandlige kolleger - bare lidt bedre!”
Per Østergaard

Det er mig en stor fornøjelse her i det
første kirkeblad i 2014 at byde vores nye
præst i Nordborg-Oksbøl Pastorat, min
nye kollega, Camilla S. Hansen, rigtig
hjerteligt velkommen.
Mange af jer har måske allerede hilst
på Camilla her i løbet af december
og januar, hvis ikke bliver der mange
muligheder fremover. Jeg kan fortælle
jer, at vi i Camilla har fået en dygtig
teolog, en omsorgsfuld sjælesørger, en
fantastisk forkynder af evangeliet, en
præst, der virkelig brænder for sit nye
embede i Nordborg og Oksbøl. Hende
kan vi være glade for og stolte over.
For mig har det også været en stor
glæde og lettelse at se Camilla ansat og
at lære hende at kende. Da jeg for kun
9 måneder siden selv tiltrådte embedet i
Nordborg-Oksbøl Pastorat, var det med
den viden, at jeg inden for det næste
år skulle have en kollega, som skulle
blive min faste samarbejdspartner i det
nyoprettede pastorat. Netop derfor har
det været dejligt ikke kun at få lettet
arbejdsbyrden efter en periode med to
embeder, men også - og ikke mindst at finde ud af hvor heldig jeg er at have
fået Camilla som kollega. Det er bestemt
ikke givet på forhånd i præstekredse,
at man lige går i spand. Camilla og jeg
er vidt forskellige på mange områder,
heldigvis, men vi er enige om de store
linjer og har omsorg både for vores menigheder og hinanden som kolleger.
Netop sådan skal det også gerne være
i et pastorat med flere præster. Det er
godt at have to præster med forskellige

faglige interesser, forskellige styrker,
men som også vil gå på vejen ikke kun
med menighederne, men også med
hinanden.
Hvad går det så ud på dette NordborgOksbøl Pastorat? Lad mig prøve her at
besvare nogle af de spørgsmål, som er
blevet stillet mig.
Er Nordborg og Oksbøl nu ét sogn?
Nej. Nordborg er ét sogn med sit eget
menighedsråd, og Oksbøl er ligeså. Det
er der ingen planer om at ændre på. Der
er to sogne, som forsat vil have egne
identiteter.
Men Sophie bestemmer vel mest i
Nordborg?
Nej. Jeg bor i Nordborg, og Camilla bor
i Oksbøl, men vi har præcis lige meget
at sige og mene i begge sogne, i begge
menighedsråd og begge kirker. Arbejdet
er helt lige delt imellem præsterne, dvs.
lige mange konfirmandhold, lige mange
højmesser og gudstjenester, lige mange
bisættelser og begravelser osv.
Men Sophie er jo kirkebogsførende
sognepræst?
Ja. Dette betyder, at Oksbøls gamle
kirkebøger nu ligger i boksen i Nordborg Præstegård, at det er mig og min
præstesekretær, Annette Lorenzen, der
registrerer bisættelser/begravelser, dåb,
vielser med mere, både for Nordborg
og Oksbøl Sogn. Dette er en ren administrativ forordning, der bunder i, at
man kun kan have én kirkebogsførende
præst, dvs. den der står til ansvar for
kirkebogsføringen, per pastorat, intet
andet.
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Fra sognepræsten i Nordborg

Velkommen Camilla

Fra sognepræsten i Nordborg

Kan jeg selv bestemme, hvilken præst
jeg vil bisættes/begraves af?
Nej. Præsterne i pastoratet skiftes til
at have begravelsesvagt fra uge til uge.
Den præst, der har vagt, er den, der holder bisættelser og begravelser den uge.
Ligesom der indimellem kan være en
helt tredje præst, der har vagt, hvis både
Camilla og jeg har ferie. Til gengæld
kan man frit vælge kirke. Præsterne på
Nordals (Egen, Svenstrup, Havnbjerg,
Nordborg og Oksbøl) har aftalt, at man
kan blive bisat/begravet i den kirke,
man vil, lige meget hvilket sogn man
tilhører. Man behøver altså ikke at
løse sognebånd for at sikre sig at blive
bisat/begravet fra den kirke, man føler
tilhørsforhold til.
Hvad så med Østerlunds konfirmander, skal de nu konfirmeres fra
Nordborg, når der ikke længere er
distriktsdeling?
Nej. Østerlunds konfirmander vil forsat gå til konfirmationsforberedelse i
Oksbøl og blive konfirmeret fra Oksbøl
Kirke.
Hvordan med højmesser og gudstjenester?
Der vil altid blive holdt én højmesse
(dvs. den ”store” søndagsgudstjeneste
med altergang og prædiken) i pastoratet
hver søndag. Dertil kommer så enten en
gudstjeneste kl. 9, kl. 16, kl. 19 eller en
hverdagsgudstjeneste i den kirke der
ikke har højmessen den søndag. I højtiderne (jul, påske, pinse osv.) bliver der
selvfølgelig fortsat holdt gudstjenester
og højmesser i begge kirker.
I har sikkert mange flere spørgsmål,
og I er altid velkomne til at kontakte
Camilla eller mig, når I er i tvivl. Des-

uden vil jeg opfordre alle interesserede
til at deltage i menighedsmødet den 5.
marts kl. 19.00 hvor man vil få meget
mere at vide, og hvor man kan stille
spørgsmål.
Til slut vil jeg nævne det nye layout på
kirkebladet, som vi i Nordborg Menighedsråds medieudvalg har arbejdet på.
Vi er stolte over det og håber også, at I
vil blive glade for det nye udseende.
Sophie Juel

Menighedsmøde

Onsdag den 5. marts kl. 19
Velkommen til det årlige menighedsmøde, der afholdes i Sognegården.
Der aflægges beretning om menighedsrådets virke i 2013, samt planerne
for 2014. Menighedsrådet vil på mødet
gerne lytte til og drøfte de ideer, du kan
have til kirkens liv i sognet.
Der vil også være et oplæg om det at
have pastoralt samarbejde, som vi nu har
imellem Nordborg og Oksbøl.
Der bliver serveret kaffe, te og lidt
kage.
Velkommen
Menighedsrådet
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Blomstervanding

NORDBORG
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OKSBØL

For jeg ser for mig de to sogne som to
altankasser, hvori der er plantet smukke
og forskelligartede blomster. De to kasser hænger - hver for sig - på en altan
som en del af et helhedsudtryk og dog
som to selvstændige enheder med hver
sit særkende. Vor Herre velsigner begge
altankassers jord og blomster med lige
mængder sol og regn, kulde og varme.
Det kan man ikke gøre noget ved, blot
håbe på, at alle får, hvad de behøver og
trænger til.
Alligevel vil jeg ikke bare sidde med
hænderne i skødet og overlade alt arbejdet til Vor Herre. At være præst er på sin
vis også at være gartner, at få jord under
neglene, vande, når det behøves, plante
nyt, forsøge at give jorden næring, så
blomsterne kan vokse bedre, men også
fjerne de ting, der hæmmer væksten.
Sagt på en anden vis, er det mit ønske
og håb, at det arbejde, jeg vil udføre i
begge sogne, kan bidrage positivt til
kirkens liv og vækst og til udbredelsen
af Ordet til trøst og glæde for alle.
Med håb om alt godt og Guds velsignelse til alle.
Venlig hilsen
Camilla S. Hansen

Fra sognepræsten i Oksbøl

Mit første indlæg i Nordborg Kirkes
blad vælger jeg at kalde blomstervanding. Det kan umiddelbart synes mærkeligt, men det har sin pointe, hvilket
vil fremgå af det følgende.
Men inden jeg kommer dertil, vil jeg
sige tak til både menighedsråd, sognebørn og kollega Sophie Juel. Tak for
en varm velkomst af både mig og min
familie.
Det har været en stor omvæltning at
begynde i nyt embede, men med en god
modtagelse er alt gået meget nemmere
end først antaget.
Der er da også allerede nu gået et par
måneder, siden jeg blev indsat som sognepræst i Nordborg-Oksbøl Pastorat.
Familien har fundet sig til rette, og jeg
er begyndt at finde en rytme i arbejdet
som sognepræst for begge sognes sognebørn og i de opgaver, der er med to sognekirker, to menighedsråd, personale,
kolleger og andre samarbejdspartnere.
Det tyder alt sammen godt, og jeg er
positiv med hensyn til fremtiden.
Dertil skal dog siges, at meget stadig
er helt nyt, ikke kun for os som familie
og præster, men også for menighedsråd,
personale og sognebørn. Nye strukturer
og arbejdsmetoder skal implementeres
for alles vedkommende, og jeg vil gøre
mit bedste for at bidrage til en god
proces.
Det er også her, mit tema om blomstervanding kommer ind, for jeg tillader
mig at drømme og tale lidt i billeder, når
det drejer sig om det fremtidige arbejde
i Nordborg-Oksbøl Pastorat.

Efter kirkegangen uddeles pengebøsserne i Sognegården, således at indsamlingen kan begynde kl. 10.
Det vil være muligt at afhente materialet
lørdag mellem kl. 11 og 12.
Indsamlingen slutter kl. 14, hvorefter
man afleverer bøssen, som man selv
skal tælle op.
Der serveres varm tomatsuppe, kaffe,
te, saftevand og kage.
Der er også brug for dig!
Vi ses den anden søndag i marts.
Helga Komischke
Indsamlingsleder

Indsamling

Sogneindsamling
Søndag den 9. marts er der sogneindsamling til fordel for Folkekirkens
Nødhjælp. Vil du være med til at gøre
en forskel, så meld dig som indsamler
til Helga Komischke på tlf. 74 45 05 20
eller e-mail: helga.komischke@mail.dk.
Søndagen begynder med en kort gudstjeneste i Nordborg Kirke kl. 9.00

Fastelavn
Søndag den 2. marts
Kl. 10.30 Højmesse i Nordborg Kirke
ved Sophie Juel.

Alle børn opfordres til at møde op i
udklædning. Efter gudstjenesten er der
tøndeslagning, fastelavnsboller og varm
kakao. Tilmelding til arrangementet til
sognepræst Camilla Hansen senest den
27. februar på tlf. 74 45 11 42 eller
på e-mail: csh@km.dk

Kl. 14.00 Børnegudstjeneste i Oksbøl
Kirke v. Camilla Hansen og Sophie
Juel.
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Konfirmationer

Konfirmation 2014
Søndag den 27. april er der konfirmationer i Nordborg Kirke.
Der kan indleveres telegrammer i våbenhuset fra kl. 8 til 10 denne dag.
Konfirmation 2015
Søndag den 12. april bliver der afholdt
konfirmation i Nordborg Kirke.
Tider for konfirmationsforberedelsen i
Nordborg er endnu ikke på plads, men
der skal forhandles imellem kirken og
Nordborg Skole. Nærmere information
om indskrivning i næste kirkeblad.
Endvidere kan vi allerede nu oplyse
følgende datoer for konfirmationer:
2016 - søndag, den 3. april
2017 - søndag, den 23. april

Konfirmander
Nicklas Bladt Knudsen - Cecilie Andersen - Christina Schou - Jonas Lehmann
Stistrup - Laura Claudi Pedersen - Manuel Barsegyan - Henrik Barsegyan
- Katrine Kay Voigt - Alexander Hvid
Andersen - Christoffer Johan Soos Emma Randløv Fynsk - Rikke Maria
Mandahl Jacobsen - Shania Luers Melissa Kaczmarek - Karina Boesen
Heiss - Anne Kathrine Schalech - Astrid
Vilstrup Skov - Emil Nielsen Jansson Sabine Jessen - Jacob Hvenegaard Jepsen - Nathalie Autzen

Påsken

Palmesøndag kl. 10.30
Højmesse ved Sophie Juel
Skærtorsdag kl. 10.30 i Nordborg
ved Sophie Juel
og i Oksbøl kl. 17.30
ved Camilla Hansen
18.30 Fællesspisning
i Oksbøl Sognegård
(tilmelding til Sophie Juel)

Den 27. april kl. 11.00
Freja Christiansen Møllerskov - Lukas
Uldal Dalsgaard - Trine Førby Petz - Ida
Festersen - Helena Kirstine Knutzen
- Mathias Sund Sørensen - Alexander
Frits Sacha - Nicki Jacobsen Johnsen Freja Thorup Hansen - Rikke Gramberg
Jensen - Lina Hoffmann - Christian Bak
Larsen - Camilla Sandholm Matthiesen - Danny Grandt - Jennifer Frausing
Damm - Tobias Hans Christian Kieffer
- Emma Schwaermer - Viktor Krab Sarah Rickens Pedersen - Yasmin Friis
Jonstrup

Langfredag 10.30
Liturgisk gudstjeneste ved Sophie Juel
Påskedag 10.30
Højmesse ved Sophie Juel
2. Påskedag ingen gudstjeneste, men
10.30 i Havnbjerg ved Annette Sloth
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Kirkelige begivenheder

Nordals Skolen
Den 27. april kl. 9.00

Arrangementer

Påskeudstilling

Børneklubben

Traditionen tro udstiller vi i konfirmandstuen, hvor vi håber, at mange vil kigge
ind til en hyggesnak eller køb.
Vi præsenterer:
væverier v. Pia Christensen
glaskunst v. Helga Jacobsen
smykker v. Cecilie Wolf
trædrejning v. Mogens Hansen
Fernisering skærtorsdag kl. 12
Åbningstider i påskeugen:
torsdag, fredag og søndag 11.30 til 17
samt lørdag og mandag 13 til 17.
Gratis adgang.

Børneklubben har til huse i Sognegården fra kl. 15.15 til 17.15, hvor vi leger
og laver spændende ting.
De næste gange er 7. og 28. februar
4. april og 2. maj.
Med venlig hilsen
Børneklubbens medarbejdere

Santalkredsen
Vi mødes igen onsdag den 26. februar,
26. marts og 30. april i Fangels Have 5.
Afslutning onsdag den 28. maj med kaffebord kl. 14.30 i konfirmandstuen med
en spændende foredragsholder.
Herefter har vi sommerferie til onsdag
den 24. september. - Vi ønsker alle et
dejligt forår og en god sommer og glæder os til at møde jer igen.
Alle er hjertelig velkomne.
Ønsker man kørelejlighed så ring blot.
Venlig hilsen
Dagny Johansen
og Inger Sørensen
Fangels Have 5, tlf. 74 45 18 72.

Historisk foredrag
Torsdag den 10. april kl. 19 - 21.30
er vi inviteret til Egen Sognegård
hvor museumsinspektør
René Rasmussen
fra Sønderborg Slot fortæller om
Tiden efter 1864 hvad skete der i Sønderjylland?
Med eksempler fra Als
og livet i sognene.
Gratis entré. - Kaffebord 30 kr.
Gerne tilmelding, men ikke obligatorisk
på broa@bbsyd.dk eller 41 57 05 19
Arrangør: Samarbejdsudvalget for de
5 nordalsiske sogne.
Arrangementet støttes økonomisk af
Sønderborg Provsti.

Mother Teresa

8

Mandag d. 3. marts (tag brød med)
Mandag d. 7. april (tag brød med)
Mandag d. 5. maj (vi giver brød)
Alle dage kl. 14 - ca. 16.15
Sognehuset, Skolevej, Havnbjerg.
Vi er stadig glade for at modtage garn.
Ønsker du kørsel,
ring til Bodil eller Solveig.
Bodil Rasmussen tlf. 74 45 38 49
Solveig Berg tlf. 74 45 06 70

Døbte

Oscar Schultz Bonde

Viede

Vielser - ingen
Guldbryllup
Vivian og John Hallenslev

Marts
03. kl. 14.00
04. kl. 19.00
05. kl, 19.00
26. kl. 14.30

Mother Theresakredsen
Menighedsrådsmøde
Menighedsmøde
Santalkredsen

April
01. kl. 19.00
04. kl. 15.15
07. kl. 14.00
10. kl. 19.00
17. kl. 12.00
30. kl. 14.30

Menighedsrådsmøde
Børneklubben
Mother Theresakredsen
Foredrag i Egen
Påskeudstilling åbner
Santalkredsen

Maj
02. kl. 15.15
05. kl. 14.00
06. kl. 19.00
28. kl. 14.30
Juni
03. kl. 19.00

Afdøde

Jørgen Jepsen
Ester Rasmussen
Ruth Kiersgård-Hansen
Helga Margaretha Jensen
Harald Rick
Irene Knudsen
Arne Kolmos
Erik Lausen
Amy Marie Kristensen
Aage Jørn Lemmeke
Erik Hansen Grünfeld
Dan Andresen
Winnie Svane Pedersen
Harry Nielsen
Ann Dorthe Christensen

Børneklubben
Mother Theresakredsen
Menighedsrådsmøde
Santalkreds, afslutning
i konfirmandstuen
Menighedsrådsmøde

Julehjælp
Der blev i 2013 uddelt julehjælp til 17
familier - prioriteret således:
- Børnefamilier
- Medlemmer af Folkekirken
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I 2014 bliver der deadline på ansøgninger i slutningen af november. Præcis
dato annonceres i efterårets kirkeblad.
En stor tak til Danfoss og private givere, uden hvem vi ikke havde kunnet
hjælpe så mange!

Personlige begivenheder og kalender

Kalender

Fra 2. oktober 13 til 15. januar 2014

SOGNEPRÆSTER:
Sophie Juel
(Kirkebogsfører/begravelsesmyndighed)
Præstegården, Tontoft 3, 6430 Nordborg
Tlf. 20 49 66 79 mail: sojue@km.dk
Ingen fast telefontid.
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 2014
den 27. 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. 40 82 30 62
mail: lorenzenannette@gmail.com

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

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

Præstesekretær: Annette Lorenzen
Tlf. 29 28 80 17
mail: anl@km.dk
Kordegn: Annette Lorenzen
Tlf. 40 82 30 62
mail: anl@km.dk
Kirketjener:
Hanne Dahl Christensen
Tlf. 21 38 97 17
mail: h6200@hotmail.com
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Kirkebladet kan læses på nettet
en uge eller to før omdelingen på
www.nordborgkirke.dk

MARTS
02.
10.30
Fastelavnssøndag
SJ
Højmesse
09.
09.00
1. s. i fasten
SJ
Kort gudstjeneste før
					
sogneindsamling
16.
10.30
2. s. i fasten
CH
Højmesse
23.
09.00
3. s. i fasten
CH
Frogudstjeneste
30.
10.30
Midfastesøndag
SJ
Højmesse og kirkekaffe
APRIL
6.
19.00
Mariæ Bebudelse
SJ
Aftensang
13.
10.30
Palmesøndag
SJ
Højmesse
17.
10.30
Skærtorsdag
SJ
Højmesse
		
17.30
i Oksbøl Kirke
CH
Derefter for begge menigheder
					
18.30 fællesspisning i Oksbøl
18.
10.30
Langfredag
SJ
Liturgisk gudstjeneste
20.
10.30
Påskedag
SJ
Højmesse
21.		
2. påskedag
Ingen gudstjeneste i Nordborg
				
Der henvises til Havnbjerg kl. 10.30
27.
09.00
1. s.e. påske
SJ
Konfirmation
27.
11.00
1. s.e. påske
SJ
Konfirmation
MAJ
4.
10.30
2. s.e. påske
SJ
Højmesse og guldkonfirmation
11.
09.00
3. s.e. påske
SJ
Frogudstjeneste
16.		
Bededag
Ingen gudstjeneste i Nordborg
				
Der henvises til Svenstrup kl. 10.30
18.
10.30
4. s.e. påske
CH
Højmesse
25.
09.00
5. s.e. påske
SJ
Frogudstjeneste
29.
10.30
Kr. Himmelfart
SJ
Højmesse
JUNI
1.
10.30
6. s.e. påske
SJ
Højmesse og kirkekaffe
SJ: Sophie Juel
CH: Camilla Hansen
Kollekter i Nordborg Kirke:
15. februar - 9. marts:........................................ Folkekirkens Nødhjælp
16. marts - 6. april:............................................ Økumenisk Ungdom
13. april - 20. april (påsken):............................. Sønderborg Krisecenter
27. april - 25. maj (konfirmationstid):................ KFUM og KFUK i Danmark
29. maj - 22. juni (Kr. Himmelfart og pinse):.... Danmission
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Gudstjenesteliste

GUDSTJENESTER

Kirkens børneog ungdomskor

Nordborg Kirkes ungdomskor
optager børn fra 5. klasse og opefter. Der
sker en naturlig oprykning til koret, hvis
man har deltaget i børnekor.
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 og andre 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 musical
før påske og jul.
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.
Kan du li’ at synge, og har du lyst til at
udvikle din sangstemme, er du velkommen i Nordborg Kirke. Undervisningen
er gratis.

MENIGHEDSRÅDET

har fastlagt afholdelse af offentlige
menighedsrådsmøder kl. 19.00
i Sognegården
den 4. marts - 1. april
og 6. maj.

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 8. maj.

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

Forsidebillede: Camilla Hansen i Nordborg Kirke.
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