Nordborg Kirke
60. årg.

Sognegården

Fantombillede
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Drømmen gik i opfyldelse!
Efter mange års forberedelse i flere menighedsrådsperioMarts
der under forskellige formænd er det endelig lykkedes at
2018
komme igennem med det ønskede projekt: Sognegården.
Søndag den 14. januar kunne vi invitere til indvielse efter gudstjenesten. Der var kommet rigtig mange, der gerne ville være med til denne
fest, og det betød også, at mange ikke kunne finde plads. En del valgte
at gå hjem efter at have kigget lidt rundt. De førstankomne havde slået
sig ned ved kaffebordene og blev siddende.

Ulkebøl Salonorkester var hyret til at underholde, og resultatet blev,
at der blev spillet et nummer, hvorefter der var en taler. Det gik op i en
højere enhed, da der var præcis det antal talere, som der var skillerum
mellem orkesternumrene.

Præsentation af vor nye sognegård

En af talerne var naturligvis menighedsrådets formand, Per Østergaard, der kunne
fortælle, at han havde været på byggepladsen hver eneste arbejdsdag bortset fra to.
Nogen afslørede for ham, at hvor der på tegningen stod Pers. toilet og baderum, betød
det ikke Pers toilet og baderum, men personalets toilet og baderum. Så blev Per ked
af det et par dage, indtil han indså, at det nok også var bedst på den måde.

Få dage forinden havde arkitekt Morten Hørlyck overrakt Per nøglen til gården.
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Kirkelukning
I den tid,
hvor kirkens
varmeanlæg
udskiftes, bruger vi
sognegården som kirke.
Sådan ser der ud, når der
stilles op til gudstjeneste.
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Præsentation af vor nye sognegård

Første arrangement i sognegården blev afholdt torsdag den 18. januar, hvor Havnbjergpræsten Robert Landeværn Ryholt fortalte om sine udsendelser til Afghanistan
som feltpræst. Fremmødet betød, at vi måtte åbne til det lille lokale også.

Påsken

Arne Haugen Sørensen, ”Trefløjet nadver”, der hænger i Sorgenfri Kirke

Påsken - den vigtigste kristne højtid!

Forudsætningen for påsken er jo julen, hvor vi med stor glæde fejrer Jesu
fødselsdag. Men havde vi ikke fortællingerne om påsken med, så ville
kristendommen ikke være blevet til
en religion – så ville Jesus måske bare
være husket som en mand, der gjorde
mange gode og hjælpsomme ting i stil
med Gandhi og Nelson Mandela samt
Martin Luther King.
Påskens beretninger er forudsætningen for, at vi i dag har den kristne kirke.
I påsken fejrer vi at Jesus opstod.
Vi begynder med palmesøndag. Denne søndag markerer påskens begyndelse
og den stille uge. Før i tiden forberedte
folk sig til påskens begivenheder ved
at bede og faste. Palmesøndag har sit
navn pga. de palmegrene, der blev lagt

foran Jesus, da han red ind i Jerusalem
på et æsel – som en fredsfyrste, der var
sendt af Gud.
Torsdagen efter palmesøndag kaldes
skærtorsdag. Denne dag vaskede Jesus
disciplenes fødder, og når man har rene
fødder, føler man sig ren over det hele.
Derfor navnet skærtorsdag. Samme dag
indstiftede Jesus nadveren. Dvs. Jesus
gav dem hver især et stykke brød, mens
han sagde: ”Dette er mit legeme, som
gives for jer.”
Dernæst gav han dem et bæger med
vin i, mens han sagde: ”Dette er mit
blod, som jeg giver, for at alle mennesker kan få tilgivelse. Sådan skal I også
gøre i fremtiden, når I er sammen, for
at mindes mig.”
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Langfredag er dagen efter skærtorsdag, og det er dagen, hvor Jesu korsfæstelse og død er i centrum.
Påskedag kom kvinderne ud til graven
om morgenen og så, at stenen var rullet
væk, og graven var tom. På denne dag
fejrer vi, at Jesus opstod – fejrer, at kærligheden er stærkere end døden.
Anden påskedag kaldes mandagen
efter påskedag. Det er dagen, hvor vi
hører om to disciple, der på vej til Emmaus møder den opstandne.
God påske
Hanne Lund
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Arne Haugen Sørensen,”Opstandelse”

Påsken

Arne Haugen Sørensen, ”Korsfæstelsen”. Kan ses i Bogense Provsti .

Koncerter

Junge Kammerorchester der Musikschule Bremen
Fredag d. 23. marts kl. 1900
får vi besøg fra Bremen.
Junge Kammerorchester der Musikschule Bremen består af omkring 40
faste medlemmer i alderen 10 til 21 år.
Rejser til internationale konkurrencer
og forskellige præmier vidner imponerende om det kontinuerligt høje niveau
for orkesteret. De har flere gange rejst
til USA, Brasilien, Finland, Frankrig,
Østrig, Italien, Letland, Holland, Slovakiet, Tjekkiet og nu også Danmark.
Mange professionelle musikere er
udgået fra JSO og spiller i dag i kendte
orkestre som Berliner Philharmoniker,
Bamberger Sinfoniker og i forskellige
operahuse. Orkesteret bliver dirigeret
af Martin Lentz.
Der er fri éntre til koncerten.
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Vi mødes i den genåbnede kirke
Koncertprogram:
Felix Mendelssohn Bartholdy - Sinfonia
VII d-moll für Streichorchester
Allegro - Andante - Menuetto - Allegro
Yoshihisa Taira - ”Dimorphie”
for 2 percussionists
Jannes Watenstraat
”Le Bal” - Gavotte - Air - Pavane
for 3 percussionists and orchestra
PAUSE
Siegfried Kutterer - ”Straight inside”
for 2 percussionists
Dia Succari - Passion for sting orchestra
Martin Lentz - ”triple concerto” for
percussionists and orchestra
Soloist: Sascha B Sosu & Moritz Koch,
Percussion

Lørdag d. 26. maj kl. 1500
får vi besøg af Sønderjysk Pigekor
Koret består af ca. 70 sangere i alderen
12-20 år, har optrådt ved en række større
begivenheder, bl.a.: Prinsesse Alexandra af Berleburgs bryllup (1998) H.M.
Dronning Margrethes officielle besøg
i Sønderborg (2007) Operaproduktioner med Den Jyske Opera (2005-06).
Julegallakoncerter med Sønderjyllands
Symfoniorkester. Koncertsamarbejde
med Sct. Annæ Pigekor. Julekoncerter
med trompetisten Per Nielsen. Græsstrået (nyopsætning af børneballet m. kor)
Privat koncert på Gråsten Slot for HM
dronningen og hendes familie (2015)
Koncertturneer i Danmark, Østrig,
Norge, Tyskland, Ungarn, USA, Kina
og Italien.
Koncertopgaverne er meget forskelligartede, og korene optræder således
ved såvel almindelige koncerter som ved
gudstjenester, folkefester, på plejehjem
og ikke mindst ved større koncerter
sammen med andre institutioner, bl.a.
Sønderjyllands Symfoniorkester.

Koncertkoret har opnået flere fine placeringer ved korkonkurrencer i ind- og
udland. Således er det blevet til 1. prisen
ved Sangerdysten i 2007, gulddiplom og
sølvmedalje ved World Choir Games,
Østrig 2008 og Sølvmedalje i Champions Competion ved Wold Choir Games
i Kina 2010.
I 2017 opnåede Koncertkoret to
guldmedaljer ved den Internationale
Johannes Brahms Konkurrence, Wernigerode.
Dirigent er Mette Rasmussen.
Entré: 100 kr. for voksne.
Børn til og med 12 år gratis adgang.

Sogneudflugten

Vi kan nu afsløre, at turen er programmeret til lørdag den 8. september,
men målet er endnu ikke fastlagt.
Vil du være sikker på en plads, kan
du melde dig til fra nu af.
Hilsen Poul Berg
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Koncerter

Sønderjysk Pigekors koncertkor.

Menighedsmøde & Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandring

Vi slutter i Nordborg Kirke med en
gudstjeneste samt kaffe og kage. Pastoratets to præster deltager sammen med
deres konfirmander, og alle andre er
også velkommen til at vandre med.
Vi bliver nødt til hver især at sørge for
transport fra Nordborg og hjem.
Yderligere oplysninger ved henvendelse til præsterne Hanne og Heidi.
Vel mødt!

Lørdag den 17. marts kl. 0900
Turen går fra Oksbøl til Nordborg med
et par svinkeærinder…
Vi indleder med en kort morgensang
i Oksbøl Kirke, og derefter vandrer vi
af sted. Turen vil nok være på omkring
8-10 km. Husk at tage gode vandresko
på og en stor madpakke samt drikke
med til turen.

Menighedsmøde

Torsdag den 22. marts kl. 1900
Hvert år inviterer menighedsrådet til et
møde, hvor der gøres rede for arbejdet i
rådet samt gives et kig på økonomien.
Folk fra regnskabskontoret i Sønderborg gennemgår den aktuelle økonomiske situation for Nordborg Sogn.
Kirkegårdsleder Finn N. Ernst fortæller om ændringer og udvikling omkring
gravpladserne.

Der vil i det hele taget blive talt om
planer for det kommende år. Herunder
den forventede succes med sognegården, som nu er taget i brug med stor
tilslutning.
Efter kaffepausen vil Karin Jensen,
der er medlem af Alsingergildet, underholde med oplæsning på alsisk.
Per Østergaard
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Babysalmesang

Vi begynder en ny sæson med babysalmesang i Nordborg Kirke onsdag
den 21. marts, hvor I forældre kan få en
dejlig oplevelse med sang, bevægelse og
sansning sammen med jeres barn.
Vi vil hver onsdag i seks uger synge,
danse og vugge sammen med børnene,
der vil genkende sangene, når de synges hjemme, og det giver ro og en god
kontakt.
Tilmelding til Stine Möglich på mail:
stinemoglich@hotmail.com
eller tlf. 21 72 21 24
Venlig hilsen, Annette, Stine og Heidi.

Søndag den 8. april kl. 1900
Kærligheden er i centrum
ved gudstjenesten i Oksbøl Kirke.
Der vil være fællessang - og Stine, organist og Peter, kirkesanger vil synge for
os - om kærlighed naturligvis.
Efter gudstjenesten er kaffen klar.
Alle er velkomne!

Kvindegruppen lukker

Efter 17 år med Santalkredsen og senere
Saraswatipur Venskabsforening takker
jeg nu af.
De første år var det sammen med Ellen
Margrete Boye Andersen og derefter
med Inge Kjærsgaard, men vi er ikke
nok til at fortsætte med en ny organisation.
Venlig hilsen
Inger Sørensen
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Mulighed for lørdagsdåb
28. april kl. 14.00 i Nordborg Kirke
05. maj kl. 14.00 i Oksbøl Kirke
06. okt. kl. 14.00 i Nordborg Kirke.

Diverse

Søndag den 11. marts
Sogneindsamling for
Folkekirkens Nødhjælp
Nordborg-Oksbøl deltager i sogneindsamlingen for Folkekirkens Nødhjælp.
Man kan tilmelde sig som indsamler
ved Birgitte Romme: broa@bbsyd.dk
Indsamlingen finder sted i forlængelse
af gudstjenesten i Nordborg Kirke, og
opsamlingssted er Nordborg Sognegård,
hvor der serveres kaffe og kage for de
frivillige efter endt indsamling.
Konfirmanderne fra pastoratet deltager i indsamlingen. De har deltaget
i en workshop, hvor frivillige unge fra
Folkekirkens Nødhjælp har fortalt dem
om arbejdet som frivillig.
Vi håber, alle vil tage godt imod vore
frivillige indsamlere.

Samtaler om livet & konfirmandernes kunstdag

Lørdag den 27. januar brugte konfirmanderne en del af dagen sammen med Heidi
Sørensen Freund og Inger Dethlefsen i sognegården. Med Ingers hjælp kom de i
gang med at male motiver fra palmesøndag. Herefter var der fællesspisning, inden
der blev sluttet af med en film.

Samtaler om de store spørgsmål i livet fortsætter

Vi havde en god begyndelse, hvor mange
mennesker deltog i samtalen om det
forunderlige begreb ”kærlighed”.
I februar var emnet ”ondskab”.
Vi vil gerne som præster være med til
at skabe rum og mulighed for et sted,
hvor vi kan mødes til langsomme, lyttende og medtænkende samtaler om de
store spørgsmål i livet. Derfor indbyder
vi til samtaler følgende onsdage fra kl.
1930 til 2130 i Oksbøl Præstegård:
21. marts om: Skam og skyld (Hanne)
18. april om: Tro og tillid (Heidi)
Møderne vil foregå på følgende måde:
Vi synger en sang om emnet, og en af
os præster fortæller om dagens tema.
Ud fra de valgte tekster sætter man sig
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gruppevis og taler om det, man læser. Vi
vælger korte tekster inden for litteratur,
filosofi, teologi og evt. avisartikler.
Til sidst samles vi alle igen og taler om
de tanker, vi har gjort os om temaet.
Målet med samtalerne er, at vi sammen bliver klogere på et emne eller et
fænomen ved, at vi hver især bidrager
med og spørger ind til de tanker og erfaringer, vi har med os. Man har også lov
til bare at være med på en lytter.
Det er gratis med kaffe og te, men der
er mulighed for at købe et glas vin.
Er du interesseret i at deltage, eller vil
du have mere information, så mail eller
ring til os.
Sognepræsterne Heidi og Hanne

Anders Raahauge, sognepræst ved Mariekirken i Sønderborg, sidder i Etisk Råd, og
han vil fortælle os om arbejdet i rådet, som
tumler med vanskelige, etiske spørgsmål,
ofte på grænsen mellem liv og død.
Den allernyeste genterapi tillader indgreb i kromosomerne, der kan udrydde
arvelige sygdomme, men måske også udløse ukendte bivirkninger. Store overvågningsprogrammer kan hjælpe forskerne,
men træder måske privatlivet for nær.
Og hvad med dødshjælpen - ligger en
lovliggørelse lige om hjørnet?

Tirsdag den 8. maj kl. 1900
Kirkens Korshær
Omsorg, nærvær & respekt er kerneordene i Korshærens sociale arbejde.
I Sognegården hører vi et foredrag om
Kirkens Korshærs indsats på Nordals.
I efteråret blev ”Værestedet & børnehjørnet” åbnet i Storegade 33, og Kirkens
Korshær tilbyder mange gode, forskellige og gratis tilbud til børnefamilier i
Nordborg og omegn. Værestedets leder,
Eva Hansen, samt en medarbejder fra
Sønderborg vil på denne foredragsaften
fortælle om menneskesynet bag Kirkens
Korshærs sociale arbejde og helt konkret
give eksempler på, hvorledes de mange
frivillige rådgiver og støtter udsatte
familier på Nordals.
Venlig hilsen, Heidi

Onsdag den
2. maj kl. 1900
Personligt
foredrag
Bent Jensen, Linak, fortæller om sin
barndom. Den har ikke været så kendt
hos folk flest. Alle kender dog Bent som
den sprudlende spillemand på violinen,
og der går mange historier om gags, han
finder på.
Bent er blevet til en af de mest succesrige fabrikanter i Danmark med afdelinger ude i verden. Måske fortæller han
lidt om, hvorfor produktionen netop kom
i den retning med lineære aktorer.
Linak har doneret hundrede Højskolesangbøger til Nordborg Sognegård.

2. pinsedag den 21. maj kl. 1400
Friluftsgudstjeneste
De fem nordalsiske sogne inviterer til
friluftsgudstjeneste ved skovfogedboligen Nygård på Nørreskovvej 41 for at
fejre pinsen og fællesskabet i den grønne
skov med smuk udsigt over havet.
Fællesgudstjenesten begynder kl. 14,
og alle nordalsiske præster deltager.
Akkompagnementet står organisternes
orkester for. Bagefter serverer Nordborg
Menighedsråd gratis kaffe og kage.
Medbring selv klapstole og tæpper.
Vel mødt!
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Foredrag

Tirsdag den
13. marts
kl. 1900
Foredrag om
Etisk Råd

Langfredag
Påskeudstilling i Sognegården er aflyst,
så denne plads bruger vi i stedet på en
svensk kunstner, Stig Carlsson, der gennem mange år var personlig ven med redaktøren her. Stig var multikunstner, men
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hans interesse lå dybt for det kirkelige.
Han har lavet adskillige altertavler med
langfredag som tema. Da han for få år
siden døde, skete det på en langfredag.
Vi mindes ham langfredag uanset dato.

Døbte

Marts
05. kl. 1400
13. kl. 1900
14. kl. 1700
14. kl. 1900
17. kl. 0900
21. kl. 1930
22. kl. 1900
23. kl. 1900
29. kl. 1200

Vincent Lyshøj Walsh
Thomas Lillebæk Hansen
Mathias Fohlmann
Lia Rosenlund Skov
Mathias Ohm Deleuran

Viede

Maria Rosenlund Skov
& Morten Rosenlund Skov

Afdøde

Carlo Jensen Sørensen
Helge Damtoft Kristensen
Hans Jørgen Pedersen
Ingrid Karoline Marie Steen
Hans Hansen
Hertha Stokbæk Pedersen
Helga Komischke
Jørgen Christian Pedersen
Erna Aase Antonisen
Ellen Schulz
Anne Cathrine Bredall
Simon Birkemark
Minna Lydicksen
Ebba Hansen
Susanne Charlotte Laustsen

Kalender
Lion-strik, tag brød med
Raahauge om Etisk Råd
Kirkestafet i Egen
Menighedsrådsmøde
Pilgrimstur i pastoratet
Samtale om skam og skyld
Menighedsmøde
Ungdomsork. fra Bremen
Påskeudstilling åbner

April
08. kl. 1900
09. kl. 1400
11. kl. 1900
18. kl. 1700

Kærligheden i centrum
Lion-strik, tag brød med
Menighedsrådsmøde
Kirkestafet i Havnbjerg

Maj
02. kl. 1900
07. kl. 1400
		
08. kl. 1900
09. kl. 1900
26. kl. 1500

Bent Jensen, Linak
Lion-strik, bustur med
kaffe og brød.
Kirkens Korshær
Menighedsrådsmøde
Sønderjysk Pigekor

Juni
13. kl. 1900 Menighedsrådsmøde
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Konfirmation i Nordborg Kirke
Søndag den 8. april kl. 10 fejrer vi
25 skønne unges konfirmationsdag.
Fra kl. 9 er der mulighed for at aflevere
telegrammer og blomster mm. til de
enkelte konfirmander i våbenhuset, hvor
frivillige er behjælpelige med at tage
imod og holde opsyn, indtil konfirmationen er overstået.

Personlige begivenheder og kalender

Fra 1. nov. 17 til 11. februar 2018

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: Stine Möglich Mathiasen
Tlf. 21 72 21 24
mail: stinemoglich@hotmail.com

VIELSE
Henvendelse sker til sognepræsterne.
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
Tontoft 3A, 6430 Nordborg
Midlertidigt bedes henvendelser
rettet til sognepræsterne.

SOGNEBÅNDSLØSERE
bedes melde adresseforandring
til sognepræsterne.

Kirketjener: Hanne Dahl Christensen
Tlf. 21 38 97 17 – h6200@hotmail.com

KIRKEGÅRDEN
Kirkegårdsleder Finn Nicolaisen Ernst
Kirkegade 20, 6430 Nordborg
Tlf. 74 45 37 29 / 23 61 37 29
mail: nordborgkirke@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

Har du lyst til at synge i kor?
Alle fra 4. klasse og op kan komme og
være med. Her er plads til nye korsangere – både piger og drenge. Vi øver nu
i sognegården torsdage kl. 15-16.
Koret medvirker ved gudstjenester
og andre arrangementer, og efter 2-3
måneders oplæringstid er der mulighed
for at tjene en mindre løn som korsanger,
der reguleres efter alder.
Er du interesseret i at være med i
kirkekoret, kan du kontakte kirkens

organist og korleder på tlf. 21 72 21 24
el. mail:
stinemoglich@hotmail.com
Du må også gerne bare dukke op til
korprøven. Venlig hilsen
Stine Möglich

MENIGHEDSRÅDET

har fastlagt afholdelse af offentlige
menighedsrådsmøder kl. 1900
i Sognegården.
14. marts og 11. april
9. maj og 13. juni.

Nordalsisk kirkestafet

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

Onsdag 14. marts kl. 17-18
Egen Kirke er tredje indbyder

»Nordborg Kirke«

Onsdag 18. april kl- 17-18
Havnbjerg Kirke er fjerde indbyder

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
Sidste frist: 6. april.
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Kirkekor

Kirkens nye 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 Røde tal er for Oksbøl Kirke

MARTS
18. 1100 0930 Mariæ bebudelse
HL Højmesse
25. 0930 1100 Palmesøndag
HF Diamantkonfirmation i Oksbøl
29. 1100 1600 Skærtorsdag
HL Lammespisning i Oksbøl
30. 0930 1100 Langfredag
HL Højmesse
APRIL
01. 1100 0930 Påskedag		
HF Højmesse
02. 1100		
2. påskedag
HF Liturgisk gudstjeneste med
						
læsninger og musik.
08. 1000 1700 1. s.e. påske
HF Konfirmation i Nordborg.
15. 0930 1100 2. s.e. påske
HL Højmesse
22. 1100 0930 3. s.e. påske
HF Højmesse
27. 1100 0930 Bededag		
HL Højmesse
29. 0930 1100 4. s.e. påske
HF Højmesse
MAJ
06. 0930 1100 5. s.e. påske
HL Guldkonfirmation i Oksbøl
10. 1400		
Kristi Himmelfart HF Højmesse
13. 0930 1100 6. s.e. påske
HF Højmesse
20. 0930 1100 Pinsedag		
HL Højmesse
21. 1400 1400 2. pinsedag
Friluft i Nørreskoven for 5 Nordals
27. 1100 0930 Trinitatis		
HL Guldkonfirmation i Nordborg
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 – helst inden kl. 12 om fredagen.
Bladet kan læses på nettet en uge eller to før omdelingen på nordborgkirke.dk
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PoBe sats & repro 21 41 16 32

BEMÆRK:
Fra nytår har begge sogne ændret gudstjenestetider.

