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Kirkedans kaldes også cirkeldans, da den net-
op foregår i en cirkel. Trinene er enkle, så alle 
kan være med. Flere går denne eftermiddag i 
stå midt i bevægelserne, griner lidt og prøver 
forfra. Fejltrinene er en del af processen, og 
efterhånden synker deltagerne ned i koncen-
treret stilhed og lader musikken styre. 

Dans med traditioner 
Kirkedansen har grund helt tilbage i oldkirke-
lig spiritualitet, forklarer Sophie-Lønne: Man 
har altid danset inden for kirken – men efter 
reformationen er kroppen gledet i baggrunden 
til fordel for det talte ord.

Dans i efteråret
Melsene Laux står, sammen med Lisbeth 
(næstformand i Nordborg Menighedsråd) til 

Kom til meditativ dans  
i Nordborg Sognegård

efteråret for et forløb i meditativ dans i Nord-
borg Sognegård. Jeg blev fanget ind af kæde-
dansens ro, enkelthed og meditative kraft, ud-
taler Lisbeth.

Prøv den nye, gamle meditationsform! 

Der tilbydes meditativ dans tre gange i efteråret, den tredje torsdag i måneden kl. 19.00-
20.30. Vi begynder den 19.september. 

Det er ikke et krav, at man kan deltage alle gange – bare mød op! Man behøver ikke »kun-
ne« noget om at danse, trinene er enkle, og ganske hurtigt føler man, at man kan hvile i 
musikken. 

Alle er velkomne, både kvinder og mænd. Tag gerne bekvemt fodtøj med. Te, kaffe og 
vand serveres. Nærmere oplysninger fås hos danseleder Melsene Laux på tlf. 71 75 07 99.

Danseleder Melsene Laux fik sin uddannelse 
som danseleder i cirkeldans i Sverige, til efter-
året leder hun et forløb i Nordborg Sognegård.

En lørdag eftermiddag i maj mødtes deltagere fra Nordals i Nordborg Sognegård  
for at prøve den gryende kristne meditationsform: kirkedans under ledelse af Melsene Laux

I kirkedansen har vi  
mulighed for igen at  

udforske den meditative 
side af kristendommen...
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Ny sæson for
Nordborg Sangforenings Mandskor

Mandag den 19. august kl. 19.30
Mandskoret mødes hver mandag kl. 19.30-21.30 i Sognegården. Nye sangere er velkomne! 
Nærmere oplysning hos formanden, Hans Hansen tlf. 74 45 08 77.

Syng nye salmer ved fyraften
Torsdag den 10. oktober kl. 17.30 i Oksbøl Kirke 

Syng med på nye og nyere salmer. Introduktion ved sognepræst Heidi Freund Sørensen.
Nordborg Gospelkor medvirker som forsangere.
Umiddelbart efter aftensangen er der mulighed for at deltage i suppespisning i konfir-
mandstuen. Deltagerpris 30 kr.
Tilmelding foretages til Heidi Freund S. senest 3 dage før på e-mail:  HFR@km.dk eller 
tlf. 20 49 66 79.                              
Alle er velkomne. Oksbøl Kirkes Menighedsråd

Ukendt salmedigter
Tirsdag den 17. september kl. 19.00 i Egen Sognegård

Jens Lyster, tidligere sognepræst i Notmark, har skrevet en bog om en ukendt salmedig-
ter, Peter Ernst fra 1700-tallet. 
Bogen bliver præsenteret i Egen Sognegård.

Nordborg Gospelkor starter igen
Tirsdag den 3. september kl. 19.00 i Nordborg Sognegård

Koret øver deres sange i Sognegården kl. 19.00-21.00 på tirsdage fra den 3. september. 
Der er plads til flere, så kom gerne med og få en god oplevelse sammen med en flok 
sangglade mennesker. Alt sammen under kyndig ledelse af organist Stine Möglich.

Formand for gospelkoret, Lisbeth Simonsen
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Babysalmesang
Babysalmesang er et tilbud til babyer (3-12 mdr.) og deres forældre om at deltage i ba-
byrytmik, mens vi synger salmer og sange. 
Aktiviteten forløber over 6 onsdage i Nordborg Kirke.
Efter vi har sunget og leget i kirken, går vi over i sog-
negården og hygger, hvor der er mulighed for at pusle 
m.m., og der er kaffe/te og rundstykker til de voksne.
Tilbuddet er gratis, men tilmelding er påkrævet. 
Vi starter op onsdag den 23. oktober kl. 9.30.
Tilmelding sker ved henvendelse til kirkens organist 
Stine Möglich, tlf. 21 72 21 24 eller mail: stinemoglich@hotmail.com

Vi bringer høsten ind i kirken  
for fuld musik 

Søndag den 29. september kl. 14.00 
i Nordborg Kirke
Det fantastiske sækkepibeorkester Green Forest 
Pipe Band spiller op til en festlig gudstjeneste, 
og vi deler det, vi har høstet.
Har du hørt det alsiske sækkepibeorkester Green  
Forest Pipe Band? Ellers kan du godt glæde dig 
til en stemningsfuld oplevelse, når de spiller 
kirken op med sækkepiber og trommer.
Giv det videre!
Har du plukket æbler i kolonihaven? Eller har du lavet marmelade? Vil du bage noget, 
som du gerne vil dele? Kun fantasien sætter grænser. 
Fra helt gammel tid har man takket for høsten ved at give noget af den tilbage  
– vi tror på at takke ved at give videre! 
I år inviterer vi derfor dem, der har lyst, til at give fra deres egen høst, om det er rene 
råvarer, eller noget, du selv har lavet. Efter gudstjenesten vi holde et lille høstmarked 
med bidragene. Indtægterne går til Børnehjørnet i Kirkens Korshær, som skaber gode 
stunder for trængte børnefamilier. 
Ønsker du at bidrage, så medbring din egen høst på dagen til høstgudstjenesten. Vores 
kirketjener, Hanne, står klar til at tage imod eventuelle bidrag i kirkedøren. Du er også vel-
kommen til at aflevere et bidrag i Nordborg Sognegård i løbet af ugen på en hverdag i dags-
timerne – kontakt vores kirketjener Hanne inden på tlf. 21 38 97 17 for at aftale tidspunkt.

Green Forest Pipe Band  
spiller op til en festlig gudstjeneste
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»Tak, fordi De forgyldte min barndom« 
- om forfatteren Astrid Lindgren 

Torsdag den 24. oktober kl. 19.30 i Nordborg Sognegård  
Hvad er det, der gør, at en forfatter kan vække både barnets og 
den voksnes tillid og lyst til at lytte til eller læse en fortælling? 
Foredragsholder Marianne Østergård Petersen fortæller: 
»Tak, fordi De forgyldte min barndom« lød det til Astrid 
Lindgren fra en kvinde på en vilkårlig dag og et tilfældigt 
tidspunkt. Min egen barndom og dermed forståelsen af 
virkeligheden - af menneskelig ensomhed og fællesskab, af 
tilværelsens modsætninger - er ligesom talløse andres også 
præget af den store forfatters fortælleunivers. Og fortrolig-
heden med hendes forfatterskab er vedligeholdt i mit som i 
talløse andre voksnes liv.
I de seneste par år er der i bogform og film kastet lys på Astrid 
Lindgrens liv, og meget er fortalt.

Jeg vover alligevel at samle nogle af de tråde i hendes liv og forfatterskab, 
som jeg finder væsentlige for at fortælle om Astrid Lindgren – en forfat-
ter af virkelighed og håb.
Hvad er det, Astrid Lindgrens fortællinger kan? Astrid Lindgren har med 
sine fortællinger præget generationer af børn og voksne.

Vær med, når  
Marianne Østergaard 
Petersen inviterer med  
ind i Astrid Lindgrens  
forunderlige verden.
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Mandeklubben i Nordborg
Onsdag den 11. september kl. 10.00
Vi mødes på Nygård i Nørreskoven.  
Ole Andersen fortæller om stedets historie  
og omgivelser. 
Onsdag den 9. oktober kl. 10.00
Niels Asmussen, Nordborg. Rejseforedrag om  
Inkaerne og andet godtfolk i Peru.
Onsdag den 13. november kl. 10.00
Leder af Historisk Center i Dybbøl,  
Bjørn Østergård holder foredrag om Dybbøl.
Onsdag den 11. december kl. 10.00
Julefrokost med medbragte retter. Sognepræst  
Sophie-Lønne Reil Hundebøll kommer og fortæller. Det koster 25 kr pr. gang.
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Hilsen fra sognepræsterne:  
Når vi mister

Udtrykket »at bære sorg« er et gammelt ud-
tryk, der stadig på en fin og enkel måde be-
skriver, hvorledes sorg kan erfares.

For når vi mister et elsket menneske, så kan 
sorg være som en allestedsnærværende tyng-
de og et dybt savn, der mærkes i krop og sjæl.  
Sorg tynger og forandrer os – og sorg bliver 
på den måde en tilstand, som vi må lære at 
bære på.  

I gamle dage var det lettere at se hvem i sam-
fundet, der »bar sorg«, for de sørgende iklæd-
te sig sort tøj eller sørgebind. På den måde 
kunne andre tydelig se, at her var et menne-
ske, som havde mistet. 

I vor tid er sorg ikke noget der skiltes syn-
ligt med i valg af påklædning eller bestemte 
farver, og vi »bærer sorg« på forskellig måde. 
Nogle er gode til at tale om sorgen og tabet 
og til at dele deres tanker med fortrolige. An-
dre viser mere deres sorg i handlinger: Ved 
at tænde et lys foran et foto af afdøde på en 
særlig plads i hjemmet eller ved at besøge og 
passe gravstedet. Nogle værner om særlige 
mærkedage og mindegenstande, mens andre 
fører indre samtaler med afdøde eller sender 
bøn og tanker til Gud.  

Heldigvis er der i dag en større erkendelse af, 
at sorg ikke er noget, vi skal komme os over 
eller blive færdige med. For i de gamle dage 
med sørgetøjet, var der samtidig også en for-
ventning om, at de sorgklædte på et tidspunkt 
aflagde det mørke tøj, og igen tog hverdagens 
tøj på. Et samfundskrav om, at den sørgende 
efter en rum tid måtte vende tilbage til norma-
liteten igen. At sorg skulle passere og ophøre.

Men sorgs længde og beskaffenhed kan der 
vel hverken sættes tid eller formler på? Sorg 
kan ikke pakkes væk efter tre måneder eller 
et år. Sorg er heller ikke en sygdom, der kan 
behandles væk. 

Vor tid er befriende på den måde, at vi ikke 
længere skal følge en samfundsnorm om, at 
sorg har en afmålt tid eller bør ophøre. Der er 
en større forståelse for, at sorg opleves og ud-
leves forskelligt. At sorg må bæres, samtidig 
med at livet skal leves.

Vi har alle fået en levende opgave i at stå vor 
næste bi, når livet tynger. Det kræver ikke 
store armbevægelser eller særlige evner, men 
blot vor tilstedeværelse. At være synlig som 
nabo, familiemedlem eller ven og hjælpe på 
den måde, der falder naturligt. Der er både 
håb, trøst og styrke i, at vi kan bære for og 
med hinanden. 

Det ligger også dybt i den kristne tro, at in-
gen skal eller kan bære sig selv. At vi er i gode 
hænder. Vi bæres til dåben og vi bæres til gra-
ven af andre – og i det store almindelige men-
neskeliv mellem fødsel og død er vi rundet af 
det liv, som vi deler med hinanden. At vi lever 
af det liv, vi får skænket. 

I alle livets forhold har vi brug for hinanden – 
også når vi mister. 

Jeres sognepræster
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Allehelgen i kirken
Søndag den 3. november kl. 14.00 i Nordborg Kirke og kl. 16.00 i Oksbøl Kirke
Vi indbyder alle til mindegudstjeneste på Alle Helgens dag.
I gudstjenesten mindes vi dem, vi har mistet. Med læsninger, ord, musik og lystænding. 
Vi læser navnene op, og tænder et lys for hver enkelt, som er blevet bisat eller begravet 
fra kirken siden Allehelgen 2018.
Pårørende vil modtage et personligt brev med en indbydelse.

Venlig hilsen  
sognepræsterne, Sophie-Lønne og Heidi
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Nordborg Kirkes børne- og  
ungdomskor optager nye sangere!!

Har DU lyst til at være med i vores i kor? 
Koret er for alle på 8-18 år, både piger og drenge.
Vi øver i Nordborg Sognegård om torsdagen. Børnekoret øver kl. 
15.00-16.00. Ungdomskoret øver kl. 15.30-16.30 – vi har derfor 
en halv time hvor vi øver sammen. 
Koret medvirker i søndagens gudstjeneste og ved andre arrangementer i kirken.
Det forventes at man deltager i mindst 2 gudstjenester pr. måned.
Vi tager til korstævner, og vi holder også korweekender hvor vi øver, og hyg ger os sam-
men, holder overnatning i sognegården, ser film, spiser pizza m.m.  
Efter lidt oplæringstid er der mulighed for at tjene en mindre løn som kirkekorsanger. 
Lønnen reguleres efter alder.
Er du interesseret i at være med i kirkekoret kan du kontakte kirkens organist og korle-
der Stine Möglic, mail: stinemoglich@hotmail.com eller på tlf. 21 72 21 24.

Juleenglen Juliane kommer til kirken!
 Torsdag den 21. november kl. 17.00 i Nordborg Kirke         

Præsten Sophie har savnet juleenglen Juliane hele året, 
men nu kommer hun endelig tilbage! Sophie får travlt med 
at gøre klar til hende og får brug for alle børnenes hjælp. 
Kom, og vær med til en hyggelig gudstjeneste med sang, 
musik og skuespil for hele familien. 
Bagefter får vi sammen risengrød i Nordborg Sognegård. 
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Anna Elisabeth Aagård, 
tidligere socialrådgiver og frivilligheds-
konsulent er koordinator for de 8 våge-
koner på Nordals. Det har hun været, 
siden organisationen startede for 22 år 
siden. Det er oftest, når de pårørende 
trænger til en pause, at vågekonerne ta-
ger over, i enkelte tilfælde er der ingen 
pårørende. 
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Ingen skal være alene,  
når døden kommer
Henning Jensen, 73 år, kom med for 7 år si-
den efter at han havde oplevet sin mors afsked 
med livet. Hennings motto er: »Ingen skal 
være alene, når døden kommer«.
- Jeg var noget nervøs de første gange, fortæller 
Henning, men nu tager jeg det helt roligt. Ofte 
kan det også virke beroligende på de pårøren-
de, at der er en tilstede, som ikke er fremmed 
over for situationen. Ofte er det ikke muligt at 
snakke med de døende, fortsætter Henning, 

Når døden 
kommer tæt på 

men vi siger noget, så de er helt klar over, at 
der er nogen til stede. Ved vagtskifte får vi også 
lidt snak, det er en god afveksling. 
I et tilfælde, hvor Henning sidder ved en yng-
re kræftsyg mand, kan de tale sammen. Man-
den er ikke helt tilfreds med sit liv, men Hen-
ning får gjort ham opmærksom på alt det, han 
har udrettet. På børneflokken og den smukke 
have, han har anlagt. Ja, og så dør manden.

Når bare vi har hinanden
Grete Jacobsen på 74 har været med i alle 22 
år. Hun har arbejdet som hjemmehjælper, så 
for hende var det naturligt at gå med i ord-
ningen. 
- Det betyder rigtig meget, at vi har hinanden, 
siger Grete, vi kan udveksle erfaringer og vi kan 
støtte hinanden. På vagterne er det vigtigt, at vi 
sidder, så den døende kan se os, så nogen gange 
skal der ommøbleres lidt. Hvis patienten er lidt 
urolig, hjælper det ofte at holde i hånden. I de 
fleste tilfælde er vi klar over, når døden er ind-
trådt. Det kan ske umærkeligt, det kan ske med 
et sæt eller den døende kan drage et dybt suk. 
De to vågekoner samstemmende, at der oftest 
er en rolig atmosfære, men det kan være for-
skelligt fra person til person. Hvis patienten 
har smerter, bliver der givet smertestillende 
medicin og der kan også gives noget beroli-
gende. 
Selv om de to vågekoner ikke mener, at deres 
frivillige arbejde har påvirket dem, er der nok 
ingen tvivl om, at de har fået et mere afslappet 
forhold til døden som en helt naturlig ting.

Hans Pors Simonsen

Hvordan er det at være tæt på livets afslutning.  
Ikke bare en gang, men gang på gang. Eller måske mere præcist: Hvordan er det at dø? 

Vågekonerne »Støtterne« stiller sig frivillig til rådighed, når døden banker på.

Fra venstre: Anna Elisabeth Aagård,  
Henning Jensen og Grete Jacobsen
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Halleluja! Messias kommer til Nordborg!
Fredag den 6. december kl. 17.00 i Nordborg Kirke 

Nærmere betegnet, Händels Messias. Vi får nemlig besøg af Den Jyske Sinfonietta, med 
kor og solister. De vil opføre dette kendte og elskede værk, som for mange er blevet et af 
juletidens musikalske højdepunkter.  Messias, der er et oratorium i tre dele, blev kompo-
neret af Georg Friedrich Händel i 1741. Det er Händels mest berømte komposition og er 
en præsentation af Jesus Kristus liv og betydning for kristendommen. 
Denne koncert tager hele 1. del med, der 
netop refererer til netop advents og juleti-
den, men også uddrag af 2. og 3. del, bla. Det 
berømte Halleluja-kor.
Billetter kan  købes allerede nu, ved at over-
føre beløbet på følgende konto: Reg. 5354 
Kontonr. 0000242476 Arb. Landsbank. Skriv 
navn ved bestilling. 
Billetter kan også købes ved døren.

Entré: 
Voksne: 100 kr.  Børn til og med 15 år: Gratis
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Hjertestarter  
opsat ved Sognegården

Så er tiden inde til vi igen skal sige en stor 
tak til Lene og Bent Jensen, Linak. Vi har lige 
siden vi byggede den nye Sognegård talt om 
at det kunne være fint, hvis vi havde penge i 
overskud til at vi kunne købe en hjertestarter, 
som vi kunne fastgøre på bygningen udven-
dig, så den ville være tilgængelig i døgnets 24 
timer. Tiden er desværre gået uden vi har fået 
en sådan købt. Man siger jo at intet er så skidt, 
at det ikke er godt for noget. Så da jeg blev 
udskrevet fra sygehuset efter hjertestop her i 
marts måned, var det første jeg tænkte på at 
nu skulle den hjertestarter anskaffes hurtigst 
muligt. Vores økonomi var desværre ikke ble-
vet guldrandet i mellemtiden, men et pænt 
brev fik vi sat sammen om vores store ønske.  
Efter få dage modtog vi denne flotte hjerte-
starter fra Lene og Bent Jensen Linak, den er 

nu blevet opsat på muren ud mod parkerings-
pladsen ved Sognegården og må naturligvis 
benyttes af alle, som må få brug for denne.
Alle medlemmer i menighedsrådet og med-
arbejdere ved kirken vil i løbet af efteråret bli-
ve uddannet i brug af apparatet.

Per Østergaard
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Kalender
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DATO TIDSPUNKT ARRANGEMENT

 4. september kl. 14.00 Onsdagsmøde med Gert Jensen  
i Oksbøl konfirmandstue 

11. september kl. 10.00 Mandeklubben mødes på Nygård i Nørreskoven

17. september kl. 19.00 Jens Lyster fortæller om ukendt alsisk salmedigter  
i Egen Sognegård    

19. september kl. 19.00 Meditativ dans i Nordborg Sognegård

29. september kl. 14.00
kl. 16.00

Høstgudstjeneste i Nordborg
Høstgudstjeneste i Oksbøl med efterfølgende middag

 2. oktober kl. 14.00 Onsdagsmøde med Trine Schiøler Eriksen  
i Oksbøl konfirmandstue

 9. oktober kl. 10.00 Mandeklubben i Nordborg Sognegård

10. oktober kl. 18.00 Salmesangsaften i Oksbøl Kirke  
med efterfølgende spisning i konfirmandstuen

17. oktober kl. 19.00 Meditativ dans i Nordborg Sognegård

23. oktober kl.  9.30 Babysalmesang i Nordborg begynder

24. oktober kl. 19.30 Foredrag om Astrid Lindgren i Nordborg Sognegård  
ved Marianne Østergård Petersen  

 3. november kl. 14.00 
kl. 16.00

Allehelgensgudstjeneste i Nordborg
Allehelgensgudstjeneste i Oksbøl

 6. november kl. 14.00 Onsdagsmøde med Stine Munch  
i Oksbøl konfirmandstue

13. november kl. 10.00 Mandeklubben mødes i Nordborg Sognegård

14. november kl. 19.00 Meditativ dans i Nordborg Sognegård

21. november kl. 17.00   Juleenglen Juliane kommer til Nordborg Kirke

10

Lion – strik
Vi strikker til fordel for Lions Club - Nordborg, der sender det til børnehjem i Rumænien. 
Vi er stadig glade for at modtage garn. Husk selv brød.
Mandag den 2. september, 7. oktober, 4.november og 2. december (vi giver brød – 
husk en lille pakke til pakkeleg) kl. 14.00 til ca. 16.15 i Sognehuset, Skolevej, Havnbjerg. 
Ønsker du hjælp til kørsel ring til Elly Hansen, tlf. 61 67 09 81 eller Inge Kjærsgaard Jen-
sen, tlf. 24 65 82 14.
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Sognepræster
Heidi Sørensen Freund 
Kirkebogfører/begravelsesmyndighed 
Præstegården · Tontoft 3 · 6430 Nordborg 
tlf. 20 49 66 79 · hfr@km.dk 
Mandag er fridag. 

Sophie-Lønne Reil Hundebøll 
Præstegårdsvej 1 · Oksbøl · 6430 Nordborg 
tlf. 23 36 06 17 · sophu@km.dk 
Mandag er fridag. 

Organist 
Stine Möglich Mathiasen 
tlf. 21 72 21 24 · stinemoglich@hotmail.com 

Kirkesanger
Annette Lorenzen 

Kirkekontor
Tontoft 3A, 6430 Nordborg  

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
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 

Kasserer og kontaktperson: Lis Dybsø 
tlf. 31 39 99 59 · dybsoe@yahoo.dk

Øvrige medlemmer: se hjemmesiden 

Mandeklubben
Børge Movild · tlf. 52 24 16 72

Lionsstrik
Inge Kjærsgaard Jensen · tlf. 24 65 82 14. 
Vi strikker for Lions Club, Nordborg, der 
sender til børnehjem i Rumænien.

Støtterne/Vågekoner   
på Nordals 
Anna Elisabeth Aagaard · tlf. 26 17 35 03  
Et tilbud af om aflastning af pårørende til 
alvorligt syge og døende både i eget hjem og 
på plejecenter. Tilbuddet gælder også længe-
re varende forløb, hvor den raske ægtefælle 
har brug for at koble af i nogle timer.
Vågekonerne kan tilkaldes af pårørende, 
plejepersonale og hjemmeplejen. Vi er nu 8 
vågekoner og vi vil gerne bruges.   
 
Hjælpende Hænder 
udfører opgaver i hjemmet, som du eller din 
ægtefælle selv tidligere kunne klare. Der ud-
føres ikke arbejdsopgaver, som hører under 
hjemmeplejeordningen eller andet autorise-
ret håndværk. Hjælpen er gratis. 
Arne Pedersen, tlf. 26 16 64 64  
mandag eller onsdag mellem kl. 10 og 12.

Menighedsrådet har fastlagt 
offentlige møder kl. 19.00 i Sognegår-
den: 16. oktober, 20. november.

 Per Østergård, formand

Kirkebladet er udgivet af Nord-
borg Sogns Menighedsråd.
Ansvarshavende redaktør: Hans Pors 
Simonsen. Indlæg sendes til:
hanspsimonsen@gmail.com 
senest den 8. oktober 
Forsidebilledet: Folkekirken.dk
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GUDSTJENESTER 
DAG KIRKEÅRET NORDBORG OKSBØL

S
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8. 12. s. e. trinitatis 09.30 HF 11.00 HF Kirkekaffe

15. 13. s. e. trinitatis 11.00 HF 09.30 HF

22. 14. s. e. trinitatis 09.30 HF 11.00 HF 

29. 15. s. e. trinitatis 14.00 SH Høstgudstjeneste 
med deltagelse af sække-
pibeorkestret Green Forest  
Pipes. Efterfølgende kirkekaffe 
med høstindsamling

16.00 SH Høstgudstjeneste
med deltagelse af jagthorns-
blæserne. Efterfølgende  
middag på Oksbøl Friskole 

O
K

T
O

B
E

R 6. 16. s. e. trinitatis 09.30 SH 11.00 SH

13. 17. s. e. trinitatis 11.00 SH 09.30 SH

20. 18. s. e. trinitatis 09.30 SH 11.00 SH

27. 19. s. e. trinitatis 11.00 HF 09.30 HF

N
O

V
E

M
B

E
R

3. Allehelgen 14.00 HF og SH 16.00 HF og SH

10. 21. s. e. trinitatis 09.30 HF 11.00 HF Kirkekaffe

17. 22. s. e. trinitatis 11.00 SH Kirkekaffe 09.30 SH

21. Torsdag 17.00 SH Børnegudstjeneste  
– vi finder juleenglen Juliane 
og får risengrød i sognegården

24. Sidste s. i kirekeåret 09.30 SH 11.00 SH

ID-nr.: 46879

188
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HF = Heidi Sørensen Freund
SH = Sophie-Lønne Reil Hundebøll

Hvis du mangler kørsel til kirken, 
så ring på tlf. 52 24 16 72 eller tlf. 51 54 11 72.

Tangshave-gudstjenester
Tangshavegudstjenesterne begynder kl. 10 med kirkekaffe og herefter gudstjeneste kl. 
10.45 den 29. august, 12. september, 26. september, 10. oktober, 24. oktober, 7. no-
vember og 21. november. 


