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Hilsen fra sognepræsterne:  
I musikken er vi alle lige

Enhver, der har sat et muntert stykke musik 
på, når de var glade, eller har sunget »All by 
myself«, eller »Det var en lørdag aften«, når 
de havde kærestesorger, ved, hvad der tales 
om: Musikken kan forstærke hver en følelse 
vi måtte have, om vi er triste eller glade. Det, 
som netop vi, og kun vi, føler, kan vi dykke 
ned i og undersøge i musikken. Samtidig kan 
vi i musikken selv helt forsvinde for i stedet 
at være et fællesskab. Når vi synger, eller når 
vi går til koncert, hvor hundrede, eller måske 
tusindvis af stemmer synger det samme, og 
tusindvis af kroppe bevæger sig i takt, så kan 
vi et øjeblik helt forsvinde ud af os selv, og det, 
vi selv ellers følte eller havde travlt med, for 
at forsvinde i fællesskabet. I den oplevelse er 
vi alle lige, og netop den lighed mennesker 
imellem er et af kirkens kernebudskaber: Her 
er alle lige meget værd og en lige stor del af 
fællesskabet. 

I 1500-tallet skete der noget revolutionerende 
inden for kirken: fællessangen kom til! Før re-
formationen, hvor vi blandt andet i Danmark 
blev lutheranere, havde menigheden måttet 
lytte til munkesang på latin, men nu sang 
man selv, og endda på nogle af tidens hotteste 
toner. Salmer blev skrevet på kendte danse-
melodier, og musik og glæde blev bundet tæt 
sammen med det at gå i kirke. Når vi synger 
i kirken i dag, synger vi både nye salmer på 
nye melodier, og vi synger gamle salmer på 

melodier nogle gange helt tilbage til 1500-tal-
let. Vi synger os ind i nutid og fortid, og her 
danner vi fællesskab både med dem, vi syn-
ger sammen med netop nu, og dem, der for 
længe siden sang præcist det samme. Salmer 
kan bringe særlige følelser frem, for ofte er 
der også knyttet minder til dem: minder om 
glæde (måske »Det er så yndigt at følges ad«), 
minder om sorg (»Altid frejlig, når du går«), 
minder om nyt liv (»Sov sødt, barnlille«) el-
ler særlige lejligheder (»Det kimer nu til ju-
lefest«). En salmes ord og melodi kan sætte 
stemning og ord på noget, vi ellers ikke selv 
kunne formulere. Musikken kan bare noget. 
Man behøver ikke engang tale det samme 
sprog for at forstå hinanden. Hvad enten man 
er udøver eller den, der lytter – alle får noget 
ud af det.

I kirken har der altid været meget musik, i 
form af salmer, orgelmusik og kor, og flere og 
flere kirker indfører også musikgudstjenester, 
hvor der er endnu mere musik, også mere ryt-
misk musik, som f.eks. gospelkor eller band 
med trommer, bas og elguitar. Også i Nord-
borg kirke sætter vi musikken i centrum det 
næste stykke tid. Vi har for det første den glæ-
de at vores dygtige kirkesanger, Annette Lo-
renzen er blevet fastansat, og vi nu kan nyde 
hendes sangstemme til alle gudstjenester. I 
december holder vi koncert med børne- og 
ungdomskoret. Vi får også besøg af ensem-
blet Expanding Canvas, som laver forestilling 
med kunst, musik og teater for børnehaver og 
børnehaveklasser, og Den jyske Sinfonietta, 
med kor og solister, opfører »Händels Messi-
as« den 6. december, ligesom der til alle jule-
gudstjenesterne er fyldt godt op på musiksi-
den. Det nye år synges ind med nye salmer til 
sang- og suppeaften den 27. februar.
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Halleluja!   
Messias kommer til Nordborg!! 

Koncerten finder sted fredag d. 6. dec.kl. 17.00 i Nordborg Kirke
Nærmere betegnet, Händels Messias. Vi får nemlig besøg af Den Jyske Sinfonietta med fire 
solister: Sofie Ljungdahl, Jette Gundestrup, Per Strömberg, Bo Hemmingsen samt Vester 
Skerninge Sangkor
De vil opføre dette kendte og elskede værk, som for mange er blevet et af juletidens mu-
sikalske højdepunkter.  Messias, der er et oratorium i tre dele, blev komponeret 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 juletiden, men 
også uddrag af 2. og 3. del, bla. Det berømte Halleluja-kor.
Billetter kan  købes allerede nu, ved at overføre beløbet på følgende konto:
Reg. 5354 Kontonr. 0000242476 Arb. Landsbank – skriv navn ved bestilling. 
Billetter kan også købes ved døren.
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Entré: 
Voksne: 100 kr.  Børn til og med 15 år: Gratis
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I Kirkens Korshær hjælper mennesker hinan-
den. Vi tilbyder omsorg, nærvær og respekt 
- et måltid mad, et varmt bad, en samtale.

Værdighed og fællesskab
Kirkens Korshær er 400 ansatte og 9000 fri-
villige, som blandt andet driver varmestuer, 
herberger og genbrugsbutikker med glæde.
Hver dag møder vi mennesker, der lever på 
kanten af samfundet – udsatte og sårbare 
mennesker med svære sociale, psykiske og 
økonomiske problemer. Misbrug, fattigdom, 
ensomhed.
Vi møder dem i øjenhøjde, også når de lig-
ger ned, og vi møder dem, også uden krav om 
forandring.

Børnehjørnet i Nordborg
Kirkens Korshær driver for tiden børne-, 
unge- og familiestøttende arbejde otte steder 
i Danmark – Her hjælper vi mennesker, der 
ofte har oplevet omsorgssvigt, har dårlig øko-
nomi, dårlige relationer, og psykiske og fysi-
ske helbredsproblemer. 
Børnehjørnet i Nordborg er et gratis samvær-
stilbud med mulighed for netværksskabende 
aktiviteter. Forældre med børn kan komme 
her og være sammen med både egne børn og 
andre familier.
Børnehjørnet støtter op om, at forældre og 
børn oplever fællesskabsfølelsen ved at lave 
ting sammen, samt opleve noget med hinan-
den uden for hjemmet. Dette gør vi med bl.a 
med fællesspisning, afholde børnefødselsda-
ge og aktiviteter i ferierne.

Individuelle aftaler
Der er mulighed for individuelle samtaler, 
hvor man kan få hjælp og støtte efter egne 
behov. Samtalerne aftales individuelt og lig-
ger uden for Værestedet og Børnehjørnets 
åbningstid. Eksempler på udfordringer kan 
være:
•  At fortælle til en der lytter,  

når man har det svært
• Økonomisk rådgivning / gældsrådgivning
•  Udforinger med familiemedlemmer  

eller eks. partner
•  Kontakt til kommunen, sundhedsvæsen 

eller noget helt tredje
•  Efter aftale kan man få en bisidder  

med til vigtige møder.

Økonomisk trængte
Er økonomien gået helt skæv er der i enkelt-
stående tilfælde mulighed for hjælp til tøj og 
andet, som vi muligvis kan skaffe brugt i en af 
vores genbrugsbutikker.
Ligeledes kan der i enkelte tilfælde gives hjælp 
til mad, hvis der er sket noget uforudset, og 
køleskabet er tomt et par dage for lønnings-
dag.
Kunne du tænke dig at være frivillig eller 
kunne du tænke dig at kigge forbi, så kontakt:

Pia Skov Christensen
Børnehjørnet Nordborg
Storegade 33
Tlf. 91 89 67 30
ps.christensen@ 
kirkenskorshær.dk

Kirkens Korshær er en folkekirkelig organisation, og vores arbejde hviler på  
et kristent menneskesyn – vi tror på, at ethvert menneske er unikt og uendeligt værdifuldt



Fredlyset kommer til Nordborg
Onsdag den 28. november 

Afgang fra Tangshave kl. 18.30. Gudstjeneste i Nordborg Kirke kl. 19.00
Fredslyset er blevet tændt i Fødselsgrotten i Betlehem ved den flamme, som altid brænder 
der. Nu rejser det igen fra Betlehem til Wien og fra Wien rundt i Europa, hvor det gode 
budskab om fred breder sig.
Her i Nordborg vandrer vi for 14. gang gennem byen med lanterner fra Tangshave til 
Nordborg Kirke, hvor arrangementet slutter med en kort andagt og underholdning af 
kirkens kor.
Bag arrangementet står Sct. Georgs Gildet. 
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Julekoncert med 
Nordborg Kirkes Børne- og ungdomskor

Lørdag den 30. november kl. 14.00 i Nordborg Kirke
Kom i julestemning når I hører vores dygtige børne- og ungdomskor synge julen ind. 
Efter koncerten vil der være æbleskiver og kaffe i sognegården.
Alle er hjertelig velkomne.
Koncerten er gratis, æbleskiver og kaffe/saft, koster 25 kr. for voksne, men er gratis for børn.
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Mandeklubben i Nordborg
Onsdag den 11. december kl. 11.00 Vi mødes til julefrokost i Sognegården. 
Sognepræst Sophie-Lønne Reil Hundebøll kommer og fortæller. Musikalske indslag.  
Tilmelding til Børge Movild, tlf. 52 24 16 72.
Onsdag den 8. januar kl. 10.00 
Niels Jørgen Silkjær, Nordborg: 
Barndomserindringer: Niels fortæller om 
sin far, fisker og modstandsmand. 
Onsdag den 12. februar kl. 10.00   
Mads P. Madsen, Nordborg: Fra Thy til Als.
Onsdag den 11. marts kl. 10.00  
Robert Landeværn Ryholt, Havnbjerg: Feltpræst i Afghanistan.
Onsdag den 8. april kl. 10.00  
Børge Movild, Nordborg: Lægemissionær i Nigeria. Det koster 25 kr pr. gang.
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i sognegården

Lidt i tre dukker de første børn op med røde 
kinder fra cykelturen, der summer af liv og 
stemmer i sognegården: »Skal vi have choko-
ladekiks i dag?«, »ej, Stine, ved du, hvad der 
skete i skolen?«. For organist Stine Möglich 
Mathiasen er torsdagen et af ugens højde-
punkter: »Man får helt naturligt en fælles-
skabsfølelse, når man synger i kor, fordi man 
arbejder hen mod det samme mål: At få det til 
at lyde så godt som muligt! Alle er vigtige, og 
ingen kan undværes«.

Musik og fællesskab kan ikke skilles ad, og 
derfor er det vigtigt, at alle har det godt og 
slapper af, fortæller Stine: »Vi begynder altid 
med chokoladekiks og saftevand, så vi lige kan 
sidde og hyggesnakke lidt. Så er vi klar til at gå 
i gang, og det gør vi ved at varme både kroppen 
og stemmen godt op. Ja, vi laver faktisk gym-
nastik for både kroppen og stemmen kan man 
sige!«

Kirkekoret består af både et børnekor og et 
ungdomskor, som øver både sammen og hver 
for sig. 

Michelle og Anna går begge i ungdomskoret 
og har sunget i kirkekor i mere end 3 år. »Jeg 
elsker bare at synge«, fortæller Michelle,  »og 
jeg ville gerne synge et sted sammen med nogle 
andre. En dag sagde min morfar til mig om det 
ikke var en idé at starte i kirkekor«. 

For Anna og Michelle betyder det sociale me-
get: »Det bedste ved at gå i kirkekor er at synge 
sammen og så at man får nogle nye venner« 
fortæller Anna, og Michelle supplerer: »…og 
chokoladekiks!«

Om søndagen mødes korene igen i kirken, 
hvor de understøtter og forskønner salmesan-
gen og ofte også synger et stykke selv. For at 
styrke fællesskabet yderligere holder de også 
korweekender og tager til stævner, hvor de får 
øvet en masse - og hygget virkelig meget. 

Vinni og Marie går i børnekoret. Vinni hør-
te om kor, da hun gik til minikonfirmand, og 
Marie blev lokket med af sin kusine. »Det er 
sjovt, fordi man er sammen med sine venner« 
siger Marie, »…ja, og så lærer man også nogle 
salmer« tilføjer Vinni.  

Det er torsdag. Og torsdag betyder i Nordborg sognegård også kor! 

Michelle og Anna: For Anna og Michelle  
betyder det sociale meget: »Det bedste ved  
at gå i kirkekor er at synge sammen og så  
at man får nogle nye venner« fortæller Anna,  
og Michelle supplerer: »…og chokoladekiks!«
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Nytårsfesten begynder i kirken
Tirsdag den 31. december i Oksbøl Kirke kl. 14.00 og Nordborg Kirke kl. 15.30 

Kom godt ind i det nye år – tag til nytårsgudstjeneste i kirken nytårsaftensdag, hvor vi 
sammen kan mindes det gamle år og se frem mod det nye. 
Efter gudstjenesten er der kransekage og bobler for alle i våbenhuset.
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Vinni og Marie: »Det er sjovt at gå til kor, 
fordi man er sammen med sine venner«  

siger Marie«. »…ja, og så lærer man  
også nogle salmer« tilføjer Vinni. 

Har du selv lyst  
til at gå i kirkekor,  

eller kender du nogen,  
der har,  

så er du altid velkommen til at kontakte  
vores organist Stine Möglich Mathiasen på 

stinemoglich@hotmail.com  
eller tlf. 21 72 21 24.
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Kyndelmisse
Ved Kyndelmisse er vi nået halvvejs gennem vinterhalvåret, og de lysere timer er lang-
somt ved at vende tilbage. I gamle dage sagde nogen »Nu går det igen mod løvsiden«, og 
dermed mentes det, at det spirende forår er i vente. 
Kyndelmisse har både kirkelige og folkelige traditioner. I kirken er kyndelmisse endnu 
en god anledning til at fejre at lyset og det gode har forrang i verden. 
Kom og vær med til en festlig og smuk lysgudstjeneste. Vi markerer kyndelmisse med to 
særgudstjenester, det sker i 
•  Oksbøl Kirke onsdag d 29. januar kl. 19.00 ved en aftensgudstjeneste, hvor fakler 

lyser op og viser vej til kirken med efterfølgende kirkekaffe. 
•  Nordborg Kirke på Kyndelmisse-søndag den 2. februar kl. 9.30 med efterfølgende 

kirkekaffe med hjemmebag i sognegården.
Vel mødt!

Fastelavn  
for børn og  

barnlige sjæle
Fastelavnssøndag den 23. februar  

kl. 14.00  i Oksbøl Kirke
I Nordborg-Oksbøl Pastorat fejrer vi 
traditionen tro fastelavn på børnenes 
præmisser med børnegudstjeneste, 
efterfølgende tøndeslagning og faste-
lavnsboller.
Tilmelding skal ske senest den 16. 
februar til sognepræst Sophie-Løn-
ne Reil Hundebøll på enten  sophu@
km.dk eller tlf. 23 36 06 17. 
Der er slikposer og fastelavnsboller til 
alle deltagere.
Vi glæder os til at se jeres festlige ud-
klædning, og børnene er meget vel-
komne til at medbringe deres foræl-
dre til festen.
Vel mødt!

Foto: Folkekirken.dk
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Korsang
Nordborg Sangforenings Mandskor synger hver mandag  
kl. 19.30 i Sognegården. Nye sangere er velkomne.  
Henvendelse til formanden, Hans Hansen, tlf. 74 45 08 77.

Nordborg Gospelkor øver hver tirsdag kl. 19.00  
i Sognegården. Her er også plads til nye medlemmer.  
Henvendelse til formanden, Lisbeth Simonsen, tlf. 50 62 43 20.
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Sang og suppe i Nordborg Kirke
Torsdag den 27. februar kl. 17.30  

Vi synger Nordborg Kirke op, når nye salmer skal afprøves. Mandskoret medvirker
Umiddelbart efter aftensangen er der mulighed for at få suppe og en snak i sognegården.
Pris for aftensmad:  30 kr. pr. mand.
Tilmelding til suppespisning til Inger Andersen, tlf. 74 45 11 72 / 51 54 11 72.

Meditativ dans Den tredje torsdag i januar og februar

Vi fortsætter med meditativ dans i Nordborg Sognegård ved Melsene Laux. Kom og vær med!
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Kalender
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DATO TIDSPUNKT ARRANGEMENT

28. november kl. 18.30 Fredslyset kommer til Nordborg. Afgang fra Tangs-
have kl. 18.30. Gudstjeneste i Nordborg Kirke kl. 19.00

30. november kl. 14.00 Koncert med Nordborg Kirkes børne- og ungdomskor

 6.   december kl. 17.00 Messias i Nordborg Kirke

11. december kl. 11.00 Mandeklubbens julefrokost

31. december kl. 14.00 Nytårsgudstjeneste i Oksbøl Kirke

31. december kl. 15.30 Nytårsgudstjeneste i Nordborg Kirke

 8.   januar kl. 10.00 Mandeklubben i Sognegården

16. januar kl. 19.00 Meditativ dans i Sognegården

29. januar kl. 19 .00 Kyndelmisse i Oksbøl Kirke

 2. februar kl.  9.30 Kyndelmisse i Nordborg Kirke

 5. februar kl. 14.00 Onsdagsmøde i Oksbøl konfirmandstue:  
Hospicesygeplejerske Mette Gammelgård             

12. februar kl. 10.00 Mandeklubben i Sognegården

20. februar kl. 19.00 Meditativ dans i Sognegården

23. februar kl. 14.00 Fastelavnsfest i Oksbøl Kirke

27. februar kl. 17.30 Sang og suppe i Nordborg Kirke

 4. marts kl. 14.00 Onsdagsmøde i Oksbøl konfirmandstue

11. marts kl. 10.00 Mandeklubben i Sognegården

1. april kl. 14 Onsdagsmøde i Oksbøl konfirmandstue

8.   april kl. 10 Mandeklubben i Sognegården

10

Tangshave-gudstjenester
Tangshavegudstjenesterne er på torsdage, hvis ikke andet er nævnt – de begynder kl. 
10.00 med kirkekaffe og herefter gudstjeneste kl. 10.45 den 5. december, fredag den  
20. december, 16. januar, 30. januar, 13. februar, 27. februar, 12. marts, 26. marts. 
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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: 15. januar og 19. februar 2020.

 Per Østergård, formand

Kirkebladet er udgivet af Nord-
borg Sogns Menighedsråd.
Ansvarshavende redaktør:  
Hans Pors Simonsen. Indlæg sendes til:
hanspsimonsen@gmail.com 
senest den 6. januar 2020  
for perioden marts, april, maj 2020.

Flere oplysninger findes på Nordborg 
Kirkes hjemmeside: nordborgkirke.dk 11



GUDSTJENESTER 
DAG KIRKEÅRET NORDBORG OKSBØL
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 1. 1. søndag i advent 11.00 HF - Højmesse 14.00 HF - Særgudstjeneste  
De 7 læsninger med deltagelse 
af konfirmander + kirkekaffe

 8. 2. søndag i advent 11.00 SH - Højmesse  
Mandskoret medvirker.

09.30 SH

12 Torsdag 19.00 SH - Vi synger julen ind 
+ luciaoptog

15. 3. søndag i advent 11.00 - Tysk gudstjeneste  
ved tysk præst
14.00 SH - Højmesse med  
luciaoptog + kirkekaffe

22. 4. søndag i advent 09.30 HF 11.00 HF - Højmesse

24. Juleaften 14.00 HF
16.00 SH

14.00 SH
16.00 HF

25. Juledag 11.00 HF + FDF-blæserne 09.30 HF

26. 2. juledag Lukket 11.00 SH - Højmesse

29. Julesøndag Der henvises til Havnbjerg Kirke kl. 10.30

31. Tirsdag 15.30 Nordborg SH + bobler 
& kransekage

14.00 SH + bobler & 
kransekage
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 5. Helligtrekonger 11.00 HF - Højmesse 09.30 HF

12. 1. søndag efter h3k 09.30 SH + kirkekaffe 11.00 SH - Højmesse

19. 2. søndag efter h3k 11.00 HF - Højmesse 09.30 HF

26. 3. søndag efter h3k 11.00 SH - Højmesse 09.30 SH

29. Onsdag 19.00 HF - Aftengudstjeneste 
Kyndelmisse + kirkekaffe
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 2. Sidste søndag e. h3k 09.30 HF - Højmesse  
+ kirkekaffe i sognegården

Ingen tjeneste

 9. Septuagesima 09.30 SH 11.00 SH - Højmesse  
+ kirkekaffe

16. Seksagesima 11.00 SH 09.30 SH

23. Fastelavnssøndag 09.30 HF - Højmesse + 
kirkekaffe med fastelavnsboller 
i sognegården

14.00 SH - Fastelavnsgudstje-
neste for børn med efterfølgen-
de tøndeslagning + kirkekaffe

M
A

R
.  1. 1. søndag i fasten 09.30 HF 11.00 HF - Højmesse  

+ kirkekaffe

 8. 2. søndag i fasten 11.00 SH - Højmesse 09.30 SH
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