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Hvad kan kirken

… som de andre ikke kan?
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Lever du livet fuldt ud? – Er du i balance?
Har du ja-hatten på? Eller måske har du valgt nej-hatten?
Der findes nok af forslag til, hvordan vi lever på den bedst mulige
vis – hvordan vi bliver lykkelige.
Faktisk findes der en helt overvældende mængde bud på, hvad vi
bør gøre: På en helt almindelig dag kan man først på arbejdspladsen
arbejde med sine målsætninger for, hvordan man bliver den bedst
mulige medarbejder. I frokostpausen fortæller en kollega måske om
en ny bog, hun er ved at læse om, hvordan man bør leve i tættere
kontakt med naturen.
På vej hjem i bilen hører man et radioprogram om, hvordan man bør
planlægge sit familieliv, så man får mest mulig tid med sine børn. Inden
man henter sine børn, smutter man måske lige forbi supermarkedet.
Mens man venter på at betale ved kassen, skimmer man forsiderne.
Her kan én fortælle, at man lever længere, hvis man kvitter sukker,
mens en anden foreslår: ”Elsk dig selv!” Lad os bare stoppe her, selv
om vi endnu ikke har været omkring fjernsyn, sociale medier eller
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den nye selvhjælpsbog på natbordet.
Når dagen er slut, kan det være svært at
huske konkret, hvad der er blevet krævet
af os eller foreslået os, fordi der er blevet
foreslået os så meget, men ét står klart:
noget bør vi i hvert fald gøre.
Hvad kan kirken tilbyde i det liv, hvor
tilbuddene og kravene er så mange? Hvad
er kirkens alternativ til alle de gode råd?
Og hvad kan vi få ud af kirken? Det
korte, grove svar er: ingenting!
De fleste af os ér det menneske, som
på arbejde, til frokost, i radioen i bilen,
i supermarkedet, i fjernsynet, på de sociale medier eller i selvhjælpsbogen allerede i dag har modtaget de første mange
bud på, hvad han eller hun bør gøre for
at leve et godt liv og ’få noget ud af det’.
Det sidste, det menneske har brug for, er
endnu en handlingsanvisning.

Kirken er det sted, hvor vi slipper for
at tænke på, hvad vi skal gøre, for her er
der ingenting, man bør gøre eller ikke
gøre for at være rigtig. Kirken tager
nemlig udgangspunkt i, at vi er, som vi
er, mennesker på godt og ondt, og at vi
er elsket som sådan af Gud.
På den måde kan kirken optræde som
et åndehul i den tilværelse, hvor vi hele
tiden får at vide, at vi kan skabe os selv:
At vi kan skabe os selv som den effektive, omstillingsparate medarbejder, at
vi kan skabe os selv som den, der lever
et liv i balance, eller den, der tager nejhatten på. Her giver kirken plads til
ikke at kunne og bliver på den måde et
rum, vi kan træde ind i, hvor kravene
til vores gøren og kunnen ophører, og
vi hører budskabet om, at vi er elsket,
bare fordi vi er.
Sophie-Lønne Reil Hundebøll

Nordborg Gospelkor

Koret er for alle, der har lyst til at synge
og lade sig smitte af gospelmusikkens
skønne energi! - Du behøver ikke at
have erfaring med gospel eller kor for
at deltage. For tiden er vi 25 glade korsangere, og vi ledes af Stine Möglich.
- Vi vil gerne være flere, så du er meget
velkommen til at være med.
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Vi øver tirsdage kl. 19-21 i sognegården, og vi afholder koncerter et par
gange årligt. Derudover deltager koret
af og til i kirkens arrangementer.
For yderligere information, kontakt
korets formand, Lisbeth Simonsen på
mail: lisbethdyvig@gmail.com
Prisen er 300 kr. pr. sæson.

Hilsen fra
sognepræsterne
Dybt hælder året i sin gang…
Året er ved at være gammelt, og efter
en lang og varm sommer mærker vi
vinterens komme.
Midt i de tiltagende mørke dage sker
der noget nyt: I kirkeåret er det snart
advent, forhåbningens og forventningens
tid. Og til nytår - som mange ser som en
mulighed for en frisk begyndelse.
Også her i pastoratet Nordborg-Oksbøl
sker der noget nyt: Vi har nemlig ikke kun
fået en ny præst, Sophie-Lønne, vi har også
fået et nyt kollegaskab mellem den nye og
den ikke længere helt så nye præst.
Vi, Heidi og Sophie-Lønne, nyder godt
af at have en god kollega, og vi nyder
godt af en arbejdsdeling, der gør, at
vi kan give hele
vores pastorat den
opmærksomhed,
det fortjener. Vi er
nemlig ansat til en
fast arbejdsdeling,
der gør, at vi skiftes til at have en
uge, hvor vi står for
bisættelserne og
begravelserne, og
en uge, hvor vi står
for gudstjenesterne,
bryllup og dåb.

Jeres sognepræster
Heidi og Sophie-Lønne
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Hilsen fra sognepræsterne

På den måde har vi optimale vilkår til
at kunne give de efterladte en ordentlig
afsked med deres kære.
Herudover gør samarbejdet, at vi
langt hen ad vejen kan afløse hinanden
ved ferier og fridage, så at den præst, I
møder, som oftest vil være jeres egen –
nemlig én af os to.
Også mellem de fem sogne på Nordals
ser vi frem til et samarbejde, som gør,
at vi kan deles om arrangementer for
konfirmander, som ofte kender hinanden
på tværs, og flere muligheder for vores
sognemedlemmer.
Som folkekirke skal vi favne bredt, og
denne bredde kommer tydeligere frem,
når vi samarbejder om det, vi kan byde
ind til.
Med ønsket om et smukt efterår, en
forventningsfuld advent, en glædelig jul
og et velsignet nytår.

Minikonfirmanduge

Minikonfirmander

Arbejdet med minikonfirmander begyndte som en god idé i det små, og
snart blev det populært og udbredt til
alle kirker.
Børn fra 3. kl. får tilbuddet, og det er
frivilligt, om de vil være med. De får
muligheden for at lære kirken at kende
og de tilknyttede personer.

Vi har netop afholdt en temauge, hvor
der blev malet engle i den helt store
stil om torsdagen. Billederne skulle
derefter med i kirken til familiegudstjenesten, hvor børnene havde en stor
rolle som korsangere. En af dem var
endda fungerende kordegn med ind- og
udgangsbøn.

Her præsenteres dagens resultat - ikke uden en vis stolthed.
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Minikonfirmanduge

Fredag var der teater om hyrdedrengen David, der senere blev konge. Han kunne
bruge sin stenslynge i kampen mod kæmpen Goliat, der truede israelitterne. David
ramte ham i panden, og da Goliat faldt, kunne David hugge hovedet af ham.
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Vor nye præst

Vor nye præst, Sophie-Lønne Reil Hundebøll
I forrige nummer af kirkebladet kunne
vi præsentere Sophie-Lønne og hendes
familie, men nu er de her, og hun er i
fuld gang med det nye arbejde blandt
os.
Den 21. august var vi i Haderslev til
hendes præstevielse, hvor de var to unge
kvinder, der skulle opleve det samme.
Menighedsrådsmedlemmerne fra
både Nordborg og Oksbøl deltog, som
vi har gjort det flere gange, siden Preben
Holm og Ole Wert Sørensen takkede af.
Der var dog denne gang en forskel fra
de andre gange, idet der kun var de to
ordinanter i modsætning til tre eller fire,
som der har været de andre gange.
Dette fik biskoppen til at invitere
alle med i den gamle latinskole, hvor
normalt kun formænd og næstformænd
fra rådene kommer med, mens vi andre
af lavere rang må nøjes med vort eget
selskab på Hotel Harmonien.
Nu fik vi oplevet, hvad der foregår
på topplan, og det var både festligt og
fornøjeligt. Provster, præstekolleger, formænd samt familiemedlemmer holder
taler af forskellig art, så man veksler
mellem at se alvorlige ud og smile højlydt. Efter en sådan aften forstår man
godt, at de unge, nye præster ikke er så
nervøse for, hvad fremtiden vil bringe.
Den næste udfordring er dog nært
forestående, nemlig indsættelsen i embederne, hvilket Sophie-Lønne skulle
igennem to gange, da det skulle ske både
i Nordborg og Oksbøl. Det er provsten,
der forestår indsættelsesceremonien i
begyndelsen af gudstjenesten, men det
er blot en gentagelse af det hele.
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For den nye præst er det dog første
gang, hun bestiger prædikestolen for
hele menigheden. Hun har dog allerede
været på den ved prøveprædikenen, hvor
rådsmedlemmerne skal vurdere de forskellige ansøgere, der bliver tilkaldt.
Indsættelsen fandt sted den 9. september, og efter de to gudstjenester samledes man til festligt kaffebord på Nørherredhus, hvor man måtte rykke sammen,
så der kunne blive plads til alle. Igen var
der mange taler til hende.
Da vi planlagde datoen for sogneudflugten, var vi ikke vidende om, at det
blev dagen forinden, og det var nærmest
for spøg, vi spurgte Sophie-Lønne, om
hun ville med. Overraskende for alle
sagde hun ja tak.
Hun fik på denne måde lejlighed til
under uformelle omstændigheder at
stifte bekendtskab med busselskabet på
over 50 deltagere, og sandelig om ikke
de fleste mødte op til indsættelsesgudstjenesten dagen efter. Det kan tolkes
som en accept!
Sophie-Lønne er meget opsat på at
lære egnen og beboerne at kende så
hurtigt og godt som muligt, men det sker
dog ikke sådan lige over en nat.
Poul Berg

Sogneudflugten
Sogneudflugten

Vi var en flok på 51 i år, der tog med til
Slesvig. Første ophold var på Fjordvejen,
hvor der blev serveret morgenkaffe.
Derefter var vi ved Nydambåden på
Gottorp Slot og ved Danevirke, inden vi
besøgte domkirken med det verdensberømte Bordesholmalter, der er lavet på
dansk initiativ af Frederik I.
Turen blev rundet af med middag på
Brückenterrassen i Rendsborg, hvor vi
dog hele tiden blev forstyrret af store
skibe i forbifart.		
Poul Berg

Billederne herover er fotograferet af vor
tidligere organist, Hans Poulsen, mens
det herunder er et af mine.
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Foredrag

Torsdag den 28. februar kl. 19
Det Lille Hus på Prærien
Foredrag ved Sophie-Lønne
Fakta/fiktion, som prægede en hel verden
Laura Ingalls Wilder er et navn, de
fleste kender fra bøgerne om Ingallsfamilien, som sammen overvinder selv
den værste modgang. Og vi kender det
fra TV-serien om Lauras og familiens
liv i det romantiske Vilde Vesten.
Det har længe været den almindelige
antagelse, at Laura Ingalls Wilders bøger
om hendes barndom og ungdom stemte
overens med virkeligheden. Særligt på
det seneste har det dog vist sig, at skulle
Det Lille Hus-bøgerne være et billede på
virkeligheden, så er det billede stærkt
redigeret og forskønnet. Det er et billede, som fremstiller en hård barndom
i et forsonligt lys. Et billede, som Laura
Ingalls Wilder og hendes datter har
tegnet for at præge verden i en bestemt
retning. Og, når man kigger nøje efter:
Et billede, som fortæller historien om et
ganske særligt mor-datterforhold.

2. søndag i advent 9. dec. kl. 11
”De 7 Læsninger”
Vi inviterer alle til denne hyggelige optakt til julen. Konfirmanderne medvirker ved oplæsning af evangelieteksterne,
og der vil være mange forskellige musikalske indslag imellem læsningerne
af Nordborg Gospelkor, kirkens ungdomskor, kirkesanger Annette Lorenzen
samt vores organist Stine Möglich.
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Luciaoptog søndag d. 16. dec. kl. 11
Luciadag er oprindelig en fest for den
katolske helgen Santa Lucia, som betyder ’lys’.
I Danmark er traditionen med dens lys
og sang blevet en del af adventstiden.
Hvert år går børn luciaoptog i skoler,
børnehaver og kirker.
3. søndag i advent bærer vi lyset
frem her i vores kirke. Det er kirkens
ungdomskor, der vil gå i optoget, og
de vil også synge smukke luciasange i
gudstjenesten. 		
Stine Möglich

Lørdag den 15. december kl. 15
Med ExpandingCanvas’ opførelse af juleevangeliet opleves fortællingen gennem
billedkunst og musik på samme tid.
Mens billedkunstner Karen T maler
sig gennem juleevangeliet, projiceres
malerierne videre op på et stort lærred
eller kirkehvælvingen. Musikperformer Tine K. Skau og slagtøjsspiller
Kai Stensgaard interagerer på samme
tid med deres musik, og billede og lyd
smelter sammen til en farvestrålende
fortælling.
ExpandingCanvas hedder ensemblet,
der forvandler både musik og billede og
får kunstarterne til at smelte sammen.
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Karen T er oprindelig uddannet billed- og textil-kunsthåndværker på Andromeda i Egtved hos Baukje Zijlstra og
har siden 1995 udstillet fra New York til
Lønstrup og fra Krakow til Brasilien
Tine K. Skau er musikperformer,
multiinstrumentalist og komponist.
Hun er uddannet blokfløjtenist fra Det
Fynske Musikkonservatorium, og har i
mere end 30 år udfoldet sit klangunivers
i koncerter og musikdramatiske sammenhænge.
Kai Stensgaard er slagtøjsspiller og
komponist og verdenskendt marimbaspiller. I ensemblet bidrager han som
medspiller og komponist.

ExpandingCanvas

Oplev juleevangeliet med musikmaleri-ensemblet ExpandingCanvas

Julehjælp, Kunst-koncert og Fredslyset

Fredslyset

Fredslyset kommer til Nordborg
onsdag den 28. november.
Vi mødes ved Tangshave kl. 1800 hvor
vi går ind og synger på plejehjemmet.
Kl. 1830 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.
Prædikant Heidi Sørensen Freund
Sct. Georgs Gildet, Nordborg

Korets nye dirigent, Andrea Doll-Brachwitz

Kunst-koncert

Lørdag den 17. november kl. 1400
i Sognegården.
En række alsiske malere fortæller om
et af deres malerier, og Nordborg Sangforening, kendt som mandskoret, synger
sange, der relaterer til malerierne.
Vi skal desuden synge fællessange fra
Højskolesangbogen.
I pausen er der kaffe/te og kage.
Vel mødt.
Nordborg Sangforening

Julehjælp

Den højtid, der præger familierne mest,
er julen, hvor man har glædens forventninger - både til at give og modtage.
Forskellige årsager kan bevirke, at
man ikke kan give sine børn den gode
oplevelse, som kammeraterne får og
fortæller om. Derfor kan det være rart
med lidt hjælp udefra.
Hvis du er værdigt trængende og bosat
i sognet, kan du inden den 5. december
søge om julehjælp fra Nordborg Kirke.
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For at komme i betragtning til en købmandskurv skal du udfylde et ansøgningsskema med oplysninger om familieforhold
samt økonomi. Skemaet kan udskrives fra
kirkens hjemmeside under fanen ”aktuelt”
eller hentes på kirkekontoret.
Det udfyldte skema sendes til eller lægges i en af sognepræsternes postkasse.
Præsterne har tavshedspligt om ansøgningerne. Efter den 12. december vil
du få at vide, om du er blevet indstillet
til julehjælp.
Heidi Sørensen Freund
og Sophie-Lønne Reil Hundebøll

Information om
monumentsikkerhed

Hvad skal du gøre?
Når du er ved dit gravsted, kan du vurdere, om der er problemer med sikkerheden. Det kan fx være en synlig hældning,
eller at monumentet ved berøring/fysisk
kontakt føles løst.
Hvis du tror, at dit monument er
usikkert, så giv straks kirkegården
besked. Vi vil derefter oplyse vores
medarbejdere om, at de skal være ekstra
opmærksomme omkring dit gravsted,
indtil du får det sikret. Og husk selv at
være forsigtig - det handler også om din
sikkerhed.
Gravstens og monumenters sikkerhed
er gravstedsejerens ansvar
Hvis et monument forvolder skade, enten fordi det vælter, eller der falder dele
af det, så er det dig som gravstedsejer,
der har det økonomiske og juridiske ansvar. Dette gælder uanset monumentets
størrelse.
Nordborg Kirkegård udfører ikke systematisk kontrol af privatejede monumenter. Det er dig som gravstedsejer, der
har ansvaret for, at et monument på dit
gravsted er sikkert, ligesom det er dig,
der skal betale for at sikre monumentet,
hvis det er usikkert.
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Hvornår er gravsten og monumenter
sikre?
Kort fortalt skal monumenter, der er
højere end 60 cm, kunne tåle et træk eller skub på 35 kg øverst på monumentet
uden at vælte. Kan monumentet ikke det,
er det usikkert, og du skal som gravstedsejer sørge for at få det sikret.
Reglerne gælder også for andre former
for mindesmærker som fx kors, søjler,
skulpturer og indhegning i form af gitter
eller lignende.
Du kan læse vejledning for monumentsikkerhed på GiasCentrets hjemmeside.
Med venlig hilsen
Nordborg Kirkegård
Tlf. 7445 3729

Sikring af væltbare gravsten

På Nordborg Kirkegård gør både gravstedsejerne og medarbejdere meget
for at passe på kirkegården. For at
styrke dette samarbejde har Nordborg
Kirkegård udarbejdet retningslinjer
for sikkerheden omkring kirkegårdens
gravsten og monumenter.

Babysalmesang

Babysalmesang

Babysalmesang er et tilbud til babyer
(3-12 mdr.) og deres forældre om at
deltage i babyrytmik, mens vi synger
salmer og sange.
Aktiviteten forløber over 6 onsdage
i Nordborg Kirke. Tilbuddet er gratis,
men tilmelding er påkrævet.

Vi starter op onsdag d. 20. februar kl.
9.30-10.30.
Tilmelding sker ved henvendelse
til kirkens organist:
Stine Möglich
på tlf. 21 72 21 24 eller
mail: stinemoglich@hotmail.com

Kirkegårdsvandring
De dødes have er under forandring efter
en plan, der løber over de næste 60 år

Kirkegårdsleder Finn Nicolaisen viser
rundt og forklarer for interesserede hvert
år, og næste gang er 6. august.
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Nytårsgudstjeneste
Mandag den 31. december kl. 14
Gå det nye år i møde med en dejlig
festgudstjeneste og ønsk din nabo godt
nytår, inden det hele går i gang!
Vi inviterer igen til gudstjeneste afsluttende med bobler og kransekage i
kirken.
Heidi Sørensen Freund

Fastelavn
Søndag den 3. marts kl. 14
I flere år har børnenes fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning
været afholdt i Oksbøl, men næste gang
er det i Nordborg Kirke og derefter på
plænen bag sognegården.
Alle børn er meget velkomne til at
medbringe forældrene til festen. Og
gerne i festlig udklædning.
Venlig hilsen
Sophie-Lønne

Lionstrik - tag brød med
1. Verdenskrig slut. Nordb.
1. Verdenskrig slut. Oksbøl
med udstilling + fortælling
Nye salmer i sognegården
Kunst-koncert i sognegrd.
Menighedsrådsmøde
Fredslyset i kirken

December
03. kl. 1400
		
04.
09. kl. 1100
		
15. kl. 1500
		
		
16. kl. 1100
24. kl. 1400
24. kl. 1600
25. kl. 1030
30. kl. 1030
31. kl. 1400

Lionstrik - vi giver brød
Husk pakke til spillet.
Ansøgning om julehjælp.
De 7 Læsninger med kor
og konfirmander
ExspandingCanvas
Juleevangeliet i maleri og
musik i kirken.
Lucia-gudstjeneste
Julegudstjeneste v. Sophie
Julegudstjeneste v. Heidi
FDF spiller før gudstjen.
Svenstrup Kirke for alle 5
Nytårsgudstjeneste

Januar
07. kl. 1400
16. kl. 1900

Lionstrik - tag brød med
Menighedsrådsmøde

Februar
04. kl. 1400
20. kl. 0930
20. kl. 1900
28. kl. 1900

Lionstrik - tag brød med
Babysalmesang
Menighedsrådsmøde
Det Lille Hus på Prærien

Marts
03. kl. 1400 Fastelavn for børn i Nb.
20. kl. 1900 Menighedsrådsmøde
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Kalender

November
05. kl. 1400
11. kl. 0930
11. kl. 1100
		
15. kl. 1900
17. kl. 1400
21. kl. 1900
28. kl. 18/19

Kalender

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

Sophie-Lønne Reil Hundebøll
Præstegårdsvej 1, Oksbøl, 6430 Nordborg
Tlf. 23 36 06 17 mail: sophu@km.dk
Mandag er fridag.

NAVNGIVNING
Henvendelse til rådhuset senest
6 måneder efter fødselen.

DÅB
Henvendelse sker til kirkekontoret.

KONFIRMATION
Konfirmation afholdes i 2019
den 28. april.

Kirken

Organist: Stine Möglich Mathiasen
Tlf. 21 72 21 24
mail: stinemoglich@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
KIRKEKONTOR
Tontoft 3A, 6430 Nordborg
Præstesekretær Finn Nicolaisen Ernst
Tlf. 29 28 80 17

DØDSFALD
Anmeldes senest 2 dage efter dødsfaldet
til kirkekontoret i bopælssognet.

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

SOGNEBÅNDSLØSERE
bedes melde adresseforandring
til sognepræsterne.

Menighedsrådet:
Formand: Per Østergaard
Tlf. 29 92 64 30
formand@nordborgkirke.dk

Kirkeværge: Inger Andersen
Tlf. 74 45 11 72 – 51 54 11 72
ipa@andersen.mail.dk

Næstformand: Lisbeth Simonsen
Tlf. 50 62 43 20
lisbethdyvig@gmail.com

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

MENIGHEDSRÅDET

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, kan du kontakte
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
Brugere, der er afhængige af kirkebilen, bedes melde sig hos GF Taxi
på tlf. 74 45 95 45 – helst inden kl. 12
om onsdagen.

har fastlagt afholdelse af offentlige
menighedsrådsmøder kl. 1900
i Sognegården.
21. november, 16. januar,
20. februar, 20. marts og 17. april
Formand Per Østergaard
Nordborgvej 1, 6430 Nordborg
Tlf. 29 92 64 30
formand@nordborgkirke.dk

»Nordborg Kirke«

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 Tlf. 21 41 16 32
Sidste frist: 2. februar.
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Kirkekor

Kirkens 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.
NOVEMBER
04. 1600 1400 Allehelgen
HF+SH Mindegudstjeneste for afdøde
11. 0930		 24. s.e. trinitatis HF Hundredåret for afslutningen af
					
Første Verdenskrig
11.		
1100 24. s.e. trinitatis HF Hundredåret for afslutningen af
					
Første Verdenskrig + udstilling
18. 1100 0930 25. s.e. trinitatis SH Højmesse + kirkekaffe
25. 0930
sidste søndag i kirkeåret HF Gudstjeneste
28. 1900		 Fredslyset
HF Familiegudstjeneste
29. 1300
Pensionistforeningen SH Eftermiddagsgudstj. + sognegd.
DECEMBER
02. 1100 0930 1. s. i advent
SH Højmesse med præsentation af
					
konstitueret menighedsråd
09. 1100 0930 2. s. i advent
HF De 7 Læsninger m. konfirmander
16. 1100 1400 3. s. i advent
SH Højmesse + kirkekaffe
23. 0930 1100 4. s. i advent
HF Gudstjeneste
24. 1400 1400 Juleaften
SH - HF Julegudstjeneste
24. 1600 1600 Juleaften
HF - SH Julegudstjeneste
25. 1100 0930 1. juledag
SH Højmesse - FDF spiller kl. 1030
26. 1400		 2. juledag
RR Gudstjeneste
30. 1030		 Julesøndag
MM Højmesse i Svenstrup Kirke
31. 1400 1530 Nytårsaften
HF Nytårsgudstjeneste
					
+ kransekage og bobler
JANUAR
06. 0930 1100 Helligtrekonger SH Gudstjeneste
13. 1100 1400 1. s.e. H3konger HF Højmesse + kirkekaffe
20. 1100 0930 2. s.e. H3konger SH Højmesse
27. 1400 1100 3. s.e. H3konger HF Gudstjeneste
FEBRUAR
03. 1100 0930 4. s.e. H3konger SH Højmesse
10. 0930 1100 Sidste s.e. H3k.
SH Gudstjeneste
17. 1100 0930 Septuagesima
SH Højmesse + kirkekaffe
24. 0930 1100 Seksagesima
HF Gudstjeneste
MARTS
03. 1400 1100 Fastelavnssøndag SH Fastelavnsgudstj. f. børn i Nb.
10. 1100 0930 1. s. i fasten
HF Højmesse + kirkekaffe
HF:
SH:
RR:
MM:

Heidi Sørensen Freund
Sophie-Lønne Reil Hundebøll
Robert Ryholt
Maiko Miyamoto

Bladet kan læses på nettet en uge eller to før omdelingen på nordborgkirke.dk
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GUDSTJENESTER Røde tal er for Oksbøl Kirke

