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Nyt fra 
sognepræsterne
Vi ønsker alle et godt og velsignet nytår, 
og vi glæder os til at møde jer både i kirken, 
til arrangementer og ude i sognet.
Med begyndelsen på det nye år 2019, har vi for alvor taget fat på at ind
drage nye moderne salmer og sange ved vore gudstjenester. Vi har fået 
trykt en lille sangfolder med nye salmer, hvori der er oplistet ”Måne   
dens salme” fra januar til og med juni måned. Den månedlige nye 
salme synges ved alle gudstjenester og oftest som udgangssalme. I 
januar var det ”Der er ingen ting i verden så stille som sne” – og den 
kender mange af jer nok i forvejen. Den smukke sang er nu også of
ficielt optaget i den nyere Kirke sangbogen, som vi må benytte ved 
gudstjenester og kirkelige handlinger.
I Kirkesangbogen er der et bredt repertoire af både klassiske og 
moder ne danske sange og helt nyskrevne salmer og sange. Temae
rne spænder vidt, og teksterne handler om hele menneskelivet og 
om årstidernes gang, ligesom der en del morgen og aftensange. 
Forfatterne bag sang ene er både digtere som Jeppe Aakjær & Thork
ild Bjørnvig; Tove Ditlevsen & Inger Christensen; Steffen Brandt & 
Sys Bjerre; Lars Lilholt & Anne Linnet; Martin Luther & Holger 
Lissner og mange flere! 
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Vi kan på ingen måde undvære den 
store og rige sangskat som Den danske 
Salmebog indeholder. De store klas
siske og velkendte salmer er en del af 
vor troslivs DNA og de understøtter og 
formidler troens budskaber ved vore 
gudstjenester og kirkelige handlinger. 
Vores kærlighed og bånd til Den dan
ske Salmebog er intakt! Vi er dog 
samtidig utrolig nysgerrige på de nye 
sange og salmer. Det er interessant at 
inddrage dem og på den måde udvide 
vor sangskat.
Det er ligeledes muligt for jer ved en 
kirkelig handling som f.eks. en vielse 
eller en bisættelse at ønske nogle af de 
nye sange og salmer. Tal altid gerne 
med os og vor dygtige kirkemusiker 
Stine, hvis I ønsker at inddrage en sang 
eller en melodi fra Kirkesangbogen, 
100 salmer m.fl.

I februar er månedens salme ”Når vin
terstorme hærger” og i marts handler  
månedens salme om en lille ukuelig 
blomst i salmen ”Tænk erantis, at du  
gider”! Det er bestemt titler der vil no
get med os! 
Så kom og vær med til at synge nyt i 
det nye år! Deltag i de tilbagevendende 
sangarrangementer, hvor vi øver nye 
sange og salmer og lad os sammen 
gøre sangskatten større.

Jeres sognepræster

Månedens salme

Søndag den 2. april 2019 kl. 10.00:
• Anders Kunstmann
• Anna Louise Lang Bonefeld
• Celina Morsing
• Christine Naemi Grau
• Christofer Mar Rúnarsson
• Emilie Larsen
• Emmanuella Isimbi
• Freja Thaisen
• Gustav Markvart Bloch Simonsen
• Hans Peter Matthiesen
• Jeppe Matthiesen

• Josefine Biotonye
• Julie Kildelund Pedersen
• Lucas Poulsen Kortemose
• Martin Førby Petz
• Mathilde Hultberg Andersen
• Nicoline Helene Hækkerup
• Sara Randløv Fynsk
• Simon Andersen Grau
• Stinna Dybsø Bebensee Jensen
• Victoria Andreasen Fine
• Viktor Kaad Christensen 

Konfirmation i Nordborg Kirke

Vi fejrer vore konfirmander og glæder os over deres konfirmation i Nordborg Kirke.
Det er muligt at komme forbi våbenhuset på konfirmationsdagen kl. 9.00-11.00 og af-
levere et telegram, en blomst eller lille gave. To frivillige vil tage imod og holde opsyn.
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Det var den 31. oktober 2018, kl. var 
7.40, telefonen ringede og jeg kunne 
se det var Solveig Berg. Inden hun 
sagde noget, vidste jeg, hvad der var 
sket. Poul havde desværre ikke klaret 
komplikationerne efter sin operation. 
Det bedste, hvis man kan sige det, var, 
at Solveig var ved hans side, da han 
lukkede sine øjne.
Vi var mange, der den dag mistede 
en meget respekteret ven, kollega og 
samarbejdspartner. Vi havde i mange 
år fornøjelsen af at have ham som 
medlem af vores menighedsråd. Først 
som suppleant, men hans store interes
se for vores kirkeblad fik ham til at søge 
jobbet som redaktør af bladet – et job, 
som han gik op i med liv og sjæl. Der 
skete ikke mange ting i vores pastorat, 
uden han var ude med blok, blyant og 
fotoapparat. Som tiden gik, måtte han 
også udskifte jobbet som suppleant til 
et fast job som medlem af menigheds
rådet. Poul og jeg havde – og jeg har 
stadig – det til fælles, at vi arbejdede 

bedst sent om aftenen og om natten. 
Der var jo tit noget, der lige skulle 
vendes og drejes, og det blev altid gjort 
på mail for ikke at vække hele huset 
med telefonen. Poul var jo ikke kede
lig, og en aften skrev han ordret til mig: 
Kære Per, nu har jeg været fast medlem 
af menighedsrådet i 2 uger og Solveig 
siger, at hun virkelig kan mærke for
skel ved at sove med mig og så en sup
pleant. Ja, Poul var meget humoristisk. 
En af Poul andre store interesser var at 
planlægge vores sommer udflugt for 
menigheden. Folk vidste, at Poul ville 
lave en spændende tur, så allerede få 
dage efter Poul kunne melde datoen 
ud for turen, kunne han melde udsolgt, 
selv om der hverken var sat pris eller 
sted på. Jeg prøvede ellers gennem 
flere år at tage æren for arrangementet, 
men turdeltagerne havde gennemskuet 
virkeligheden.
Ære være Pouls minde!

Per Østergaard

Formandens mindeord om Poul Berg 
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Har DU lyst til at være med i vores i 
kor?
Koret er for alle mellem 8-18 år, både 
piger og drenge.
Vi øver i Nordborg Sognegård,  
torsdage kl. 15-16 
Koret medvirker i søndagens gudst
jeneste og ved andre arrangementer i 
kirken.
Vi tager til korstævner, og vi holder 
også korweekender hvor vi øver, og 
hygger os sammen, holder overnatning 
i sognegården, ser film, spiser pizza 
m.m.  
Efter lidt oplæringstid er der mulighed 
for at tjene en mindre løn som kirke

korsanger. Lønnen reguleres efter al
der.
Er du interesseret i at være med i kirke
koret kan du kontakte kirkens organist 
og korleder:
Stine Möglich, mail: stinemoglich@
hotmail.com eller på tlf. 21 72 21 24.
(Du må også gerne bare dukke op til 
korprøven.)

Nordborg Kirkes ungdomskor  
optager nye sangere!!

Nyt for mænd!  
Mandeklub i Sognegården
Benyt nu chancen til at komme hjem
mefra, møde nye mennesker og få nye 
indtryk.
Menighedsrådet har besluttet at starte 
en klub for mænd i Sognegården. 
Mandeklubben mødes 2. onsdag kl. 10 
i månederne marts, april og maj. Det 
bliver 13. marts, 10. april og 8. maj.
Man mødes til en kop kaffe og et styk
ke brød, synger et par sange og får en 
chance for at høre en spændende per
son fortælle. Hver gang kommer en ny 
person og fortæller. Første gang 14. 

marts er det Johannes Diederichsen, 
der fortæller om sine gerninger. 
Det koster 25 kr.  



4 5

G
os

pe
lk

or
 / 

M
en

ig
he

ds
rå

de
t

Menighedsrådets konstituering
Menighedsrådet har ved møde 21. No
vember konstitueret sig som følger:
Formand: Per Østergaard
Næstformand: Lisbeth Simonsen
Kasserer: Lis Dybsø
Kirkeværge: Inger Andersen
Kirke- og kirkegårdsudvalg:
Børge Movild, Lone Petersen, 
Per Østergaard, Finn Ernst
Sognegårdsudvalg:
Birthe Anne Tordrup, Lone Petersen, 
Lis Dybsø, Inger Andersen

Medieudvalg:
SophieLønne Hundebøll, 
Heidi Sørensen Freund, 
Inger Andersen
Aktivitets- og musikudvalg:
SophieLønne Reil Hundebøll, 
Børge Movild, Heidi Sørensen Freund, 
Stine Möglich, Lisbeth Simonsen 

Nordborg Gospelkor 
Nordborg Gospelkor er glade for den 
aftale, vi har med menighedsrådet 
om at måtte øve en gang om ugen i 
Sognegården eller kirken. 
Som modydelse for det, synger gos
pelkoret 23 gange om året ved gudst
jenester eller andre arrangementer. 
I foråret 2019 er det aftalt, at gospelko
ret deltager med sang i gudstjenesten 

den søndag den 17. marts og 22. april 
(anden påskedag). 
Herudover inviterer vi i samarbe
jde med Nordborg Sangforenings 
Mandskor til en forårskoncert den 7. 
maj. 
Vi ser frem til disse opgaver, ledet af 
vores ”nye” dirigent Stine Möglich.

Lisbeth Simonsen
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Jeg mener kun, at det er den spanske 
trappe i Rom, der har fået mere omtale 
end vores kirkegårdstrappe. De første 
planer blev lavet i starten af 2015, 
men efter en lille tvist mellem kir
kegårdskonsulenten og havearkitek
terne blev alle tegninger kasseret, og 
man kunne så starte forfra. 
Endelig var man enige, og entre
prenøren kunne så starte med at fjerne 
alle de gamle trappesten. Det viste sig 
hurtigt, at det underlag, som havde 
båret den gamle trappe i århundreder, 
pludselig ikke var stabil nok længere. 
Derfor mente man, at det var bedre, 
at man lige fjernede 55 m3 jord og 
sand og selvfølgelig fik en tilsvarende 
mængde på plads igen. Glemte jeg at 
skrive, at alle dem, som sidder på de 

fine kontorer, lige skulle forbi, for at se 
om det hele var i orden. Nu er det jo 
sådan, at man ikke kan forvente, at alle 
har tid til at komme her og nu, så der 
gik en rum tid, men endelig var alt klar, 
og vi fik en flot trappe.
Når man får sådan en fin trappe, så 
skal der jo også være et flot gelænder. 
Det var jo ikke noget problem, som 
de kloge personer havde regnet ud, vi 
skulle jo bare bruge det smukke gam
le håndværksforarbejdede gelænder.  
Det  havde vi pudset og plejet, siden 
vi pillede det ned. Der var bare lige et 
lille men: Trappen var blevet 2 meter 
længere og fået en anden hældning og 
så en lille repos på midten. Nu er det jo 
bare ikke sådan, at man kører hen til en 
smed og beder ham om at rette det, nej 

Så blev vores  
”lille” trappe-projekt færdigt
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2. pinsedag den 21. maj kl. 14.00 
De fem nordalsiske sogne inviterer til 
friluftsgudstjeneste ved skovfogedbol
igen Nygård på Nørreskovvej 41 for 

at fejre pinsen og fællesskabet i den 
grønne skov med smuk udsigt over 
havet.

det måtte ud i en ny licitation, og det 
ville koste godt 50.000 kr. at få det lavet. 
Så måtte vi igen i gang med at finde en 
smed, der kunne forarbejde et helt nyt 
gelænder efter de gamle tegninger. Det 
viste sig, at det var en meget klog og 
økonomisk god beslutning, vi her fik 
taget. Så det var en glædelig dag, da vi 
her en måned før jul 2018 kunne indvi 
vores nye kirkegårdstrappe. Nu håber 

jeg bare, at den nordborgske trappe, vil 
blive ligeså værdsat som den spanske 
trappe. Den har da i hvert fald fået den 
omtale, som den fortjener. Skulle der 
være nogen, som læser denne artikel, 
der tænker, det kan da ikke passe, at 
det har taget så lang tid at lave denne 
opgave, så stiller jeg gerne 2 store ring
bind til rådighed som dokumentation.

Per Østergaard
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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 om aflastning af pårørende til 
alvorligt syge og døende både i eget 
hjem og på plejecenter.
Tilbuddet gælder også længerevarende 
forløb,  hvor den raske ægtefælle har 
brug for at koble af i nogle timer f.eks.
en gang om ugen.
Vågekonerne kan tilkaldes af pårøren
de, 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 udføres ikke arbejdsopgaver, 
som hører under hjemmeplejeordnin
gen eller andet autoriseret håndværk.
Hjælpen er gratis.
Du er velkommen til at ringe mandag 
eller onsdag mellem kl. 10 og 12 på  
tlf. 26 16 64 64.
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Koncert med ”Glimt i øret”
D. 10 april kl. 19.00 får vi besøg af 
Folkemusikorkesteret ”Glimt i øret” i 
Oksbøl Kirke.
”Glimt i øret” er et folkemusikorkester 
betående af ca. 20 unge engagerede men
nesker. De blev oprettet under Sønder
borg Musikskole i 2011 som et alternativt 
orkester til den klassiske undervisning, 
og er sidenhen er blevet en kæmpe suc
ces. Deltagerne er på forskellige niveau
er, og det mærkes tydeligt, at alle har en 
plads i orkesteret. Der er et godt sam
menhold med respekt for hinanden. 
”Glimt i øret” laver koncerter både i 
musikskoleregi men også ude. Her kan 
nævnes deltagelse ved åbningskon
certen ”Levende Musik i Skolen” på 
Alsion samt den årlige Folk Baltica åb
ningskoncert. Kongelig Classic 2017. 
Samarbejdskoncert med ”Die Land

Streicher” fra Flensborg. Deltagelse i 
DDM dag (Dansk tysk musikskoledag) 
hvor de bl.a. fik den ære at deltage i 
afslutningskoncerten. Musikskolernes 
dag i Tivoli. Koncert med Sønderborg 
Mandskor på Cathrinesminde. 
Ligeledes kan nævnes, at orkesteret har 
deltaget i to udenlandsrejser til Island 
(2013) og Færøerne (2017) til nor diske 
folkemusik – og børnedansestævne 
BARNLEK. I 2020 håber de på at 
kunne deltage i Sverige. Dette projekt 
er de allerede i gang med at spare op 
til i form af afholdelse af koncerter og 
søgning af donationer.
Hjertelig velkommen til en festlig af
ten i Oksbøl Kirke kl 19.00. 
Der er fri entré til koncerten, og der vil 
efterfølgende være kaffe og småkager 
i kirken.

Sæt præg på din kirke
Menighedsmøde onsdag 13. marts 
kl. 19.00: Hvordan kan Nordborg 
Kirke bedst muligt være en kirke for 
hele Nordborg? Har du nogen idéer 
til, hvordan vi bruger kirkerummet 
og sognegården? Er der noget vi gør, 
som kan gøres bedre eller ander-
ledes? Kom, og bidrag til samtalen 

med dine spørgsmål og idéer, når vi 
d. 13. marts kl. 19 holder møde for 
hele menigheden i Nordborg Kirk-
es sognegård. Til arrangementet vil 
der være kaffe og kage og mulighed 
for at få mere at vide om, hvad din 
kirke er og ikke mindst få en snak 
om, hvad den kan være.
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Åben alle dage i påsken kl. 11-17. 
Fernisering Skærtorsdag kl. 12.00
Der udstilles værker af Jan Esmann 
Spliid, grafisk designer fra Sønderborg.
Inspireret af naturen, dyrelivet og re
ligiøse motiver udføres de teknisk ud
fordrende billeder af indfarvet
ægte bladsølv.
Jan Spliid arbejder også med smykker, 
dekorerede gåseæg samt unikke små 
skåle.

Påskeudstilling  
Kunst i Nordborg Sognegård

Torsdag 2. maj kl. 19.00
Gennem mere end to år har overlæge 
Børge Movild arbejdet på tre for
skellige hospitaler i Saudi Arabien. I 
sognegården vil han fortælle om ar
bejdet i et land med en hel anderledes 

kultur end den danske. Kvindesyn, un
dertrykkelse, racisme og meget andet 
vil han komme ind på. Oplevelser på 
rejser rundt i et smukt, voldsomt og 
meget anderledes land, hvor religionen 
gennemsyrer alt.

Dansk læge i Saudi Arabien
Foredrag ved Børge Movild
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Torsdag 28. marts kl. 19.00
Foreningen Karagwes Venner ULD-80 
har i 38 år arbejdet med selvstændige 
projekter. De seneste mange år i distrik
tet Karagwe i det nordvestlige Tanza
nia. Hans Pors Simonsen har været med 
siden 1992. I dette foredrag med bil 
leder er der mulighed for at få at vide, 
hvordan man i en lille dansk forening 
arbejder med udviklingsbistand. 

Hvordan det er muligt med små midler 
og frivillig indsats at skabe varige 
projekter, der sætter lokale samfund i 
stand til at løse egne problemer.
Det er vigtigt at holde dialogen i gang 
fra folk til folk og fremme forståelsen 
hos danskere af afrikansk kultur og 
omvendt.

Dansk bistand til Afrika
Foredrag ved Hans Pors Simonsen

Marts
 4. kl. 14.00  Lionsstrik  

– tag brød med
13. kl. 19.00 Menighedsmøde
13. kl. 10.00  Mandeklubben  

i Sognegården
17.  Gospelkoret medvirker  

i gudstjenesten
28. kl. 19.00  Dansk bistand til Afrika 

v. Hans Pors Simonsen
31.  Ungdomskoret med

virker i gudstjenesten

April
 1. kl. 14.00 Lionsstrik  
 – tag brød med
10. kl. 19.00  ”Glimt i øret”  

i Oksbøl kirke
10. kl. 10.00  Mandeklubben  

i Sognegården
18.22.  Påskeudstilling af 

kunst i Sognegården

22.  Gospelkoret medvirker 
i gudstjenesten

28.  Konfirmation

Maj
 2. kl. 19.00  Dansk læge  

i Saudi Arabien  
v. Børge Movild

 6.  kl. 14.00   Lionsstrik – bustur  
med kaffe og brød.  
En spændende tur  
i det grønne.

 7. kl. 19.30  Fælles koncert  
med Mandskoret  
og Gospelkoret

 8.  kl. 10  Mandeklubben  
i Sognegården

Juni
10. kl.14  Fælles friluftsgudstje

neste i Nørreskoven
August
24.  Udflugt for menigheden.

Kalender
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MARTS
10. 11.00 09.30 1. s. i fasten HF Gudstjeneste
17. 09.30 11.00 2. s. i fasten SH
24.  11.00 09.30 3. s i fasten HF
31.  09.30 11.00 Midfaste HF Kirkekaffe i Oksbøl

APRIL
07. 11.00 09.30 Maria bebudelse SH Kirkekaffe i Nordborg
14.  09.30 11.00 Palmesøndag HF
18. 11.00 16.00 Skærtorsdag SH
19.  09.30 11.00 Langfredag SH
21. 11.00 09.30 Påskedag HF
22.  11.00 2. Påskedag HF
28. 10.00  11.00 1. s. e. påske HF  SH Konfirmation Højmesse

MAJ
05. 09.30 11.00 1. s. e. påske SH Kirkekaffe
12.  11.00: 09.30 2. s. e. påske HF  Kirkekaffe  
17. 11.00 09.30 St. Bededag HF
19.  09.30 11.00 3. s. e. påske SH
26. 11.00 09.30 5. s. e. påske HF  Guldkonfirmation
30. 11.00 10.00 Kr. Himmelfart HF - SH Konfirmation, Oksbøl Friskole

JUNI
01.  10.00 Lørdag SH  Konfirmation, Friskolen Østerlund
02.  09.30 11.00 6. s. e. påske HF
09. 09.30 11.00 Pinsedag SH Kirkekaffe
10.   2. pinsedag   Fællesgudstjeneste for kirkerne 

på Nordals i Nørreskoven. 
16.  11.00 09.30 Trinitatis HF  Kirkekaffe

Hvis du mangler kørsel til kirken, så ring på tlf. 52 24 16 72 eller 51 54 1172.

GUDSTJENESTER  
Rød farve gælder for Oksbøl Kirke


