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Et kirkeblad
uden kirke på forsiden,
hvad er der sket?
Kære læser!
Du sidder her med første eksemplar af vores
nye kirkeblad i hænderne. Som du ser, er
formatet ændret. Vi i redaktionsgruppen vurderede, at der var brug for
et nyt koncept, og derfor har vi med menighedsrådet vedtaget nogle nye retningslinjer
for kirkebladet:
• Bladet skal henvende sig til alle 		
medlemmer af folkekirken.

• Bladet skal sætte nye tanker i sving, 		
have holdninger og være udfordrende.
• Bladet skal handle om mennesker og tro,
ikke om bygninger, blomster eller 		
bøgetræer.
• Bladet skal være læsevenligt, let at 		
overskue og interessant at læse.
Vi modtager fortsat gerne korte indlæg fra
læserne.
Så tag godt imod vort nye kirke- og menighedsblad.
På redaktionens vegne
Hans Pors Simonsen, Dyvig,
ny redaktør for kirkebladet

Kom på andre tanker
Mød andre mænd, og se nye vinkler på din tilværelse.
Mandeklubben holder sommerferie til 21. august, hvor vi mødes kl. 10 i Sognegården til
kaffe og brød. Efterfølgende kører vi til Pøl og
ser traktormuseet med kyndig forklaring af Jes
Skovgård.
11. september mødes vi på Nygård i Nørreskoven. Ole Andersen fortæller om stedet og historien.
9. oktober: Niels Asmussen. Rejseforedrag om Inkaerne og andet godtfolk i Peru.
13. november: Bjørn Østergård, leder af Dybbøl historisk Center, kommer.
11. december: Julefrokost med medbragte retter. Sognepræst Sophie-Lønne Reil Hundebøll fortæller.
Det koster kun 25 kr. pr. gang.
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Velkommen!

INFO

Niels Jørgen Silkjær
har en fortid som sælger og Poul Andersen
var værktøjskonstruktør på Danfoss.

Hvorfor kommer
vi i Mandeklubben?
Poul Gunderlund Andersen,
Nordborg

Niels Jørgen Silkjær,
Nordborg

Poul Andersen kommer fra Jylland. Han kom
Niels Jørgen kommer fra Sædding ved Esud at tjene som 12-årig indtil han blev gambjerg. Han har dyrket meget sport i hallerne
mel nok til at komme i mekanikerlære. Afi Sædding.
tjente sin værnepligt som mekaniker og fik
Her traf Niels Jørgen sin kone og de har holdt
bagefter job som mekaniker hos Ford i Hellesammen lige siden. Efter gymnasiet blev Niels
rup. Men Poul Andersen ville videre, han sagde
Jørgen ansat som sælger ved et firma i Varde.
sit job op og kom på teknisk skole. I en ferie i
Så i mange år rejste han rundt i Vesteuropa og
Jylland traf Poul Andersen
solgte svømmebassiner og
sin kone. Hun var ikke så
spabade.
glad for livet i København.
Det er simpelthen ikke
Da datteren blev ansat på
til at holde ud at sidde Danfoss og flyttede til Als
- Så var der nogle kammersjukker, der havde lejet
derhjemme og kigge fik Niels Jørgen og konen
en bil uden fører. De skulpå væggene...
lyst til at følge efter. Så de
le til Danfoss på Als og de
bor nu i Nordborg og har
spurgte, om jeg havde lyst
megen kontakt med datteren og hendes famitil at køre med, siger Poul Andersen.
lie i Havnbjerg. Konen fik arbejde på Danfoss,
Det blev så til 37 års ansættelse på Danfoss
men det lykkedes ikke Niels Jørgen at finde
som værktøjskonstruktør. Poul Andersen gik
et job på Als. Så han er alene derhjemme i
på pension i 1997. Men for halvandet år siden
arbejdstiden. Niels Jørgen påregner at gå på
mistede han sin kone efter mere end 65 års
pension til efteråret.
samliv.
- Det var min datter, der gjorde mig opmærk- Det er simpelthen ikke til at holde ud at sidde
derhjemme og kigge på væggene. Når det bliver aften, tænder jeg TV’et imedens jeg får en
bid mad i køkkenet. Så kan jeg høre, at der er
stemmer i huset, fortæller Poul Andersen.

som på mandeklubben, siger Niels Jørgen.

- Jeg synes det er hyggeligt at komme her, og det
er spændende at høre de fortællinger, vi bliver
præsenteret for.
Hans Pors Simonsen
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DE SMÅ

Samvær og nærvær
til babysalmesang
Babyer ligger og sidder på de bløde måtter, der i dagens anledning dækker kirkegulvet.
Én studerer grundigt et rasleæg, en anden betragter fascineret lysekronen i loftet.
Den sidste barnevogn kommer trillende ind i kirken. »Hej, så er vi vist ved at være samlet«,
smiler organisten, Stine. Dagens babysalmesang kan begynde.
Marika Larsen deltager i babysalmesang med
sin datter, Anna, og ser det som en god mulighed for at gå til noget, der netop er lavet til
babyer. At det foregår i kirken, ser hun som et
ekstra plus, »Kirkerummet er i sig selv spændende for børnene, der er så meget at se på og
opleve, og børnene suger det til sig«.
Efter babysalmesangen samles forældre og
børn i sognegården. Babyerne tager gerne en
lur efter formiddagens oplevelser og forældrene får en snak over kaffe og rundstykker.
»Det er hyggeligt at mødes på ugebasis. Vi følger med i udviklingen hos hinandens børn, og
det, at vi har lavet noget sammen, giver et godt
afsæt for snakken bagefter«, siger Marika.
De sange og salmer, forældre og børn lærer,
har Annas større søskende også haft glæde af,
fortæller Marika: »Vi lærer alle nye sange, og
de store synes, det er sjovt at lære fagterne og
synge dem med Anna«.
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»Der er både noget for sanserne og
motorikken, og forældrene og børnene får
en god oplevelse sammen«, fortæller
organist Stine Möglich.

DE SMÅ

lagt, men nu er forårets forløb slut, og
sognegården vil blive underligt tom onsdag formiddag. »Det bliver helt mærkeligt, at de ikke kommer igen næste uge«, siger Stine. Men Marika har tænkt sig at vende
tilbage: »Jeg er blevet klar over, at der foregår
meget mere i kirkerne for os, end jeg lige vidste.
Så nu vil jeg til at holde øje«.
Til efteråret åbner Nordborg kirke igen dørene til babysalmesang, ligesom vi i pastoratet
vil sætte større fokus på arrangementer for
børn og børnefamilier.
De små deltagere deltog i foråret i et fuldtbooket hold. Til efteråret udbyder Nordborg
kirke igen babysalmesang.
Til babysalmesang er nærværet i centrum fortæller organist, Stine Möglich. »Der er både
noget for sanserne og motorikken, og forældrene og børnene får en god oplevelse sammen«,
siger Stine og fortsætter: »Vi jonglerer ikke
med papirer, men lærer første vers af sangene
udenad, så vi kan have øjenkontakt undervejs,
og så får deltagerne også hver sit babysalmesangshæfte med hjem«.
På forældrenes opfordring har babysalmesangsforløbet kørt en gang længere end plan-

Marika Larsen og datteren Anna har været
med til babysalmesang. »Der er så meget at se
på og opleve, og børnene suger det til sig«.

Kirkerummet er i sig
selv spændende for
børnene, der er så
meget at se på og
opleve, og børnene
suger det til sig.
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TEMA
Nadver, det er da kun for dem, der
tror sådan rigtigt - er det ikke?
Det korte svar er: nej!
Foto: folkekirken.dk

Gælder det nu også mig?
Nadveren er en underlig størrelse.
For den er for alle, men ikke alle har lyst til at deltage i den.
andre, der rejser sig? Vi vil nødigt være de
eneste. Og nadver, det er da kun for dem, der
tror sådan rigtigt - er det ikke?
Det korte svar er: nej! Men sådan har det
ikke altid været. På et tidspunkt havde man i
kirken den opfattelse, at man for at modtage
nadver måtte have styr på alle paragrafferne
i kristendommen, ligesom man gerne skulle
have fortalt præsten om alle sine synder, før
man fik lov at gå til alters. Dengang var nadver noget, der kun foregik få gange om året.

Selvom kirken er helt fuld, er det på ingen
måde alle, der rejser sig og går op, når vi holder nadver i kirken. Vi sidder der på kirkebænken og har måske egentlig lyst til at gå op,
men så kigger vi os omkring. Er der nogen
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Senere blev det at gå til alters for at modtage
nadver mere almindeligt, men der sidder stadig en rest tilbage i os, som forbinder nadver
med noget ekstraordinært og noget, som man
skal være særligt troende eller et særligt godt
menneske for at deltage i. Og er der noget, vi
protestanter - og ikke mindst vi danske protestanter - ikke ønsker, så er det at virke som

fromme eller særligt trofaste, men for at være
sammen med mennesker, som de er. Mennesker griner, mennesker græder, mennesker
hjælper hinanden og de svigter hinanden. Vi
fejler, vi tvivler og vi har dårlig samvittighed.

TEMA

om, vi tror, vi er noget særligt. Ligesom tro er
noget, vi gerne holder for os selv. Andre skulle nødigt få fornemmelsen af, at vi synes, vi er
mere troende end dem, eller fortjener nadveren mere end dem. Så hellere blive siddende.

Hver gang, vi holder nadver, deler Gud igen
»Dette er Jesu Kristi legeme. Dette er Jesu Krisig selv med os. Samtidig betyder nadvesti blod«. Det lyder fremmedartet. Ja, næsten
ren også, at vi kan dele
absurd. Og det er det også.
os selv med Gud. Ikke på
Det ér nærmest i sig selv
den måde, som vi deler på
u-troligt. Og netop derfor
Nadveren er ikke
de sociale medier, hvor vi
er det også afgørende, at
for de særligt
helst kun viser det, vi er
troen ikke er noget, vi skal
troende!
stolte af. Nej, vi har lov at
stille op med som adgangsdele hele pakken - både
billet til nadverbordet.
det, vi gerne viser frem, og det, som vi gerne
De første, som fik nadver, var Jesu discipville skjule, måske endda også for os selv. Vole, og er man i tvivl, om man selv tror nok,
res glæder, vores sorger og vores bekymringer
eller er god nok, så kan man jo kigge lidt på
kan vi dele her og vide, at vi ikke er alene om
dem. Matthæus havde arbejdet for besætteldem.
sesmagten, Judas solgte sin ven for penge,
Nadveren er ikke for de særligt troende. NadPeter nægtede at kende noget til Jesus, da det
veren er for dem, der er mennesker, og det
gjaldt. Alle svigtede de ham på den ene eller
forlyder, at den slags findes der en del af. Kære
anden måde, alle var de bare mennesker. Det
menneske! Velkommen til nadver!
vidste Jesus, for han var netop den Gud, der
Sognepræsterne i Nordborg og Oksbøl
blev menneske, ikke for at belønne de særligt

Syng dig glad!
Nordborg Sangforenings Mandskor øver hver mandag kl. 19.30 i Sognegården. Nye
medlemmer kan møde op eller henvende sig til formanden, Hans Hansen tlf. 74450877.
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UDFLUGT

Brødremenigheden kom til
Danmark i 1731. De grundlagde
og byggede byen Christiansfeld.
Christiansfeld kom på UNESCO’s
kultur verdensarv liste i 1993.

Tag med på udflugt
til Brødremenigheden i Christiansfeld
Årets sensommerudflugt for menigheden og menighedsrådet i Nordborg Sogn
den 24. august 2019 med afgang fra Sognegården kl. 9.00
Turen i år vil i anledning af Sønderjyllands genforening med
resten af Danmark i 1920, blive en tur til Christiansfeld og
Brødremenigheden.

Brødremenighedens Kirke
- Salshuset indviet 13.
august 1777. De gule sten
og det sortglaserede tegltag
markerer tydeligt kirkesalens placering i forhold til
byens øvrige huse.

Kirkesalen. Den store
sal er karakteristisk ved
enkelthed. Næsten alt er
hvidt, hvide vægge, hvide
bænke og sandstrøede
gulve, undtaget er kun de
håndsmedede lysekroner.
Der findes ikke noget alter,
men et liturgibord, hvorfra
gudstjenesten ledes.
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Efter afgang fra Sognegården og et par muntre sange, vil vi
finde en hyggelig parkeringsplads, hvor der vil blive serveret
kaffe og rundstykker med pålæg.
Forventet ankomst til Christiansfeld kl. 11.00, hvor der den
første time er rundvisning med
egen guide. Kl. 12.00 vil vi besætte Brødremenighedens Hotel, hvor de vil servere dansk
bøf med spejlæg og bløde løg
Gudsageren - Brødremenighedens kirkegård.
ad libitum. Til dessert har vi bestilt mandeltærte med bær og is
(drikkevarer er for egen regning). Kl. 13.00 er der tid til at
se resten af Brødremenighedens samfund, inden vi kl. 13.45
kører den korte tur for at se Genforenings- og Grænse museet. Kl. 15.00 kører vi til Seggelund Cafeteria og drikker kaffe
og spiser lagkage, herefter kører vi til Nordborg, hvor vi forventer at være hjemme inden aften. Skulle der være nogen,
der har mere appetit tilbage, har jeg aftalt at vi tager et lille
stop ved Honningkagehuset.
Bindende tilmelding til turen er senest torsdag den 1. august.
Prisen er pr. deltager 300.00 kr. alt inklusiv undtagen drikkevarer. Husk tilmelding efter »først til mølle« princippet.
Tilmelding kan ske til Inger Andersen, tlf. 51 54 11 72 (bedst
mellem 17.00 og 18.00).
På sommerturudvalgets vegne
Per Østergaard

SAMTALE

Samtale
om Guds kærlighed
Melsene Laux er kunstner, har 4 børn og 8 børnebørn. Hun flyttede til
Holm for 3 år siden. Før har Melsene boet i Småland i 9 år. Her blev hun
uddannet som danseleder i »Helliga Dansar« og har siden ledet dansegrupper både i Sverige og her. Til efteråret vil hun lede en dansegruppe
i samarbejde med menighedsrådets aktivitetsudvalg.
Kære medkristne, er vi ikke lidt uvante med
Nogle morgener, når jeg
at høre om kærlighed på den måde? Vist prævågner på det rette tidsdiker præsten, at Gud elsker os, at vi er »altid
punkt, lytter jeg til »morallerede elsket« - men sjældent taler hun (eller
genandagt« i radioen, og nys var der en præst
vi) om, at vi elsker Gud. Og at vi i bøn og i
som talte om 5 forskellige dialekter af kærgudstjenesten faktisk er indbudte til et kærlighedens sprog. Nogle mennesker tager galighedsmøde. At vi er inviterede til en »date«
ver for et tegn på kærlighed, andre behøver
med Gud. Kan vi tænke, tør vi føle på den
kropslig berøring, andre igen vil gerne høre
måde?
kærlige ord, og så forventer nogen, at der gøres no»I min faders hus er der
get konkret i kærlighedens
... for en del er den
mange boliger«, siger Jesus
navn, og nogle holder mest
konkrete hjælpende i Johannes 14, vers 2, og
af at få eksklusiv tid med
jeg tænker på det ord og
handling et tegn for
den elskede.
deres kærlighed til Gud. ser et stort hus foran mig,
og lidt som i en musikskoDet er forskellige måder
le kan man høre forskellige
at udtrykke sin kærlighed
toner fra de forskellige rum: salmesang eller
på, og her tog præsten et spring og pegede på,
dansemusik og føddernes lette trin, bøn, arat der ligeså i en menighed findes forskellige
bejdslarm eller telefonsamtaler, højtlæsning
måder at udtrykke sin kærlighed til Gud på:
og diskussion, og der findes også et rum for
nogle giver gaver, andre vil gerne læse i bibestilhed. Det er et aktivt hus, her føler man sig
len og synge salmer, nogle sætter mest pris
behøvet, her føler man tilhørighed. Det sumpå ekslusiv tid med Gud i stilhed og fordymer af arbejdslyst. Og glæde. Man må faktisk
belse, andre behøver at udtrykke sig med hele
gerne smile og også le i Guds hus. Og hilse
kroppen, bevæge sig i dans, gebærder eller
hinanden velkommen med de gaver, talenter,
pilgrimsvandringer, og for en del er den konspørgsmål og behov, man nu kommer med.
krete hjælpende handling et tegn for deres
kærlighed til Gud.
Nå, vil du måske spørge, hvor har du set dette
hus? Det er de kristne gennem forgangne tiBlandt mennesker er der også forskellige måder, som har bygget det, og vi er kaldet til at
der at føle sig elsket på, forskellige evner til
bruge og forme det i dag, lige meget hvilken
at modtage kærligheden på. Men der er det
kærlighedsdialekt vi nu taler, med fantasi og
anderledes i relation til Gud: Gud forstår alle
Guds velsignelse.
forskellige dialekter af kærlighedens sprog.
Hans arme er vidt åbne.
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KALENDER

Kalender
DATO

TIDSPUNKT

ARRANGEMENT

10. juni

kl. 14.00

Fælles friluftsgudstjeneste i Nørreskoven.

27. juni

kl. 17.00

Familievenlig andagt i Oksbøl kirke. Bagefter fest i
præstegårdshaven med medbragt mad til grill og
musik fra Jazz orkestret Sax-Appeal og en skattejagt.

6. august

kl. 19.00

Kirkegårdsvandring og bænkeflytning v. kirkegårdsleder Finn Nicolaisen Ernst. Mødested: Ved kirken.

21. august

kl. 10.00

Mandeklubben mødes i Sognegården, derefter
Traktormuseet.

24. august

kl. 9.00

Sogneudflugt til Christiansfeld.

25. august

kl. 14.00

Indskrivningsgudstjeneste for kommende
konfirmander ved Nordborg kirke og deres familier.

29. august

kl. 19.00

Foredrag i Sognegården. H.P. Hansen, tidligere
borgmester i Sønderborg.

11. september

kl. 10.00

Mandeklubben mødes på Nygård i Nørreskoven.

Syng dig glad!
Nordborg Gospelkor øver hver tirsdag i Sognegården kl. 19-21. Eneste krav er, at du
er glad for at synge. Ny sæson starter 3. september 2019. Dirigent Stine Möglich. Bare
kom og vær med.
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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

KONTAKT

Sognepræster

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 længere 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 udføres ikke arbejdsopgaver, som hører under
hjemmeplejeordningen eller andet autoriseret 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 Sognegården: 19. juni, 21. august, 18. september, 16. oktober, 20. november.
Per Østergård, formand

Kirkebladet er udgivet af Nordborg Sogns Menighedsråd.
Ansvarshavende redaktør: Hans Pors
Simonsen. Indlæg sendes til:
hanspsimonsen@gmail.com
senest den 25. juli.
Forsidebilledet: folkekirken.dk
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ID-nr.: 46879
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SEPT.

AUGUST

JULI

JUNI

DAG

KIRKEÅRET

NORDBORG

OKSBØL

9.

Pinsedag

09.30 SH

11.00 SH Kirkekaffe

10.

2. pinsedag

Fællesgudstjeneste i Nørreskoven De fem nordalsiske sogne

16.

Trinitatis

11.00 HF Kirkekaffe

09.30 HF

23.

1. s. e. trinitatis

09.30 HF

11.00 HF

27.

Torsdag

17.00 Andagt i Oksbøl kirke + sommerfest i præstegårdshaven

30.

2. s. e. trinitatis

11.00 SH

7.

3. s. e. trinitatis

Nordborg kirke ferielukket

11.00 HF

14.

4. s. e. trinitatis

11.00 SH

09.30 SH

21.

5. s. e. trinitatis

09.00 Kitty Hovgaard

Oksbøl kirke ferielukket

28.

6. s. e. trinitatis

09.30 SH

11.00 SH

4.

7. s. e. trinitatis

11.00 SH

09.30 SH

11.

8. s. e. trinitatis

09.30 SH

11.00 SH

18.

9. s. e. trinitatis

11.00 HF Kirkekaffe

09.30 HF

25.

10. s. e. trinitatis

14.00 SH
Konfirmandindskrivning

11.00 SH Kirkekaffe

1.

11. s. e. trinitatis

11.00 HF

14.00 HF
Konfirmandindskrivning

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

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.

Videbæk Bogtrykkeri A·S

GUDSTJENESTER

