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KRISER

Hilsen fra sognepræsterne:

Kriser hører
menneskelivet til

De største kriser i vores liv oplever vi, når vi
møder det, vi ikke kan
kontrollere: Sygdom.
Når vi mister nogen.
Når vi står over for en
forandring, vi ikke af os
selv kan klare. Krisen er det, der prikker hul
på hverdagen, og viser os, at det liv, vi går og
lever, er skrøbeligt og alt
for let kan gå i stykker.

- hvordan er døden - uden medmenneskelig
kontakt og omsorg? »Vi er hinandens verden«
skrev teologen K.E. Løgstrup, det er vores
gave og vores opgave, at vi altid holder noget
af den andens liv i vore hænder. Selv i et samfund som vores, hvor vi sætter pris på vores
egen uafhængighed og på, at vi har lov at leve
på vores egne præmisser, står det klart, at når
vi ikke har mulighed for at være hinandens
verden, så går noget af det
vigtigste, vi har, tabt.

I denne tid vil vi opfor-

I skrivende stund befindre jer, der har mulighe- Det er en gammel fordom
der vi os stadig midt i
den for det, til at finde (som nogle gange har været berettiget), at kristenCorona-krisen, og ingen
nye
veje
og
nye
måder
dommen og kirkens forved, hvordan vilkårene
at være hinandens ver- kyndelse har som mål, at vi
kommer til at være for os,
hverken i den nærmeste
den på, så ingen skal som mennesker skal vende
fremtid eller på længere
føle, at de alene skal os bort fra hinanden for at
tilbede Gud. Men forholsigt. Det er uden for vores
udgøre deres egen.
det til Gud er ikke eksklukontrol, og alle er vi blevet
sivt. Vist er det også godt
ramt - og ramt på forskellig
at kunne trække sig tilbage, bede og reflektevis. I tusindvis er døde, verden over, mange
re. Men helt fra gammel tid har forholdet til
i ensomhed, og folk mister deres kære uden
Gud ikke mindst handlet om forholdet til voat have mulighed for at tage ordentlig afsked
res medmennesker – fortællingerne, poesien
med dem. Men også hos dem, som ikke har
og salmerne i Bibelen vidner om det.
sygdommen inde på livet, klemmer usikkerheden og krisen sig ind: hvor længe bliI denne tid vil vi opfordre jer, der har muver undtagelsestilstandene ved? Vi kan være
ligheden for det, til at finde nye veje og nye
presset på økonomien. Vi kan være presset af
måder at være hinandens verden på, så ingen
at være i karantæne. Vi kan mangle medmenskal føle, at de alene skal udgøre deres egen.
neskelig kontakt. Først nu bliver mange af os
Nogle af os har overskud til at række ud mod
opmærksomme på, hvor meget, vi før tog for
hinanden, nogle af os har ikke. Alle er vi elgivet. Tænk at kunne mødes med vores kære
sket. Alle hører vi til, og alle hører vi til hos
og give dem et kram. Tænk at kunne gå på
hinanden. »Vi er Guds hus og kirke nu, bygget
arbejde og sende sine børn af sted og ud i veraf levende stene«, synger vi med Grundtvig.
den uden at skulle være på vagt.
Og er bygningen af sten forladt, som vores
kirker har været det under krisen, ja, så finEn af de ting, som er blevet særligt tydelige
des Guds kirke stadig - den består af os, de
under krisen her, er, at mennesker har brug
levende stene.
for mennesker. Det har vi nok altid vidst, og
nu erfarer vi det for alvor. Hvordan er et liv
Jeres sognepræster
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præstevikar Judith
Nielsen Legarth
Når dette blad læses, har vi forhåbentlig haft
den store glæde at kunne indsætte Judith
Nielsen Legarth, Haderslev, som vikarierende
præst for Sophie-Lønne Reil Hundebøll under hendes barselsorlov. På grund af de givne
omstændigheder, har det desværre ikke været
muligt at lave den samme festivitas, som vi
ønskede i den forbindelse.

DET SKER

Indsættelse af

Menighedsrådet vil hermed sige Judith hjertelig velkommen her til Oksbøl og Nordborg
sogne og jeg er sikker på at resten af menigheden vil gøre det samme. Nu håber jeg bare, at
vi snart kan få gang i det normale arbejde, så
Judith kan få en følelse af hvor skønt der er
her på Nordals både udenfor og i kirken.
De bedste ønsker for fremtiden ønskes af
Per Østergaard

Judith Nielsen
Legarth skriver...
I denne mærkelige tid, som rummer ængstelse, frygt og bekymringer, men også en ny taknemmelighed for livet, glæder jeg mig over at
få lov at være præst i Nordborg og Oksbøl
Sogne og Kirker. Mit navn er Judith Legarth,
jeg er 44 år, og jeg bor i Haderslev, hvor min
mand er præst. Vi har to skønne drenge Josva på tolv og Jonathan på ni.
Tidligere har jeg været præst i Nordjylland og
haft vikariater i Sønderjylland.
Før jeg blev præst, har jeg - udover at have
brugt tid på studier inden for teologi, kommunikation og ledelse - arbejdet med mennesker; ældre, handicappede og børn.
Jeg elsker at være sammen med mennesker;
jeg nyder snak og hygge med familie og venner og mennesker, jeg møder på min vej. Og
jeg elsker at være alene, på gå- og cykelture i
Guds skønne natur, og jeg glæder mig til at
lære lidt af Als at kende.

Og så nyder
jeg at læse
skønlitteratur
foran brændeovnen eller
på drømmesengen.
Jeg elsker at være præst! Det er meningsfuldt
og givende.
Man får lov til at være sammen med mennesker på tidspunkter, hvor der sker noget afgørende i livet. Ofte er det glædeligt, men ofte er
det også svært og sorgfuldt – men det er altid
meningsfuldt at være præst.
Og så ville jeg ikke kunne leve uden kirkens
budskab om, at vi er elsket ubetinget, som vi
er.
Jeg glæder mig til at være en del af kirken og
sognet.
Judith Nielsen Legarth
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KIRKEGANG

Menighedsrådsformand
eller spåmand
Jeg er nok ikke den eneste, der sidder i denne
periode og prøver at
finde ud af, hvad der
skal foregå og hvad der
kan foregå. Vi har måttet aflyse de fleste arrangementer de sidste 2 måneder. Det er ikke
særligt spændende for nogle parter ikke at
kunne sætte dato på hvad og hvornår. Jeg vil i
de næste linjer forsøge at sætte dato på nogle
ting, som jeg ved vi skal, hvis vi kan, men
prøv altid at gå ind på vores hjemmeside,
www.nordborgkirke.dk , så er der størst chance for at få det sidste nye, da vi vil holde den
opdateret.
Vi skulle jo have haft menigheds/valgmøde
den 12. maj, men dette blev aflyst, vi håber
dog at det bliver muligt at lave en eller anden
form for møde i juni eller august.
Der var jo også planlagt et heldags arrangement med Biskop Marianne Christiansen den
17. maj, dette måtte vi desværre også aflyse,
men jeg har aftalt med hende, at hun gerne vil
komme en anden dag for at være sammen
med os.
Nu er tiden kommet til årets største scoop,
nemlig sommerudflugten ud i det blå, med
spændende oplevelser, men vi måtte desværre
vende bussen, da vi kun måtte være 12 personer i den, så også her må jeg skrive – aflyst i
år.
Tirsdag 1. september er det meningen at vi
går i gang med renoveringen af de gamle
kalkmalerier i syd skibet foruden et par stykker mere. Det er et arbejde som vi nu har
brugt ca. 7 år på at få stablet på benene både
arbejdsmæssigt forsvarligt, godkendelser lige
fra menighedsrådet og hele vejen over til Nationalmuseet og ikke mindst økonomisk,
hvor et par gode sponsorer har kigget velvil-
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ligt på os. Med så lang tid på tilrettelæggelse,
skal der jo også bruges tid på arbejdet, et arbejde som vi sammen med specialisterne har
vurderet til mindst 6 måneder. For at vi ikke
skal lukke kirken så lang tid, har vi ansat et
firma som skal stå for stilladsarbejde og en
hermetisk lukning mellem selve kirken og sideskibet. Juleaften kommer vi formodentlig
til at mangle lidt plads, men så må man tage
anden afdeling i stedet.
Nu er det måske på tide vi får et nyt menighedsråd, da I jo kan se at det gamle aflyser det
meste.
Jeg opfordrer alle fra menigheden til at møde
op til valget for at afgive sin stemme. Først
skal vi finde ud af, hvem der er interesseret i at
modtage valg og blive medlem af en bestyrelse i et meget spændende job med indflydelse
fra første dag efter konstitueringen.
15. september 2020 Menighedsrådsvalg.
18. november 2020 er der konstituerende
møde for det nye menighedsråd.
29. november 2020 er første dag i funktionsperioden i det nye menighedsråd.
Med venlig hilsen
Per Østergaard
Formand Nordborg Menighedsråd

Men en lille gruppe sang påskesalmer
foran kirken Påskedag.

SET & SKET

En lukket kirkedør
i påsken

Også på Tangshave blev der
sunget påskesalmer.
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DET SKER

Nordborg Gospelkor
har ufrivilligt måttet holde pause i foråret, MEN tirsdag den 11. august kl. 19.00 starter
vi, om alt går vel, op igen på de vilkår, som vil være gældende i samfundet som f.eks. luft
mellem sangerne og ingen håndtryk, men sprit til udvortes brug. Kom og vær med til at
synge og få fyldt op på kontoen for livsmod.
En sanger foreslår, at vi kan hilse hinanden med at synge en bid af »Oh happy days«!
Vi finder nok på en måde at hilse hinanden velkommen.
Mød op på Nordborg Sognegård 11. august kl. 19.00.
Ring/sms evt. forud på tlf. 50624320, lisbethdyvig@gmail.com

Fortsæt den gode tradition
Syng videre i Nordborg Sangforenings mandskor. Vi starter den 10. august kl. 19.30 i
Sognegården. Vi synger mest danske sange i lette udgaver, så alle kan være med.
Henvendelse til formanden, Hans Hansen, tlf. 74450877/21250153
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I en krisetid kan det være godt at se lidt bagud,
hvordan man tidligere har klaret hårde tider.
Billedet er malet af Wilhelm Rosenstand i
1903. Det
forestiller
mødet mellem to tidligere fjender.
Forlægget
er en sand
historie fra
treårskrigen,
fortalt af
H. P. Jensen. Her er en lidt kortere version af
historien:
På en smuk junidag i 1848 havde en tysk afdeling besat landsbyen Galsted lidt syd for
Bevtoft. De sørgede for, at ingen borgere slap
væk fra byen og gjorde sig til gode med alle
landsbyens herligheder. Den tyske chef, kaptajn von Reichenbach ville vide mere om de
danske styrker, så han fortsatte nordpå med
en lille patrulje. Men smedens Karoline i
Galsted lod sig ikke kue. Hun sneg sig ud af
landbyen gennem en grøft og meddelte det
tyske overgreb til en dansk styrke i Bevtoft. Så
kommer der gang i sagerne. En dansk styrke
rider afsted og overrasker den tyske patrulje
i Neder Jerstal, hvor kaptajnen er gået ind på
kroen for at høre nyt om de danske styrker.
Lokalhistoriker H.
P. Jensen har skrevet omkring 180
historier om det
midtsønderjyske.
De har været bragt
i Ugeavisen Midtsyd og han har fortalt dem i Radio Syd.

DET SKER

I krig og fred
- barmhjertighed
Men kaptajn von Reichenbach er ikke sådan
at fange. Han springer på hesten, affyrer sine
pistoler mod de danske dragoner og rider i
fuldt firspring mod Galsted. Desværre for
manden tager han fejl af vejene og kommer
ind på vejen mod Bevtoft. Han er skarpt forfulgt af de danske dragoner, men det svært at
følge med. Kun dragon Ankjær er stadig med
da kaptajnen rider gennem Bevtoft. De buldrer gennem byen, ud i terrænet, tværs over
Gels å, men her er der blødt, så hestene synker i. Her står den afsluttende kamp på sabler.
Ankjær er en dygtig fægter, så det lykkes ham
at såre von Reichenbach flere steder. Til sidste
får han et vældigt hug ind over nakken på tyskeren, der falder til jorden. Her venter han så
det afgørende stød. Men Ankjær hjælper sin
fjende op på hesten og får ham transporteret
til Hjartbro. Her får gode folk skaffet en vogn
med halm i bunden, så den sårede kaptajn
kan komme videre lidt mere komfortabelt.
På Bevtoft kro bliver han forbundet, men han
har lidt et stort blodtab. Han får dog forklaret
de lokale, at de skal give ham vineddike, som
åbenbart kan stille blodtab.
Kaptajn von Reichenbach ender på lazarettet i Brødremenighedens hotel i Christiansfeld, hvor han kommer under kyndig behandling. Her får han besøg af sin fjende og
velgører, dragon Ankjær. Det er dette besøg
Rosenstand har foreviget på maleriet. De to
bliver venner, Reichenbach tilbyder den fattige dragon arbejde på sit gods i Bayern. Men
Ankjær kan ikke tale tysk, så han afslår tilbuddet. Han er evnesvag, men suveræn til to
ting: at ride og at fægte. Men tyskeren sender
ham regelmæssigt penge og påskønner derved hans barmhjertighed, da han selv lå værgeløs på jorden.
Hans Pors Simonsen
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De underfulde Ikoner
i Sognegården ved Nordborg Kirke,
Tontoft 3A, Nordborg
6. september - 25. oktober 2020
De udstillede ikoner er malet af Sofie Hansen, Sønderborg.
Fremgangsmåden følger de klassisk byzantinske traditioner og er belagt med 23,5 karat
bladguld. Nogle af ikonerne er malet med inspiration fra Grækenland og andre fra Rusland.
Efter gudstjenesten d. 6. september vil Sofie
Hansen give en kort introduktion til udstillingen, og Nordborg sogns menighedsråd vil
være vært ved et lille traktement.
Udstillingen kan herefter ses i forbindelse med
arrangementer i sognegården.

Meditativ dans
Den månedlige meditativ dans ved Melsene Laux forsøger vi at få i gang igen!
Første gang bliver den 19. august kl. 19.00. Hvis vejret er til det, bliver det udenfor i
Sognegårdshaven, Tontoft 3A, Nordborg.
Så mød bar op, eller kontakt Melsene tlf. 71 75 07 99.

Mandeklubben i Nordborg
er i venteposition
Vi forventer at mødes igen onsdag 12. august
kl. 10.00 i Sognegården.
Emnet bliver et af dem vi ikke fik med i foråret.
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Gospel-workshop i Nordborg Kirke
Lørdag den 19. kl. 9.30-16.30 & søndag den 20. september kl. 12.00 - 15.15
Koret medvirker som afslutning på workshoppen i en festlig gospelgudstjeneste den 20.
september. Sæt kryds i kalenderen allerede nu og kom og vær med til nogle sjove, spændende og lærerige dage hvor vi synger en masse gospelmusik sammen! Arrangementet
er for alle, i alle aldre og er gratis.
Vi får besøg af gospelinstruktør: Stig Möglich Rasmussen. Stig er en hyppig brugt korinstruktør ved workshops etc. Han er pt. leder for ikke mindre end 4 gospelkor, og har
mere end 30 års erfaring som korleder/dirigent for kor i alle genrer. Han er uddannet
Operasanger og musikpædagog, og spiller mere end 30 koncerter om året, både gospel,
andet rytmisk og klassisk. Han har komponeret/arrangeret
sange og instrumentalnumre i en bred vifte af stilarter (bl.a.
til Stig Rossen, Cliff Richard, Inga Nielsen og Robert Hale, m.
fl.)
»Gospelsang er en rigtig god måde at være sammen på. Her
kan alle være med, blot de har lyst til at synge og vil bruge
hele kroppen. Når man har sunget gospel, har man mere
energi end da man kom. Det er lige så godt for det personlige
velvære som at gå en tur eller dyrke workout«.

Program for dagene
Lørdag:
Kaffe i sognegården kl. 9.30
Workshop i kirken kl. 10.00-12.20
Frokost i sognegården kl. 12.30
Workshop kl. 13.15-15.30
Kaffe i kirken kl. 15.30-15.45
Workshop kl. 15.45-16.30

Søndag:
Mødetid i kirken kl. 12.00
Gospelgudstjeneste kl. 14-15.15
Tilmelding kan ske til Nordborg Kirkes
organist Stine Möglich tlf. 21722124,
stinemoglich@hotmail.com.
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Kalender
DATO

TIDSPUNKT

ARRANGEMENT

4. august

kl. 19.00

Kirkegårdsvandring. Mødested: Nordborg kirke

10. august

kl. 19.30

Mandskoret starter sæsonen i Sognegården

11. august

kl. 19.00

Gospelkoret starter sæsonen i Sognegården

12. august

kl. 10.00

Mandeklubben mødes i Sognegården

15. august

kl. 10.00

Konfirmation i Oksbøl kirke

19. august

kl. 19.00

Meditativ dans i Sognegården

30. august

kl. 10.00

Konfirmation i Nordborg kirke

6. september

kl. 12.00

Introduktion til ikon udstillingen i Sognegården

13. september

kl. 14.00

Høstgudstjeneste i Nordborg kirke

15. september

kl. 19.00

Menighedsrådsvalg i Sognegården

19. september

kl. 9.30

Gospelworkshop i Sognegården

20. september

kl. 14.00

Gospelgudstjeneste i Nordborg kirke

Kirkegårdsvandring/
bænkeflyttedag
Tirsdag den 4. august kl. 19.00
Vi mødes ved kirken. og går derefter en tur på kirkegården for at høre om de ting vi har
lavet og skal lave det næste går.

Konfirmandindskrivning
for Nordborg-Oksbøl pastorat for sæson 2020-2021 bliver bekendtgjort på hjemmesiden til sommer og meddelt konfirmanderne direkte på skolerne.
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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.
Judith Legarth (barselsvikar 6. maj-30. sept.)
kontakttelefonnummer: 23 36 06 17 (altså
Sophie-Lønnes mobilnummer)
mail: jnl@km.dk · Mandag er fridag.
Sophie-Lønne Reil Hundebøll (barselsorlov)

Organist

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

Kirkesanger
Annette Lorenzen

Mandeklubben

Børge Movild · tlf. 52 24 16 72

Lionsstrik

Inge Kjærsgaard Jensen · tlf. 24 65 82 14.

Støtterne/Vågekoner 		
på Nordals

Anna Elisabeth Aagaard · tlf. 26 17 35 03

Hjælpende Hænder

udfører opgaver i hjemmet, som du eller din
ægtefælle selv tidligere kunne klare.
Arne Pedersen, tlf. 26 16 64 64
mandag eller onsdag mellem kl. 10 og 12.

Omdeling af kirkeblad

Kirketjener

På grund af store porto udgifter har
menighedsrådet besluttet, at kirkebladet skal omdeles manuelt 1-2 gange om
året. Næste gang bliver i begyndelsen af
september.

Kirkegården

Nogen frivillige har meldt sig, men vi
kunne godt bruge lidt flere. Kunne du
tænke dig at give en hånd med, så send
en mail til hanspsimonsen@gmail.com.

Kirkekontor

Tontoft 3A, 6430 Nordborg
Hanne Dahl Christensen
tlf. 21 38 97 17 · h6200@hotmail.com
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

KONTAKT

Sognepræster

Kirkebladet er udgivet af
Nordborg Sogns Menighedsråd.
Ansvarshavende redaktør:
Hans Pors Simonsen. Indlæg sendes til:
hanspsimonsen@gmail.com
senest den 12. juli 2020
for perioden sept., okt. og nov. 2020.
Forsidebilledet er fra Påskedag ved
Nordborg kirke.
Flere oplysninger findes på Nordborg
Kirkes hjemmeside: nordborgkirke.dk

Øvrige medlemmer: se hjemmesiden
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DAG

KIRKEÅRET

NORDBORG

OKSBØL

Trinitatis søndag

09.30 HSF

11.00 HSF

14.

1. s. e. trin.

11.00 JL

09.30 JL

21.

2. s. e. trin.

09.30 HSF

11.00 HSF

28.

3. s. e. trin.

09.30 JL

11.00 JL - Kirkekaffe

5.

4. s. e. trin.

14.00 HSF - Kirkekaffe

11.00 HSF

12.

5. s. e. trin.

09.30 HSF

11.00 HSF

19.

6. s. e. trin.

09.00 Robert Ryholt

Oksbøl ferielukket

26.

7. s. e. trin.

11.00 JL

09.30 JL

2.

8. s. e. trin.

Nordborg ferielukket

14.00 Maiko Miyamoto

9.

9. s. e. trin.

09.30 JL

11.00 JL - Kirkekaffe

SEPTEMBER

AUGUST

JULI

JUNI

7.

13.

Torsdag

19.00 HSF - Aftengudstjeneste

15.

Lørdag

10.00 HSF - Konfirmation

16.

10. s. e. trin.

11.00 HSF - Kirkekaffe

23.

11. s. e. trin.

09.30 JL

11.00 JL

30.

12. s. e. trin.

10.00 JL - Konfirmation

14.00 HSF - Kirkekaffe

6.

13. s. e. trin.

11.00 HSF

09.30 HSF

13.

14. s. e. trin.

14.00 JL - Fejring af høst m.
særlig musik samt kirkekaffe i
sognegården

11.00 JL

20.

15. s. e. trin.

14.00 HSF - Gospelworkshop
medvirker ved gudstjenesten

19.00 HSF

JL: Judith Legarth · HSF: Heidi Sørensen Freund
Hvis du mangler kørsel til kirken, så ring på tlf. 52 24 16 72 eller tlf. 51 54 11 72
Til gudstjenesterne kl. 11.00 er det muligt at møde ind et kvarter før
for sammen at øve månedens salme.

Videbæk Bogtrykkeri A·S

GUDSTJENESTER

