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CORONA

”Man ser først,
hvad man har, når man
mister det!”
»Man ser først, hvad man har, når man mister
det!« Sådan sagde en god veninde, som fornylig er flyttet til et helt nyt område. Nu savnede
hun fællesskabet, som hun var en del af, og
havde fået øjnene op for, hvor meget godt der
havde været. »Man ser først, hvad man har, når
man mister det!«
Mange af os har
gjort den samme
erfaring, siden
Corona begyndte at rulle hen
over verden og
forandrede vores
liv fra den ene
dag til den anden. Hvor er der
mange ting, som
er meget mere
oms t æ n d e l i ge
nu, og vi ser pludseligt, hvor meget der fungerer godt i vores samfund trods alt.
Hvor er det en gave at kunne bevæge sig frit
rundt ude i vores samfund og i verden. Og hvor
er det altså rart, at kunne give de mennesker, vi
holder af, et kram, en berøring, som udtrykker omsorg, nænsomhed og varme. Og håndtrykket: Det er og bliver nu aldrig det sammen
med et nik og øjenkontakt eller at lade albuerne eller fødderne ramme hinanden. Det er fine
løsninger, når vi skal holde afstande, men det
er nu engang ikke det samme. »Man ser først,
hvad man har, når man mister det!«

Corona-tiden har været med til at åbne vores
øjne for mange gode ting i vores hverdag. Lad
os tage det med os: at vi ser alle de gode ting i
hverdagen. Det er ikke en selvfølge at få mad,
tøj og varme. Det er ikke en selvfølge at kunne
få et kram af et menneske, man holder af. Det
er ikke en selvfølge at høre til
i et fællesskab.
Lad os åbne vores øjne for alt
det gode i hverdagen. Lad os se
og glæde os!
Taknemmelighed gør noget
ved os! Det er
så skønt at være
sammen med
taknemmelige
mennesker. Det er så langt at foretrække frem
for brok. Og undersøgelser viser, at taknemmelige mennesker er mere lykkelige end andre. Lad os se os omkring efter alt det gode, vi
har! Være taknemmelige!
Det er høsttid – en tid, hvor vi i kirken særligt
siger tak for alle de ting, vi får – får af Gud
gennem andre mennesker eller af naturen og
vores eget slid. Selv om vi også selv har gjort
en indsats, så er det stadig en gave, ikke en
selvfølge! Lad os åbne øjnene og sige tak!
Jeres sognepræster

Det savnede
håndtryk
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Information om
menighedsrådsvalg 2020
Tirsdag d. 15. september kl. 19.00
er der menighedsrådsvalg i Nordborg sogn
Vi har brug for nye kræfter til menighedsrådet til gavn for vores kirke- & sogneliv.
Der er spændende opgaver at deltage i, og vi
arbejder godt sammen om opgaverne.
Menighedsrådet har 10 årlige møder, som
foregår i sognegården.
Beskrivelse af et
menighedsråds arbejde
En sognekirke bliver ledet af et menighedsråd, der er sammensat af frivillige. Menighedsrådet har overordnet ansvar for kirkens
liv og vækst.
Menighedsrådet i Nordborg består af 8 valgte
medlemmer og præsterne. I Nordborg vælges
rådet for en 4-årig periode. Enhver med engagement for vort sogn kan gøre gavn og få indflydelse.
Følgende beskriver
Nordborgs menighedsråd:

• Skaber gode rammer for gudstjenester og

kirkelige handlinger. Vi har fokus på musik
og korsang.

• Støtter en levende sognegård for forskellige

interessegrupper: Børn & unge, kor, aktiviteter for ældre og klubber.

• Fører tilsyn med kirkegården og bygninger

• Formandsopgaver: Tegne menighedsrådet
udadtil, holde øje med post fra provst og
biskop, ansvar for at menighedsrådsmøderne og arbejdet forløber efter reglerne.

• Samarbejder med præsterne og støtter gennemførelsen af aktiviteter

• Samarbejder med de øvrige 4 nordalsiske

sogne omkring fælles foredrag, gensidig orientering, 2. pinsedags friluftsgudstjeneste

• Samarbejder

med skole, plejehjem samt
foreninger og aktører i sognet

• Laver kirkeblad, hjemmeside og annoncering.

Menighedsrådsvalget d. 15. september foregår som en generalforsamling, hvor der opstilles kandidater. Disse præsenterer sig. Derefter er der mulighed for debat og mødedeltagerne stemmer skriftligt og hemmeligt
på kandidaterne.
Før mødet vil de deltagende blive registreret
og kontrolleret for medlemsskab af folkekirken og bopæl i Nordborg sogn. I tilfælde af
sognebåndsløsning til Nordborgs sognepræster har man også ret til at deltage i valget.
I tilfælde af, at der opstilles flere valglister bliver der iværksat et traditionelt valg.

(kirke, kapel, sognegård, mandskabsrum,
præstegård)

Vil du gerne vide mere om arbejdet i Nordborg
menighedsråd er du altid velkommen til at kontakte de nuværende medlemmer og præster.

ner, ferie- og fridagsplaner, vikar, MUS-samtaler, fokus på et godt arbejdsmiljø)

Du kan også finde oplysninger om kirkeliv
på følgende hjemmesider:

skab. Der er etableret et samarbejde med
regnskabskontoret i Sønderborg, som klarer det løbende arbejde.

www.folkekirken.dk
(generelt om folkekirken)

• Er arbejdsgiver for de ansatte (arbejdspla-

• Kassereropgaver. Styring af budget og regn-

www.godtfrastart.dk
(især om menighedsrådets arbejde)
Menighedsrådet
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Der er brug for kandidater!
Det blev så noget over midsommer før Menighedsrådet ved Nordborg kirke kunne indkalde til orienteringsmøde i Sognegården om
efterårets valg til Menighedsråd for de kommende fire år. På mødet blev der af Menighedsrådets formand og øvrige medlemmer
orienteret om deres ansvarsområder økonomi, kirke, kirkegård, aktiviteter m.fl. Orienteringen gav os som tilhørere et godt indblik i
rådets arbejde samt om det gode samarbejde,
der er i rådet. Sognet har en sund økonomi.
Videre orienterede sognepræsten, organisten
og kirkegårdslederen om nuværende og fremtidige aktiviteter. Alt bar indtryk af godt samarbejde.
Grundtvig skrev i 1836 salmen »Kirken den
er et gammelt hus.....« det er Nordborg kirke
også – så det er et »hus«, der skal værnes om,
ikke alene bygningsmassen, men også om
dem – kirkens personale og Menighedsrådet
– som påtager sig ansvar for den daglige drift
– hvis jeg må udtrykke det sådan.
Men, der er et men, for der skal vælges personer til den kommende 4 års periode. I Nord-

borg sogn er der ca. 3.757 indbyggere, ca.
3.100 eller ca. 82% af dem er medlemmer af
Folkekirken. Så nu kære medlemmer skal der
gøres en indsats af jer for at få valgt medlemmer til det nye Menighedsråd. Forholdet er
nemlig det, at 4 medlemmer har meddelt, at
de ikke genopstiller, så der er brug for kandidater. Hvis vi fortsat ønsker et levende og engageret kirkeliv, så er der plads til nye medlemmer.
Det at være medlem af Menighedsrådet betyder ikke, at man skal sidde på kirkebænken til
alle Gudstjenester eller være deltager i samtlige aktiviteter. Der vil være rig lejlighed til at få
indgående kendskab til
hele den kirkelige palet. Det er ikke eksamen, uddannelse eller
erhverv, der stilles som
betingelse for at blive
valgt – det skal være lysten til fællesskabet.
Med venlig hilsen
Børge Zanchetta

Ny barselsvikar
Henrik Bo Jacobsen indsættes i begge sogne søndag 4. oktober. Han er ansat fra 1. oktober til 1. september 2021.

Henrik Bo Jacobsen
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Mit navn er Henrik Bo Jacobsen. Jeg er 62 år gammel og gift
med Charlotte Søe. Vi har tre voksne børn: Lise, Erik og Simon. Jeg stammer fra Allerød og har læst teologi i København. I et par år var jeg præst ved Kingos Kirke på Nørrebro
i København. I 1993 rejste Charlotte og jeg ud som missionærer til Tanzania, hvor jeg var lærer for evangelister og præster
i Brødrekirken. I 2001 blev jeg præst i to små sogne ved Lemvig, og i 2007 kom vi til Burkal i Bylderup-Bov, hvor vi har
været indtil december 2019. Fra nytår har vi boet i Varnæs,
og jeg fungerer fremover som præstevikar i stiftet. Jeg ser
frem til at lære jer at kende i Nordborg og Oksbøl sogne.

i Sognegården ved Nordborg Kirke, Tontoft 3A, Nordborg
6. september - 25. oktober 2020

DET SKER

Underfulde ikoner
De udstillede ikoner er malet af Sofie Hansen, Sønderborg.
(Se forsidebilledet).
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.

Årets julekoncert
med Simone
Søndag den 22. november 2020 kl. 15.00 i Oksbøl Kirke
Oplev Simone, en af Danmarks absolut dygtigste sangerinder,
ved en bevægende og stemningsfyldt julekoncert akkompagneret af pianist Christian Kruse.
Simone smeltede som 12-årig alles hjerter, da hun vandt
tv-talentshowet »Scenen er din« med Disney-sangen
»Vindens farver«. Siden da har hun deltaget tre gange
i Dansk Melodi Grand Prix og solgt over 300.000 cd’er.
Ved koncerten synger Simone nogle af julens mest
elskede sange med en stemme, der kryber helt
ind under huden.

Billetter
Entré: 100 kr. Børn t.o.m. 15 år, gratis adgang.
Billetter kan reserveres ved kasserer Birgitte
Romme på tlf. 41 57 05 19 eller på mail:
birgitte.ole10@gmail.com
Billetter kan også købes ved døren.
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Høstgudstjeneste

13. september kl. 14.00 i Nordborg kirke
Giv det videre!
Har du plukket æbler i kolonihaven? Eller har du lavet marmelade? Vil du bage noget, som du gerne vil
dele? Kun fantasien sætter
grænser.
Fra helt gammel tid har
man takket for høsten ved
at give noget af den tilbage
– vi tror på at takke ved at
give videre! I år inviterer vi
derfor dem, der har lyst, til at give fra deres egen høst, om det er rene råvarer, eller noget,
du selv har lavet. Efter gudstjenesten
vil vi holde et lille høstmarked med
bidragene. Indtægterne går til Børnehjørnet i Kirkens Korshær, som
skaber gode stunder for trængte børnefamilier.
Ved høstgudstjenesten medvirker
Bente Nissen og Bent Jensen
Fra De Nørherred’ Spillemænd.

Allehelgens dag i kirken
Vi indbyder alle til mindegudstjeneste på Alle Helgens dag søndag
d. 1. november 2020. Mindegudstjenesten finder sted i Oksbøl
kirke kl. 14.00 og i Nordborg kirke kl. 16.00.
I gudstjenesten mindes vi dem, vi har mistet. Med læsninger, ord,
musik og lystænding. Vi læser navnene op, og tænder et lys for hver
enkelt, som er blevet bisat eller begravet fra kirken siden Allehelgen
2019.
Pårørende vil modtage et personligt brev med en indbydelse, hvor
vi beder om tilladelse til at nævne afdødes navn.
Venlig hilsen sognepræsterne i Nordborg-Oksbøl pastorat
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Mandeklubben i Nordborg
Efterårets møder 2020

Mandeklubben mødes anden onsdag i måneden:
Onsdag 9. september kl. 10.00
Vi mødes i bagehuset på Jollmands gård i Holm.
Efter kaffe viser Christen Jessen rundt.
Onsdag 14. oktober kl. 10.00
Børge Movild: »Lægemissionær i Nigeria«. Sognegården.
Onsdag 11. november kl. 10.00
Herman Meier Andersen: Gymnast på verdensrejse. Video-fortælling. Sognegården.
Onsdag 9. december kl. 11.00 (bemærk tidspunkt)
Julefrokost. Pastor Heidi Sørensen Freund fortæller.
Nærmere om pris og tilmelding senere.
Alle mænd er velkomne. Kaffen koster 25 Kr. Tilmelding ikke nødvendig.
Evt. spørgsmål: kontakt gerne 52 24 16 72.

Kvindehøjskole
I aktivitetsudvalget har vi tidligere besluttet at forsøge os med et tilbud om »Kvinde-Højskole« på den 3. onsdag i måneden kl. 14 i Sognegården. Så med en forsinkelse på et ½ år
tager vi nu fat på at realisere ideen, som allerede var omtalt i Kirkebladet fra marts.
Kom og vær med, hvis du er lidt nysgerrig efter, hvad vi finder på at tilbyde. Eneste udgift er de 25 kr. til kaffen, som naturligvis følger med.
Der er arrangeret 3 møder:
16. september kl. 14, hvor Melsene Laux vil vise en smuk film, hun
har været med til at skabe om kunstneren Elisabeth Bergstrand-Poulsen. Hun fortæller om, hvad der bevægede hende til at involvere sig i
projektet, og hvorfor kunstneren har gjort så stort et indtryk på hende.
21. oktober kl. 14, hvor kirkesanger Annette Lorenzen vil fortælle
lidt om Peter Øvig Knudsens bog »Min mor var besat« og de tanker,
som det satte i gang i hende selv. Hun vil trække linjer til kvinders
vilkår før og nu og lægge op til en snak om det.

Elisabeth
Bergstrand-Poulsen

18. november kl. 14, hvor konservatorer fra firmaet »Anne Marie Steensberg« har indvilget i at fortælle om den opgave, de igennem 6 måneder i Nordborg Kirkes nordfløj
arbejder på at løse. De renser de gamle kalkmalerier og udbedrer skader, som er opstået.
De vil fortælle om deres metoder og vise os, hvor langt de er nået med opgaven.
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Meditativ dans
Vi har genoptaget den meditative dans ved Melsene Laux
efter coronapausen. Næste mødegange bliver i efteråret:
Torsdag den 10. september – Torsdag den 22. oktober –
Torsdag den 19. november.
Alle gange kl. 19 i Nordborg Sognegård, Tontoft 3A. Kom
og vær med, få pulsen ned og bevæg dig til smuk musik.
Henvendelse kan ske til Melsene Laux 71 75 07 99

Fredslyset 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.

Babysalmesang
Babysalmesang er et tilbud til babyer (0-12 mdr.) og deres forældre om at deltage i babyrytmik, mens vi synger salmer og sange. Aktiviteten forløber over 6 onsdage i Nordborg Kirke.
Efter vi har sunget og leget i kirken, går vi over i sognegården og hygger, hvor der er mulighed for at pusle m.m., og der er kaffe/te og rundstykker til de voksne.
Tilbuddet er gratis,
men tilmelding er påkrævet.
Vi starter op onsdag d. 21. oktober kl. 9.30.
Tilmelding sker ved henvendelse til kirkens organist: Stine Möglich, på tlf. 21 72 21 24 eller
mail: stinemoglich@hotmail.com
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Gospel-workshop i Nordborg Kirke
Lørdag d. 19. september kl. 9.30-16.30 + søndag d. 20. september kl. 13.00-16.15
Koret medvirker som afslutning på workshoppen i en festlig gospelgudstjeneste d. 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. 13.00
Gospelgudstjeneste kl. 14.00-15.15
Tilmelding kan ske til Nordborg Kirkes
organist Stine Möglich tlf. 21 72 21 24,
stinemoglich@hotmail.com
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Kalender
DATO

TIDSPUNKT

ARRANGEMENT

6. september

kl. 12.00

Introduktion til ikon udstillingen i Sognegården

9. september

kl. 10.00

Mandeklubben

10. september

kl. 19.00

Meditativ dans

13. september

kl. 14.00

Høstgudstjeneste i Nordborg kirke

15. september

kl. 19.00

Menighedsrådsvalg i Sognegården

16. september

kl. 14.00

Kvindehøjskole

19. september

kl. 9.30

Gospelworkshop i Sognegården

20. september

kl. 14.00

Gospelgudstjeneste i Nordborg kirke

14. oktober

kl. 10.00

Mandeklub

21. oktober

kl. 9.30

Babysalmesang

21. oktober

kl. 14.00

Kvindehøjskole

22. oktober

kl. 19.00

Meditativ dans

1. november

kl. 14.00
kl. 16.00

Allehelgens gudstjeneste i Oksbøl
Allehelgens gudstjeneste i Nordborg

11. november

kl. 10.00

Mandeklub

18. november

kl. 14.00

Kvindehøjskole

19. november

kl. 19.00

Meditativ dans

22. november

kl. 15.00

Julekoncert i Oksbøl kirke

28. november

kl. 18.30

Fredslyset kommer til Nordborg

9. december

kl. 11.00

Mandeklub julefrokost

Syng dig glad

Lions-strik

Mandskoret øver hver mandag kl. 19.30
i Sognegården. Nye sangere er velkomne.
Henvendelse til formanden, Hans Hansen, tlf. 74 45 08 77.

Efterårsterminen: 7. september – 5.
oktober – 2. nobember – 7. december
Er der nogen som ønsker kørelejlighed
kan de kontakte Elly Hansen, mobil 61
67 09 81.

Gospelkoret øver tirsdage kl. 19.00 i Sognegården. Interesserede kan henvende sig
til Lisbeth Simonsen, tlf. 50 62 43 20.
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Venlig Hilsen Elly Hansen –
mail: elmoha@bbsyd.dk

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.)
tlf. 23 36 06 17 (Sophie-Lønnes nummer)
jnl@km.dk
Henrik Bo Jacobsen
(barselsvikar fra 1. oktober 2020)
tlf. 23 36 06 17 (Sophie-Lønnes nummer)
hbja@km.dk
Sophie-Lønne Reil Hundebøll
(barselsorlov)

Organist

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

Kasserer og kontaktperson: Lis Dybsø
tlf. 31 39 99 59 · dybsoe@yahoo.dk
Øvrige medlemmer: se hjemmesiden

KONTAKT

Sognepræster

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.

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

Omdeling af kirkeblad
Dette blad omdeles af 15 frivillige til de
2050 husstande i Nordborg Sogn. Der er
stadig plads til et par ekstra hænder til
omdeling. Vil du være med, så skriv til
redaktøren.

Kirkebladet er udgivet af
Nordborg Sogns Menighedsråd.

Formand: Per Østergaard · tlf. 29 92 64 30
formand@nordborgkirke.dk

Ansvarshavende redaktør:
Hans Pors Simonsen. Indlæg sendes til:
hanspsimonsen@gmail.com
senest den 5. oktober 2020
for perioden december, januar
og februar.

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

Forsidebilledet viser Sofie Hansen
i færd med at male ikoner.

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

Flere oplysninger findes på Nordborg
Kirkes hjemmeside: nordborgkirke.dk

Menighedsrådet
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Videbæk Bogtrykkeri A·S

NOVEMBER

OKTOBER

SEPTEMBER

AUG

DAG

KIRKEÅRET

NORDBORG

OKSBØL

23.

11. s. e. trinitatis

09.30 JL

11.00 JL

30.

12. s. e. trinitatis

10.00 JL - Konfirmation

14.00 HSF - Kirkekaffe
Tema: Vi synger smukke
årstidssalmer

6.

13. s. e. trinitatis

11.00 HSF - Efterfølgende
fernisering i sognegården:
Ikon-udstiller

09.30 HSF

13.

14. s. e. trinitatis

14.00 JL - Fejring af høst
med spillemandsduo samt
kirkekaffe i sognegården

11.00 JL

20.

15. s. e. trinitatis

14.00 HSF Gospelworkshop medvirker

19.00 HSF - Blokfløjtekvartetten Dorotheas Kapel medvirker

27.

16. s. e. trinitatis

11.00 JL Med guldkonfirmation

16.00 JL - Høstgudstjeneste
med jagthornsblæsere og
fællesspisinng på skolen

1.

Torsdag
Aftengudstjeneste

19.00 HSF - Kirkekaffe og
indskrivning af konfirmander

4.

17. s. e. trinitatis

09.30 HBJ - Præsteindsættelse
af Henrik Bo Jacobsen

7.

Torsdag
Aftengudstjeneste

11.00 HBJ - Præsteindsættelse
af Henrik Bo Jacobsen
19.00 HBJ - Kirkekaffe og
indskrivning af konfirmander

11.

18. s. e. trinitatis

11.00 HBJ

Ingen

18.

19. s. e. trinitatis

09.30 HSF
11.00 C
 S - Tysk gudstjeneste

11.00 HSF

25.

20. s. e. trinitatis

11.00 HSF

09.30 HSF

1.

Alle helgens dag

16.00 Begge sognepræster
Alle helgen mindegudstjeneste

14.00 Begge sognepræster
Alle helgen mindegudstjeneste

8.

22. s. e. trinitatis

09.30 HBJ

11.00 HBJ

15.

23. s. e. trinitatis

11.00 HSF - Familiegudstjeneste med minikonfirmander

11.00 CS - T
 ysk gudstjeneste
14.00 HSF

19.

Torsdag

19.00 HBJ - Aftengudstjeneste

22.

Sidste s. i kirkeåret

11.00 HBJ

25.

Onsdag

19.00 HBJ - Særgudstj. med
Skt. Georgs gildet og Fredslyset

26.

Torsdag

13.00 HSF - Særgudstj. med
Nordborg Pensionistforening

29.

1. s. i advent

11.00 HSF - Tema: De 7
læsninger m. konfirmander og
Nordborg Gospelkor

Ingen

14.00 HSF - Tema: Vi synger
smukke adventssalmer

HSF: Sognepræst Heidi Sørensen Freund · JL: Sognepræst Judith Legarth · HBJ: Sognepræst Henrik Bo Jacobsen · CS: Sognepræst Cornelia Simon

GUDSTJENESTER

