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Hilsen fra sognepræsterne:  
Det bli’r godt igen

På skoler, biblioteker og andre offentlige steder 
hænger der heldigvis stadig mange opslag med 
ordene:  »Det bli’r godt igen« måske ledsaget 
af en børnetegning, der forestiller en flot regn-
bue.  De fine opslag opstod i begyndelsen af 
pandemien og i foråret, hvor vi også forsøgte, 
så godt vi kunne, at holde håbet og modet oppe 
hos hinanden midt i en uforudsigelig tid.  
Her i den nu mørke årstid må vi stadig hu-
ske på at sige det til hinanden: »Det bli’r godt 
igen«. Hverdagen er stadig påvirket af restrik-
tioner grundet pandemien, og det præger os 
alle sammen. Det fylder, men det skal ikke 
have lov til at fylde det hele. 
Vi er i samme båd, og nu hvor vi går ind i ad-
ventstiden og bevæger os mod julen og nyt-
året, så må vi hjælpe hinanden med at bringe 
glæden ud! 
For »Det bli’r jul igen« og det »bli’r nytår igen«. 
Vi må tillade os selv at nyde højtiden og tænde  

lys og glæde os sammen – også selvom vi ikke 
kan forsamles i større grupper.  
Vi håber, at se mange af jer til advent og jul 
i kirken. I kan trygt komme, da vi også i kir-
ken har sørget for rammer, således at vi stadig 
kan mødes og synge advents- og julesalmer 
sammen. Læs gerne om retningslinjerne for at 
samles i kirken i vores overblik andetsteds her 
i bladet.
Vi opfordrer alle til at kigge i gudstjenesteli-
sten og planlægge, hvornår I ønsker at komme 
i julehøjtiden. For at flest mulige ikke skal gå 
forgæves, så er der planlagt ekstra tjenester, 
samt forhåndstilmelding til nogle af gudstje-
nesterne. På selve dagen er det også muligt at 
dukke op og se, om der skulle være plads efter 
først-til-mølle princippet. 
Adventstiden er forventningens tid, hvor vi ser 
fremad mod fejringen af Jesu fødsel. 
Jesus, der selv blev født ind i en urolig og mørk 
tid, og som bragte liv, håb, trøst og kærlighed. 
I julen fejres det, at det gode har en forrang i 
verden, og at lyset er stærkere end mørket. At 
vi har grund til at feste og glæde os, også midt 
i en foruroligende tid.    
Med ønsket om en glædelig velsignet jul og et 
lykkebringende nytår.

Jeres sognepræster 
H
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Julehjælp
Den højtid, der præger familierne mest er julen, hvor man har glædens forventninger 
om både at give og modtage. Hvis du er værdigt trængende og bosat i sognet, kan du 
inden fredag den 4. december søge om julehjælp ved Nordborg Kirke. 
For at komme i betragtning til en købmandskurv skal du udfylde et ansøgningsskema 
med oplysninger om familieforhold og økonomi.
Skemaet findes i kirkens våbenhus og kan også udskrives fra Nordborg-Oksbøl Pasto-
rats hjemmeside. Det udfyldte skema sendes til eller lægges i sognepræst Heidi Søren-
sen Freunds postkasse, Nordborg Præstegård, Tontoft 3, 6430 Nordborg.
Præsterne behandler ansøgningerne og har tavshedspligt.
Efter den 10. december vil du få at vide, om du er blevet indstillet til julehjælp.
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Fra menighedsrådet
Menighedsrådsvalg 2020

I disse corona-tider, 
hvor det kan være svært 
at samle folk, var der al-
ligevel fuldt hus i Sog-
negården efter de gæl-
dende pladsregler. Det 
blev en særdeles hygge-
lig aften, hvor vi starte-
de med at gennemgå, 

hvad det vil sige at arbejde i menighedsråd. 
Interesserede kandidater skulle ikke bare tro, 
at det er en kaffeklub. Det meste gik efter pla-
nen, dog spillede teknikken os et lille pus. Det 
skyldtes vist, at samtlige Danmarks 1300 sog-
ne skulle bruge den samme server samtidig, 
men alt blev alligevel fuldført og godkendt.
Menighedsrådsvalget gik godt, vi fik, hvad vi 
selv tror vil blive et meget stærkt råd og dertil 
et par suppleanter. Nu glæder alle sig til at 

starte det nye arbejde på kirkeårets første dag,  
nemlig første søndag i advent, den 29. no-
vember. 
Før rådet trækker i arbejdstøjet, skal vi den 
25. november have afholdt det konstituerende 
møde. Her bliver medlemmer af rådet valgt til 
de forskellige poster, hvoraf en del af dem 
foregår ved skriftlig afstemning. Mødet star-
ter med, at de nu siddende medlemmer på 
posterne fortæller om arbejdet, så man er lidt 
forberedt på, hvad man kan forvente. Efter 
afstemningen går vi til sammensætningen af 
de 6 udvalg, hvor der er chance for at finde 
lige det ståsted, man brænder mest for. 
Så held og lykke til alle de valgte medlemmer 
af rådet, forhåbentlig med god støtte fra bag-
landet.
Det nye råd bliver præsenteret i kirken ved 
gudstjenesten søndag den 29. november kl. 
11.00.

Kalkmalerierne

1. september startede det store renoveringsar-
bejde af kalkmalerierne i sydskibet. Et arbejde 
som man kan sige starter fra bunden, da vi 
først har måttet bygge en platform i 2 meters 
højde med trappe op til platformen. Derefter 
er der lavet støvtætninger langs kanterne og 
bagefter sat rullestillads op, så man kan nå op 
i den fulde arbejdshøjde som er 6,30 meter.
Efter at alt er kommet på plads, er der bygget 
en støvtæt væg mellem sydskib og kirkeskib, 
så der kan arbejdes uden at genere andre. Ef-
ter stilladsarbejdet var færdigt, gik man fra 
firmaet Steensberg Restaurering v/Anne Ma-

rie Steensberg i gang med at nedfotografere 
alle detaljer i malerierne. Derefter er man nu i 
gang med at tørrense de store kalkmalerier – 
et arbejde der foregår med svampe på størrel-
se med et viskelæder på enden af en blyant. 
(Se forsidebilledet).
Efter endt afrensning skal alle små revner re-
pareres, inden man på et tidspunkt går i gang 
med de små pensler. 
Nu forstår vi bedre, hvorfor det vil vare 6 må-
neder at udføre arbejdet. Da det nok ikke lige 
er det punkt, vi ved mest om, er der lavet afta-
ler med Nationalmuseet, at de løbende fører 
tilsyn med renoveringen. 
Da jeg ikke tror, der er så mange, der kender 
til den slags arbejdsopgaver, inviterer vi til 
»åben platform« tirsdag den 24. november 
kl. 15.00-18.00. Her vil specialisterne fortæl-
le om deres arbejde. Vel mødt – der er kaffe 
og lidt sødt under »tribunen«. 

Med venlig hilsen Per Østergaard

Så meget støv var der på kirkeloftet
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Ikonudstilling

Jeg vil her gerne udtrykke min store TAK til menighedsrå-
det, fordi mine ikoner har kunnet hænge i jeres sognehus i 
to måneder. Jeg håber, det har været til glæde for jer at have 
haft dem hængende.

Måske er der nu nogen i menigheden, der kunne tænke sig 
også at prøve at male sit egen ikon, og derfor vil jeg lige 
gøre opmærksom på, at jeg vil afholde et femdages ikon-
kursus her i nærområdet den 25. februar – 1. marts 2021. 
Stedet er ikke helt fastlagt endnu.

For nærmere oplysninger kan jeg kontaktes på tlf. 28 56 57 
75 eller mail: sofieh@stofanet.dk

Sofie Hansen

Information   
til alle kirkegængere

Det skal være trygt og sundhedsforsvarligt 
for alle at deltage i gudstjenester og kirkelige 
handlinger. 
Her kommer et overblik over, hvad der er gæl-
dende for kirken: 
•  Der er begrænsning på, hvor mange  

vi må være i kirken samtidig. 
•  I kirken må vi sidde tæt med dem,  

vi lever i husstand med.

•  Derudover gælder der  
to forskellige afstandskrav.   
A)  Når vi synger sammen skal der  

være 2 meter mellem mennesker,  
der ikke lever i husstand sammen. 

 B)  Til gudstjenester, kirkelige handlinger  
og koncerter, hvor menigheden  
ikke synger, må vi sidde med  
1 meters afstand imellem os. 

•  I våbenhuset står to  
automatiske spritdispensere. 

•  Kirken bliver grundig rengjort  
mellem de forskellige aktiviteter i kirken. 

•  Hver anden kirkebænk er afspærret,  
for at overholde afstandskravet.  

Reglerne kan løbende ændres. 
Vi informerer også om ændringer både på op-
slag i våbenhuset, i meddelelser ved kirkens tje-
nester og på Nordborg-Oksbøl pastorats hjem-
meside og Facebook-side.  

Gældende 
forsamlingsregler: 
Oksbøl Kirke 
•  Højst 46 personer MED fællessang
•  Højst 80 personer UDEN fællessang
Nordborg Kirke:
•  Højst 65 personer MED fællessang
•  Højst 120 personer UDEN fællessang



Nyt tiltag: Forhåndstilmelding 
til decembers festlige gudstjenester

Vi ønsker ikke, at du skal gå forgæves til decembers festlige gudstjenester. Derfor har 
begge menighedsråd besluttet, at der grundet pandemien er tilmelding til nogle af 
gudstjenesterne i december måned. Du har derfor mulighed for at tilmelde dig 
telefonisk på forhånd. Ledige pladser til gudstjenesterne fordeles også på dagen efter 
først-til-mølle princippet.

Til følgende gudstjenester i Nordborg–Oksbøl pastorat er der forhåndstilmelding: 

•  Torsdag 10. december kl. 19.00 i Oksbøl Kirke: Særgudstjeneste »Syng julen ind« 
• Onsdag 23. december kl. 11.00 i Oksbøl Kirke: Ekstra juleaftensgudstjeneste 
• Onsdag 23. december kl. 14.00 i Nordborg Kirke: Familiegudstj. med krybbespil
• Juleaftensdag 24. december  kl. 13.00 Oksbøl Kirke og Nordborg Kirke 

kl. 14.30 Oksbøl Kirke og Nordborg Kirke 
kl. 16.00 Oksbøl Kirke og Nordborg Kirke

•  Torsdag 31. december kl. 15.30 i Oksbøl Kirke:  
Nytårsgudstjeneste med bobler og kransekage 

Tilmeldinger til Oksbøl Kirke
Kontakt Birgitte Romme, tlf. 41 57 05 19 

Tilmeldinger til Nordborg Kirke 
Kontakt kirkesanger Annette Lorenzen, tlf. 29 28 80 17  
den 15.-16.-18. og 22. december kl. 14.00-17.00
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»Så spændende, så interessant, så fantastisk« – det var nogle ord, som man kunne høre  
under fernisering til udstillingen med ikoner, som Sofie Hansen fra Sønderborg har ma-
let. Interessen fra menigheden var tydelig, til og med glæde og begejstring. Folk ville 
gerne vide mere om baggrunden for ikonmaleri, og det var godt, at Sofie fortalte indled-
ningsvis om sit arbejde. 
Vi mennesker længes efter skønheden, billeder, den fortælling som et maleri med sine 
farver og former kan give. Så små ikonerne end er, så stor er virkningen, at de kan skabe 
et rum af andagt omkring sig.  Vi har behov for at åbne os for erfaringer ud over vores 
egne, ikke bare som et link til tidligere generationer, men også som et link til andre krist-
ne kirkers trosliv.   
En stor tak til Sofie, at hun viste ikonerne i Sognegården. Det føltes som en vel tiltrængt 
»åndelig opladning« og en henvisning til at menigheden gerne vil bruge kunstneriske 
åndelige impulser til at fundere over troen og livets store spørgsmål. 

Melsene Laux



Morgenkaffe før uddelingen begynder
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Der er 2058 husstande i Nordborg Sogn, så 
det er noget af en omgang at komme ud til 
alle.
Vi har nu to gange fået omdelt Kirkebladet af 
frivillige fra sognet. Vi er nu 16 frivillige omde-
lere, men får stadig lidt assistance fra kirkens 
personale.  Hvis vi blive et par stykker mere, 
kan vi gøre det uden hjælp fra personalet.
Vi har lavet et lille interview med en af de nye 
omdelere, Kirsten Elisabeth Meulengracht.

Hun er tidligere lærer og har undervist i Gu-
derup i 20 år, men er nu på efterløn.
- Der kom så mange ændringer og reformer for 
folkeskolen, så jeg mente tiden var inde til at 
stoppe, siger Kirsten.
- Nu er der så tid til at dyrke sport og nyde na-
turen. Jeg skal også passe min mors hus, som er 
sat til salg. Der er endda tid til at læse og sy.
Men hvad fik dig så til at melde dig som om-
deler af Kirkebladet?
- Man skal jo alligevel ud at gå hver dag, så 
kunne jeg da ligeså godt lave noget fornuftigt 
samtidig.
- Uddelingen gik glat, flinke mennesker hjalp 
mig med at finde vej i Hørhaven, der er lidt af 
en labyrint. Jeg fik et lidt bedre indblik i, hvor 
folk bor og egentlig er det jo nemt, nu hvor alle 
husstande har en postkasse ved vejen. Her risi-
kerer man ikke at støde på ukendte hunde.
- Så jeg er klar til at uddele Kirkebladet 4 gange 
årligt. Kirkens personale har jo nok at gøre, så 
den opgave kan vi godt tage på os.

Hans Pors Simonsen.

Kirsten Elisabeth 
Meulengracht  
er med til at  

omdele kirkebladet
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Julekoncert i Nordborg
Nordborg Gospelkor og Nordborg Sangforenings Mandskor arrangerer  

fælles koncert torsdag den 3. december kl. 19.30 i Nordborg Kirke

Kom og hør de smukke sange, de to kor har indøvet sammen og hver for sig.

Ud over korene, vil der være plads til ca. 75 tilhørere, som ikke synger med.

Der vil ikke blive en kaffepause, da det vil kunne give trængsel, så koncerten afkortes 
til ca. 1 time og 15 minutter.

Gratis  
entré
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Nytårsfesten begynder i kirken
Torsdag den 31. december i Nordborg Kirke kl. 14.00 og i Oksbøl Kirke kl. 15.30

Kom godt ind i det nye år og tag til nytårsgudstjeneste i kirken nytårsaftensdag, hvor vi 
sammen mindes det gamle år og ser frem mod det nye.

Efter gudstjenesten er der kransekage og bobler for alle i våbenhuset!

Til gudstjenesten i Oksbøl Kirke er der forhåndstilmelding ved Birgitte Romme,  
tlf. 41 57 05 19 eller på mail: birgitte.ole10@gmail.com

Vel mødt!

Gudstjeneste med luciaoptog
3. søndag i advent, søndag den 13. december kl. 11.00

Luciadag er oprindeligt 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.

Det er kirkens ungdomskor, der vil gå optoget og de vil også synge 
smukke Luciasange i gudstjenesten.

Krybbespil
Familiegudstjeneste i Nordborg Kirke onsdag den 23. december kl. 14.00 

Kirkens børnekor vil opføre et krybbespil for os,  
med sang og musik og alle karaktererne fra jule evangeliet. 
Der er både Maria, Josef, Jesusbarnet,  
Kejser Augustus, De 3 vise mænd, hyrderne, engle m.fl..

Der er vist nok også en lyserød struds! 

Det bliver virkelig festligt! Kom og fejr jul med os. 

Husk  
tilmel-

ding



8

Mandeklubben i Nordborg
vinterens møder 2020-2021
Mandeklubben mødes anden onsdag i måneden kl. 10

Onsdag den 9. december kl. 11:00 (bemærk tidspunkt)
Julefrokost. Pastor Heidi Sørensen Freund fortæller. 
Tilmelding til Mads P. Madsen, tlf. 20 86 57 29. 
Pris: 50 kr eller en medbragt ret.
Onsdag den 13. januar kl. 10.00 
Tove Madsen arbejder med gravregistrering.  
Hun fortæller spændende historier om gamle grave på Nordborg Kirkegård.
Onsdag den 10. februar kl. 10.00  
Pastor Henrik Bo Jakobsen fortæller om sine 7 år som missionær i Tanzania.
Onsdag den 10. marts kl. 10.00     
Hans Pors Simonsen. En historie om min far, bonden, der emigrerede  
fra Falster til Sønderjylland.   
Alle mænd er velkomne. Kaffen koster 25 kr. Tilmelding ikke nødvendig.
Evt. spørgsmål, kontakt gerne tlf. 52 24 16 72.
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Kvinde-højskole 2021  
i Nordborg Sognegård  

Som i indeværende år vil Kvindehøjskolen igen efter jul samle interesserede og nysger-
rige kvinder den tredje onsdag i måneden kl. 14.00.

Vi vil samles om et engageret oplæg, en snak om de rejste spørgsmål og en god kop 
kaffe/te med lidt til. Så har du tid, lyst og lejlighed, så kig forbi og få noget at tænke over. 
Den enkelte oplægsholders engagement i sit emne vil være det styrende for program-
sætningen. Eneste udgift er de 25 kr. til Te/kaffe.

Onsdag den 20. januar kl. 14.00 vil Inger Sørensen fra Nord-
borg Sogn fortælle om, hvad der fik hende i gang med at læse 
»Teologi for Lægfolk« på Diakonhøjskolen i Aarhus, og ikke 
mindst hvad der driver hende gennem studiet.

Onsdag den 17. februar kl. 14.00 vil ikonmaler Sofie Hansen, 
Sønderborg, berette om sit konkrete arbejde med at tilvirke en 
ikon. Hvordan hun tager fat i en ny opgave, og hvad der driver 
hende i arbejdet med de religiøse motiver

Onsdag den 17. marts kl. 14.00 vil Lisbeth Simonsen, Nord-
borg Sogn, fortælle om sit møde med stærke og initiativrige kvinder i Karagwe, Tanza-
nia. Hvad driver dem i arbejdet for familien, og hvordan er deres relation til tro og kirke 
i dagens samfund.

Lisbeth Simonsen

Inger Sørensen
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Dans 
Vi fortsætter med Kreativ Dans ved Melsene Laux i sognegården i det nye år.

Torsdag den 21. januar, torsdag den 18. februar og torsdag den 18. marts  
kl. 19.00 i Nordborg Sognegård

Til smuk musik instruerer Melsene os i de trin og bevægelser, som giver ro og fordybel-
se. Der kræves ingen forudsætninger, kun nysgerrighed og lyst til at sætte tempoet lidt 
ned i en ellers fortravlet hverdag. 

Vi danser i en kreds, uden at røre hinanden, ligesom vi spritter af og holder afstand. 
Alligevel holder vi koncentrationen om det væsentlige, eftertanke og fordybelse, som 
bliver understøttet af kroppens bevægelser. 

Rytmik, sang og bevægelse
Rytmik er musik, sjov og ballade for de yngste og henvender sig til børn i alderen 1-5 år 
og deres forældre.

Til rytmik leger vi bevægelseslege, spiller på sjove instrumenter, synger fagtesange, dan-
ser og lytter til levende musik. Aktiviteten forløber over 6 tirsdage i Nordborg Kirke

1-2 årige kl. 16.00-16.45 · 3-5 årige kl. 17.00-17.45

Tilbuddet er gratis, men tilmelding er påkrævet. 

Vi starter op tirsdag den 19. januar. Tilmelding sker ved henvendelse til kirkens orga-
nist: Stine Möglich, tlf. 21 72 21 24 eller mail: stinemoglich@hotmail.com
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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 mu-
lighed 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 den 24. februar kl. 9.30. 
Tilmelding sker ved henvendelse til kirkens or-
ganist: Stine Möglich, tlf. 21 72 21 24 eller mail: 
stinemoglich@hotmail.com
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DATO TIDSPUNKT ARRANGEMENT

22. november kl. 15.00 Julekoncert i Oksbøl Kirke - UDSOLGT

24. november kl. 15.00-18.00 Kalkmaleri restaurering, Nordborg Kirke

  3. december kl. 19.30 Julekoncert med 2 kor i Nordborg Kirke

  9.  december kl. 11.00 Mandeklubbens julefrokost

10. december kl. 19.00   »Syng julen ind« i Oksbøl Kirke

13. december kl. 11.00 Gudstjeneste med luciaoptog, Nordborg Kirke

23. december kl. 14.00 Familiegudstj. med krybbespil i Nordborg Kirke

13. januar kl. 10.00 Mandeklubben i Sognegården

19. januar kl. 16.00 og 17.00 Opstart af rytmik, sang og bevægelse i Sognegården

20. januar kl. 14.00 Kvindehøjskole i Sognegården

21. januar kl. 19.00 Dans i Sognegården

10. februar kl. 10.00 Mandeklubben i Sognegården

17. februar kl. 14.00 Kvindehøjskole i Sognegården

18. februar kl. 19.00 Dans i Sognegården

24. februar kl. 9.30 Opstart af babysalmesang i Nordborg Kirke

10. marts kl. 10.00 Mandeklubben i Sognegården

17. marts kl. 14.00 Kvindehøjskole i Sognegården

18. marts kl. 19.00 Dans i Sognegården
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Lions-Strik
Vinter 2020-2021. Sognehuset, Skolevej, Havnbjerg kl. 14.00 – ca. 16.15

Vi strikker til fordel for Lions Club – Nordborg, der sender  
det videre til børnehjem og nødlidende i Rumænien.
Vi er stadig glade for at modtage garn. Vi strikker:
• Mandag den 7. december (vi giver brød, tag en lille pakke med til pakkespil)
• Mandag den 4. januar (tag selv brød med)
• Mandag den 1. februar (tag selv brød med)
• Mandag den 1. marts (tag selv brød med)
• Mandag den 12. april (tag selv brød med)
• Mandag den 3. maj (Udflugt)

Venlig Hilsen Elly Hansen – mail: elmoha@bbsyd.dk                        
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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. 

Henrik Bo Jacobsen  
(konstitueret sognepræst) 
tlf. 23 36 06 17 (Sophie-Lønnes nummer)
hbja@km.dk 

Sophie-Lønne Reil Hundebøll  
(forældreorlov)

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

Kvindehøjskolen
Lisbeth Simonsen · tlf. 50 62 43 20

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.

Gospelkoret
Lisbeth Simonsen · tlf. 50 62 43 20

Mandskoret
Hans Hansen · tlf. 74 45 08 77

Menighedsrådet 

Når det nye menighedsråd tiltræder 1. 
december kan der komme ændringer 
til kontaktpersonerne her til venstre.

Se hjemmesiden.

Kirkebladet er udgivet af  
Nordborg Sogns Menighedsråd.
Ansvarshavende redaktør:  
Hans Pors Simonsen. Indlæg sendes til:
hanspsimonsen@gmail.com 
senest den 11. januar 2021  
for perioden marts, april og maj.
Næste blad udkommer i uge 9.

Forsidebilledet viser restaureringen  
i Nordborg Kirke.

Flere oplysninger findes på Nordborg 
Kirkes hjemmeside: nordborgkirke.dk
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eDAG KIRKEÅRET NORDBORG OKSBØL
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19. Torsdag 19.00 HBJ - Aftengudstjeneste

22. Sidste s. i kirkeåret 11.00 HBJ Ingen

25. Onsdag 19.00 HBJ - Særgudstj. med
Skt. Georgs gildet og Fredslyset
AFLYST

26. Torsdag 13.00 HSF - Særgudstj. med 
Nordborg Pensionistforening
AFLYST

29. 1. s. i advent 11.00 HSF - Tema: De 7 
læsninger m. konfirmander og 
Nordborg Gospelkor

14.00 HSF - Tema: Vi synger 
smukke adventssalmer
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 6. 2. s. i advent 11.00 HBJ 09.30 HBJ

10. Torsdag 19.00 HSF - Særgudstj. »Syng 
julen ind« (med tilmelding)

13. 3. s. i advent 11.00 HSF - med deltagelse  
af korpigerne og luciaoptog

Ingen

20. 4. s. i advent 09.30 HBJ 11.00 HBJ

23. Onsdag 14.00 HSF - Familiegudstj. 
med krybbespil af korpigerne 
(med tilmelding)

11.00 HSF - Ekstra juleguds-
tjeneste (med tilmelding)

24. Juleaftensdag 13.00 HBJ (med tilmelding)
14.30 HSF (med tilmelding)
16.00 HSF (med tilmelding)

13.00 HSF (med tilmelding)
14.30 HBJ (med tilmelding)
16.00 HBJ (med tilmelding)

25. Juledag 11.00 HBJ  
- med FDF-blæserne

14.00 HBJ

26. 2. juledag Ingen 11.00 HSF

27. Julesøndag 11.00 HBJ Ingen

31. Nytårsaftensdag 14.00 HSF - Nytårsgudstj. 
med bobler og kransekage

15.30 HSF - Nytårsgudstj. 
med bobler og kransekage
(med tilmelding)

JA
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 3. Helligtrekonger 11.00 HBJ 09.30 HBJ

10. 1. s. efter H3K 09.30 HSF 11.00 HSF

17. 2. s. efter H3K 11.00 HBJ 09.30 HBJ

24. Sidste. s. efter H3K 09.30 HSF 11.00 HSF

31. Kyndelmisse 11.00 HBJ 09.30 HBJ

F
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 2. Tirsdag 19.00 HSF - Særgudstj.

 7. Seksagesima 11.00 HSF Ingen

14. Fastelavn 09.30 HBJ 11.00 HBJ

21. 1. s. i fasten 11.00 HBJ 09.30 HBJ

28. 2. s. i fasten 09.30 HSF 11.00 HSF

M
A

R
.  7. 3. s. i fasten 11.00 HSF 9.30 HSF

14. 4. s. i fasten 09.30 HBJ 11.00 HBJ


