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Hilsen fra sognepræsterne:  
Påskelammet

At blive forbigået er ikke noget man ønsker sig. 
For det betyder at man bliver sprunget over. 
Men det kan være positivt, hvis det er noget 
ubehageligt man undgår. Påske handler om at 
blive forbigået. For det hebraiske ord for påske 
betyder nemlig »forbigang«. Påske er at blive 
forbigået – af døden. I 2. Mosebog i Det Gamle 
Testamente fortælles om hvordan det jødiske 
folk var slaver i Egypten. Gud sendte 10 plager 
imod Farao og hans folk, for at han skulle lade 

israelitterne rejse. Men Farao gav dem ikke 
lov til at forlade Egypten. Den sidste af de 10 
plager var døden, der ramte det ældste barn i 
hvert hus. Men jøderne gik fri ved at slagte et 
lam og smøre dets blod på dørstolperne. Når 
dødens engel kom til et jødisk hus med blod 
på dørkarmene, så gik den forbi. For 2000 år 
siden levede Jesus her på jorden. Engang, da 
han fejrede påske i Jerusalem, blev han ar-
resteret og henrettet ved at blive korsfæstet. 
Johannes Døberen havde udpeget ham som 
det Guds lam, der skulle ofres for andre: »Se 
det Guds lam, som bærer verdens synd!« Lige 
som jøderne ved påsketid slagtede et lam og 
smurte dets blod på dørkarmene, sådan blev 
Jesus slagtet ved at blive korsfæstet, for at en-
hver som tror på ham skal forbigås af døden 
og have evigt liv hos Gud. Vi er døbt til at blive 
forbigået på denne måde, og hvert år fejrer vi 
påske for at mindes at Jesus gik i vores sted og 
døde for vores skyld, for at vi skal få evigt liv.

Sognepræst Henrik Bo Jacobsen
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Ved menighedsrådsvalget sidste år kom tre nye medlemmer til. Her præsenterer vi de nye folk
Interviews v. Hans Pors Simonsen

Nye folk i menighedsrådet

Harry Andersen
stammer fra et lille landbrug i Spentrup ved 
Randers. Han kom i elektrikerlære og var an-
sat ved Danfoss som elektriker i 38 år. Harry 
er gift og bor i en hyggelig lejlighed på Store-
gade i Nordborg. Han er for længst pensione-
ret, men har haft forskellige småjobs. 
Den store passion er havearbejde, ikke ved hu-
set, men i de to kolonihaver ude ved Karholm, 
tilsammen på 800 m2. Harry tager turen derud 
hver dag på cykel – selv om vinteren. 
»Og hvorfor vil du i menighedsrådet, Harry?«
»Jo, jeg synes det kan være interessant at blive 
sat ind i kirkens arbejde og økonomi«, siger 
Harry, »som ældre har jeg fået mere interesse 
for kirken. Jeg synes, det er fantastisk at sidde i 
kirkens rum. Man tænker godt i kirken – og jeg 
har altid været troende.«           
Harry er begyndt at komme i mandeklubben, 

det har også øget interessen for kirkens arbejde.
Vi er ved at slutte af, da talen falder på Harrys 
julegave til sig selv: En Nimbus motorcykel 
fra 1953. Når sommeren stunder til, vil man 
kunne møde en glad Harry på sin Nimbus.

Nanna Lund Petz
kommer fra Donslund 
ved Vorbasse. Hun er 
vokset op på en meget 
indremissionsk egn sam-
men med 10 søskende. 
Forældrene var arbejds-
folk ved landbruget. 
Nanna arbejdede en tid i 

tekstilindustrien, men fik senere en uddan-
nelse som socialrådgiver. Hun mødte sin 
mand, Otto Petz til enkebal i Rødding og så 

gik turen til Købingsmark, hvor Otto driver et 
kvæglandbrug sammen med sin bror. 
Nanna har arbejdet som socialrådgiver i 36 år, 
men er nu gået på efterløn.
Det giver mere tid, som bl.a. bruges på børne-
børn. Hun lod sig overtale til at tage en tørn i 
menighedsrådet, hvor hun skal varetage hver-
vet som kontaktperson til de ansatte.
»Jeg kan godt lide kirken,« siger Nanna, »og jeg 
vil gerne støtte op om dens arbejde og dens 
præster. Det ville være godt om vi kunne undgå 
flere præsteskift.« 

Eva Sarsgaard
bor i Holm sammen med 
sin mand Erik. Eva er al-
singer helt igennem, er 
født og opvokset i Fyns-
hav. Det kan man også 
høre på sproget. Flyttede 
til Nordals i 1974.

Eva arbejder ved tandlægeklinikken i Nord-
borg som klinikassistent. Så her har man må-
ske mødt Eva, når tænderne skal ses efter.
Eva Sarsgaard er ikke helt ukendt med arbej-
det i menighedsrådet, da hendes mand, Erik 
tidligere har været medlem.
»Det kunne være spændende at at se det fra 
den side også«, siger Eva.
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Påskeevangeliet
ExpandingCanvas er et tværkunstnerisk en-
semble, der udforsker spændingsfeltet mel-
lem billedkunst og musik. Musik og billeder 
forvandler kort sagt hinanden. Man kan 
pludselig SE musikken og HØRE billederne. 
Billedkunstner Indigo Richards arbejder med 
streg, motiv og farve på en glasplade. Der er et 
videokamera monteret over pladen, og bille-
derne projiceres derved videre til lærredet di-
rekte »in the making«.
Instrumentalister og komponister Tine K. 
Skau og Kai Stensgaard står med elektroniske 
og akustiske instrumenter for skabelsen af 
lydbilledet. Det er i høj grad en spillevende 
øjeblikkelig oplevelse, hvor publikum får et 
unikt indblik i kunstnernes skabende proces.
ExpandingCanvas har gennemkomponeret 
Påskeevangeliet i 5 centrale motiver: Indtoget 
i Jerusalem, Den sidste nadver, Kysset, Kors-
fæstelsen og Opstandelsen.
Lydsporet bag Skau og Stensgaards komposi-
tioner er med til at fastholde Den Stille Uges 
fortælling, som den kan læses i evangelierne. 
Tekstnært og centralt.
Ensemblet etablerede sig i 2014 med produk-
tionerne Tro, Håb og Kærlighed og har siden 
lavet kirkekunstteater, workshops og offentli-

ge bestillingsopgaver. I 2016 kom den even-
tyrlige billed- og musikproduktion JULE-
EVANGELIET og i 2019 PINSEfortællinger.

I PÅSKEEVANGELIET bringer forvandlings-
billeder publikum helt tæt på beretningen fra 
påsken år 33 i Jerusalem. Forestillingen hen-
vender sig til alle aldersgrupper.

ExpandingCanvas: Billdkunstner Indigo Ri-
chards, pensler. Komponist og performer Ti-
ne K. Skau, blokfløjter, whistles, saxofoner og 
klarinet. Komponist og instrumentalist Kai 
Stensgaard, aluphone, samplepad, handpan 
og marimba.

Forestilling i Nordborg kirke d. 25. marts 
kl. 19.00. Fri entré. Tilmelding til Stine Mög-
lich Mathiasen: stinemoglich@hotmail.com
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Efterklang og Sønderjysk Pigekor

Koncert i Nordborg Kirke d. 11. april kl. 16.00

Koret og bandet har samarbejdet flere gange gennem de sidste 10 år. Pigekoret har f.eks. 
indsunget kor på flere af bandets indspilninger og i maj 2020 optrådte de sammen da 
DR1 sendte live fra Dybbøl Banke i anledningen af 100-året for Genforeningen. 

Den optræden kan ses her: www.youtube.com/
watch?v=alDv_aJX1lE. 

Koncerten er for nuværende udsolgt, men hvis 
corona-situationen bedrer sig til april, er der 
plads til flere. Man kan komme på en venteliste.

Billetsalg: www.sjpigekor.dk og www.efterklang.net
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Lad os fejre pinsen i Nørreskoven  
Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag 24. maj 2021 kl. 14.00

De fem nordalsiske sogne 
inviterer traditionen tro til 
fælles friluftsgudstjeneste 
ved skovfogedboligen Ny-
gård på Nørreskovvej 41 for 
at fejre pinsen og fællesska-
bet i den grønne skov med 
smuk udsigt over havet.

Organisternes band spiller 
ved gudstjenesten, og Oks-
bøl sogn er i år vært og til-
byder kaffe og kage efter gudstjenesten. Medbring gerne eget tæppe eller klapstole. I til-
fælde af regn rykker friluftsgudstjenesten ind i skovfogedboligen.

Vel mødt! Sognepræsterne

Forårskoncert i Oksbøl Kirke
»Musik ved vandkanten« med vokalensemblet Capella Clara 

d. 4. maj kl. 19.30 

Cappella Clara er et vokalensemble på 8 kvinder fra Sønderborg-området. De 8 stem-
mer mødte hinanden første gang i januar 2020 i Sønderborg, og fornøjelsen derved 
udmøntede sig i et fortsat samarbejde.

Repertoiret er nordisk, klangen er fyldig og udtrykket dynamisk i Cappella Clara. En-
semblet skriver også egne værker, blandt andet har to af medlemmerne, Katrine Schink 
og Anne Agerskov skrevet et arrangement fra et digt af Holger Drachmann »Jeg sejled’ 
en nat over havet«. Turnéen »Musik ved vandkanten« udspringer af vokalensemblets 

repertoire, hvor vandet forbinder 
den nordiske musik, og turnéen 
skal være med til at formidle den 
ny nordiske musik, hvor Cappella 
Claras inspiration fra de norske 
kvindekorsidealer og ren kvinde 
power, også afspejles i musikken.
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Entré: 50 kr.  
Billetter købes på billetto.com

Der er udsigt over Lillebælt fra festpladsen ved Nygård i Nørreskoven.

Capella Clara – ren kvindepower
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nutiden til fremtiden

Besøg på Lokalhistorisk Arkiv i Nordborg

Da vi spurgte Det lokalhistoriske Arkiv i 
Nordborg, om de var interesseret i at bruge 
Kirkebladet, fik vi et meget positivt svar. »Vi 
vil meget gerne være med«, skrev arkivleder 
Gunnar Dahl.
Så Kirkebladet har besøgt arkivet. Det viste 
sig så, at både Gunnar Dahl og undertegnede 
begge stammer fra Øster Lindet, så det blev 
en lang snak om gamle tider.
Men arkivet er interessant at besøge. Her sam-
ler man materiale, registrerer og digitaliserer 
det og opbevarer det til eftertiden. Og det er 
ikke alene gamle ting, men også det der sker i 
nutiden har interesse. For som Gunnar Dahl 
bemærker: »Om få år har man glemt, at der 
blev gravet op til fjernvarme i Nordborg i 2020«.
Man vil meget gerne modtage bidrag fra loka-
le i sognet. Det er især, når huse skal rømmes, 
at man finder protokoller, regnskaber, dagbø-
ger, gl. aviser og lignende, som kan fortælle 
om en forgangen virkelighed. Persondata lo-
ven gør, at kun de almene oplysninger er til-
gængelige for offentligheden. Men der er en 
guldgrube af billeder og historier om Nord-
borgs bygninger og gader.
Der er 12 frivillige medarbejdere på arkivet. 
For tiden kommer kun 5 ad gangen og besø-
gende kun efter aftale. 
Kommunen ejer det flotte hus på Løjtertoft, 
som lokalarkivet frit kan bruge og kommu-
nen betaler desuden for lys, varme og vedlige-
hold. Der er blevet bevilget penge til at forny 
sidebygningen, så det forventer man går i 
gang til foråret. Så bliver der mere plads til 
alle skattene fra fortiden. 
Men der er stadig meget arbejde med af affo-
tografere materiale og registrere det, så man 
kan godt bruge flere aktive frivillige. Man er i 
gang med at etablere et fagligt samarbejde 
med Sønderborg Slot, så man herigennem 

kan systematisere omgangen med de gamle 
sager.
De gode folk på arkivet vil gerne være med-
virkende til, at Kirkebladet kan bringe små 
beretninger om gamle dage, f.eks. begivenhe-
der i kirkens historie eller den store brand i 
Nordborg.
Man kan selv få et overblik over, hvad der fin-
des af materiale ved at gå ind på hjemmesiden 
arkiv.dk og søge under Nordborg.
Man kan også købe Arkivets Årsskrift 2020 
for 50 kr. Her er spændende beretninger fra 
fortid og nutid. 
Som medlem af Lokal Historisk Forening for 
Nordborg-området, modtager du Årsskriftet 
gratis, samt adgang til 3 årlige foredrag. Det 
er så lige parkeret i denne tid. Medlemskabet 
koster 100,00 kroner pr. år.

Hans Pors Simonsen

Gunnar Dahl, arkivleder
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Invitation til sognets  
kulturelle foreninger  

Det nye menighedsråd har – på opfordring af Kirkebladets redaktionsudvalg – besluttet 
at give plads til korte artikler og meddelelser fra sognets kulturelle foreninger og insti-
tutioner i Kirkebladet.
Da bladet nu bliver omdelt af frivillige er der plads i bud-
gettet til at indsætte flere sider i bladet om nødvendigt.
Foreløbig har flg. vist interesse i at bruge Kirkebladet:
Lokalhistorisk arkiv Nordborg – Hjortspringbåden – 
Nordborg Pensionistforening – Nordborg Handel – 
Medborgerhuset Nordborghus – Holm Landsbylaug – 
Biografen.
Så i næste nr. af Kirkebladet vil man ud over det sædvanlige stof kunne finde nyt om an-
dre aktiviteter i Nordborg sogn.  
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Nordborg før og nu  
Det er ikke altid man tænker over alt det vores by gemmer på. Nordborg by, især slottet 
og kirken, gemmer på mange begivenheder, og nogle er dystre.

Viggo Nielsen, tidligere medlem af bestyrelsen for Lokalhistorisk Arkiv i Nordborg, har 
en stor viden om udviklingen fra omkring 1100-tallet og frem til i dag, og er en fanta-
stisk fortæller.

Hvis mursten kunne tale, så kunne vi høre 
om forfærdelige og begivenhedsrige hændel-
ser fra Nordborg slot og Nordborg kirke, 
men så er det godt vi kan høre dem fra Vig-
go.

Viggo Nielsen vil tage os med på en rejse 
gennem det sidste næsten 1000 år for vores 
by og egn. 

Det foregår i Sognegården, Tontoft 3A, ons-
dag den 26. maj kl. 19.00. 

Udover en spændende fortælling, vil vi ger-
ne byde på en kop kaffe med lidt godt til.
Vel mødt!

Aktivitetsudvalget
Viggo Nielsen
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Mandeklubben i Nordborg
Mandeklubben mødes anden onsdag i måneden kl. 10

Onsdag 10. marts: Hans Pors Simonsen. En historie  
om min far, bonden der emigrerede fra Falster til Sønderjylland.

Onsdag 14. april: Tove Madsen, gravregistrering. Mærkelige  
historier om gamle grave på Nordborg kirkegård.

Tirsdag 11. maj: Jens Ravnsbæk. Vi mødes på p-pladsen ved Nordborg slot. Gående 
rundtur i det gamle Nordborg, hvor Jens er guide. Vi slutter i Lokalhistorisk arkiv. Over 
en kop kaffe fortæller Jens spændende historier om vor by. Ledsaget af fint billedmateriale. 

Onsdag 9. juni: Vi forsøger at få arrangeret et besøg på LINAK. Se nærmere i næste 
kirkeblad.

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 allerede tidligere annonceret fortsætter kvindehøjskolen efter Corona nedlukning 
igen med at samle interesserede og nysgerrige kvinder den 3. onsdag i måneden kl. 14. 
Vi vil som tidligere 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 gerne forbi og få noget 
at tænke over. Den enkelte oplægsholders engagement i sit emne vil være det styrende 
for programsætningen. Eneste udgift er de 25 kr. til te/kaffe.

Vi forsøger os med ny opstart 17.marts, men skulle der fortsat være lukket ned for kir-
kens aktiviteter, regner vi optimistisk med, at der vil være åbnet for forsamling igen 21. 
april og 19. maj.

Onsdag den 17. marts kl. 14.00 vil Inger Sørensen fra Nordborg 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 21. april kl. 14.00 vil ikonmaler Sofie Hansen, Sønderborg, 
berette om sit konkrete arbejde med at tilvirke ikoner. Hvordan hun ta-
ger fat i en ny opgave, og hvad der driver hende i arbejdet med de religiøse motiver.

Onsdag den 19. maj kl. 14.00 vil Lisbeth Simonsen, Dyvig, fortælle om sit møde med 
stærke og initiativrige kvinder i Karagwe, Tanzania. Hvad driver dem i arbejdet for fa-
milien, og hvordan er deres relation til tro og kirke i dagens samfund.

Annette Lorenzen og Lisbeth Simonsen

Inger Sørensen



99

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 Nord-
borg 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 den 7. april kl. 9.30. 
Tilmelding sker ved henvendelse til kirkens organist: 
Stine Möglich, tlf. 21 72 21 24 eller mail: 
stinemoglich@hotmail.com

Børnerytmik!
Rytmik er musik, sjov og ballade for de yngste og henvender sig til børn i alderen 1-5 år 
og deres voksne. Til rytmik leger vi bevægelseslege, spiller på sjove instrumenter, synger 
fagtesange, danser og lytter til levende musik. Aktiviteten forløber over 6 tirsdage.
Opstart tirsdag den 13. april i Nordborg Kirke.  
1-2 årige kl. 16.00-16.45  ·  3-5 årige kl. 17.00-17.45
Tilbuddet er gratis. Tilmelding sker ved henvendelse til kirkens organist:  
Stine Möglich, tlf. 21 72 21 24 eller mail: stinemoglich@hotmail.com

Børn i kirken 
Minikonfirmand-uge i Nordborg-Oksbøl pastorat
I uge 16 afholder vi igen minikonfirmanduge i Nord-
borg-Oksbøl pastorat. Det sker tirsdag til fredag efter 
skoletid i Nordborg sognegårds store lokale. Om søndagen kan minikonfirmanderne 
også være med til at lave en musikalsk familiegudstjeneste sammen med kirkens børne- 
og ungdomskor og med organist og korleder Stine samt præsten Heidi. 
Børn i 3. kl. fra Nordals skolen og Oksbøl Friskole kan melde sig til at gå til minikonfir-
mand, og præsten inviterer børnene via skolen, hvor forældrene modtager en invitation 
med program for ugen. Frivillige hjælpere henter børnene efter skoletid og hjælper med 
aktiviteterne, serverer boller/kage og saftevand. Sammen med præsten og medarbejde-
re fra pastoratet skal vi gå på opdagelse både i kirken, i tårnet og på kirkegården. Vi skal 
have fortælling og sang, være kreative med små projekter og også se en teaterforestilling 
i kirken. At gå til minikonfirmand handler om at have det sjovt, være nysgerrig og lære 
mere om, hvad der sker i kirken. Vi glæder os til en skøn minikonfirmand-uge!
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DATO TIDSPUNKT ARRANGEMENT

10. marts kl. 10.00 Mandeklub i Sognegården

17. marts kl. 14.00 Kvinde-højskole i Sognegården

25. marts kl. 19.00 ExpandingCanvas i Nordborg Kirke

 7. april kl.  9.30 Babysalmesang opstart i Nordborg Kirke

11. april kl. 16.00 Efterklang og Sønderjyllands Pigekor i Nordborg Kirke

13. april kl. 16.00 og 17.00 Børnerytmik opstart i Nordborg Kirke

14. april kl. 10.00 Mandeklub i Sognegården

20.-25. april kl. 14.00-17.00 Minikonfirmanduge i Nordborg Kirke

21. april kl. 14.00 Kvinde-højskole i Sognegården

 4. maj kl. 19.30 Forårskoncert i Oksbøl Kirke

11. maj kl. 10.00 Mandeklub i Sognegården

19. maj kl. 14.00 Kvinde-højskole i Sognegården

24. maj kl. 14.00 Friluftsgudstjeneste i Nørreskoven

26. maj kl. 19.00 Foredrag v. Viggo Nielsen i Sognegården

 9. juni kl. 10.00 Mandeklub i Sognegården

10

Bemærk
For både ovennævnte arrangementer og Gudstjenester gælder det, at de er underlagt 
regeringens restriktioner. Der kan ske aflysninger eller komme krav om tilmelding.
Vil du være på den sikre side, så se på kirkens hjemmeside lige før det sker:  
nordborgkirke.dk

Menighedsrådsmøder i Nordborg 2021
20. januar Aflyst – 17. februar – 17. marts – 21. april – 19. maj – 16. juni – 18. august 

– 15. september – 20. oktober – 17. november Konstituerende møde.
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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 og kasserer:  
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 

Kontaktperson: Nanna Lund Petz
tlf. 28 26 18 38 · NannaLPetz@hotmail.com

Øvrige medlemmer: se hjemmesiden 

Mandeklubben
Børge Movild · tlf. 52 24 16 72

Kvinde-højskolen 
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

Kirkebladet er udgivet af  
Nordborg Sogns Menighedsråd.
Ansvarshavende redaktør:  
Hans Pors Simonsen. Indlæg sendes til:
hanspsimonsen@gmail.com 
senest den 12. april 2021  
for perioden juni, juli og august.
Øvrige Kirkeblade i 2021 omdeles i 
ugerne 21, 35, og 46. Deadline er hhv. 
12. april, 26. juli og 25. oktober.

Forsidebilledet: folkekirken.dk 

Flere oplysninger findes på Nordborg 
Kirkes hjemmeside: nordborgkirke.dk
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GUDSTJENESTER 
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HSF: Sognepræst Heidi Sørensen Freund  ·  HBJ: Sognepræst Henrik Bo Jacobsen  ·   
CS: Sognepræst Cornelia Simon  ·  Grundet pandemien er der ikke planlagt kirkekaffe

DAG KIRKEÅRET NORDBORG OKSBØL

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

M
A

R
T

S

 7. 3. s. i fasten 11.00 HSF 09.30 HSF

14. Midfaste 09.30 HBJ 11.00 HBJ

21. Mariæ bebudelse 11.00 HSF 09.30 HSF
11.00 CS Tysk gudstjeneste

28. Palmesøndag 09.30 HBJ 11.00 HBJ

A
P

R
I

L

 1. Skærtorsdag 11.00 HBJ 14.00 HBJ

 2. Langfredag 11.00 HBJ 09.30 HBJ

 4. Påskedag 09.30 HSF + trompet 11.00 HSF + trompet

 5. 2. påskedag Der henvises til Oksbøl Kirke 11.00 HSF 
Særgudstjeneste med deltagelse 
af Jazzband Sax-appeal

11. 1. s. e. påske Konfirmationen er udskudt 
til 20. juni

11.00 HBJ Højmesse

18. 2. s. e. påske 11.00 HBJ 09.30 HBJ

25. 3. s. e. påske 14.00 HSF Familiegudstjeneste 
med minikonfirmander

11.00 HSF

30. Bededag Der henvises til Oksbøl Kirke 11.00 HBJ

M
A

J

 2. 4. s. e. påske 11.00 HBJ Der henvises til Nordborg

 9. 5. s. e. påske 09.30 HSF 11.00 HSF

13. Kristi himmelfart 11.00 HSF Højmesse Konfirmationen er udskudt 
til september

16. 6. s. e. påske 09.30 HBJ 11.00 HBJ

23. Pinsedag 09.30 HSF + trompet 11.00 HSF + trompet

24. 2. pinsedag Friluftsgudstjeneste i Nørreskoven kl. 14.00  
(De fem Nordalsiske sogne)

30. Trinitatis søndag 11.00 HBJ 09.30 HBJ

JU
N  6. 1. s. e. trinitatis 09.30 HSF 11.00 HSF

13. 2. s. e. trinitatis 11.00 HSF 14.00 HSF


