Kirkebladet

NordborgSogn

Nordborg kirkegård
Side 4

3
Kalkmalerierne i
Nordborg Kirke
Blad 2 • 2021

Juni - August

7
Nyt fra
foreningerne

63. årgang

Gospel- 12
workshop

1

nordborgkirke.dk

HILSEN

Ler i pottemagerens
hånd
I profeten Jeremias’ Bog siger Gud til sit folk:
“Som leret i pottemagerens hånd er I i min
hånd”. Umiddelbart lyder det ikke som en
kompliment at blive kaldt en klump ler. Men
billedet er ikke grebet ud af luften. I 1. Mose
bog fortælles om hvordan Gud formede men
nesket af jord. Men dermed var ‘formnings
timen’ ikke forbi. Den var kun lige begyndt.
For siden dengang har Gud arbejdet på at
genforme os i sit billede.
En pottemager ved, hvordan leret skal bear
bejdes og formes til et kunstværk. Han ved at
det skal ind midt på drejeskiven, hvis det skal
lykkes. Under en del af processen skal potte
mageren have et fast greb i leret, og det er der,
hvor han løfter leret op for at danne sin skål
eller vase. Giver han slip, så ender leret måske
på gulvet, men holder han fast i leret, indtil
han er færdig med at forme det, så opnår han
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det ønskede resultat. En pottemager kan for
en tid lægge sit ler til side, fordi det lige skal
blødgøres, men når leret så er parat til at bli
ve bearbejdet, tager pottemageren fat, fjerner
urenheder og går i gang med sit kunstværk.
En dygtig pottemager har sagt om det at
dreje i ler: “Du skal bruge en fast og kærlig
hånd – lige som i børneopdragelse”. Guds
hånd er både fast og kærlig. Nogle gange
kan man synes at Guds hånd er for fast,
men man skal ikke være i tvivl om at den
også er kærlig. For det er den samme hånd,
som langfredag blev gennemboret på Gol
gata, da Jesus blev korsfæstet for os. Så det
kan godt være at pottemageren presser og
trykker mig, men jeg er i hans gode hænder.
Sognepræst Henrik Bo Jacobsen

INFO

Dommedag.

Kalkmalerierne
i Nordborg Kirke
Vi har tidligere skrevet, at konservatorer fra
firmaet Steensberg Konservering arbejder
med restaurering af kalkmalerierne.
For kirkegængere og andre besøgende er
der for tiden kun to synlige. De ses begge på
nordsiden af kirkeskibet. – Og det ene endda
kun delvist, men dette skyldes, at kirken gen
nem tiderne flere gange er bygget om/udvi
det. Kalkmalerierne er fra før reformationen,
og efter reformationen blev de kalket over, gik
i glemmebogen, og kirken fik tilført de buer
op til loftet, som vi nu kan se. Derfor er de kun
delvist synlige i dag.
På kirkens sydside er der et lille kalkmaleri
ved siden af trappen op til prædikestolen.
Dette er almindeligvis ikke synligt for andre
end præsten, men mon ikke det har haft et
formål om at præsten skulle veje sine ord på
vej op?
Lige netop dette kalkmaleri finder konserva
torerne rigtig interessant, og det er heldigvis
ikke særlig skadet af tidens tand.
Det, vi tidligere har skrevet om, er kalkmale
rierne i sydkapellet, og det er her, at konser
vatorerne virkelig er kommet på arbejde. Syd
skibet er p.t. lukket af fra resten af kirken med
en midlertidig trævæg.
I loftet er der 5 felter
med bibelske scener,
som de har brugt utal
lige timer på at arbejde
med.

Lukas med oksen

De fire evangelister har
fået et felt hver. Lukas
med oksen, Johannes

med ørnen, Markus med løven og Matthæus
med englen. Disse er de symboler, som de
hver især forbindes med. Desuden er der et
felt med en dommedagsscene, hvor Jesus sid
der på en regnbue. Ved hans højre hånd er
Maria, som går i forbøn for synderne, på den
anden side ser man, at sjælene samles mod
det flammende helvede.
Dette felt har voldt konservatorerne vanske
ligheder med konservering. Nederst i der høj
re felt er der steder, som reelt ikke kan konser
veres. Noget er simpelt hen gået tabt i tidens
løb. Konservatorerne kan teknisk godt skabe
troværdige motiver i de felter, men det vil ikke
komme til at ske. Det er imod deres faglige
opgave at fortolke, hvad der evt. kunne have
været.
Samme problem er der i feltet mod Rugløkke.
Her er gammel mørtel og puds så skadet, at
p.t. er de gamle mursten blottede. En del af det
oprindelige motiv vil altså gå tabt. Konserva
torerne er gået i tænkeboks mht., hvordan de
bedst kan løse det problem. Nogle af de felter,
der ikke kan renses og bevares, vil derfor se
nere fremstå som hvide felter. Igen – konser
vatorerne vil/må ikke bruge deres fantasi til
at male noget, der kan være i strid med, hvad
den oprindelige kunstner havde tænkt – og
det må vi respektere.
Hele arbejdet bliver støttet af offentlige midler
og af donationer fra fonde. Det kendte budget
lød på godt 1,3 mio. kr, men med de nye van
skeligheder, så skal der måske mere til.
Godt, at vi har dygtige folk til at tage ansvar
for opgaven.
Kirsten Elisabeth Meulengracht
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INFO
Urnekirkegård med nyplantede hække

Nordborg kirkegård
Her er virkelig en kirkegård ud over det sædvanlige. Vi har sat
kirkegårdsleder Finn Nicolaisen Ernst stævne, og han har meget at
fortælle om den 3,5 ha store kirkegård.
”Det var jo i Danfoss’s storhedstid, der kom
hele tiden nye folk til byen og der skulle være
god plads på kirkegården. Derfor blev der købt
ny jord til – og nu hænger vi på den,” fortæller
Finn. Der er 5 ansatte i 3 heltidsstillinger, en
30 timers og et flexjob 15 timers, og der er nok
at se til.
Og er der et ledigt øjeblik, får Finn straks nye
ideer. Sidste nyt er en æblelund med gamle
alsiske æblesorter plantet mellem gravene. På
forsiden af dette blad plantes et Kejseræble
træ og der er også plantet Citronæble, Miang,
Nonnetit, Maren Nis, Kongeæble, m.fl.
”Det er svært at planlægge”, beretter Finn, ”nu
har der i mange år været næsten udelukkende
bisættelse/urnenedsættelser, men tendensen er,
at der kommer flere jordbegravelser. I København kan man mærke det meget klart, af hensyn til klima og miljø vil man spare brændstof
til ligbrænding og foretrækker jordbegravelse.
Om en 10-12 år når den tendens hertil i fuldt
omfang.”
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Den gamle del af kirkegården, hvor der nu
kommer flere tomme pladser, vil blive udlagt
med græs og enligt stående træer. Neden for
kirken mod syd står en række fredede grav
sten og her vil der ikke blive nye begravelser.
Det vil på sigt blive til den historiske afdeling.
Der er flere afdelinger i skovkirkegården, hvor
der de senere år er kommet mange urnened
sættelser. Den ældste afdeling er helt fyldt op,
i den næste er der kun få pladser tilbage. Der
er meget rift om disse gravsteder, så man er
nu startet på den tredje afdeling, hvor der
også er plads til nogle kistebegravelser. Det er
muligt at reservere plads, hvis man finder et
godt sted.
Indimellem er der sået blomsterbede og plan
tet sjældne træer til gavn for bier og til glæde
for mennesker. I et hjørne står et meget flot
insekthotel. Bygget af genbrugsmaterialer af
kirkens ansatte. Og der er gæster på hotellet,
nogle af hullerne er lukket.

INFO
Insekthotellet
”Der har faktisk været mange besøgende, som
vil se vores insekthotel,” siger Finn.
Så er der to afdelinger med fællesgrave, den
ene til kistebegravelser og den anden til urner.
Her er ingen gravsten eller markeringer, men
der er et fælles gravminde. Der er registreret,
hvem der er begravet hvor.
Og Finn har flere ideer: ”Her skal vi have sommerfuglehave med sommerfuglebuske på gravene og derovre skal der være græshave med
bambus og andre græsser. Der skal der ikke
være gravsten, men pæle med messingskilte.
Det var en ide, jeg fik under en rejse i Belgien
og den er nu med i planerne.”

værd, både som kirkegård, men også som
en meget smuk park. Der er rundvisning 17.
august, hvor Finn holder sin årlige kirke
gårdsvandring og bænkeflyttedag.
Der er mulighed for at finde gravsteder på
hjemmesiden gravsted.dk.
Hans Pors Simonsen

En nyansat yngre mand er i gang med at plan
te blomsterløg i plænerne. Løgene er genbrug
fra affaldspladsen, her bliver alt udnyttet på
bedste måde.
Der er tænkt på ældre besøgende, rundt på
kirkegården står der 14 bænke, som de besø
gende på ”bænkeflyttedagen” kan anbringe på
nye steder. Der er sågar et bord- bænkesæt,
hvor folk kan sidde og nyde deres medbragte
mad.
Vi er ved at nå til vejs ende, da Finn røber
endnu en af sine planer: ”Vi vil gerne – når
vi får tid - forsyne vore sjældne træer og bevaringsværdige gravsten med QR koder, så kan
folk med deres mobiltelefon få oplysninger om
de interessante ting.”
Jo, Nordborg kirkegård er virkelig et besøg

Plan over Nordborg kirkegård.
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Musikgudstjeneste i
Oksbøl Kirke
Gudstjenesten 13. juni gennemføres som en læsningsgudstjeneste hvor musikalske led
med jazzmusik veksler med tekstlæsninger og fællessalmer
Hvornår:
Søndag 13. juni kl. 14.00
Tekstlæser:
Sognepræst Heidi Sørensen Freund
Musik:
Jazzkvintetten: Sax-Appeal med Iben Broholm,
vocal Stine Möglich, klaver
Bemærk:
På grund af deltagerbegrænsning er der forhåndstilmelding på tlf. 41570519 eller
e-mail: birgitte.ole10@gmail.com
Vær opmærksom på evt. ændringer. Se kirkens hjemmeside
Alle er velkomne.
Oksbøl Kirkes menighedsråd

Hvad Gud lærte mig
– gennem lyse og mørke dage
Syv år på missionsmarken i Tanzania
Foredrag i Nordborg Sognegård
torsdag den 17. juni kl. 19.00 ved konstitueret
sognepræst Henrik Bo Jacobsen.
Grundet pandemien kræves corona-pas.
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Handel i Nordborg
Handelsmuligheder er en vigtig ting for
borgerne i Nordborg sogn, så vi har spurgt
formanden for Nordborg Handel, Jørgen
Bundgaard, hvordan det står til.
”Vi er så heldige, at ingen butikker lukker,
tværtimod er der kommet nye til. Der
er kun et tomt lokale i hovedga
den, så det er fint,” siger Jørgen
Bundgaard. ”Men det har væ
ret en svær tid med corona,
vi har måttet holde lukket
i flere måneder, og så tje
ner vi ingenting. Når bare
vi kan holde åbent, så går
det fint.”
Jørgen
Bundgaard
Det har været lidt konkurren
ceforvridende, at nogen kunne
sælge tøj (dagligvarebutikker) me
dens andre ikke måtte, men Jørgen Bund
gaard er overbevist om, at det falder på plads
igen.
”I Nordborg må vi have ”fusions butikker”, det
vil sige butikker med et bredere udvalg, der
er ikke tilstrækkeligt grundlag for de meget
specialiserede butikker. Til gengæld bestem
mer vi selv vores udvalg, hvilke varer vi har på
hylderne. Vi er mere selvstændige butikker.

Det gør, at vi har mange faste kunder fra Søn
derborg, som ikke er så begejstrede for de
større byer, der er præget af kædebutikker.
Altså butikker, hvor vareudvalget er ens i alle
kædens butikker. Også mange tyskere er gla
de for at handle i vores by.”
Der er et godt sammenhold blandt
de handlende i Nordborg, næ
sten alle er med i foreningen.
Også egnens håndværkere
er i vidt omfang medlem
mer af Nordborg Handel,
fordi det er vigtigt for et
yderområde at løfte i fæl
lesskab. Nordborg handel
yder også et væsentlig bidrag
til Masterplanen for Nordals.
Kommunen har sat et større be
løb af til udvikling på Nordals.
Vi er enige om, at hvis indkøbsmulighederne
skal blive endnu mere varieret i Nordborg, så
må vi borgere placere flest mulig af vore ind
køb lokalt. Det kan jo være dejligt at køre en
tur til Sønderborg eller Tyskland, men indkø
bene bør så vidt mulig placeres i Nordborg.
Hans P. Simonsen

Nordborg
Pensionistforening
Foreningen har på grund af corona restriktio
ner desværre ikke kunnet gennemføre aktivi
teter i længere tid.
Lydia Steffensen, repræsentant for forening
en, takker Kirkebladet for muligheden for at

komme i kontakt med både medlemmer og
evt. interesserede nye.
Foreningen håber, at aktiviteterne kan gen
starte efter sommerferien, så der kommer
mere nyt i næste nummer af Kirkebladet.
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Nyt om gammelt
En henvendelse om en spændende opgave har resulteret
i, at en del tilbyder hjælp til os. Det er dejligt.
”Sagen” er en forespørgsel om en Paradedolk fra Nordborg Frivillige brandværn –
dateret 1931.
Hvem er den givet til og i hvilken anledning?
Foreløbigt har vi ikke kunnet finde den på
gældende person i de oplysninger vi ligger
inde med.
Dog er den foreløbige status, at dolken er givet
i en 60 års anledning (formodentlig en fød
selsdag), at dolken oprindeligt er af tysk af
stamning (Weimarrepublikken, 1918 – 1933).
Vi har kontakter ude til brandværnet, til mu

seet på Sønderborg Slot, Bruun Rasmussen
Auktioner, ejeren og en tidligere ejer. Vi sø
ger i gamle medlemslister fra brandværnet og
eventuelt familier med tilknytning til de per
soner, som fyldte 60 år i 1931 og var medlem
mer af brandværnet.
Her på Nordborg Lokalhistoriske Arkiv, har
og får vi mange spændende opgaver med
tilknytning til vores område. Vi håber at vi i
fællesskab kan gøre lokalhistorien mere in
formativ.
Nordborg Lokalhistoriske A, Løjtertoft 32.

Hjem og Kultur Nordals
afholder generalforsamling
onsdag den 2. juni 2021 kl.
19.00 Nordals Idrætscenter.
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Hjem og Kultur er vært ved et
let traktement

Sommerfesten den 8. juni på Fjordvej 12,
Broballe mark aflyses. I stedet for inviterer
foreningen til middag onsdag den 15. sep
tember kl. 17.30 i Svenstrup forsamlingshus
Foredrag ved Jens Peter Kolbeck ”De kalder
ham sølvræven”.

Husk tilmelding senest den
26. maj til Marie Foder mob.
2462 5025.

Derefter hygge med middag og kaffe m.m.
Pris 60,- kr. Husk tilmelding senest den 7.
september til Marie Foder mob. 2462 5025

Som alt andet har også Lions Strik ikke kun
net mødes fysisk i lang tid, men vore flittige
strikkedamer har haft gang i strikkepindene
derhjemme, og her i maj måned sender vi det
strikkede videre til Rumænien.

INFO

Lions Strik

Vi ser frem til og håber på at vi igen kan sam
les i sognehuset til efteråret.
Vi prøver at starte 3. august, hvor vi serverer
kage og kaffe. Så mød op til hyggestrik.
Elly Hansen

Klart et besøg værd!
I 1921-22 blev der, i en arkæologisk udgravning af Hjortspring Mose på Als, fundet rester af en lang båd samt mængder af våben
og skjolde.
For godt 25 år siden dannede en lokal gruppe
Hjortspringbådens Laug, hvis formål det er
at udbrede kendskabet til Hjortspringfundet,
den eneste båd af ”Helleristningstypen”, som
nogensinde er fundet!

Mens resterne af den originale båd udstilles
på Nationalmuseet, så har medlemmer af for
eningen, gennem mere en 10.000 timers ar
bejde, fremstillet en rekonstruktion, som kan
se ses i sin fulde længde i Laugets arbejdende
værksted, som ligger Dyvigvej 11, Holm, 6430
Nordborg.
Se mere på hjemmesiden www.hjortspring.dk,
hvor også åbningstider vil fremgå.
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Medborgerhuset
Nordborghus
Vi har med glæde taget imod tilbuddet om
at skrive lidt i Kirkebladet.

Forskellige foreninger har sæsonaftaler for
egne aktiviteter.

Situationen har været noget speciel siden
marts 2020 og i øjeblikket er huset tvangsluk
ket af kommunen, som ejer ejendommen og
som vi har råderet over gennem en fireårig
aftale.

En del foreninger lejer lokale til forskellige
møder og generalforsamlinger. Disse for
eninger betaler et medlemskontingent til os
for foreningen, men de deltagende personer
skal ikke betale kontingent til os.

Vi ved i øjebillet ikke noget særligt om mulig
hederne for arrangementer og gennemførelse
af vore faste aktiviteter.

I næste nummer af Kirkebladet kommer vi
med oplysninger om opstart af sæson 21/22,
som det lader sig gøre til den tid.

De faste aktiviteter gennemføres normalt fra
september til april og kræver medlemskab af
foreningen. De består af syning, krea og kni
pling, strikning, stavgang, knipling og perga
mano.

Viggo Nielsen
Formand. Nordborghus tlf. 93 88 78 72

Mandeklubben
Mandeklubben mødes anden onsdag i måneden kl. 10 i Sognegården i Nordborg.
Onsdag 9. juni: Her vil Tove Madsen, gift med Mads Peder Madsen, fortælle om
gravregistrering på Nordborg kirkegård. Og hun har flere mærkelige og interessante
historier at berette.
Onsdag 11. august: Hans Pors Simonsen. En historie om min far, bonden der
emigrerede fra Falster til Sønderjylland.
Kaffen koster 25 kr. Tilmelding ikke nødvendig.
Evt. spørgsmål, kontakt gerne tlf. 5224 1672
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Nordb
org
Bio

Biografen er også inviteret til at benytte sig
af Kirkebladet. Desværre har den jo også væ
ret lukket indtil torsdag den 6. maj. Corona
restriktionerne betyder, at antallet af pladser
er begrænset til 46 pr. forestilling, for at af
standskravene kan overholdes. Desuden må
der i foyeren højst være 2 personer ad gangen.
Gæster skal medbringe coronapas og mund
bind skal bæres indtil, man har fundet sin
plads.
Det nuværende program dækker maj måned
ud, men det næste kommer omkring 1. juni.
Det kan hentes i papirudgave både på bibliote
ket og i Kvickly (ved postafdelingen). Selvfølge
lig kommer det også på www.nordborgbio.dk
Biografen drives af frivillige, så alle omkost
ninger er barberet ned. Det betyder også, at
billetpriserne er lave, og at reklamefilm ikke
vises. Alligevel har der været midler til, at bio
grafen i 2019 gennemgik en større renovering

DET SKER

Besøg
o
nordbo s her
rgbio.d
k

med bl.a. nye sæder. Der er også teleslynge
anlæg. Ved indgangen til foyeren er der to
trappetrin op, men er man gangbesværet, kan
man altid komme ud og ind (også med hjælp)
via sidedøren i smøgen ved siden af.
Der er altså ingen grund til ikke at nyde store
filmoplevelser i Nordborg. Når der kommer
”store” film, der henvender sig til et bredt
publikum, vises disse i reglen ikke kun om
aftenen, men også onsdag formiddag. Disse
forestillinger er utroligt populære.
Parkering i direkte nærhed af biografen er lidt
begrænset, men bag det gamle hotel Harmo
nien er der i reglen god mulighed, og så er der
kun 50 skridt til mål. – Og mange lokalkendte
kender nok også et par smuthuller.
Kirsten Elisabeth Meulengracht

Kvinde-højskole
i Nordborg Sognegård
Onsdag den 16. juni kl. 14.00 vil ikonmaler Sofie Hansen, Sønderborg, berette om sit
konkrete arbejde med at tilvirke ikoner. Hvordan hun tager fat i en ny opgave, og hvad
der driver hende i arbejdet med de religiøse motiver.
Onsdag den 18. august 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 fami
lien, og hvordan er deres relation til tro og kirke i dagens samfund?
Annette Lorenzen og Lisbeth Simonsen
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Gospel-workshop i
Nordborg kirke
Den 28. - 29. august
Koret medvirker som afslutning på
workshoppen i en festlig gospelguds
tjeneste den 29. august.
Vi gentager succesen fra sidste år! Så 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!
Kirken er vært ved rundstykker og kaffe
lørdag formiddag samt kaffe og kage om
eftermiddagen. Man medbringer selv
madpakke.
Arrangementet er for alle, i alle aldre og
er gratis.
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Program for dagene:
Lørdag:
Kaffe i sognegården
Workshop i kirken
Frokost i sognegården
Workshop
Kaffe i kirken
Workshop

kl. 09.30
kl. 10.00-12.20
kl. 12.30
kl. 13.15-15.30
kl. 15.30-15.45
kl. 15.45- 16.30

Søndag:
Mødetid i kirken
Gospelgudstjeneste

kl. 12.00
kl. 14.00

Vi får besøg af gospelinstruktør:
Stig Möglich Rasmussen
Stig er en hyppig brugt korin
struktør 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.
”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.”

DET SKER

Sommeraften

tirsdag den 17. august i
Oksbøl Kirke og præstegårdshave
Kort musikgudstjeneste for hele familien med efterfølgende fællesspisning
m.m. i haven omkring præstegården
Kl. 17.00 - 17.30 holdes en kort andagt
i kirken med sognepræst Sophie-Lønne
Reil Hundebøll og Stine Möglich ved kir
kens orgel.
Efter gudstjenesten indbydes til samvær
i præstegårdshaven. Her kan man nyde
medbragt mad og drikke. Der er dog mu
lighed for at købe øl og vand. Husk spise
grej.
I aftenens løb er der fællessang og der er
mulighed for at deltage i en let quiz.

For at skabe den rette stemning så alle kan
få sjæl og krop sat på "swing", medvirker
under spisningen atter det legendariske
jazz og swingband "Sax-Appeal" med Iben
Broholm som vokalist.
Som reglerne er nu skal man kunne frem
vise coronapas og bære mundbind når man
står op.
Tilmelding foretages til 41570519 eller
mail: birgitte.ole10@gmail.com senest den
16. august.
Alle er velkomne
Oksbøl Kirkes menighedsråd

Høstgudstjeneste

– med musik og fællesspisning Nordborg kirke
og sognegård søndag d. 12. sept. 2021 kl. 17.00
Årets høstgudstjeneste fejres på festlig
vis. De Nordalsiske Spillemænd kom
mer og deltager både i den smukt pyn
tede kirke og senere i Sognegården. De
Nordalsiske Spillemænd består af Bent
Jensen, Birthe Sandbæk, Dorthe Hoff
land & Bente Nissen.
Efter gudstjenesten er der fællesspis
ning i Sognegården. Menúen kommer
fra Slagter Nielsen og efterfølgende
serveres der kaffe & kage.

Deltagergebyr for spisning er 75, - kr. og
forhåndstilmelding er nødvendig.
Deltagergebyr betales først på selve da
gen ved indgangen til Sognegården. Egne
drikkevarer må gerne medbringes. Mulig
hed for at købe vand, øl eller et glas vin.
Tilmelding til fællesspisning ved: Sogne
præst Heidi Sørensen Freund: 20 49 66 79
eller hfr@km.dk. Frist for tilmelding er
tirsdag 7. september 2021.
Alle er velkomne! Nordborg menighedsråd
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Kalender
DATO

TIDSPUNKT

ARRANGEMENT

09. juni

kl. 10.00

Mandeklub i Sognegården

10. juni

kl. 20.00

Koncert Sdj. Pigekor og efterklang, udsolgt

13. juni

kl. 14.00

Musikgudstjeneste i Oksbøl Kirke

17. juni

kl. 19.00

Foredrag, Henrik Bo Jacobsen

18. juli

kl. 11.00

Afskedsgudstjeneste med Henrik Bo Jacobsen
Kaffe og boller i Sognegården efter gudstjenesten

11. august

kl. 10.00

Mandeklubben i Sognegården

17. august

kl. 17.00

Sommerfest Oksbøl Kirke og præstegårdshave

17. august

kl. 19.00

Kirkegårdsvandring

28. - 29. august

Gospelworkshop

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
Man kan også se ændringer på Facebook Nordborg/Oksbøl kirker

Menighedsrådsmøder i Nordborg 2021
16. juni – 18. august – 15. september – 20. oktober – 17. november
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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.
Henrik Bo Jacobsen
(konstitueret sognepræst indtil 30. juli)
tlf. 23 36 06 17 (Sophie-Lønnes nummer)
hbja@km.dk - Mandag er fridag.
Sophie-Lønne Reil Hundebøll
(forældreorlov) Kommer tilbage 1. august.

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

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

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

Gospelkoret

Organist

Annette Lorenzen

Kirkekontor
Tontoft 3A, 6430 Nordborg

KONTAKT

Sognepræster

Lisbeth Simonsen · tlf. 50 62 43 20

Mandskoret
Hans Hansen · tlf. 74 45 08 77

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

Kirkebladet er udgivet af

Nordborg Sogns Menighedsråd.
Ansvarshavende redaktør:
Hans Pors Simonsen. Indlæg sendes til:
hanspsimonsen@gmail.com
senest den 2. august 2021
for perioden september, oktober, no
vember. Deadline for sidste blad i 2021
er 1. november.
Kirsten Elisabeth Meulengracht er
blevet medlem af redaktionsgruppen.
Forsidebilledet: hps
Flere oplysninger findes på Nordborg
Kirkes hjemmeside: nordborgkirke.dk

Øvrige medlemmer: se hjemmesiden
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SEPTEMBER

AUGUST

JULI

JUNI

DAG

KIRKEÅRET

NORDBORG

OKSBØL

04.
06.
13.

Fredag
1. e. trinitatis
2. e. trinitatis

09.30 v. HBJ
09.30 v. HSF
11.00 v. HSF

20.

3. e. trinitatis

27.
04.
11.
18.

4. e. trinitatis
5. e. trinitatis
6. e. trinitatis
7. e. trinitatis

25.
01.
08.
15.
17.

8. e. trinitatis
9. e. trinitatis
10. e. trinitatis
11. e. trinitatis
Tirsdag

10.00 v. HSF – Konfirmation i
Nordborg – telegrammer kan
afleveres i våbenhuset fra 9.00
11.00 v. HSF
09.30 v. HSF
ferielukket
11.00 v. HBJ – afsked med
HBJ m. efterfølgende let
frokost i Sognegården – Menighedsrådet er vært
11.00 v. KH
09.30 v. SL
11.00 v. SL
09.30 v. HSF

11.00 v. HBJ
11.00 v. HSF
14.00 v. HSF – særgudstjeneste med Sax-appeal
11.00 Oksbøl v. HBJ

22.
29.

12. e. trinitatis
13. e. trinitatis

11.00 v. SL
14.00 v. HSF Særgudstjeneste med deltagelse af gospel-workshop

04.

Lørdag

05.
12.

14. e. trinitatis
15. e. trinitatis

10.00 v. SL – Konfirmation –
telegrammer kan afleveres i
våbenhuset fra 9.00
11.00 v. SL
09.30 v. SL
17.00 v. HSF– særgudstjeneste 11.00 v. HSF
HØST med efterfølgende fællesspisning og musik i Sognegården m. forhåndstilmelding

09.30 v. HSF
11.00 v. HSF
11.00 v. HSF
14.00 v. HBJ – afsked med
HBJ

Henviser til Nordborg
11.00 v. SL
09.30 v. SL
11.00 v. HSF
17.00 v. SL Andagt i kirken +
Sommerfest i Præstegårdshaven. Sax-appeal medvirker
11.00 v. HSF

HSF: Sognepræst Heidi Sørensen Freund
HBJ: Sognepræst Henrik Bo Jacobsen
KH: Sognepræst Kitty Hovgaard
SL: Sophie-Lønne Reil Hundebøll
Grundet pandemien er der ikke planlagt kirkekaffe
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Grafisk Arbejde

GUDSTJENESTER

