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Jollmands Gaard i Holm
Et ildsjæleprojekt der med rette kan benævnes som:
Fra Ruin til Attraktion
”Jollmands Gaard” er en gammel alsisk
kroggård. Betegnelsen stammer formentlig
fra formen på bygningsmassen, der minder
om en krog (Fiskekrog).
Det er den ældste gård i Holm, og oprindelig
hed den ”Lundsbjerggård”, men i dag kendes den som ”Jollmands Gaard” efter familien Jollmand, der har ejet gården i mindst
10 generationer, men gårdens historie går,
ifølge museets undersøgelser, endnu længere tilbage.
De sidste ejere af gården var søskendeparret
Tinne og Peter Jollmand. Tinne døde i 1981
og Peter i 1999. Begge uden efterkommere.
Peter havde, efter mange opfordringer, allerede i 1997 testamenteret 1½ ha jord med div.
meget forfaldne bygninger til en fond, der
fik navnet ”Jollmands Gård”. Ved hans død
arvede Fonden også hans formue således at
Fondskapitalen kom op på ca. 1,3 mio. kr.
Derudover fik plejehjemmet i Guderup penge
til køb af en minibus,( Jollmands Bus) så beboerne kunne komme på udflugt, men det er
en anden historie.
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Peter og Tinne boede til sidst i det stuehus af røde mursten, der i dag er revet ned.
Det var ikke bevaringsværdigt og ville skæmme helhedsindtrykket af det færdige projekt.
Allerede for ca. 100 år siden viste Nationalmuseet stor interesse i de gamle bygninger.
Det var med henblik på at flytte gården til
Frilandsmuseet i Lyngby. Alt blev ved den lejlighed målt op, tegnet og fotograferet. Familien var imidlertid ikke interesseret i et salg.
En evt. flytning ville have betydet at alt skulle
registreres, hver eneste sten skulle renses , og
tømmeret nummereres
Som ovenfor nævnt, blev der allerede i 1997
efter hans ønske oprettet en fond og efterfølgende dannet en støtteforening, hvis formål
det var at medvirke til at genopføre og drive gården som et lokalt landbrugsmuseum.
Kun takket være bidrag og velvilje fra Kulturarv styrelsen - fonde og lokale virksomheder, samt utallige frivillige arbejdstimer,
har det været muligt at gennemføre projektet,
der efter 20 års arbejde var fuldt gennemført.
I dag er der, som fra start, stadig ca. 15 frivillige (ildsjæle) der mødes hver lørdag for-
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middag, for vedligeholdelse af gården, derudover fungerer de også som rundvisere/
guider. Nogle har været med fra starten, men
der kommer også enkelte nye til. Måske nye
efterlønnere fra området eller med tilknytning til egnen. Fælles alle er, at de gerne vil
være med til at bevare historien for eftertiden.
Jollmands Gård – som den ser ud i dag – er
absolut et besøg værd. Bygningerne er restaureret meget fint med mange bygnings- og
håndværksmæssige detaljer.
Den løbende drift og økonomien i projektet
er meget afhængig af antallet af besøgende.
Glædeligvis kommer også mange forbi. Alene mens jeg var på besøg, kom der adskillige
bilfulde, så Kurt Andersen, der havde vagten
den dag, med mellemrum måtte smutte ud og
passe sit arbejde. Det sker også, at der kommer fulde turistbusser, men de besøg er normalt forudbestilt.
For at styrke økonomien og fremme kendskabet til gården, arrangeres der hen over året
flere events og kulturelle aktiviteter. Eksempelvis et årligt Rokke – strikketræf - foredrags
og musikarrangementer og i dec. et stort julemarked.
Mange her fra lokalområdet har kendt Tinne
og Peter Jollmand og kan fortælle sjove historier om familien. Lige præcis de historier vil
vi ikke bringe her. Dem må I tage på Lokalhistorisk Arkiv efter. Der er dog ingen tvivl om,
at især Peter var klar over, at ejendommen
nærmere var guld end skrammel (selv om det
i mange år lignede skrammel). Han var klar
over den historiske betydning bygningerne
havde. Det vidste han fra Nationalmuseets
undersøgelser, men han ønskede stedet bevaret i Holm. Og det lykkedes.
Med hensyn til åbningstider arrangementer m.v.
kan henvises til hjemmesiden og Holm arkiv.
Kirsten Elisabeth Meulengracht

Årets gang i
menighedsrådet
Torsdag 16. September kl. 19 i Sognegården.
Bliver holdt lidt senere på året end normalt på
grund af corona, men ikke glemt. Vi vil gerne invitere menigheden til en hyggelig aften
i Sognegården, hvor flere af menighedsrådsmedlemmerne vil berette om årets gang, menighedsrådets økonomi og nye samt afsluttede opgaver. Det vil være muligt at spørge ind
til de forskellige opgaver. Herefter vil der blive
serveret kaffe, boller og kage og denne aften
er alt gratis.
Aftenen slutter med en meget spændende
afdeling, hvor vi har fået Tove Madsen til at
fortælle om hendes opgaver, med at beskrive
vores bevaringsværdige gravsten.
Vel mødt
Per Østergaard, Menighedsrådet
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Hilsen

fra sognepræsterne
Du skal elske din næste som dig selv.
Fortællingen om den barmhjertige samaritaner er nok en af de mest kendte lignelser fra
det nye testamente. En fortælling som ofte
trækkes frem for at illustrere, hvad barmhjertighed og næstekærlighed er.
Kort fortalt handler fortællingen om en nødstedt person, der har brug for førstehjælp. To
mennesker går forbi uden at hjælpe, mens
den tredje giver førstehjælp og sørger for, at
den nødstedte bliver bragt til et nærliggende
herberg, hvor der er pleje og omsorg. Fortællingen sættes på spidsen, fordi de to første
mænd er henholdsvis præst og tempeltjener
på den egn, hvor den nødstedte befinder sig,
hvorimod den tredje er en fremmed fra Samaria på gennemrejse. Præsten og tempeltjeneren som vel burde gøre det gode og hjælpe,
de gør det ikke. Men den fremmede tog ansvar og handlede. Han viste barmhjertighed
og næstekærlighed og gav førstehjælp, fordi
den nødstedte var hans næste.
Fortællingen om den barmhjertige samaritaner er dybsindig, fordi den giver os mulighed
for, at vi kan sætte os i alle personernes sted.
For nogen gange er vi selv som en nødstedt, og
kan ikke rejse os ved egen hjælp. Andre gange
er vi som en forbipasserende, der skynder sig
at gå forbi med alle mulige undskyldninger og
forbehold, og tænker at andre nok hjælper i
stedet for os. Eller vi handler som samaritaneren, og stopper op og hjælper instinktivt. Og
nogen af os er en dygtig, professionel hjælper,
der er ansat til at yde førstehjælp, og pleje og
passe syge – ligesom den professionelle mand
på herberget, der hjælper og samtidig får løn
for det.
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Det gamle ord barmhjertighed tager udgangspunkt i at gribe i egen barm. Det centrale sted, hvor vi kan mærke hjertet banker og
bliver berørt af de mennesker, som vi møder.
Når vi møder et menneske, der har brug for
os, så kan vi også sige, at der bliver kaldt på
os. Vi må tage stilling og give et svar. Hvem
er min næste? Er det kun dem jeg har noget
til fælles med eller kan min næste være hvem
som helst?
Jesus Kristus pegede på barmhjertigheden og
det enkelte menneskes værdifuldhed, som giver os grund nok til at handle: Vær mod andre, som du ønsker andre skal være mod dig.
At yde førstehjælp og næstehjælp er i grunden
en overkommelig opgave. Har du ikke selv
færdighederne til at hjælpe, så kan du altid
hjælpe ved at skaffe anden hjælp, ringe 112 og
lade professionelle løfte opgaven. Det er også
bare det, som den barmhjertige samaritaner
gør. Han viser, hvor enkelt det er at være nogens næste.
Manden fra Samaria blev et forbillede for
både førstehjælp og næstehjælp og har siden
lagt navn til samaritterne: De professionelt
uddannede, der er trænede i at yde førstehjælp.
Om vi er faguddannet eller ej. Fortællingen
om den barmhjertige samaritaner minder os
om, at vi alle kan gøre noget godt for dem, vi
møder på vores vej.
Sognepræsterne.
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Høstgudstjeneste med
musik og fællesspisning
Nordborg kirke og sognegård.
Søndag 12. september 2021 kl. 17.00

Søndagskaffe i
Sognegården
Årets høstgudstjeneste fejres på festlig vis.
De Nordalsiske Spillemænd kommer og
spiller i den smukt pyntede. De Nordalsiske
Spillemænd består af Bent Jensen, Birthe
Sandbæk, Dorthe Hoffland & Bente Nissen.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning 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 dagen ved
indgangen til Sognegården. Egne drikkevarer
må gerne medbringes. Mulighed for at købe
vand, øl eller et glas vin.
Tilmelding til fællesspisning ved:
Sognepræst Heidi Sørensen Freund:
20 49 66 79 eller hfr@km.dk.
Frist for tilmelding er tirsdag 7. september 2021.
Alle er velkomne

– Et godt tilbud.
Første gang 7. november
Alle er velkomne og vi mødes fra klokken 15:00 til 17:00.
Vi serverer kaffe og kage. Det koster Kr.
20,- pr person.
Det bliver nedenstående datoer:
• 7. nov. 2021 – tilmeldingsfrist 1. nov.
• 5. dec. 2021 – tilmeldingsfrist 1. dec.
• 9. jan. 2022 – tilmeldingsfrist 3. jan.
Tilmelding: Eva Sarsgaard mobil
nr.: 61673104 / Nanna Petz 28261838
Med venlig hilsen
Jette Thomsen
Anna Elisabeth Aagaard
Eva Sarsgaard
Nanna Petz

Nordborg menighedsråd
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Orgelklang i gamle
hvælvinger
Nordborg kirke er i år en del af Orgelfesti
val Sønderborg og omegn.
Festivalen strækker sig i hele september måned og fylder områdets smukke kirker med
orgelkoncerter. Her har man chancen for at
opleve egnens rige kulturarv og høre, hvordan
kirkerummet bliver levende, når der spilles på
de enestående gamle instrumenter.

Pia Jeanette Nielsen

Koncerten i Nordborg finder sted
Torsdag d. 9. september kl. 19. Fri entré.
Organist Pia Jeanette Nielsen (organist i Ulke
bøl) spiller værker af J. P. E. Hartmann, Louis
Vierne og Dietrich Buxtehude.
Og kirkens egen organist, Stine Möglich Mathiasen vil spille værker af Felix Mendelssohn,
og Gísli Jóhann Grétarsson.
Læs mere om festivalen på:
www.orgelfestivalsonderborg.dk

Stine Möglich Mathiasen

Sanggudstjeneste med kor og fællesspisning
Torsdag 11. november 2021 kl. 17.00
Der findes en årstidssang, der hedder ”Mørk
er november”. Torsdag 11. november vil vi
forsøge at gøre den mørke måned mindre
mørk, for her tænder vi lys og holder sanggudstjeneste i Nordborg kirke.
Kom og syng sammen med os og et veloplagt kor.
Efter sanggudstjenesten er der nem aftensmad, da vi afholder fællesspisning i sognegården. Der serveres velsmagende suppe m. brød.
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Kuvertpris 30, - kr. som betales på dagen
Til fællesspisningen er der forhåndstilmelding ved Sognepræst Heidi Sørensen Freund,
enten på mail hfr@km.dk eller telefon 20 49
66 79. Sidste frist for tilmelding er søndag 7.
november
Vel mødt til en hyggelig hverdagsaften sammen!

Hjem & Kultur
Tirsdag den 15. september kl.
17.30 i Svenstrup forsamlingshus
Foredrag ved Jens Peter Kolbech
”De kalder ham sølvræven”.
Udlært som kok i 1966, ansat på en række
toprestauranter, og været ansat som køkkenchef hos Hendes Majestæt Dronning
Margrethe.
Hjem og Kultur er vært for en lille middag incl. Kaffe og lidt sødt.
Entre 60 kr.

Tirsdag den 12.oktober kl. 18.30,
Nordals Idrætscenter
Advokat Thorbjørn Phillipsen vil fortælle
om arv og testamenter og give gode råd
herom
Pris 70 kr. incl. Kaffe og kage

Tirsdag den 30. november kl.
19.00 november, Nordals Idrætscenter
Kom og hør Ester Jensen beretning om,
da hun som 55 årig blev alene og virkelig
gjorde en ung pige drøm om en motorcykel til virkelighed. Hun har i løbet af
14 år tilbagelagt 225.000 km i 58 lande
og 6 kontinenter.
Pris 70 kr. incl. kaffe og kage
Husk tilmelding til Marie Foder
mob. 2462 5025 senest 4 dage før hvert
arrangement.
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Tilbud fra de lokale foreninger
Nordborg slot 1689 .

Nordborg
Lokalhistoriske Arkiv
Turister der kommer til Nordborg, har hen
over sommeren god mulighed for at se og
høre lidt om Nordborgs historie.
Flere benytter sig da også af muligheden for at
komme på en byvandring. I samarbejde med
Visit Sønderborg, stiller Nordborg Lokalhistoriske Arkiv personale til rådighed. Turen
gennem byen og historien tager ca. halvanden
time og slutter af på Nordborg Lokalhistoriske
Arkiv. Der fortælles om Nordborg Slot, Nordborg Kirke, Nordborgs Brand, området og sidst
men absolut ikke mindst, også om de attraktioner, der findes her i området. De attraktioner,
der gemmer på helt specielle historier.
Vores guider forsøger, at nå ud til alle hjørner
af vores dejlige område og opfordrer alle til at
besøge de mange spændende og smukke steder her på Als. Gentagne gange er det personer, der har haft deres opvækst her i området
og nu er på besøg, måske endda efter mange
år. Det interessante er også at de ligger inde
med oplysninger og arkivalier fra familien.
Vi er mere end villige til at modtage disse og
gemme dem for eftertiden. Vi har rigtig meget
interessant materiale, men det kunne jo også
være, at du havde noget du ville berige historien om Nordborg med. Vel mødt.
Nordborg Lokalhistoriske Arkiv
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Nordborg pensionistforening
Vi mødes igen til lotto og kaffe på café Friends.
Første arrangement er den 2. september kl.14.00.
Bestyrelsen håber på et godt besøg.
Torsdag den 30. september, middag og dessert, vi begynder kl. 12.00 med
Wienerschnitzel og is, lotto og kaffe.
Der var programsat generalforsamling, men den gemmer vi til januar 2022,
for ikke at omgås reglerne for meget.Vel mødt.
Torsdag den 21. oktober kl. 14.00 vi synger nogle af vore dejlige sange, kaffe og lotto,
vi pynter lokalet op med blomster som til en høstfest.
Torsdag den 11. november, middag som Mortensaften, kl. 12.00 serveret som buffet,
derefter kaffe og lotto.
Se efter i vores program, der står mere udførligt om de forskellige arrangementer og
vore tlf. numre.
Velkommen alle til nogle, formentlig, hyggelige timer sammen.
Venlig hilsen - bestyrelsen.

Nordborghus
De faste aktiviteter forventes genoptaget fra 1. september og vil komme i en annonce i
Ugeavisen den 18. august, så det burde være sket, når dette læses.
Vores generalforsamling afvikles den 9. september og vil ligeledes være i Ugeavisen den 18. august.
Vi har hidtil (i ”normale år”) haft Modeopvisning midt i oktober og Hobbyudstilling i sidste
week-end i oktober, men i skrivende stund kendes disse arrangementers skæbne endnu ikke.
Vi har heller ikke besluttet os endnu, men hold øje med Ugeavisen, hvor det bliver annonceret, hvis vi tør lave det !
Viggo Nielsen, Nordborghus tlf. 93 88 78 72.
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Foreningen
”Stol på Motionen”
tilbyder ældre motion på Nordals
Idrætscenter hver mandag kl. 10.30.

Lions Strik
Mødedatoer:

6. september, 4. oktober,
1. november, 6. december.

Fredslyset kommer
atter til Nordborg
Sct. Georgs gildet i Nordborg vil i lighed
med tidligere år bære fredslyset igennem
Nordborg by fra Tangshave Bo- og
Aktivitetscenter til Nordborg kirke.
Det sker 24. november. Optoget starter
kl. 18.30 fra Tangshave og slutter i kirken
med en kort andagt. Efterfølgende vil
der blive serveret kaffe/saft og kage.
Alle er velkomne.

Ren kvinde power!

”Musik ved vandkanten” med vokalensem
blet Capella Clara den 14. oktober, kl. 19.30
i Oksbøl kirke. Entré: 50 kr. billetter købes
på billetto.dk
Cappella Clara er et vokalensemble på 8 kvinder fra Sønderborg-området. De 8 stemmer
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. Ensem-

blet 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 også afspejles i
musikken.
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Mandeklubben
Mandeklubben mødes anden onsdag i måneden kl. 10 i Sognegården i Nordborg.
Onsdag 8. september: Besøg på det nye varmeværk ved Danfoss.
Onsdag 13. oktober: Jens Hansen, Augustenhof fortæller om landbruget i dag og i morgen.
Onsdag 10. november: Hans Pors Simonsen fortæller om udviklingsarbejde i Afrika.
Onsdag 8. december: Julefrokost med Heidi Sørensen Freund
Kaffen koster 25 kr. Tilmelding ikke nødvendig.
Evt. spørgsmål, kontakt gerne tlf. 5224 1672

Meditativ dans
– ved Melsene Laux fortsætter i efteråret hver tredje torsdag i måneden kl. 19.00 i
Nordborg Sognegård.
Kom og vær med i kredsen af dansende til smuk musik og rolige, gentagne bevægelser.
Alle kan være med.
Torsdag den 23. september, torsdag den 21.oktober og torsdag den 18.november.
Lisbeth Simonsen, næstformand i MR

Kvindehøjskole
Torsdag 15. september kl. 10.00: Udflugt til Løgumkloster Kirke og Refugiet.
Vi forsøger os med at køre i privatbiler til stedet for til gengæld at kunne byde på lidt frokost,
et par timers interessante oplevelser med oplæg og rundvisning, sluttende af med kaffe.
Derfor har vi brug for en hurtig tilmelding til turen med angivelse af, om man er parat til at
lægge bil til eller ønsker at være passager! Sidste frist for tilmelding 8. september til
Lisbethdyvig@gmail.com, eller 50624320. Vi holder vinterferie i uge 42!
Torsdag 17. november kl. 14.00: I Nordborg Sognegård giver Heidi Sørensen Freund et
oplæg om interessante kvindeskikkelser i bibelen.
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.

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 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.
”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.”
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Tålmodigheden
længe leve
Det er nu 9 år siden jeg startede mit arbejde
som formand for Nordborg Menighedsråd,
og man skulle til at finde ud af, hvilke op
gaver der var mest trængende, og det var jo
ikke det arbejde, man havde mest erfaring
med, og så sammen med et helt nyt menig
hedsråd.
Der måtte tænkes dybt, fandt nogle gamle
papirer, hvor man havde haft besøg af nogle
meget kloge mennesker fra ”noget” der hed
National Museet, som havde kigget på kalkmalerierne. Jeg kunne godt se, at de trængte
lidt til noget farve, og tænkte straks, at vi havde 3-4 lokale malerfirmaer, hvor vi kunne lave
en god licitation.
Heldigvis var der nogen der fik mig rettet lidt
til i tempoet, og derefter kom vi nok ind på
den rette linje med, at ting tager tid, især de
kirkelige. Et utal af møder og licitationer (ikke
de lokale) og derefter i gang med økonomien,

hvor der blev brugt masser af tid og overvejelser for at søge de rette fonde m.m.
Ved det nye år 2020 var vi klar til at gå i gang
med opgaven, men det var konservatorerne
ikke helt, men den første september 2020 gik
firmaet Steensberg Konservering med små
rensesvampe og mini mini pensler i gang, og
nu er de færdige med deres arbejde her den
01.08.2021.
Derfor skal alle nu være hjertelig velkomne i
kirken til at komme og se deres smukke arbejde.
Nogle vil sikkert undre sig over at i toppen af
sydskibet mangler der tegninger på et par kvadratmeter, det skyldes en meget høj salt% andel
i pudset, som for mange år siden er faldet ned,
men nu genoppudset, men konservatorerne må
ikke gætte på hvad motiverne har forestillet.
På glædeligt gensyn.
Per Østergaard

Årets Julekoncert i Nordborg kirke
Oplev Laura Kjærgaard (X Factor) i en hjertevarm koncert med smukke julesange og salmer. Få en uforglemmelig oplevelse når hun folder sin skønne stemme ud i vores flotte kirke
i Nordborg.
Det sker lørdag 4. December kl. 15.
Billetter koster 100 kr. og kan købes på: Billetto.dk
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Nordborg kirkes
børne– og ungdomskor
Kunne du tænke dig at synge i kor?  
Alle fra 3. Klasse og op kan komme og være med. Både drenge og piger. Vi øver i Nordborg kirkes sognegård, torsdage kl. 15-16. Koret medvirker ved Gudstjenester og andre
arrangementer i kirken. Vi holder også korweekender og vi tager somme tider på korstævne, hvor vi mødes med andre kirkekor. Efter en kort oplæringstid, er der mulighed for
at tjene en mindre løn som korsanger.
Er du interesseret i at være med, kan du kontakte mig. Jeg er kirkens organist og korleder.
Kontakt mig på tlf. 21 72 21 24 eller på mail: stinemoglich@hotmail.com. Du må også
gerne bare dukke op til en korprøve.
Kh Stine Möglich
Tilbuddet e

r

GRATIS

Babyrytmik i
Nordborg kirke

Nu kan vi igen tilbyde babyer (0-12
mdr.) og deres forældre at deltage i
babyrytmik, mens vi synger salmer
og sange. Aktiviteten forløber over 6
onsdage i Nordborg Kirke.

ddet

Tilbu

er

TIS
GRA

Børnerytmik!
Rytmik er musik, sjov og ballade for de
yngste og henvender sig til børn i alde
ren 1-5 år og deres voksne.

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.

Til rytmik leger vi bevægelseslege, spiller
på sjove instrumenter, synger fagtesange,
danser og lytter til levende musik. Aktiviteten forløber over 6 tirsdage.

Det hele er ganske gratis, men tilmelding
er påkrævet.

Opstart torsdag den 26. august
kl. 16.30-17.10 i Nordborg Kirke.

Vi starter op onsdag den 25. aug. kl. 9.30.

Tilbuddet er gratis.

Tilmelding sker ved henvendelse til kirkens
organist: Stine Möglich, tlf. 21 72 21 24 eller
mail: stinemoglich@hotmail.com.

Tilmelding sker ved henvendelse til kirkens organist: Stine Möglich, tlf. 21 72 21
24 eller mail: stinemoglich@hotmail.com
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Kalender
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DATO

TIDSPUNKT

ARRANGEMENT

25.august

09.30

Babyrytmik opstart

26.august

16.30

Børnerytmik opstart

28.-29. august

09.30

Gospel workshop

06. september

14.00

Lions strik

08. september

10.00

Mandeklub, besøg på varmeværk

09. september

19.00

Orgelkoncert

12.september

17.00

Høstgudstjeneste med fællesspisning

15. september

10.00

Kvindehøjskolen: Udflugt Løgumkloster

16. september

19.00

Menighedsaften

23. september

19.00

Meditativ dans

04. oktober

14.00

Lions strik

13. oktober

10.00

Mandeklub

14.oktober

19.30

Efterårsconcert, Oksbøl Kirke, Cappella Clara

21. oktober

19.00

Meditativ dans

01. november

14.00

Lions strik

07. november

15.00-17.00

Søndagskaffe

10. november

10.00

Mandeklub

11. november

17.00

Sanggudstjeneste med fællesspisning

17. november

14.00

Kvindehøjskole

18. november

19.00

Meditativ dans

24. november

19.00

Fredslys

04. december

15.00

Julekoncert m. Laura Kjærgaard

05. december

15.00-17.00

Søndagskaffe

06. december

14.00

Lions strik

08. december

10.00

Mandeklub. Julefrokost

Uge 40

Minikonfirmanduge

Heidi Sørensen Freund
Kirkebogfører/begravelsesmyndighed
Præstegården · Tontoft 3 · 6430 Nordborg
tlf. 20 49 66 79 · hfr@km.dk
Mandag er fridag.
Sophie-Lønne Reil Hundebøll
Præstegårdsvej 1, Oksbøl · 6430 Nordborg.
tlf. 23 36 06 17 · sophu@km.dk.
Mandag er fridag.

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

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
tlf.40 82 30 62 · lorenzenanette@gmail.com

Lisbeth Simonsen · tlf. 50 62 43 20

Kirkekontor

Preben V. Jensen · tlf. 74 45 45 49

Tontoft 3A, 6430 Nordborg

KONTAKT

Sognepræster

Mandskoret

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 1. november 2021
for perioden december, januar, februar.
Deadline for første blad i 2022 er
1. februar.
Flere oplysninger findes på Nordborg
Kirkes hjemmeside: nordborgkirke.dk

Øvrige medlemmer: se hjemmesiden
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NORDBORG

OKSBØL

14.00 v. HSF – Særgudstjeneste 11.00 v. HSF
m. deltagelse af gospel-workshop

29.

Søndag

04.

Lørdag

05.

Søndag

11.00 v. SL

09.30 v. SL

12.

Søndag

17.00 v. HSF
– særgudstjeneste HØST

11.00 v. HSF

19.

Søndag

11.00 v. SL

09.30 v. SL

26.

Søndag

11.00 v. HSF

16.00 v. HSF – særgudstjeneste
HØST, med efterfølgende fællesspisning (tilmelding)

30.

Torsdag

03.

Søndag

14.00 v. SL – konfirmand
indskrivning

11.00 v. SL - Med deltagelse af
Nordborg gospelkor

10.

Søndag

11.00 v. HSF – Familiegudstjeneste m. minikonfirmander
og kor.

Kl. 9.30 v. HSF

17.

Søndag

09.30 v. SL
11.00 – tysk gudstjeneste v.
Cornelia Simon

Kl. 11.00 v. SL

24.

Søndag

11.00 v. HSF

09.30 v. HSF

31.

Søndag

16.00 v. SL – Musikguds
tjeneste

11.00 v. SL

7.

Søndag

14.00 Alle Helgen, v. SL+HSF

16.00 Alle Helgen, v. SL+HSF

11.

Torsdag

17.00 v. HSF – Sanggudstjeneste
m. kor og efterfølgende suppe i
sognegården (tilmelding)

14.

Søndag

Ingen gudstjeneste i
Nordborg – henviser til
Oksbøl

09.30 v. HSF
11.00 – tysk gudstjeneste v.
Cornelia Simon

21.

Søndag

09.30 v. HSF

11.00 v. HSF

24.

Onsdag

19.00 v. HSF – Fredslyset – Sct.
Georgs gildet

25.

Torsdag

13.00 v. SL – Adventsgudstjeneste
– Nordborg pensionistforening

28.

Søndag
– (1. s. i advent)

09.30 v. SL

Kl. 10.00 v. SL – Konfirmation i
Oksbøl (telegrammer kan afleveres i våbenhuset fra kl. 9.00)

Kl. 19.00 v. HSF – forklaringsgudstjeneste med konfirmandindskrivning

11.00 v. SL – Oksbøl-familiegudstjeneste med deltagelse af
børnekor fra Oksbøl friskole

HSF: Sognepræst Heidi Sørensen Freund · SL: Sophie-Lønne Reil Hundebøll
Evt. kirkekaffe annonceres ved gudstjenesten.
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