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Hilsen fra
sognepræsterne
Vi taler nogle gange om at give stene for 
brød: altså at give noget ubrugeligt i stedet 
for det folk i virkeligheden har brug for. 
Men skal lykken få plads mellem os, i det 
kedelige, daglige, umirakuløse liv, så er det 
måske netop det omvendte, vi skal huske på. 
At der i de stene, vi møder og som vi giver til 
hinanden, sagtens kan være brød. Eller rav. 

En historie om rav og mirakler
Det havde været rigtigt ravvejr. De ene stykke 
efter det andet fandt de, gemt i de små bun-
ker af tang og sand, som havet havde efterladt 
sig. Da de kom hjem, puttede de ravet i små 
flasker med vand i og stillede dem til pynt i 
vinduet. Når solen skinnede på dem, var det 
næsten, som om flaskerne lyste. 

Bedstefar så de lysende flasker. Sådan nogle 
skulle bedstemor også have. 

Han stod tidligt op om morgenen den næste 
dag. Og måske var det ravvejr. I hvert fald så 
han det ene stykke rav efter det andet. Der var 
noget, der var næsten sort og helt glat og blødt 
at røre ved. Og der var noget, som var nær-
mest hvidt og helt skarpt. Og der var en mas-
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se fine gule og røde og orange stykker. Snart 
havde Bedstefar en hel posefuld.

Derhjemme var familien samlet om bordet. 
Stolt gik bedstefar hen og hældte stenene ud 
midt mellem dem, så de rigtigt kunne kigge 
på hans fund. 

Familien kiggede på stenene. Så 
kiggede de på bedstefar. Han hav-
de ikke fundet ét eneste stykke rav. 
Kun sten. Runde og skarpe og gule 
og røde og hvide.  

Bedstemor smilede til Bedstefar. Og nænsomt 
tog hun de sten, han havde fundet. Hun kom 
dem i flasker med vand, og stillede dem ved 
vinduet. Når solen skinnede på dem, var det 
næsten som om flaskerne lyste. 

At finde ravet i stenen
Griber vi lejligheden i den andens begejstring 
og glæde over at bidrage med noget, til at tale 
ned eller op. Siger vi: de sten der! Ha! De er 
jo ikke en pind værd. Eller kigger vi på dem 
sammen. Beundrer, hvordan de glimter i so-
len, når den rammer dem. Siger, tak! Tænk, at 
du ville finde noget så fint! 

Paulus fortæller os, at vi skal iklæde os kær-
ligheden. Og det er en øvelse, man kan gøre 
hver dag. Sammen med sit tøj at iklæde sig 
den forventning, at andre kommer med det 
bedste for øje. 

Kan vi så blive såret? 
Kan vi så blive skuffet? 
JA!
Men langt værre er et liv uden rav og mirakler.

Jeres sognepræster
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Oplev Laura Kjærgaard (X Factor) i en hjer-
tevarm koncert med smukke julesange og 
salmer. Få en uforglemmelig oplevelse når 
hun folder sin skønne  stemme ud i vores 
flotte kirke i Nordborg.

Billetter koster 100 kr. og kan købes på: 
Billetto.dk eller i døren.

Luciadag er oprindeligt en fest for den ka-
tolske 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, børne-
haver og kirker.

Årets JulekoncertÅrets Julekoncert
i Nordborg Kirke
den 4. december kl. 15.00

Gudstjeneste med Luciaoptog
i Nordborg kirke den 12. december kl. 11.00

3. søndag i advent bærer vi lyset frem med 
Luciaoptog her i vores kirke.

Det er kirkens ungdomskor der vil gå optoget.

– med Nordborg gospelkor, når de giver 
julekoncert Tirsdag den 14. december
kl. 19.00 i Nordborg kirke.

De er klar til at synge både de traditionelle julesange og 
de glade jule-gospelsange, som vil få både sind og krop 
i julestemning. Der er sange på repertoiret som: ”Jingle 
bells”, ”Dejlig er jorden”, ”Joy to the world”, ”Silent night”, 
”En stjerne skinner i nat”, og mange flere.

Der er fri entré.

Kom i ægte julestemning
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Kirkens børnekor vil opføre et krybbespil for 
os, med sang og musik og alle karaktererne 
fra juleevangeliet. Der er både Maria, Josef, Je-
susbarnet, 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! 

Krybbespil
Den 23. dec. kl. 14.00 er der 
familiegudstjeneste i 
Nordborg kirke. 

Kom godt ind i det nye år – tag til nyt-
årsgudstjeneste i kirken nytårsaftensdag, 
hvor vi sammen kan mindes det gamle år 
og se frem mod det nye. Efter gudstjene-
sten er der kransekage og bobler for alle i 
våbenhuset.

Vel mødt den 31. december!

Nytårsfesten
begynder i
kirken
Gudstjenestetidspunkter:
Oksbøl kirke: 13.00
Nordborg kirke: 14.30

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 tirsdage i Nord-
borg 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.

Det hele er ganske gratis, men tilmelding er 
nødvendig. 

Babysalmesang i Nordborg kirke 
Vi starter op tirsdag d. 1. marts kl. 9.30.

Tilmelding sker ved henvendelse til kirkens 
organist: 
Stine Möglich, på Tlf. 2172 2124 eller
mail: stinemoglich@hotmail.com
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Oksbøl Kirke
Nytårsfesten
begynder i
kirken
Gudstjenestetidspunkter:
Oksbøl kirke: 13.00
Nordborg kirke: 14.30

1. søndag i advent
Velkommen til familiegudstjeneste i Oks-
bøl kirke, den 28. november kl.11.00.

1. søndag i advent er en helt speciel dag, for 
der begynder nedtællingen til en af de mest 
fantastiske dage på året! Nemlig juleaften. 
En af de måder vi tæller ned på er at tænde 
adventskransen. Vi venter og glæder os.

Det nyopstartede spirekor fra Oksbøl friskole 
medvirker med dejlige adventssalmer og 
sange.

Vil du være 
minikonfirmand?
Til minikonfirmand leger, synger, tegner, 
griner og går vi på opdagelse i livets store 
spørgsmål. Har I lyst til at være med?

Fra 16.-19. marts er der minikonfirmand-
forløb for børn på 3. klassetrin, som tilhører 
Nordalsskolen og Oksbøl friskole. Vi afslutter 
med en familiegudstjeneste d. 20. marts kl. 
14.00 i Oksbøl kirke. Forløbet vil foregå i 
Oksbøl kirke og konfirmandstue efter skole. 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

I det nye år vil elever og forældre få en 
indbydelse, hvor der står meget mere om 
forløbet.

Vi synger julen ind
Kom og vær med til en stemningsfuld aften 
onsdag d. 8. december kl. 19.00 i Oksbøl 
kirke. 

Vanen tro mødes vi i Oksbøl kirke og mær-
ker julestemningen brede sig, når vi tænder 
lys og synger julesange og -salmer. I år vil 
vi igen kunne glædes over Oksbøl Friskoles 
luciaoptog.

I den mørkeste tid 
tænder vi lys
Torsdag den 3. februar kl. 19 fejrer vi lysets 
tilbagekomst ved den årlige kyndelmisse-
gudstjeneste i Oksbøl kirke.

Få varmen i den kolde tid til en aftenandagt 
med musik og sang – og en kop kirkekaffe og 
en snak efterfølgende.

Fastelavn er mit navn!
Tag dit udklædningstøj på og kom og fejr 
fastelavn med os i kirken! 

Den 27. februar klokken 14.00 holder vi 
familiegudstjeneste i Oksbøl kirke. Her vil vi 
synge og høre historier.

Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden 
og byder på fastelavnsboller. Vi glæder os, til 
vi ses!

Tilmelding: til Heidi Sørensen Freund 
senest d. 24. februar på e-mail: hfr@km.dk 
eller telefon: 20496679
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PAK Landsbylaug blev grundlagt i januar 
2013, og PAK står for Pøl, Augustenhof og 
Købingsmark. 

Formålet med PAK Landsbylaug er bl. a. at 
have  et forum, hvor man kan samarbejde 
om alle emner af fælles interesse for lokal-
området. Lauget kan medvirke til at få ideer 
ført ud i livet og løse fælles udfordringer. 

Det kan f.eks. være et talerør for lokalom-
rådet, herunder enkeltpersoner, foreninger, 
virksomheder og lokale aktivitetsgrupper i 
forhold til offentligheden. (f.eks. Sønderborg 
Kommune, Region Syddanmark og Staten). 

Laugets formål er også at skabe samhørighed 
mellem de tre områder samt sikre en løbende 
dialog med Sønderborg kommune.

Mange ting er opstået gennem samarbej-
det de tre byer imellem. er er bl.a. lavet en 
blomstereng i Købingsmark i samarbejde 
med Købingsmark grundejerforening.                                                                                                              
PAK-haven, der ligger over for den nu ned-

revne Pøl Børnehave, er en af de større ting 
der er skabt i Lauget. Den bruges af mange 
forskellige. Især beboerne i Kirkeby har stor 
glæde af haven. Deres børn og børnebørn 
besøger haven, hvor der er en legeplads og 
fine grønne områder. Mange har hørt om 
shelteret, der bruges af alle aldersgrupper. 
Her kan man overnatte og lave bål. 

Under Corona blev haven også brugt af lære-
re og elever fra Nordals Skolen til undervis-
ning. Derudover går folk fra hele området en 
tur derover.

Vinterbaderne i Købingsmark er også glade 
for PAK, da de efter en årrække via PAK fik 
lavet “Svanen”, som er vinterbadernes hus. 
Her kan man klæde om og dyrke socialt 
samvær. Udvendig på “Svanen” hænger 
endvidere en hjertestarter, der serviceres og 
vedligeholdes af PAK.

Rundt omkring i Lauget er der opsat op til 
flere bord- og bænkesæt til fri afbenyttelse 
for områdets beboere og de mange turi-

Der er liv i sognets nordlige del!
Sommerfest med cykel ringridning
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ster, der nyder godt af det skønne Nordals.                                                                                                                     
PAK laver hvert år i april en fælles forårs-
rengøring af området, hvor der bliver samlet 
skrald og affald. Som regel er der en efter-
følgende komsammen ved “Svanen” med 
grillpølser. Om sommeren bliver der afholdt 
en sommerfest med fællesaktiviteter om ef-
termiddagen og fest om aftenen. Til jul er der 
et fint arrangement, hvor der bliver hygget 

Hjortspringbådens laug har nu igen - efter 
coronaen – medlemsaften på tirsdage fra 
18.30– 21, hvor man er velkommen til at kig-
ge ind, prøve kræfter med og se, hvad der er 
gang i. Få en snak om båden og jernalderen, 
hvor dygtige håndværkere skabte den enestå-
ende båd med få jernredskaber, knofedt og 
faglig indsigt. Tag evt. del i rekonstruktion af 
et prøvestykke, der skal have fornyet linde-ba-
sten, som holder båden sammen.

Lauget har også lagt planer for en række hi-
storiske arbejdslørdage i foråret, hvor man 
kan komme og blive introduceret til for-
skellige håndværk, som jernalderkvinder og 
-mænd måtte mestre for at få tøj på kroppen, 
sko på fødderne og træredskaber til bådene.
Så plantefarvning, læderarbejde, arbejde i træ, 

mad over bål, vævning m.m. kan indgå i dage-
nes aktiviteter. Man betaler for materialer og 
undervisning. (der er rabat for medlemmer), 
og får i tilgift viden om en fremmed tid 2300 
år tilbage, og viden om Hjortspringbåden 
Tilia, krigskanoen som blev fundet på Als og 
som vidner om stridigheder, sejr over fjender 
og alsingernes tro på deres guds beskyttelse 
gennem ofring af kostbare gaver.

I martsnummeret af Kirkebladet for Nord-
borg vil man kunne læse om konkrete datoer 
m.v. for afviklingen af jernalder aktiviteter i 
Holm, Dyvigvej 11.  Se også Hjemmesiden for 
åbningstider i lauget: Hjortspring.dk.

Lisbeth

med juledekorationer og æbleskiver.
Skulle du have ideer til noget vi sammen 
i PAK kan arrangere, lave eller afholde, da 
kontakt os meget gerne. Vi afholder også vor 
årlige generalforsamling i februar, hvor alle 
er velkomne. 

Karen Jørgensen.

Hjortspringbåden

Vil du vide mere om PAK landsbylaug, kan du kigge på hjemmesiden: 
www.nordals-landsbylaug-pak.dk og www.facebook.com/groups/1302603153431863
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Hjem & Kultur

Onsdag den 26. januar 2022 kl. 19.00, Nordals Idrætscenter
Marie Holm Laursen – pigen med knogler af glas – holder foredraget ”Sæt turbo på livs-
glæden”. Marie er født med en svær form for knogle-skørhed, og har haft ca. 500 brækkede 
knogler og var i 2013 tæt ved at miste livet. Hun vil fortælle om, hvordan du kan opnå mest 
mulig livsglæde i det liv, vi har nu og her.

Onsdag den 23. februar 2022 kl. 19.00, Nordals Idrætscenter
Foredrag ved Trine Eriksen Schøler fortæller om 20 år som dansker i udlandet. Foredraget 
tager udgangspunkt i en udstationering i Finland i 1997 og efterfølgende 18 års ophold i 
Singapore og Filippinerne, og hvordan det er at vende ”hjem”.

Pris 100 kr. incl. Kaffe og kage, - ikke medlemmer 150 kr.
Husk tilmelding til Marie Foder mob. 2462 5025 senest 4 dage før hvert arrangement

Datoer for Lions` strik i 2022

Mandag d. 10 januar 2022
Mandag d. 7 februar 2022
Mandag d. 7 marts 2022
Mandag d. 12 april 2022
Mandag d. 2 maj 2022

Alle dage kl 14.00 - 16.00. Sognehuset, Skolevej, Havnbjerg
Ønskes kørsel ring til Elly Hansen, mobil 6167 0981

Elly Hansen

Tilbud fra de lokale foreninger

Stol på motionen

Stol på motionen er et tilbud til mindre mobile ældre. Motionen foregår på de kommunale 
dagcentre rundt i kommunen og i enkelte boligområder.

Formålet er at styrke den fysiske funktionsevne.
Nordals Idrætscenter  alle tirsdage kl. 10.30
Kontakt: Jytte Heeb tlf. 21458672, mail e.j.heeb@gmail.com 
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Tilbud fra de lokale foreninger
ÆldreSagen 

Nordals har følgende at byde på i december, januar og februar
Yderligere information og tilmelding på bookingsiden: www.aesnordals.dk

1. december kl. 10.00 - 13: Juletur i Nørreskoven. Sted: Jagthytten ved Nygaard.
Vi går en tur i skoven og samler pynt til årets dekoration.
Birgit Duus - tidligere “Blomsterværkstedet” - demonstrer og deler sine erfaringer med os.
Kl. 12.00 serveres der æbleskiver. 

10. januar: Spis sammen - klar suppe. Kl. 18.00 i Nordals idrætscenter.

19. og 26. januar kl. 10.00: Nødsituationer og hjerteløbere.
Jens P Ryborg fortæller om livreddende førstehjælp, hjerte- lungeredning og brug af hjertestarter.

19. januar foregår det i Aktivitetscenter Guderup.

26. januar gentages det i Nordals idrætscenter.

7. februar: Spis sammen Kartoffelsuppe. Kl. 18.00 Nordals idrætscenter.

24. februar: Foredrag med jurist Gitte Clausen, ÆldreSagen
– om økonomi, livstidstestamente, arv, tilskud og fuldmagter. Kl. 14 i Nordals idrætscenter 

Nordborg pensionistforening

Torsdag den 25. november – Adventsgudstjeneste, Nordborg kirke kl. 13.00,
derefter kaffe i Sognehuset.

Torsdag den 9. december – Julefrokost, musik ved Dusko, forskellig underholdning, kaffe 
og småkager.

Torsdag den 13  januar – lottospil  og kaffe.

Torsdag den 27. januar – Ordinær generalforsamling, forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen skal være formanden i hænde 1 uge før, minilotto og kaffe.
Lydia Stefansen, Nordborg pensionistforening.
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INDKØBSBUSSEN NORDALS
– dækker hele 6430-området

Har du - eller nogen du kender - brug for transport og hjælp med at få foretaget 
daglig indkøb?

Vi er en flok frivillige, der kan tilbyde at hente dig derhjemme i mini-bus og køre dig til enten 
Kvickly i Nordborg, Fakta i Havnbjerg eller Super Brugsen i Guderup (alt efter hvor du bor), 
og vi kører hver tirsdag formiddag.

Vi kan hjælpe dig i butikken med at finde varerne, få dem pakket og bragt ud i bussen. Når 
du er færdig med indkøbene er der mulighed for at få lidt snak og samvær, mens vi venter på 
bussen igen kan køre dig hjem.

Er du interesseret, så kontakt os på mobil nr. 40 46 47 67 (Mona Schmidt) og hør nærmere.

Nordborghus

Generalforsamlingen resulterede i 
en beskeden bestyrelse på 3 personer 
(mod normalt 7), så det er meget op ad 
bakke for dem.

Det blev til en velbesøgt Modeopvisning 
midt i oktober, som gennemførtes til 
alles tilfredshed.

De faste aktiviteter er godt i gang, og vi 
håber at blive fri for videre indgreb.

Vi kan glæde os over ændringerne om-
kring os. Søparken har nu tiltrukket mange 
besøgende og der er jævn trafik på broen 
og i parken. Selv ænderne har lært noget, 
nemlig at de skal op på broen og følge gæ-
sterne, så der måske falder en godbid af!

Jeg medsender de bedste jule- og nytårs-
hilsener til læserne.

Viggo Nielsen tlf. 21 79 94 33.

Mandeklub

Mandeklubben mødes normalt anden 
onsdag i måneden kl. 10.00.

Onsdag 8. december kl. 11: Julefrokost 
– med medbragte retter. Heidi S. Freund 
medvirker. Tilmelding nødvendig.

Onsdag 12. januar: Hans Pors Simonsen: 
30 års samarbejde med lokale ildsjæle i 
Tanzania.

Onsdag 9. februar: Jan Hansen:
Livet på et sindssygehospital i sidste 
århundrede.

Onsdag 9. marts: Claus Jørn Hjelm, 
Broballe: Naturfotografi.

Kaffen koster 25 kr. Tilmelding ikke 
nødvendig. Evt. spørgsmål, kontakt 
tlf. 52 24 16 72.
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Kvindehøjskolen i det nye år

Da vi har valgt ikke at konkurrere med travlheden i december, er vores næste træf i kvin-
dehøjskolen lagt som...

NYTÅRSKUR onsdag den 12. januar kl. 14.00 i Nordborg Sognegård
En NYTÅRSKUR, hvor vi fejrer det nye år med bobler og kage, samtidig med, at vi bruger 
eftermiddagen på at høste ideer til, hvad vi skal kaste os over senere i foråret! Så kom og del 
dine ideer og vær med til en festlig ”komsammen”, hvor vi kan drømme lidt og få inspira-
tion til, hvad der kunne være spændende at se og høre i ”- højskolen” i det nye år – i marts, 
april og maj 2022 – Det annonceres i næste nummer af Kirkebladet.

Onsdag 9. februar kl. 14.00 i Sognegården
Her har pastor Sophie-Lønne Reil Hundebøll lovet at fortælle om ”Det lille hus på præri-
en” og om forfatteren Laura Ingalls Wilder, som med sit forfatterskab har skrevet sig ind i 
mange hjerter, børns som voksnes.

Nordborg Gospelkor

Vi starter igen den 18. januar og øver i sognegårdens store sal, Tontoft 3A.

Er du til sang, rytme og musik, så kom og få ny energi sammen med 25 -30 andre. Alle er 
velkomne til at komme og aflægge et besøg, før man bestemmer sig for at slippe de 300 kr., 
det koster at være med.

Vi øver på tirsdage kl. 19.00 - 21.00 og ledes af vores dygtige og påhitsomme dirigent Stine 
Möglich, der varmer kroppe og stemmer op på utallige og overraskende måder:-)

Onsdagsmøder i februar / marts 2022

Onsdag 9. februar kl. 14.00 - 16.00
Sognepræst Casper M. Rojahn, Svenstrup Kirke kommer og fortæller om et spændende 
emne: Mormonerne i USA. Mødet afholdes i Oksbøl Kirkes konfirmandstue. Der vil som 
sædvanlig være kaffebord midtvejs i foredraget.

Onsdagsmøde 2. marts kl. 14.00 - 16.00
Program for dette møde vil blive annonceret i næste nr. af Sognenyt.

Alle er velkomne – Oksbøl Kirkes menighedsråd
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Julehjælp
I julen deler vi glædens forventninger 
om både at give og modtage.

Forskellige årsager kan bevirke, at man 
ikke kan give sine børn den gode ople-
velse, som kammeraterne får og fortæller 
om. Derfor kan det være rart med lidt 
hjælp udefra.

Hvis du er værdigt trængende og bosat 
i Nordborg eller Oksbøl sogn, kan du 
senest onsdag 8. december søge om jule-
hjælp i Nordborg-Oksbøl pastorat. 

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 
pastorats hjemmeside. 

Det udfyldte skema afleveres i sogne-
præsternes postkasse v. enten Oksbøl 
præstegård eller Nordborg præstegård. 

Præsterne behandler ansøgningerne og 
har tavshedspligt.

Fra den 15. december vil du få at vide, 
om du er blevet indstillet til julehjælp.

Nordborg Sogns menighedsråd
– har med virkning fra det nye kirkeår konstitueret sig som følger:

Alle er velkomne og vi mødes fra klok-
ken 15:00 til 17:00.

Vi serverer kaffe og kage. 
Det koster Kr. 20,- pr person.

Det bliver nedenstående datoer:
•  5. dec. 2021 – tilmeldingsfrist 1. dec.
•  9. jan. 2022 – tilmeldingsfrist 3. jan.

Tilmelding:
Eva Sarsgaard tlf. 61 67 31 04
 
Med venlig hilsen

Jette Thomsen
Eva Sarsgaard

– Et godt tilbud.

Søndagskaffe i 
Sognegården

Formand: ...................... Lisbeth Simonsen
Næstformand og kasserer: Børge Movild

Kirkeværge: ...................... Inger Andersen
Kontaktperson: .................... Eva Sarsgård
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Jeg var på farten i min gamle Plymuth med 
overdrive. Havde luftmadras bag i bilen, så jeg 
kunne overnatte hvor som helst uden udgift. 
Mad kunne købes billigt i små supermarkeder 
og benzin var også ret billig. Så jeg var på vej 
tværs over USA i en månedstid. Det største 
problem var det sociale. Lidt snak kunne det 
blive til ved tankstationer og butikker, men 
ellers var der ingen at tale med. Radioen hav-
de gode programmer, men den menneskeli-
ge kontakt var svær at undvære. Det hændte, 
når man tog mod til sig, at man kunne få en 
samtale med ukendte i gang, men det hørte 
til sjældenhederne. Men som helhed gik det 
ganske godt – indtil!

Det begyndte som en svag ømhed ved en 
kindtand. Indimellem regulær tandpine, som 
dog forsvandt igen. Jeg tænkte: 
’Det går over! Jeg har ikke råd til tandlæge i det-
te land, hvor al behandling skal betales kontant’. 

Så jeg holdt ud i flere dage, men efterhånden 
blev det uudholdeligt – dag og nat. Jeg kom 
til en lidt større by og holdt øje med skiltene 
– men ingen tandlæger at se. Jeg spurgte om 
vej hos en fredsommeligt udseende amerika-
ner og fik angivet en retning med en masse 
højre-venstre sving. Det førte ikke rigtigt til 
noget, men næste gang jeg spurgte, var jeg 
mere heldig. 

’Rigth around the corner and on your left’, var 
svaret og det svarede overraskende nok til vir-
keligheden. Der var ganske rigtigt et lille skilt, 
men hvordan ville man blive taget imod, når 
man kom uden aftale?  Jeg kom ind i et vente-
værelse med et par ventende. Det var sidst på 
dagen og sikkert snart lukketid. Der var ingen 
sekretær, tandlægen kom bare frem i døren 
og kaldte næste patient ind. Det var tydeligt, 
at han havde været i gang i mange timer, han 
så ret udslidt ud. Da det blev min tur, lænede 

han sig op ad dørstolpen og sagde:
’Nå, og hvor kommer du så fra?’.

Det kunne åbenbart ses på lang afstand, at jeg 
ikke var amerikaner. Jeg forklarede om min 
oprindelse og at jeg var landarbejder på far-
ten. Og om min uudholdelige tandpine. Må-
ske fik jeg også sagt lidt om mine begrænsede 
midler.  Men tandlægen sagde blot:
’Kom ind og lad os se på det’.

Det viste sig desværre at være et større hul, 
der krævede rodbehandling. Så jeg var bange 
for, at det kunne koste en månedsløn – eller 
mere. Det tog sin tid, der var kun tandlægen, 
så han skulle selv blande fyldmaterialet. Helt 
smertefrit var det heller ikke, så jeg var ret 
omtumlet, da jeg var færdig. Og jeg frygtede 
det værste. Hvis jeg nu ikke havde penge nok 
til betalingen, hvad ville konsekvenserne bli-
ve? Kunne man ende i gældsfængsel? 

Jeg ventede i spænding på lægens udspil. Men 
han gav mig blot et træt smil og sagde:
’Her holder vi af at behandle vore gæster godt, 
så det er uden beregning’.

Så ønskede han mig fortsat god tur og vi tog 
afsked. Jeg nåede slet ikke at få givet udtryk 
for min taknemlighed. Men jeg havde fået en 
lektion i venlighed og hjælpsomhed i Guds 
eget land.

hps

Tandpine



Kalender
DATO TIDSPUNKT ARRANGEMENT
04. december 15.00 Julekoncert

05. decenber 15.00-17.00 Søndagskaffe

08.december 24.00 Julehjælp ansøgning

08. december 11.00 Mandeklub, julefrokost

08. december 19.00 Syng julen ind i Oksbøl Kirke

14. december 19.00 Gospel julekoncert

23. december 14.00 Korpigernes Krybespil i Nordborg Kirke

09. januar 15.00-17.00 Søndagskaffe

12. janoar 10.00 Mandeklub

12. januar 14.00 Kvindehøjskole

03. februar 19.00 Vi tænder lys, Oksbøl Kirke

09. februar 10.00 Mandeklub

16. februar 14.00 Kvindehøjskole

27. februar 14.00 Fastelavn, Oksbøl Kirke

01. marts 9.30 Babysalmesang, Nordborg Kirke

09. marts 10.00 Mandeklub

uge 11 Minikonfirmanduge i Oksbøl

14
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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. 

Sophie-Lønne Reil Hundebøll 
Præstegårdsvej 1, Oksbøl · 6430 Nordborg. 
tlf. 23 36 06 17 · sophu@km.dk. 
Mandag er fridag.

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

Kirkesanger
Annette Lorenzen
tlf.40 82 30 62 · lorenzenanette@gmail.com

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

Næstformand og kasserer: Børge Movild
tlf. 52 24 16 72 · bmovild@icloud.com

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

Kontaktperson: Eva Sarsgård 
tlf. 61673104 · eva@sarsgaard.dk

Øvrige medlemmer: se hjemmesiden 

Mandeklubben
Børge Movild · tlf. 52 24 16 72

Lionsstrik
Inge Kjærsgaard Jensen · tlf. 24 65 82 14

Støtterne/Vågekoner   
på Nordals 
Anna Elisabeth Aagaard · tlf. 26 17 35 03      

Hjælpende Hænder 
udfører opgaver i hjemmet, som du eller din 
ægtefælle selv tidligere kunne klare.  
Arne Pedersen, tlf. 26 16 64 64  
mandag eller onsdag mellem kl. 10 og 12.

Gospelkoret
Lisbeth Simonsen · tlf. 50 62 43 20

Mandskoret
Preben V. Jensen · tlf. 74 45 45 49

Kirkebladet er udgivet af  
Nordborg Sogns Menighedsråd.
Ansvarshavende redaktør:  
Hans Pors Simonsen. Indlæg sendes til:
hanspsimonsen@gmail.com 
senest den 28. januar 2022  
for perioden marts, april, maj.
Deadline for blad nr. 2 i 2022 er
1. maj.

Flere oplysninger findes på Nordborg 
Kirkes hjemmeside: nordborgkirke.dk
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HSF: Sognepræst Heidi Sørensen Freund · SL: Sophie-Lønne Reil Hundebøll
Evt. kirkekaffe annonceres ved gudstjenesten.

DAG NORDBORG OKSBØL
N

O
V

. 28. Søndag,
1.s.i Advent v. SL

9.30 11.00 Familiegudstjeneste med 
Oksbøl Friskoles spirekor
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05. Søndag,
2.s.i. Advent v. HSF

11.00 14.00 De 7 læsninger med 
konfirmander og gospelkor

08. Onsdag, v. SL 19.00 Syng Julen ind
12. Søndag, 

3.s.i. Advent v. SL
11.00 Med Lucia-optog Ingen tjeneste i Oksbøl

19. Søndag, 4.s.i.  
advent v. HSF

9.30 11.00

22. Onsdag, v. HSF 10.45 Julegudstjeneste på Tangshave
23. Torsdag, v. SL 14.00 Korpigernes Krybbespil

24. JULEAFTEN 13.30 v. HSF
15.30 v. SL

13.30 v. SL
15.30 v. HSF

25. Lørdag, JULEDAG 
v. HSF

Kl. 11.00 m. FDF-blæserne 9.30

26. Søndag, 2. Juledag 
v. SL

Ingen tjeneste i Nordborg 11.00

31. Fredag, Nytårs-
gudstjenester v. SL

14.30 13.00
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02. Søndag, Hellig-
trekongers v. SL

11.00 Ingen tjeneste i Oksbøl

09. Søndag, v. HSF 9.30 11.00 
16. Søndag, v. SL 9.30

11.00 Nordborg: Tysk gudstje-
neste v. Cornelia Simon

11.00

23. Søndag, v. HSF 11.00 m. kirkekaffe 9.30
30. Søndag, v. SL 11.00 Ingen tjeneste i Oksbøl
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03. Torsdag, v. SL 19.00 Kyndelmisse m. kirke-
kaffe

06. Søndag, v. HSF 9.30 11.00
13. Søndag, v. HSF 11.00 9.30
20. Søndag, v. SL 9.30 11.00
27. Fastelavnssøndag, 

v. HSF
11.00 14.00 Børnegudstjeneste med 

tøndeslagning & fastelavnsbol-
ler (tilmelding)
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06. Søndag, v. SL 11.00 m. kirkekaffe 9.30
13. Søndag, v. HSF 9.30 11.00
20. Søndag, v. SL 11.00 11.00 Tysk gudstjeneste v. 

Cornelia Simon
14.00 Familiegudstjeneste med 
minikonfirmander


