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HILSEN

Man kunne forestille sig en, der gerne ville
være et godt menneske, men godt kan tænke
dårligt om andre. Måske gør han alt det rigtige udadtil, men tænk, hvis det blev opdaget,
hvordan han i virkeligheden er indeni.

Hilsen fra sognepræsterne

Man kunne forestille sig en, der fortæller alle,
at hun har foretaget en livsstilsændring. Nu
står den på grønne smoothies om morgenen
og motion. Om aftenen kører hun i Netto
lige før lukketid og køber en æske flødeboller, som hun hugger i sig på vej hjem i bilen.
Frygten for afsløring kommer, når den, vi gerne vil fremstå som, og den, vi er, ikke
stemmer overens. Når vi skammer os
over sådan, som vi er inden i. Når vi
ikke kan leve op til vores egne idealer.
Hvis man er bange for sådan et afslørende: AHA! Så kan det være svært at lægge
sine våben fra sig. Skjold og sværd.

Læg dine våben
Jeg har lagt mine våben for dig
Både skjoldet og mit sværd
Jeg vil ikke bære våben mer'
Jeg har åbnet mit hjerte for dig
Det er sjældent at det sker
Så pas på, pas på, hvad du nu ser
Anne Dorthe Michelsen
Indgangen i kirken kalder vi også for våbenhuset. En forklaring på navnet lyder, at folk
hængte deres våben her, inden de gik ind i
kirken. Den holder ikke helt vand. Og så alligevel.
Når vi kommer i kirken bærer vi vores liv
med os. Vi har os selv med. Hele pakken. Vi
lægger vores våben og åbner vores hjerter. I
Anne Dorte Michelsens sang er der en frygt
for, hvad der så sker, når man lægger sine våben. Og stiller sig sårbar frem. ”Pas på, hvad
du nu ser”, synger hun. For hvad, hvis hun bliver set i al sin sårbarhed og al sin fejlbarlighed
og så bliver afvist?
Vi kan føle os kendt på den måde, at vi føler
os afsløret. Opdaget. Så der indgår en form for
AHA! i oplevelsen.
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Men der også en anden måde, vi kan føle os
kendt på. - Vi kan føle os kendt på den måde,
at vi føler os rummet. I Bibelen er der en fortælling om en kvinde, som møder Jesus ved
en brønd. Kvinden er samaritaner. Én, som
israelitterne ikke vil have noget med at gøre.
Og kvinden lever et, for den tid, syndigt liv måske er hun endda prostitueret.
Hun kender ikke den mand, hun møder, men
han kender tilsyneladende hende. Han ved,
hun er samaritaner, og han ved, hun har haft
mange mænd. Men det er hende, han beder
om vand. Gud opsøger i fortællingen den, ingen vil kendes ved og siger ”Jeg kender dig”.
”Jeg rummer dig”. Han kunne så nemt have
sagt ”AHA! Tænkte jeg ikke nok, du var prostitueret!” I stedet bliver det en konstatering.
Han ser hende, uden at finde nogen grund til
afsløring og aha.
Møder vi nogen, som kan rumme os i og med
vores fejlbarlighed og utilstrækkelighed, så
ved vi, at her kan jeg godt lægge både skjoldet
og mit sværd.

INFO

Det er det, der sker i kirken. Vi kommer sårbare, vores våben har vi ladet ligge udenfor. Vi
behøver ikke passe på, for vi er kendt, og det
endda lang tid før vi gik ind ad kirkedøren.
Og dér, midt mellem den, vi er, og den, vi gerne ville være, kommer Gud os i møde.
Jeres sognepræster

Fællesarrangement
for de 5 nordalsiske sogne i anledning af Genforeningen
Nordborg kirkes sognegård
Torsdag d. 31. marts 2022 kl 19.00 - 21.30
Om aftenens program:
Professor emeritus Martin Schwarz Lausten
fortæller om "Den kirkelige genforening". I
1920 blev de sønderjyske sogne, kirker og
præster en del af den danske folkekirke. Foredraget handler om nogle af de menneskelige
og administrative problemer, der kom til at
præge kirkelivet i Sønderjylland efterfølgende. Martin Schwarz Lausten er kendt som en
meget vidende og dygtig formidler.

Sognepræst Kitty Hovgaard, Egen kirke, præsenterer sange fra tiden omkring genforeningen samt sange om sønderjysk identitet, sange der selvfølgelig skal synges som fællessang.
Kitty Hovgaard er ligeledes aftenens "toastmaster".
Tilmelding og traktement:
Deltagelse i genforeningsarrangementet er
gratis, der er ikke forhånds-tilmelding.
De 5 nordalsiske sognes menighedsråd
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Påskens højtid
Et lille overblik over påskefortællingens drama
Palmesøndag 10. april – Jesus fejres som en
konge, da han ankommer til Jerusalem. Folkemængden hylder ham med palmegrene, og
der er store forventninger til ham.

ser stykker fra passionshistorien og solister
spiller musikstykker, der favner mørket, men
som også giver rum for håb og eftertanke. Andrea Brachwitz-Doll medvirker på violin.

Skærtorsdag 14. april – Jesus spiser det sidste måltid med sine disciple. Dette fællesmåltid er kilden til, hvorfor vi fejrer nadver i den
kristne kirke.

Påskesøndag 17. april - Lys og håb kommer
ind i fortællingen, da stenen foran gravhulen
er væltet bort. Lys strømmer ind i det mørke
rum og viser at døden ikke længere findes dér.
Jesus er opstanden og dødens magt er brudt.
Påskedag fejrer vi, at livet er større end døden.

I Nordborg er der efter gudstjenesten kirkekaffe i sognegården.
I Oksbøl er der lammespisning i konfirmandstuen (se annoncen om tilmelding)
Langfredag 15. april - Kirkeårets mørkeste
dag. På bare nogle dage har alle nu taget afstand fra Jesus, og selv hans nærmeste forråder
ham. Han dømmes til døden og bliver korsfæstet. Beskrivelsen af hændelserne Langfredag
kaldes Passionshistorien/Lidelseshistorien.
I år markerer vi Langfredag med en stemningsfuld liturgisk gudstjeneste: Præsten læ-

Begge gudstjenester markeres festligt med
flotte påskesalmer og trompetist Michael Mathiasen deltager.
2. påskedag 18. april - Maria Magdalene er
fortvivlet og græder ved den tomme gravhule.
Jesus taler med hende – og netop da han siger
hendes navn, så genkender hun ham. Hun går
tilbage til disciplene og fortæller om hans ord
til hende. Maria Magdalene er fortællingens
vidne på at Jesus er opstanden.
Gospelkoret medvirker ved dagens gudstjeneste.

Forårskoncert og fællesspisning
Nordborg kirke, tirsdag d. 5. april kl. 17.00
Medvirkende: Nordborg gospelkor og
Nordborg sangforenings mandskor
Kom og vær med til en festlig forårskoncert
med 2 af byens kor.
Efter Forårskoncerten er der aftensmad, da vi
afholder fællesspisning i sognegården.
Kuvertpris 50, - kr. som betales på dagen. Der
vil også kunne købes drikkevarer.
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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 d. 3. april.
Vel mødt til en hyggelig hverdagsaften sammen.

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 tirsdage i Nordborg Kirke.

DER SKER

Babysalmesang
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

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.
Det hele er ganske gratis, men tilmelding er
nødvendig.

Kunne du tænke dig at
synge i kor?
Alle børn og unge fra 3. Klasse og op, kan
komme og være med i vores kirkekor. Både
drenge og piger
Vi øver i Nordborg kirkes sognegård, torsdage kl. 15-16.15. 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.
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Kunst i Nordborg Sognegård
Vi udstiller billeder af kunstneren Inger
Dethlefsen i sognegården fra tirsdag den 1.
februar og indtil påske. I denne udstilling
viser jeg blandt andet en række billeder
med min familie og fra min barndom.
Herefter tager kunstneren Jan Esmann Spliid
fra Sønderborg over. Han kan træffes igennem påskeugen i Nordborg Sognegård fra
kl. 11 - 17. Jan Spliid arbejder med indfarvet
ægte bladsølv og billederne er inspireret af
naturen, religiøse motiver og ”fri leg”. Denne
gang er der også fremstillet smukke kobberkors, kunstkort, gåseæg med bladsølv, oliemalerier, akvareller samt mange andre spændende ting.

Oksbøl Kirke
Koncert med KLEZMERDUO
Oksbøl kirke den 11. maj kl. 19.00
Kom til årets koncert i Oksbøl kirke med
Klezmerduo. Duoen, som består af Henrik
Bredholt (sopransax, dulcimer, tuba, vokal) og Ann-Mai-Britt Fjord (harmonika,
percussion, vokal) regnes blandt landets førende fortolkere af den traditionelle jødiske
festmusik – klezmer.
Igennem mere end 30 år har duoen fordybet
sig i klezmermusikkens stemningsfulde og
livsbekræftende univers, som de formidler
med humor og smittende spilleglæde.
Fængende musik med rødder i Østeuropa,
som rummer længsel og smerte og samtidig
insisterer på håbet, glæden og festen.
Rigtig hjertelig velkommen!
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Fri entré

DET SKER

Lammespisning Skærtorsdag
Her i Oksbøl er det blevet en tradition, at
man samles til lammespisning i kirkens konfirmandstue umiddelbart efter gudstjenesten
Skærtorsdag
Gudstjeneste kl. 16.00 herefter lammespisning.
Menu: Lammesteg med tilbehør samt kaffe og
småkager, kuvertpris 130 kr. Der er et glas vin
/ en øl eller vand inkluderet i prisen

Tilmelding:
Man bedes tilmelde sig senest torsdag 7. april
til menighedsrådets formand Anne Marie
Hansen på mail: amhansen@hotmail.dk eller
telefon 20833859
Fællespisning gennemføres ved mindst 15 tilmeldinger
Oksbøl Kirkes menighedsråd

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

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

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

Tilmelding: til Heidi Sørensen Freund senest
d. 24. februar på e-mail: hfr@km.dk eller
telefon: 20 49 66 79

Onsdagsmøde i Oksbøl konfirmandstue
Onsdagsmøde 2. marts kl. 14.00 - 16.00
I Danmark har vi en folkelig fællessangtradition, som er ukendt i de fleste andre
lande. Vi har i "Højskolesangbogen" mere
end 600 sange som i dag finder anvendelse
i mange sammenhænge, flere af sangene er
blevet hvermandseje.
Mange af sangene er skrevet, før de fik deres
egen melodi, hvilket bevirkede, at de blev sunget på melodier, der lige var ved hånden. Eks.
blev melodien til "En svensk konstabel fra
Sverige" anvendt til såvel salmer som sange.
Men ved udgivelsen af "Folkehøjskolens Melodibog" fik de fleste af de sange og salmer,
som vi kender i dag deres egen melodi, så der
kom sammenhæng mellem digt og det musikalske udtryk.

Alle er velkomne til at høre om baggrunden
for den danske fællessang- tradition, det er en
interessant historie med mange aspekter.
Der skal naturligvis også synges!
Tidligere organist Ole Andersen fortæller.
Bemærk: Der er ikke onsdagsmøde i april.
Men vær opmærksom på mødet 31. marts i
Nordborg Sognegård om "Den kirkelige Genforening. Se annonce her i denne udgave af
Sognenyt.
Oksbøl Kirkes
Menighedsråd
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Tilbud fra de lokale foreninger
Hjortspring båden
Skal Tilia sejle igen?
Vi har i vort sogn et enestående klenodie,
som nu har eksisteret i 23 år. Det er Hjortspring båden Tilia, en kopi af en krigskano,
der blev brugt 300 år før vor tidsregning.
Tilia er bygget af lokale ildsjæle gennem 5
års frivilligt arbejde, den er vel vedligeholdt
og i sejlklar stand.

Det er det exceptionelle ved Tilia, at den
kan sejle – og sejle godt, hvis den har det
rette mandskab.

Men der mangler mandskab
Bådebyggerne fra år 2000 er blevet ældre
og lidt trætte. De er ikke i stand til at søsætte og sejle Tilia.

Jeg har selv været med flere gange – det er
en fantastisk oplevelse.

Man står ved en skillevej. Enten bliver Tilia
en museumsgenstand – og dem har vi
allerede rigeligt af – eller også kommer der
nye folk, der vil lære at sejle båden.
At sejle Tilia giver den unikke oplevelse af,
hvordan man i fjerne tiden rejste fra land
til land. Det er 100 gange bedre end at se
en død museumsgenstand.

Kan det være rigtigt, at der ikke findes de
20 friske mennesker på Nordals, der skal til
for at sejle denne enestående kulturskat?

Så meld jer til John Petersen,
(mail: kasserer@hjortspring.dk) og lad os
gå i gang med forberedelserne til sommerens togter.
Man kan også møde op til klubaftener,
hver tirsdag kl. 19-21 eller se på hjemmesiden hjortspring.dk
Hans Pors Simonsen

Kræftens Bekæmpelse
Kræftens Bekæmpelse på Nordals, søger indsamlere til søndag d. 3 april.
Har du lyst til at bruge et par timer alene eller sammen med en ven, så kan du melde dig på:
Indsamling.dk eller kontakte indsamlingsleder Gitte S Jensen på
mail: gittesjensen@bbsyd.dk eller på tlf. 20760849.
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Nordborghus

Den 9. marts kl. 19.00
Dilettant på Holm Sognegård

Selvom coronaen stadig ”forfølger os” er
aktiviteterne knap så ramte som tidligere.
Huset har da ikke været tvangslukket,
men vi håber på lidt mere liv omkring os.

Den 23. marts kl. 19.00
i Nordals Idrætscenter
Generalforsamling, derefter
underholdning med???
Den 21. april kl. 19.00,
i Nordals Idrætscenter
Sangaften med Vagn Porsmose
Tilmelding og nærmere information fås
ved Marie Foder mobil: 2462 5025
Den 5. maj kl. 08.00
Bustur til Tönning og Friedrichstadt
Tilmelding og nærmere information fås
ved Else Matzen mobil: 2426 3226
Gitte Uldall

DET SKER

Hjem & Kultur

Vi forventer at holde Sct. Hans Fest den
23. juni og gerne med samme gode deltagelse som i 2021.
Påskeudstillingsgruppen er reduceret,
men vi er begyndt og Nordborghus skulle gerne være med igen. Idrætscenteret
bliver igen en væsentlig del, omend i et
lidt reduceret omfang.
Vi holder generalforsamling den 31. marts
og her skulle vi gerne finde flere aktive
mennesker til husets drift!!
Hold øje med Ugeavisen og Dagsaviserne,
som vi gerne vil bruge til informationer.
Viggo Nielsen, tlf. 21 79 94 33.

Lions strik
07. marts. (tag selv brød med.)
04. april. (tag selv brød med)
02. maj. vi holder afslutning i
sognehuset Havnbjerg – vi giver kage.
Elly Hansen

Indkøbsbussen
Nordals
– Dækker hele 6430-området!
Har du - eller nogen du kender - brug
for transport og hjælp med at få foretaget
daglig indkøb?
Henvendelse til Mona Schmidt,
tlf. 40464767
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Lokalhistorisk forening
Generalforsamling: Vi forventer at den kan afholdes mandag den 28. februar 2022.
Igen vil det foregå i Nordals Idrætscenter. Mødeindkaldelse fremsendes om kort tid.
Årsskriftet 2021 som vi tidligere har skrevet om, kommer i forbedret kvalitet. Vi udleverer
hæftet i forbindelse med Generalforsamlingen. Hvis du ikke har mulighed for at deltage
omdeler vi hæftet til din privat adresse i postnummer 6430, så snart du har betalt kontingent. Har du bopæl udenfor 6430 sender vi pr post.
For ægtepar eller samlevende, tillader vi os kun at aflevere 1 styk. Har du imidlertid brug
for et eksemplar mere, så sig endelig til.
Vi ønsker dig god læsning.
Gunnar Dahl, Arkivleder & Kasserer
Nordborg Lokalhistoriske Arkiv

Nordborg
Pensionist forening
Den 10. marts
lottospil og kaffe kl.14.00
Den 21. april
lottospil og kaffe kl. 14.00
Den 12. maj
middag - kokkens overraskelse og
dessert, derefter kaffe og lotto kl. 12.00
Husk tilmelding til middag.
Datoerne i april og maj, er med forbehold da vi ikke har en aftale med Friends
der er lukket.
Lydia Stefansen,
tlf. 52 11 08 29
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Nordborg
Sangforenings
Mandskor
Vi har stadig et mandskor i Nordborg,
som trives i bedste velgående.
Der er øvedag hver
mandag kl. 19-21 med
dirigenten, Andrea Brachwitz-Doll.
Hvis du har kyst til at
synge med, kan du
henvende dig til
formanden,
Preben Jensen,
tlf. 74454549

Mandeklubben mødes normalt anden
onsdag i måneden kl. 10 i Sognegården.
Onsdag 9. marts: Claus Jørn Hjelm
– fortæller om Naturfotografi.
Onsdag 13. april: Bjarne Rasmussen
– fortæller om livet som købmand i Langesø.
Onsdag 11. maj:
Vi hører om Nordborg Mandskor.
Koret underholder og synger for til fællessang.
Onsdag 8. juni: Kleinbanen.
Kaffen koster 25 kr. Tilmelding ikke
nødvendig. Evt. spørgsmål, kontakt gerne
Børge Movild, tlf. 52 24 16 72.

Nordborg
Gospelkor

DET SKER

Mandeklub

– er igen i gang efter en ufrivillig pause
i november/december.
Vi øver igen med Stine Möglich på tirsdage i sognegården fra kl. 19.00 til 21.00
Vi er netop startet og inviterer nye medlemmer ind i koret, hvor vi uge efter uge
får fyldt energi på gennem den fælles,
rytmiske sang.
Det koster kun 300 kr. at være med, og
det er muligt at ”se os lidt an først”
Gå ikke glip af de smukke sange, som vi
også præsenterer for publikum, når vi er
klar med nye rytmer. Lisbeth Simonsen
(formand for NG) mobil 50 62 43 20.
(ingen sang i uge 7 og i påskeugen!)

Kvindehøjskolen
Viggo Nielsen fortæller om Nordborg før og nu.
Onsdag den 16.marts kl. 14.00 i Sognegården, Tontoft 3A
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 har en stor viden om udviklingen fra omkring
1100-tallet og frem til i dag, og er en fantastisk fortæller. Hvis mursten kunne tale, så kunne vi høre om forfærdelige og begivenhedsrige hændelser fra Nordborg slot og Nordborg
kirke, men så er det godt vi kan høre dem fra Viggo.
Den 18.maj kl. 14.00 vil sognepræst Sophie-Lønne Reil Hundebøll holde sit oplæg i
Kvindehøjskolen, som allerede omtalt i sidste kirkeblad. Sophie har i maj lovet at fortælle om ” Det lille hus på prærien” og om forfatteren Laura Ingalls Wilder, so med sit forfatterskab har skrevet sig ind i mange hjerter, børns såvel som voksnes.
Inger Dethlefsen vil holde oplæg i kvindehøjskolen 20.april kl. 14 i sognegården.
"Min vej til kunsten og baggrunden til motiverne på nogle af mine billeder."
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Dansk KFUK
i London og lidt mere
I efteråret 1975 boede jeg ca. 3 måneder på
Dansk KFUK i London. I daglig tale bare
K. Det fungerer som et ”home away from
home” – både dengang og i dag. Der er plads
til ca. 60 beboere, i dag både mænd og kvinder, unge og ældre – faktisk også som overnatningsmulighed for danske turister.
En dag sidst i juli tog jeg færgen fra Esbjerg til
Harwich og toget videre til London med min
propfyldte konfirmationskuffert. Jeg kom til
at bo på et tre-sengsværelse med egen håndvask, men dele bad med andre på gangen. Vi
blev meget hurtigt gode venner, og allerede
dag 2 blev jeg inviteret med til Primrose Hill,
hvor de andre havde planlagt at spille frisbee.
Det var tidens store hit – og en enorm billig
måde at få sig rørt på, når man nu var relativt
ubemidlet i London.
De piger, jeg boede sammen med, lavede tit
noget skrabsammen til aftensmad. Det var
billigere end K’s spisesal (og vi havde ikke
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adgang til køkken). Da pigerne opdagede,
at min bagage indeholdt store mængder af
strikkepinde, begyndte vi at riste pølser, lave
toast, varme alverdens halvfabrikata på vores
lille gaskamin i værelset. Aldeles usundt, men
temmelig hyggeligt og billigt.
K formidler også au pair jobs. Kort tid efter
ankomsten opdagede jeg, at 2 gamle skolekammerater på den måde havde fået job i
London og brugte K som mødested og fristed på friaftener. Vi genoptog selvfølgelig
kontakten. De danske piger, som fik au pair
jobs via K, fik en garanteret mindsteløn, som
vist dengang var på ca. 5,50 pund om ugen.
Et par schweiziske piger, vi lærte at kende fik
vist kun 3,50 pund, og det ville jo knap kunne
dække udgifter til toiletartikler.
En af mine roommates og jeg fik så hen på
efteråret mulighed for at leje en lille lejlighed
i nærheden. Ejeren af huset ville egentlig helst
ikke leje ud til kvinder, for de bruger for me-

get vand, men han kunne rigtig godt lide danskere, og det afgjorde sagen. Vi fik lejligheden.
Vi fik dog ikke at vide, at lejligheden et par
måneder forinden havde stået under 60cm
vand efter et skybrud. Den var fint sminket
op, men det viste sig, at der stadig var en del
fugtgener, og der fik jeg grundlagt en del års
tilbagevendende luftvejsgener i form af bronkitis og lungebetændelse. På arbejde sagde
de af og til: ”Listen to that girl, Now she has
that graveyard cough again.” Jeg fik min dyne
sendt fra DK, og det hjalp – lidt.
Julen nærmede sig. Egentlig havde jeg tænkt,
at jeg ville blive i London julen over og havde ikke bestilt ferie, men flere og flere af vennerne lavede andre planer, og så ville jeg også
hjem til jul. En kort ferie ganske vist, men det
blev en dejlig jul. Jeg skulle retur 2. juledag,
men så væltede det ned med sne. Min far var
slet ikke begejstret over at skulle køre mig
til Esbjerg til færgen, så det blev med tog fra
Sønderborg.
Pludselig, mens jeg sad i toget, kom jeg i tanker om, at nøglerne til lejligheden i London
ikke var med. På Kolding banegård ringede
jeg hjem, og mine forældre ville fluks sende
dem til min roommate, der selv skulle retur
nogle dage senere.
Da jeg ankom London valgte jeg at tage til huset, hvori lejligheden var, i håb om, at nogle
andre beboere kunne lukke mig ind ad hoveddøren. Hvis bare jeg kunne komme ind i
hallen, så kunne jeg jo ringe til ejeren og bede
om at låne en ekstranøgle. - Men nej. Alle var
på juleferie, så jeg gemte kufferten i en gammel kulkælder og gik op til K, hvor jeg blev
modtaget med åbne arme, te og småkager. Og
de havde plads til mig, så jeg hentede kufferten og flyttede ind på K igen.

første dage i januar, var der stormflod. Hun
havde en modbydelig rejse til Harwich, og
kom frem uden bagage, for færgen havde ikke
taget biler med ombord. En uges tid senere
kom nøglerne og hendes bagage dog frem.
I foråret 77 oplevede jeg igen K som vores
tryghedsbasis. En aften på vej i byen mødte vi
en af vore danske venner, som var på vej hjem
fra arbejde. Han ville lige hjem og smække
benene op og så støde til os senere, men det
gjorde han bare ikke. Det viste sig senere, at
der i hans lejlighed var defekte gasinstallationer. Dette i kombination med at vores ven
havde en ukendt medfødt hjertelidelse betød,
at han mistede livet. Han sov stille ind i døden.
K reddede os igen. Der blev arrangeret mindehøjtidelighed i krematoriet i Golders Green. Noget anderledes end i DK, for vi så faktisk kisten glide ind i et flammehav. Derefter
mindesammenkomst på K. Når man som 21
årig står i et fremmed land og mister en ven,
så er det godt at have K i baghånden. K må
også have været en kæmpe støtte for familien,
som vi andre jo ikke kendte.
Egentlig var det vist kun aftalen, at jeg skulle
være i London ca. 6 mdr, men jeg endte altså
med at blive der i 2 år. En helt fantastisk tid,
men jeg har det faktisk bedre med at bo på
landet i nærheden af skov og strand.
I dag bruger rigtig mange unge et år eller to
mellem gymnasie og studier på at rejse verden rundt (når corona ellers tillader det). For
50 år siden var et par år i England rigeligt med
eksotiske oplevelser.
Læs selv mere på www.kfuk.co.uk
Kirsten E. Meulengracht

Mine nøgler var jo sendt til Kolding til min
roommate, men da hun skulle retur en af de
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Kalender
DATO

TIDSPUNKT

ARRANGEMENT

01. marts

09.30

Babysalmesang, Nordborg kirke

02. marts

14.00

Onsdagsmøde, Oksbøl

09. marts

10.00

Mandeklub

16. marts

14.00

Kvindehøjskole

31. marts

19.00

Fællesarrangement de 5 nordalsiske sogne

05. april

17.00

Forårskoncert og fællesspisning

13. april

10.00

Mandeklub

14. april

16.00

Lammespisning, Oksbøl

20. april

14.00

Kvindehøjskole

11. maj

10.00

Mandeklub

11. maj

19.00

KLEZMERDUO, Oksbøl kirke

18. maj

14.00

Kvindehøjskole

08. juni

10.00

Mandeklub

KONTAKT
Sognepræster

Mandeklubben

Heidi Sørensen Freund
Kirkebogfører/begravelsesmyndighed
Præstegården · Tontoft 3 · 6430 Nordborg
tlf. 20 49 66 79 · hfr@km.dk
Mandag er fridag.

Børge Movild · tlf. 52 24 16 72

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

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

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

Kirkebladet er udgivet af

Nordborg Sogns Menighedsråd.
Ansvarshavende redaktør:
Hans Pors Simonsen. Indlæg sendes til:
hanspsimonsen@gmail.com
senest den 1. maj 2022
for perioden juni-juli-august.
Deadline for blad nr. 3 i 2022 er
1. august.
Kirkebladet bliver bragt til dig af
16 frivillige omdelere. Vi har en ledig
rute i Holm, henvendelse til redaktøren, hvis du har lyst til at tage en tur 4
gange årligt.
Flere oplysninger findes på Nordborg
Kirkes hjemmeside: nordborgkirke.dk

Øvrige medlemmer: se hjemmesiden
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NORDBORG

OKSBØL

27.

Fastelavnssøndag
v. HSF

11.00

14.00 Børnegudstjeneste med
tøndeslagning og fastelavnsboller.

06.

Søndag v. SL

11.00 Nordborg

09.30

13.

Søndag v. HSF

09.30 m. dåb

11.00

20.

Søndag v. SL

11.00

11.00 – tysk gudstjeneste ved
Cornelia Simon
14.00 – musikgudstjeneste m.
kirkekaffe (ændring fra sidste
kirkeblad)

27.

Søndag v. HSF

09.30

11.00

03.

Søndag v. SL

11.00.

09.30

10.

Palmesøndag v. HSF 09.30

11.00

14.

Skærtorsdag v. HSF

14.00 m. kirkekaffe

16.00 + fællesspisning (se
omtale i bladet)

15.

Langfredag v. HSF

09.30 – liturgisk gudstjeneste
(se omtale i bladet)

11.00 – liturgisk gudstjeneste
(se omtale i bladet)

17.

Påskesøndag v. SL

11.00 m. trompet

09.30 m. trompet

18.

2. påskedag v. SL

11.00 m. gospelkoret

Der henvises til Nordborg

24.

Søndag

10.00 Konfirmation v. SL

14.00 kirkekaffe v. HSF

01.

Søndag v. SL

09.30

11.00

08.

Søndag v. HSF

11.00 + dåb

09.30

13.

Bededag fredag v.
HSF

11.00 m. deltagelse af kor

Der henvises til Nordborg

15.

Søndag v. SL

09.30

11.00

22.

Søndag v. HSF

11.00

09.30

26.

Kristi Himmelfarts- 14.00 m. kirkekaffe v. SL
dag, torsdag

10.00 Konfirmation v. HSF

29.

Søndag v. SL

09.30

11.00

05.

Pinsedag søndag
v. SL

11.00 + trompet

09.30 + trompet

06.

2. pinsedag mandag

14.00 Nørreskoven – friluftsgudstjeneste for de fem nordalsiske
sogne

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

Grafisk Arbejde

FEB.

MARTS
JUNI

MAJ

APRIL

GUDSTJENESTER

DAG

