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I regn og slud  
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Hilsen fra sognepræsterne

Det er forår, det er tiden for de store fester,  
tiden for konfirmationerne og bryllupperne, 
og det er også tiden for de store højtider i kirken.
Påsken er kommet og gået, Kristi Himmelfart 
og pinsen er lige rundt om hjørnet, og efter 
pinsen venter den dejlige, langsomme sommer 
os.

Selv plejer jeg i virkeligheden at sige at efter- 
året er min yndlingstid på året. Der er  
noget mørkt, romantisk og storslået over 
efteråret, med dets tiltagende mørke, regn, 
blæst og knitrende blade. Efteråret dufter 

godt, og det lokker med ild i brændeov-
nen, romaner og stearinlys i vinduerne, 

og hvad mere kan man egentlig  
ønske sig!

Men så bliver det forår, og det er som 
om, varmen og lyset og lydene fylder ver-
den med glæde og energi. Der er noget 

overraskende over foråret, som når man 

H
ILS

E
N vågner til solskin efter ugers gråvejr og regn 

og opdager, at man er gladere uden egentlig 
at have tænkt over, at man manglede noget på 
gråvejrsdagene.

Den fornemmelse. - Præcis den erfaring af, at 
en blå himmel og en solstribe på gulvet kan 
løfte overskud og glæde til nye højder inden i 
os er noget af det, som forårets fester handler 
om. For kirken og ordene i kirken får først for 
alvor værdi, når vi kan mærke det i vores eget liv.
Og det kan lyde så fjernt, at vi fejrer, at Hellig-
ånden kommer i pinsen eller at Kristus sejrede 
over døden i påsken, måske kan det endda 
virke lidt fjernt, når vi siger ja i kirken til vores 
egne fester. For hvad betyder det, at lade troen 
på Gud være en del af vores liv?

Ja, det behøver slet ikke at være svært at  
svare på!

I dag på en torsdag i april i strålende sol kan 
jeg beskrive det at have tro i mit liv som et 
forår eller en blå himmel efter regn. – Ikke 
som solstrålen eller foråret i sig selv, men i 
det, det gør ved mig.

Det er fornemmelsen af at få noget føjet til, 
at få en glæde og et overskud, jeg ikke selv 
vidste, at jeg manglede, før fugle- 
fløjt og solstrejf viste mig, at 
der er noget udenfor mig, 
der vil mig noget godt. 

At der er en Gud, der over-
rasker og fortæller mig at 
selvom efteråret og vinteren 
har givet mig mange gode timer, 
så er det nu tid til at komme ud og tid til at 
fejre foråret, solen og festerne, der venter os.

Jeres sognepræster

Arrangementet finder sted lørdag den 17. 
september med afgang fra Sognegården  
kl. 9.30. Efter at vi har fundet vores pladser i 
bussen eller har fundet en lille rasteplads, vil 
der blive budt på 
en hurtig kop kaffe 
og et rundstykke, 
derefter går turen 
mod Haderslev, 
hvor vi skal sejle 
med fjordbåden 
Helene, som vil 
sejle os til Årø. På 
den 1½ time lan-
ge overfart vil der 
blive serveret en 2 
retters middag be-
stående af dansk 
hakkebøf og fløde- 
rand med frugter.

Årø – Lillebælts perle!
Nordborg menighedsråd arrangerer som tidligere  

en sensommer udflugt for menigheden.  
Turen vil i år gå til Årø.

Lørdag den 17. september 2022 kl. 9.30 - 17.50

Forårstanker

Pris: 300 kr. pr. deltager, som skal betales i kontant i bussen.

Tilmelding: Inger Andersen på telefon 74451172 mellem kl.  
17.00 og 18.00 inden den 20. august. 

Først til mølle: Der er kun plads til 52 i bussen, så vent ikke  
for længe med tilmelding.

Kl. 13.30 ankommer vi til Årø, hvor bussen 
venter på os, her får vi en lokal guide med, 
som vil fortælle om øen, og hvor vi bl.a. skal 
se fuglereservatet, Årø vingård og fugletårnet, 

denne tur vil vare ca. 
1½ time. Turen slut-
ter på Brummers-
gård, hvor der vil 
blive serveret kaffe 
og kage.

Kl.16.20 skal vi sid- 
de i bussen igen, for 
at sejle tilbage med 
Årø færgen. Vi for- 
venter at være til- 
bage i Nordborg  
igen kl. 17.50.

På turudvalgets vegne  
Inger, Jette og Per
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Kort sommerlys musikguds-
tjeneste for hele familien 
med efterfølgende fælles-
spisning m.m. i haven 
omkring præstegården

Kl. 17.00 - 17.30 holdes en kort 
familiegudstjeneste i kirken ved 
sognepræst Heidi  Freund Sørensen 
og Stine Möglich ved kirkens orgel.  

Umiddelbart efter gudstjenesten indbydes 
til samvær i præstegårdshaven, hvor vi 
forventer at slutte senest ca. 19.30 Her kan 
man nyde  medbragt mad og drikke. Der 
er dog mulighed for at købe øl og vand. 
Husk spisegrej. Menighedsrådet er vært 
ved kaffe og kage.

Danmarks ældste swingkvartet
Under spisningen, der som sidste år 
finder sted i Else og Knuds festtelt, 
underholder Danmarks ældste swing-
kvartet med svingende ørehængere, 
ligesom organist Stine Möglich vil  
akkompagnere til fællessang.

Tag børn og børnebørn med
For børnene er der skattejagt, stopdans og 
slushicemaskine, er der enkelte børn, der vil 
have afprøvet deres X-factor kan man melde 
sig hos orkestret, der akkompagnerer til  
Albertes "Nu flyver fuglene igen" 
Øv hjemmefra.

Alle er velkomne

Oksbøl Kirkes menighedsråd

Sommeraften

Hvornår:
2. pinsedag mandag d. 6. juni 2022 kl. 14.00

Hvor:
Ved den gamle skovfogedbolig Nygård, 
Nørreskovvej 41 i Nørreskoven

Om Friluftsgudstjenesten:
Præster & organister fra de 5 nordalsiske 
sogne medvirker

Medbring:
Medbring evt. klapstol eller tæppe.  
I begrænset omfang er der stole på stedet.

Traktement:
Efter gudstjenesten er der gratis kaffe & kage

Årets Arrangør: 
Havnbjerg Sogns Menighedsråd 

Friluftsgudstjeneste
for de fem nordalsiske sogne på Nygård i Nørreskoven

Kom og vær med til at fejre foråret og somme-
ren med vore smukke sange fra højskolesang-
bogen! Vi inviterer i år på en ønskekoncert, vi 
alle kan deltage i under kyndig, musikalsk ledel-
se af organist Stine Möglich Mathiasen

MENIGHEDSRÅDET byder på kaffe og kage 
og en beretning om, hvordan rådet arbejder 
med kirkens sager, hvordan økonomien ser ud 
på kort og længere sigt, og hvad vi i rådet finder 
væsentligt at understøtte. 

Og efter ord om kirken og rådets arbejde  
afrunder vi med mere sang at gå hjem på.

Alle er meget velkomne.  

Med venlig hilsen Lisbeth Simonsen (fm for MR).

Menighedsmøde og syng sammen 
I Nordborg Sognegård torsdag den 9.juni kl. 19.00

Sognegården er primært til  
kirkens arrangementer og  
kirkens personale.  Dog kan den  
bruges til private formål for værdigt  
trængende. 

Henvendelse til Inger Andersen  
Tlf.: 74 45 11 72 / 51 54 11 72.

Menighedsrådsmøder:  
15. juni kl. 10.00 i Nordborg Sognegård
17. august kl. 10.00 i Nordborg Sognegård  

Alle er velkomne!

INFO

Tilmelding:  
Heidi Sørensen Freund
Telefon 20496679 eller  
Mail hfr@km.dk senest 11. juni.

Torsdag 16. juni kl. 17.00  i Oksbøl Kirke  
og præstegårdshave
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Lone Schultz 
Jeg hedder Lone Schultz og blev ansat som 
gartnermedarbejder, jeg startede her den 
1.3.2022.

Jeg har været på Danfoss næsten 28 år, og nu 
skulle der ske noget nyt, da min afdeling flyt-
ter til Kina, så jeg valgte at ville ud og arbejde 
i det grønne, og det blev her på Nordborg Kir-
kegård. Jeg var heldig at få nyt arbejde, det er 
jeg meget glad for.

Jeg er gift med Haban (Hans) og vi har 2 
drenge, svigerdatter og et barnebarn som er 
17 mdr. Min fritid bliver brugt på min hund 
og så familien og vores hus og have.

Rasmus Toft 
Jeg hedder Rasmus Toft. Efter et ressourcefor-
løb på 2 år, er jeg blevet ansat som gartner-
medarbejder/flexjobber fra den 17.3.2022. Jeg 
er rigtig glad for mit arbejde her, da de fleste 
dage er det stille og roligt, men der kan også 
lige pludselig blive travlt. Jeg har i alle mine 21 
år boet på Nordals, og mine fritidsinteresse er 
at spille computer, og jeg elsker at være uden-
for og lave have.     

7

Koret medvirker som afslutning på 
workshoppen i en festlig gospelguds- 
tjeneste d. 28. 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 mad- 
pakke. 

Arrangementet er for alle, i alle aldre 
og er gratis.

Program for dagene:
Lørdag:
Kaffe  kl. 9.30
Workshop  kl. 10-12.20
Frokost  kl. 12.30
Workshop  kl. 13.15-15.30
Kaffe  kl. 15.30-15.45
Workshop  kl. 15.45- 16.30

Søndag:
Mødetid i kirken  kl. 12.00
Gospelgudstjeneste  kl. 14.00

Gospel-workshop i 
Nordborg kirke
Den 27. - 28. august

Vi får besøg af  
gospelinstruktør: 
Stig Möglich Rasmussen

Stig er en hyppig brugt korinstruk-
tør 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 person-
lige velvære som at gå en tur eller 
dyrke workout.

NYE  
medarbejdere
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Nye medarbejdere  
på kirkegården

Kirkegårdsvandring
Tirsdag 2. august kl. 19.00 

ved Finn Ernst

På kirkegården  
kan man altid finde 

blomster. Her er  
de blomstrende 

blommetræer  
først i maj.
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De lokale foreninger
Hjem & Kultur
Sommerafslutning hos Karin og Egon 
Eriksen. Efter spisning kommer  
Sønderborg Harmonikaorkester  
og underholder.

Onsdag den 15 juni kl. 17.00 
Fjordvej 12 Broballe (Fjordvang)

Tilmelding: Senest 6. juni til  
Marie Foder tlf.: 24 62 50 25

Afbud: Senest 3 dage før ellers 
skal man betale.
 
Prisen er 250 kr. pr person

Gitte Uldall

Nordborghus

Der er da blevet lidt mere liv omkring 
os, men helt på toppen er vi knapt 
endnu.

Påskeudstillingerne startede langsomt 
op med god aktivitet i Idrætscenteret, 
men Nordborghus nåede ikke med og 
sådan fortsætter det nok.

Vi har fået lidt flere personer til husets 
drift, men vi kunne stadig bruge langt flere.

Sct. Hans festen er på plads med Dusko 
og Jan til musikken og borgmesteren 
på ”talerstolen” og så kan det ikke gøres 
bedre torsdag den 23. juni !

Som nærmeste nabo til den runde bro, 
kan vi da glæde os over, at der er noget 
der løber rundt i området, for publikums- 
interessen er fortsat stor.
 
Viggo Nielsen, tlf.: 21 79 94 33.

Nordborg pensionistforening

Lokalhistorisk Forening:
Kender du noget til denne oplukker?
Vi har fået en forespørgsel om denne flotte øl-oplukker med Nordborg kommunes 
byvåben. Indsenderen fortæller at han har fået at vide at en borgmester i Nordborg fik 
fremstillet en sådan oplukker vil hvert byrådsmedlem.

Vi har ikke kendskab til øloplukkeren på Lokalhistorisk Arkiv – men er gået i gang med 
lidt undersøgelser. Vi kan konstatere, at øloplukkeren IKKE har befundet sig på Nordborg 
kommunekontor fra 1964 og fremefter.

Samtidig har vi været i kontakt med familie til et byrådsmedlem, der blev indvalgt i  
Nordborg Byråd i 1942 – og pågældende samt familien kender ikke til øloplukkeren.

Nordborg kommunes byvåben fremgår af forsiden – og det blev tegnet lige efter genfor-
eningen i 1920 og på bagsiden står der DK, som jo er Danmarks kendingsbogstaver.

Kan det tænkes, at øloplukkeren er fremstillet lige efter genforeningen til byrådets med-
lemmer – eller er der tale om en af byens forretninger, der har fået fremstillet oplukkeren 
til salg i byen butikker.

Nogen der kan bidrage med 
viden eller ideer til den flotte 
oplukkers nærmere historie?

Venlig hilsen
Gunnar Dahl, arkivleder

Nogen der kan bidrage 
med viden eller ideer 

til den flotte oplukkers 
nærmere historie?

Torsdag den 2. juni kl. 14.00 Lottospil 
og kaffe på Cafe Friends.

Torsdag den 16. juni Udflugt til 
Løgumgårde og Marsk Tower, afgang fra 
Kvickly  kl.13.00. Husk tilmelding.

Torsdag den 7. juli Vi synger mange 
dejlige sange fra Højskolesangbogen, 
musikledsagelse Dusko, Middag og 
dessert, kaffe og lotto kl.  17.00 på  
Cafe Friends. Husk  tilmelding.

Torsdag den 28. Juli kl. 14.00 Lottospil   
og kaffe på Cafe Friends.

Torsdag den 11. August Udflugt til 
Rømø og Sild. Afgang fra Kvickly 
kl. 9.30. Frokost på færgen. 
Kaffe på hjemturen. Husk tilmelding.
 
På bestyrelsens vegne
Lydia  Stefansen 
Tlf.:  40 15 48 67 /  74 45 40 39
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Mandeklub

Mandeklubben mødes normalt anden onsdag i måneden kl. 10.00.

Onsdag 8. juni:  
Vi mødes ved E Kleinbahn, Oksbølvej 15, Nordborg. Mulighed for transport fra  
Sognegården.  

Onsdag 10. august:  
Vi mødes hos Hans Pors Simonsen, Oldenorvej 6 i Dyvig. 
Her kan man se på minilandbrug, hønsehold, frugtdyrkning og fremstilling af æblemost, 
æblecider og æblecidereddike.

Onsdag 14. September:  
Vi mødes i Sognegården til kaffe og tager samlet til Mjels Bryghus,  
hvor der er rundvisning.

Onsdag 12. Oktober:  
Bjarne Rasmussen fortæller fakta og anekdoter fra sit liv fra barndom og  
frem til købmand i Langesø.

Tilmelding ikke nødvendig. Kaffen koster 25 kr. 
Evt. spørgsmål, kontakt gerne Børge Movild, tlf.: 52 24 16 72.

Kvindehøjskolen
fortsætter 3. onsdag i måneden i Sognegården kl. 14.00. 

Onsdag den 15. juni med udgangspunkt fra sognegården cykler vi en tur ud i  
Nørreskoven med hver vores kaffekurv, som nydes idet grønne.

Onsdag den 20. juli holder vi sommerferie.

Onsdag den 17. august kl. 14.00 er der ”Hobbydag i sognegården”. Hvad laver du i din 
fritid? Kom og vis frem! Vi indretter nogle små pladser på bordene i den store sal, hvor du 
kan præsentere og fortælle om det, du laver. Gerne så andre, der ikke har en hobby, kan 
blive inspireret!

Nordborg Gospelkor siger:
”VI VIL GERNE VÆRE FLERE!”

Nordborg Gospelkor øver i sognegården i Nordborg  
på tirsdage kl. 19.00 -21.00 og starter sin nye sæson  
2022 tirsdag den 16. august. 

Vi er ca. 24 glade sangere, som nyder at indøve den rytmiske musik og at holde små  
og større koncerter rundt om i lokalområdet. 

Vi håber at kunne friste flere til at deltage, både mænd og kvinder, og vi tager godt imod 
nye, som lige skal se os an og prøve sig lidt frem. Så uanset forkundskaber mød blot op 
og SYNG MED. Det gør én let om hjertet, og det koster kun 300 kr. per ½ år. 

Korleder er vores dygtige organist Stine Möglich Mathiasen.  

Lisbeth Simonsen (fm).
 

Nordborg Sangforenings mandskor

 

Havde en vellykket koncert sammen med Sønderborg Jazz Band.
Har du lyst til at synge med, er du velkommen. Vi øver hver mandag kl. 19-21.
Henvendelse til formanden, Preben Jensen, tlf. 74 45 45 49.

Hobbydag i 
sognegården
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På et af mine besøg i Karagwe, Tanzania var 
jeg alene afsted. Jeg fik værelse i den prote-
stantiske kirkes hotel, lige ved siden af kirken. 
Kirken er en hvid bygning. Der er ingen loft, 
så man ser lige op på gitterspærene og blik-
taget. Når det regner buldrer det i kirken, og 
når solen skinner bliver der varmt. Der er in-
gen klokke til at kalde folk til, men de møder 

En afrikansk  
     gudstjeneste

flittigt op alligevel. Korset er simpelt, sikkert 
lavet af den lokale snedker, det er hængt op 
i 3 ståltråde. Alteret er et bord med hvid dug, 
blomstervaser og to lys. Ellers er der ingen 
udsmykning. Der er to rækker træbænke, nok 
med plads til 200 mennesker. Der er to guds-
tjenester hver søndag. Den første kl. 7 og fra 
mit værelse lød det, som der var mange men-
nesker. Det er som en opvarmning at høre ko-
rene og salmerne og præstens prædiken.

På slaget 10 starter 2. omgang. Præsten kom-
mer ind samme med menighedens formand 
og alle rejser sig. Man kan ikke lade være 
med at lægge mærke til kvinderne i deres 
fineste stads. Farverige kjoler med vidde og 
ynde. Håret sat op i flotte frisurer, og der er 
mange store ørenringe. Der er ikke så mange 
mænd og næsten ingen gamle. Til gengæld er 
der megen ungdom og en masse børn i alle 
aldre. Til trods for at gudstjenestens varer 2 
½ time er der forbavsende roligt med alle de 
små børn. 

Jeg sidder alene på en bænk i begyndelsen og 
med min afvigende hudfarve regner jeg med, 
at sådan skal det være. Men der kommer en 
mor med en 3 års pige. Pigen ser undrende 
på mig med store mørke øjne. Hun er lidt 
betænkelig i starten, men det går over. Hun 
kan ikke lade være med at røre ved mig og det 
ender med, at hun læner sit hoved mod min 
arm. Det er rørende og viser, at for afrikanere 
er kropskontakt lige så naturligt som at tale 
sammen. 

Der er to kor, et voksenkor på 20 medlemmer 
og et ungdomskor på næsten samme antal. De 
står over for hinanden lige neden for altret. 
De har hver en to-tre numre og det går ikke 
stille af. Der er kraftig bas, rytme og elorgel, 
men trods det går stemmerne fint igennem. 
Det er helt tydeligt at de synger meget, ikke 
alene når de er i kirke, men også ved enhver 
festlig lejlighed. Og så danser de, de kan sim-
pelthen ikke lade være. 

Og så er der overraskelsen denne søndag. Syv 
unge mænd rejser sig og går op foran altret. 
De er fra den lokale tekniske skole, men de 
kan andet end teknik. Den ene har medbragt 
sin tromme og han sætter ind med en incite-
rende rytme. Forsangeren falder ind og snart 
synger de flerstemmigt. Det ender med, at for-
sangeren går ud foran menigheden og synger 
til dem alt imens han bevæger sig til musik-
ken. De får et bragende bifald.

Menigheden synger også, men den elektroni-
ske musik er lidt for dominerende. Jeg har jo 
hørt salmerne på forhånd og en del melodier 
ligner vores. Så jeg kan synge med på melodi - 
erne, men da de synger på swahili, må man 
selv finde på teksten. Det er en udfordring. 
Jeg mindes før i tiden, hvor alle sange startede 
med præstens forsang. Langsomt sætter me-
nigheden ind og sangen vokser i styrke. Det 
er meget bevægende.  

Menigheden formand har et længere indlæg. 
Jeg forstår jo ikke ordene, men ved, at det ikke 
alene handler om menighedens fælles anlig-
gender, men også om enkelte medlemmers 
glæder og genvordigheder. Eller hilsener fra 
udrejste medlemmer. Der bliver også hilst på 
og klappet af os besøgende udefra. 

Prædiken varer ikke under ½ time. Det er 
lang tid for børnene, enkelte må forlade kir-
ken, hvis børnene bliver for urolige. Men de 
fleste holder troligt ud, få tager sig en lur un-
dervejs. Men præsten er klar over, at det kni-
ber til sidst. Han disker op med vittigheder, 
der får menigheden til at grine. Og han spør-
ger menigheden: ’Hvem er det, vi kan stole på, 
når alle andre svigter?’ 
Og menigheden svarer: ’Gud!’ 
’Og hvem skal redde os i den yderste nød?’ 
Samme svar.

Efter prædiken skal der samles penge ind. 
Der bliver sat kurve frem på et bord. Alle rej-
ser sig og fra de bageste rækker defilerer man 
forbi kurvene og giver sit bidrag. Jeg ved nu, 
at man ikke skal give alle sine penge i første 
omgang. For der kommer en omgang til og 
måske en tredje. Kirker her en er frikirker, der 
er kun menigheden til at betale alle udgifter. 
Præstens løn og kirkens vedligehold. Så det er 
nødvendigt med bidrag til hver eneste guds-
tjeneste. 

Uden for kirken formerer man en stor rund-
kreds. Nu skal der holdes auktion over de bi-
drag til kirken, som ikke er penge. Alle ved, at 
nogen familier ingen penge har og derfor kan 
de komme med lidt fra haven, grønsager el-
ler frugt. Det bliver så solgt på auktion, så det 
også giver lidt skillinger til kirken. Til sidste 
siger præsten farvel og alle hilser på de nær-
meste og går hjem.

Hans Pors Simonsen

Engang imellem skal  
vi se ud i verden, også i et  

lokalt kirkeblad. Normalt er vi 
meget fokuserede på det lokale 
og det er helt fint, men for at få 
sat perspektiv på tingene, må vi 
også se på verden omkring os. 

Så her kommer en 
 beretning om en afrikansk 

gudstjeneste.
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Kalender
DATO TIDSPUNKT ARRANGEMENT
06. juni 14.00 Friluftsgudstjeneste i Nørreskoven

08. juni 10.00 Mandeklub

09. juni 19.00 Menighedsmøde

15. juni 14.00 Kvindehøjskole

16. juni 17.00 Sommeraften - Oksbøl
Tilmelding til Heidi senest den 11. juni

02. august 19.00 Kirkegårdsvandring og bænkeflytning

10. august 10.00 Mandeklub

16. august 19.00 Gospelkor

17. august 14.00 Kvindehøjskole

27. august 09.30 Gospel-workshop

11. september 16.00 Høstgudstjeneste i Oksbøl + fællesspisning

14. september 10.00 Mandeklub

17. september 09.30 Udflugt
Tilmelding til Inger senest den 20. august

25. september 17.00 Høstgudstjeneste i Nordborg + fællesspisning

14

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 (pt. sygemeldt)
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 
Mandag er fridag.

Kirkesanger
Annette Lorenzen · Tlf.: 40 82 30 62
lorenzenannette@gmail.com
Mandag er fridag.

Kirkekontor Tontoft 3A, 6430 Nordborg    

Kirketjener
Hanne Dahl Christensen · Tlf.: 21 38 97 17 
h6200@hotmail.com · Mandag er fridag. 

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: Karl Ejnar Pedersen, 
Per Østergård, Harry Andersen, Jette Andersen 
Thomsen og sognepræsterne.

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

Kvindehøjskolen
Annette Lorenzen · Tlf.: 40 82 30 62

Kirkebladet er udgivet af  
Nordborg Sogns Menighedsråd.
Ansvarshavende redaktør:  
Hans Pors Simonsen. Indlæg sendes til:
hanspsimonsen@gmail.com 
senest den 1. august 2022  
for perioden september-oktober-
november.
Deadline for blad nr. 4 i 2022 er
1. november.

Der er ekstra kirkeblade på bibliotektet.

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.
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Præster: HSF: Heidi Sørensen Freund · MEC: Mette Carlsen · KH: Kitty Hovgaard

DAG NORDBORG OKSBØL
M

A
J

22. Søndag v. HSF 11.00 09.30 + dåb

26. Kristi Himmelfartsdag 14.00 Gudstjeneste v. MEC 10.00 Konfirmation v. HSF

29. Søndag v. MEC 09.30 11.00 + dåb

J
U

N
I

05. Pinsesøndag v. HSF 11.00 m. trompet 09.30 m. trompet
06. 2. Pinsedag Frilufts-

gudstjeneste for de 5 
nordalsiske sogne

14.00 v. Nygaard i 
Nørreskoven (se annonce)

12. Trinitatis-søndag 
v. HSF

09.30 11.00 + dåb

16. Torsdag v. HSF 17.00 Andagt + Sommerfest 
(se annonce)

19. Søndag v. MEC 11.00 Der henvises til Nordborg
26. Søndag v. HSF 09.30 11.00

J
U

LI

03. Søndag v. MEC 11.00 09.30
10. Søndag v. MEC 11.00 Der henvises til Nordborg
17. Søndag v. MEC Der henvises til Oksbøl 11.00
24. Søndag v. KH 11.00 Der henvises til Nordborg
31. Søndag v. HSF Der henvises til Oksbøl 11.00

A
U

G
U

S
T

07. Søndag v. HSF 11.00 09.30

14. Søndag v. MEC 09.30 11.00

21. Søndag v. HSF 11.00 09.30


