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Sommeren er forbi nu, og den nærmest fløj 
af sted. Sådan lyder begyndelsen af omkvædet 
på C. V. Jørgensens dejlige sang "Sæsonen er 
slut" fra 1980. I år og i de fleste år føles det 
som om, at sommeren er fløjet forbi; at ferien 
var kort, men dejlig, og at vi nu er vendt til-
bage til hverdagen og til slutningen af både 
kirkeåret og kalenderåret.

Men C. V. Jørgensen tager nu alligevel fejl, 
selvom hans sang er smuk. For sæsonen er på 
ingen måde slut, bare fordi sommeren er det!
Sæsonen starter i virkeligheden først nu.

Man kan næsten mærke det i luften, at der er 
noget energisk ved sensommeren og det tidli-
ge efterår. Der er noget, der giver mig lyst til at 
købe nye bøger og dyre støvler og til at fylde 
et penalhus med spidsede blyanter.
For nu skal vi igen bruge hovedet og kroppen 
til noget nyt. Til gåture i blæsevejr, til nye ud-
flugter, til nye sange og til nye bøger, og rundt 
om i provstiets kirker er der heldigvis masser 
af muligheder for både nye og velkendte op-
levelser.

H
ILS

E
N Nu starter de nye hold konfirmander i kir-

kerne, nu begynder kor at øve igen, og der er 
foredragsrækkerne og sogneudflugterne med 
kirke- og museumsbesøg og kaffeborde på 
Sønderjyllands kroer og badehoteller. 
Nu er der snart fællessang og koncerter i kir-
kerne og formiddagscaféerne i sognegårdene 
begynder igen.
For nu falder alting ind i de faste mønstre og 
rutiner, vi holdt ferie fra i sommerens løb, og 
det er da svært ikke at blive i godt humør ved 
tanken om det!

C.V. Jørgensen beriger os med sommernostal-
gi og post-ferie-depression i Sæsonen er slut.
Men sommeren er kun et af årets højdepunk-
ter, og efteråret har meget at byde på, både i 
naturen, i kulturlivet og altså også i kirkerne.
Her synger vi lige nu høstsalmer til gudstjene-
sterne og vi begynder så småt at lægge an til 
at synge nogle af de efterårssalmer og sange, 
som vi har glædet os til at synge igen.

En af de sange, jeg personligt glæder mig til 
at synge igen, har jeg netop lært at kende til et 
af de mange, fine fællessangsfællesskaber, der 
findes i kirkerne.

Det er Ole Hyltofts Efterårsblæst, der efter 
første gang, jeg sang med på den, fandt plads 
som en af mine yndlingssange:  

EFTERÅRSBLÆST
Tekst: Ole Hyltoft, 1984
Mel.: Finn Jørgensen, 1984

Kastanjen henter solens farve ned.
Dens blades ild er mild og gør os fromme.
Dens sagte guldglans lover evighed.
Når løvet dør, er livet ikke omme.  

Efteråret har meget godt at byde på, og det har 
kirken også - året rundt men især om efter-
året!

Jeres sognepræster

Efterår
Hilsen fra sognepræsterne
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Nordborg kirke og sognegård søndag den 
25. september 2022 kl. 17.00

Årets høstgudstjeneste fejres på festlig vis. De 
Nordalsiske Spillemænd kommer og delta-
ger i den smukt pyntede kirke. De Nordalsi-
ske Spillemænd består af Bent Jensen, Birthe 
Sandbæk, Dorthe Hoffland & Bente Nissen.

Efter gudstjenesten er der fællesspisning i 
Sognegården. Menuen kommer fra Slagter Niel-
sen og efterfølgende serveres der kaffe & kage. 
Deltagergebyr for spisning er 75 kr. og for-

Høstgudstjeneste  
– med musik og fællesspisning
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håndstilmelding er nødvendig. Deltagergebyr 
betales først på selve dagen ved indgangen 
til Sognegården. Egne drikkevarer må gerne 
medbringes. Der vil også være mulighed for 
at købe vand, øl eller vin. 

Tilmelding til fællesspisning ved: 
Eva Sarsgaard – tlf.: 61 67 31 04
Tilmeldingsfrist: 
Tirsdag den 20. september.

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. 15.00-16.15. Koret 
medvirker ved Gudstjene ster og andre arrangementer i kirken. Vi hol-
der 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. 

Kunne du tænke dig at synge i kor?  

Babysalmesang i Nordborg Kirke 
Nu kan vi igen tilbyde babyer (0-12 mdr.) 
og deres forældre at deltage i baby-
rytmik, 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 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. 

Opstart er: tirsdag den 25. oktober kl. 9.30 
Tilmelding sker ved henvendelse til kirkens 
organist: Stine Möglich, på mail: 
stinemoglich@hotmail.com
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Kom og oplev den folkekære komponist 
og foredragsholder, Erik Sommer, 

som har bi draget med kendte 
og elskede sange i både  

Den Danske Salmebog og 
Højskolesangbogen.

Erik Sommer, født 1948, er 
uddannet musikpædagog 

fra Det Kongelige Musik-
konservatorium. Han var i 

16 år ansat som lektor ved Nr. 
Nissum Seminarium, højskole-

lærer på hhv. Silkeborg Højskole og 
Danebod Højskole igennem i alt 12 år. 
Han er en efterspurgt foredragsholder med 
fortælling og sang, samt instruktør ved kor-
stævner for både voksne og børn. 
Erik Sommer har en omfattende komponist-
virksomhed bag sig med mange sange og  
salmemelodier til både voksne og børn.  

Foredrag med Erik Sommer
Nordborg Sognegård – torsdag den 24. november kl. 19.00

Heraf er en del optaget i Højskolesangbogen 
og den nye salmebog. Erik Sommer har bl.a. 
komponeret melodien til den elskede og ofte 
anvendte salme ”Du som har tændt millioner 
af stjerner”, tekst af Johannes Johansen 1981 
& 1982. 

Som påskønnelse for hans mangeårige ar-
bejde med musik og undervisning har han 
modtaget Nutzhorns Legat, Ringkøbing Amts 
Musikpris, Den Folkelige Sangs pris og senest 
Kristeligt Dagblads Kulturpris.

Vi kan synge sammen om livet og årstiderne. 
Sang skaber glæde, men fælles sang skaber 
fælles glæde, og ved at høre noget sammen, 
kommer vi til at høre sammen. Sangene lever 
fortsat i os, men de skal bruges, mærkes og 
fortælles videre, ellers glemmer vi dem. 

Det er gratis at deltage. 

Vi indbyder alle til mindegudstjeneste på 
Alle Helgens dag søndag den 06. november 
2022. Mindegudstjenesten finder sted i Oksbøl 
Kirke kl. 14.00 og i Nordborg kirke  kl. 16.00.

I gudstjenesten mindes vi dem, vi har mistet. 
Med læsninger, ord, musik og lystænding.  
Vi læser navnene op, og tænder et lys for hver 
enkelt, som er blevet bisat eller begravet fra 
kirken siden Alle helgen 2021.
Pårørende vil modtage et personligt brev 
med en indbydelse, hvor vi beder om til-   
ladelse til at nævne afdødes navn. 

Sognepræsterne i Nordborg-Oksbøl pastorat

Fredslyset  
kommer til  
Nordborg 

Onsdag den  
23. november kl. 18.30. 
Der vil være lygteoptog fra Bo- og  
Ak tivi tets centret Tangshave til kirken.

I kirken vil der være en kort andagt  
med efterfølgende kaffe/saft og kage i  
Sognegården. 

Arrangører: Sct. Georgs Gildet i Nordborg

Alle helgens dag  
i kirken
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Højskoledag 2022 i Nørreskoven 
Lørdag den 8. oktober i den gamle skovfogedbolig  
Nygård i Nørreskoven på Als.

Kl. 10.30 Fællessang over temaet: Naturen året rundt i den danske sang. Danmarks 
vigtigste sangbog ”Folkehøjskolesangbogen” har et righoldigt indhold af sange, hvor  
dansk natur har været en inspirationskilde for forfatterne. Birgitte Romme og Ole 
Andersen har udvalgt en række af disse sange til lejligheden. Musikledsagelse er lagt 
i hænderne på Birgitte Romme klaver, Ole Andersen bas, Henning Jensen klarinet, 
Knud Schmidt guitar og Bent Klausen percussion.

Kl. 12.00 Frokostpause
Deltagerne på højskoledagen bedes selv medbringe madpakke. 
Foreningen Nygård er vært ved en kop kaffe og en øl eller vand.

Kl. 13.00 Foredrag  
Foredrag ved professor i plantefysiologi ved Københavns universitet Michael Bro-
berg Palmgren Højskoledagens foredrag handler om planternes indre liv. Om hvordan 
planter gennem receptorer sanser omgivelserne og derved eks. i farefulde situationer 
er i stand til at reagere for at kunne overleve. ”Hvordan det er at være plante” er 
et spændende men ukendt område for de fleste. Michael Broberg Palmgren har et 
omfattende internationalt værdsat videnskabeligt arbejde bag sig. Han har ligeledes 
vundet priser for sine evner til at formidle resultaterne af sin forskning.

Kl. 14.30 Kaffepause

Kl. 15.00 - 17.00 Koncert med folkband ”Molde”
Højskoledage på Nygård slutter traditionen tro af med  
koncert. I år kommer det akustiske folkband ”Molde”  
forbi med et program, der er inspireret af 
amerikansk country og bluegrass med 
afstikkere til nordisk folke- og visetradi-
tion. Frontfigur er Maria Molde vocal og 
mandolin, hun ledsages af Uffe Holms-
gård Eriksen guitar, Jonatan Feig violin 
og Henrik Kunz kontrabas.

Arrangør Foreningen Nygård – www.nygaard-als.dk

Deltagerpris:
300 kr. heri er inkl. 
kaffe, en øl og eller 

vand til frokost,  
samt traktement med 

kaffe, te og kage i  
kaffepausen  

kl. 14.30.
Tilmelding:  

Kan ske på mail: 
nygaardals@gmail.com 
senest 23. september. 

Betaling i forbindelse med 
tilmelding foretages på 
konto 8013-1015077.
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Høstgudstjeneste
11. september kl. 16.00

Oksbøl Kirke

Kl. 16.00 Høstgudstjeneste
Prædikant Mette Carlsen 
Jagthornsblæsere medvirker før og under 
gudstjenesten. Traditionen tro vil kirken 
være pyntet af landmænd fra Oksbøl Sogn.

Kl. 17.15 Spisning på Oksbøl Friskole
Alle er velkomne. Bemærk spisning  
gennemføres kun ved mindst 30 tilmeldte

Traktement 
Wienerschnitzel med tilbehør. Pris 160 kr.  
1 genstand:  øl, vand eller 1 glas vin er  
inkluderet i prisen. Kaffe og kage kan købes.

Tilmelding
Tilmelding til spisning foretages senest 
den 5. september på mail til: 
sidsehansen.arb@gmail.com eller på  
tlf: 61 31 98 27.

Under spisning
Under spisning vil der være fællessang, 
ligesom der  afvikles en quiz  hvor alle kan 
være med. Erfaren quizmaster medvirker. 

Landmænd fra Oksbøl sogn og  
Oksbøl Kirke

Onsdagsmøder  
i Oksbøl Kirkes Sognegård

Onsdagsmøde 31. august kl. 14.00-16.00
Under overskriften: "Ildsjæle jeg mødte i  
Afrika" kommer Hans Pors Simonsen til Oksbøl 
for at fortælle om men-
nesker, han har mødt 
under sine mange 
ophold i Tanzania, 
mennesker der har 
gjort indtryk og en forskel. 
Der er som sædvanlig 
fællessang og kaffebord.

Onsdagsmøde 5. oktober kl. 14.00-16.00
Ved mødet 5. oktober kommer leder af KFUMs 
soldaterhjem Ruth Brik Christensen  for at 
fortælle om det at være forstående og lyttende 
"mor" for danske soldater i udlandet. Ruth 
Brik har arbejdet som leder af soldaterhjem i 
Irak, Camp Bastion i Afghanistan og senest i 
Libanon som leder af KFUMs soldaterhjem der.

Som leder af soldaterhjem i krigsområder har 
det været en af hendes vigtigste opgaver at 
være med til at bære soldaternes byrder ved 
at have tid til at lytte. 

Ligesom hun har skabt  "hjem" hvor soldater-
ne altid har følt sig velkomne. Ruth Brik er en 
meget underholdende og vidende foredrags-
holder. Hør et foredrag fra fronten med alle 
dens virkeligheder alt sammen leveret med 

masser af humor. 
Kaffe og kage mellem krudt og kugler kalder 
Ruth Brik Christensen sit foredrag.

Oksbøl Kirkes Menighedsråd
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Koret medvirker som afslutning på 
workshoppen i en festlig gospelguds- 
tjeneste den 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 madpakke. 
Arrangementet er gratis og for alle i alle aldre.

Program lørdag:
Kaffe  kl. 09.30
Workshop  kl. 10.00 - 12.20
Frokost  kl. 12.30
Workshop  kl. 13.15 - 15.30
Kaffe  kl. 15.30 - 15.45
Workshop  kl. 15.45 - 16.30

Program søndag:
Mødetid i kirken  kl. 12.00
Gospelgudstjeneste  kl. 14.00

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

Vi får besøg af  
gospelinstruktør: 
Stig Möglich Rasmussen

Stig er en hyppig brugt kor-
instruktør 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. "

"

Medvirkende: Nordborg Gospelkor

Traktement: Efter koncerten er Oksbøl Kirkes menighedsråd 
vært ved et let traktement i konfirmandstuen. Sandwich, øl eller vand.

Tilmelding: Til traktement er der forhåndstilmelding til Stine Möglich eller 
Birgitte Romme på telefon: 41 57 05  19 eller mail: birgitte.ole10@gmail.com
Søndag den 23. oktober er sidste frist for tilmelding.

Oksbøl Kirkes Menighedsråd

Gospelkoncert og fællessang 
Tirsdag den 25. oktober kl. 17.00 – i Oksbøl Kirke
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Mandeklub
Mandeklubben mødes normalt 2. onsdag  
i måneden kl. 10.00. 

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

Onsdag den 12. oktober:  
Bjarne Rasmussen fortæller fakta og anek-
doter fra sit liv fra barndom og frem til tiden 
som købmand i Langesø. 

Kvindehøjskole
Kære kvinder på land og i by  
– både yngre og ældre – fra Nord-
borg og omegn vær med til at 
skabe alle tiders Kvindehøjskole.

Hvorfor hedder det -høj-
skole? Jo, for vi havde en 
Mandeklub og så skulle 
det jo ikke hedde Kvinde-
klub! Men hvad er en højskole? Det 
ved I sikkert alle, det er et sted med fore-
drag og fortællinger – hyggeligt fællesskab – 
kaffe og kage – spændende diskussioner om 
livets store spørgsmål – og man henter nye 
idéer og bliver inspireret til at foretage  
sig noget nyt. I kan selv være med til at  
bestemme, hvad der skal foregå, så vi glæder  
os til at møde jer.                                         

Venlig hilsen Inger Sørensen

Onsdag den 9. november: 
Jytte Mink fortæller om  
sin barndom i 50'erne  
i Sønderborg 

Onsdag den 14. december kl. 11.00 
Julefrokost med medbragte retter. 
Tilmelding ikke nødvendig. 
Kaffen koster 25 kr. Evt. spørgsmål,  
kontakt gerne Børge Movild,  
tlf.: 52 24 16 72. 
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Program for efteråret:
Den 21. september kl. 14.00 Jan Hansen 
oplæg om ”MIT LANGE ARBEJDSLIV I 
PSYKIATRIENS TJENESTE”. Hvordan var 
livet der før, og hvordan har tingene udviklet 
sig siden?

Den 19. oktober kl. 14.00 Kirsten Movild 
fortæller om ” LÆRERIGE ÅR I AFRIKA”.

Den 16. november kl. 14.00 ” FORTÆL OS 
OM DIN YNDLINGSSALME/SANG    
Har du en salme eller sang du er helt vild 
med? Har I en sang i bruger i familien? 
Er der en sang der vækker minder? Vi vil så 
gerne høre om historien bag din  
yndlingssang. Fortæl om de følelser,  oplev-
elser og minder sangen bringer frem.  
Det kan bringe sangen frem i et andet lys 
for os alle. Det kan være vi andre også bliver  
glade for den. Udover at høre baggrunden 
for valget af sang, så skal vi selvfølgelig også 
synge den. Det kan være du har mere end  
en sang, du gerne vil dele med os andre.  
Vi glæder os til at høre dig fortælle.
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Nyt fra foreningerne:

ÆldreSagen Nordals
Kommende arrangementer:
Fredag den 12.8. kl. 10.00 i NIC:
Vi præsenterer vores program for den 
kommende sæson. Vi fortæller lidt om 
de forskellige arrangementer og om vore 
mange aktiviteter. 
Kom og hør om vores café og om 
fællesspisning. 
Tilmelding på booking: 
www.aesnordals.dk 

Foredrag - Onsdag den 24.8. kl. 19.00 
“Hos Risa” i Guderup: “Dronning  
Margrethe – 50 år på tronen.” Arrangeret 
af ÆldreSagen og Guderup Bylaug. 
Lars Hovbakke Sørensen, kendt fra TV, 
radio og aviser, sit forfatterskab mm. 
fortæller om Margrethe og det danske 
monarki. 
Tilmelding på booking:  
www.aesnordals.dk 

Høstmarkedet
Lørdag den 3. september 
Mød ÆldreSagen på høstmarkedet i 
Nordborg.

Suppeaften i ÆldreSagen 
Mandag den 10. oktober kl. 18.00 i NIC 
Tilmelding på booking: 
www.aesnordals.dk 

Influenzavaccine i oktober
Dato endnu ukendt – se ÆldreSagens 
hjemmeside eller Facebook. 

Pas på – et foredrag i ÆldreSagen 
 torsdag den 27. oktober kl. 10.00  
Café Friends, Storegade, Nordborg.  
Her er tale om to foredrag under samme 
overskrift: “Vær på vagt”. Det første oplæg 
handler om at undgå svindel ved brug af 
nettet. Det kan være økonomisk svindel, 
men også svindel ved brug af dating-sider. 
Oplæg ved Sydbank. 

Det andet oplæg handler om gamle og 
alkohol. Skal vi gamle “gøre som vi plejer” 
eller passe ekstra godt på, når vi nyder et 
godt glas vin. Oplæg ved Misbrugscentret. 
Tilmelding på booking: 
www.aesnordals.dk 

Mortens Aften – Andespisning  
og ÆldreSagen.  
Onsdag den 9. november kl. 18.00  
“Hos Risa” i Guderup. 

Søndag den 13.11. kl. 18.00
Nordals Idrætscenter 
Tilmelding på booking: 
www.aesnordals.dk 
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Lionsstrik
Her er datoer for næste periode i strik.
Mandag den 5. september
Mandag den 3. oktober
Mandag den 7. november
Mandag den 5. december

Tid:  
Fra kl. 14.00-16.15 i Sognehuset i  
Havnbjerg.

Kørsel:  
Ønskes kørsel så ring til  
Lisbeth Juhler på tlf.: 22 62 54 67.

Da Inge Kjærsgaard Jensen ikke er  
kontaktperson mere skal kontakten ske  
til mig.

Elly Hansen  
Tlf.: 61 67 09 81

Pensionistforeningen
Torsdag den 1. september 
Lottospil og kaffe på Cafe Friends 
– kl. 14.00.

Torsdag den 29. september 
Middag og dessert, lotto og kaffe. 
Tilmelding. 

Torsdag den 20. oktober 
Sang og pyntet lokale, lotto og kaffe på 
Cafe Friends – kl.14.00 .

Torsdag den 10. november 
Mortens aften middag, lotto og kaffe. 

Nordborghus 
Sct. Hans festen forløb fint med mange 
besøgende, fin musik, en god borg-
mestertale og sidst men ikke mindst et 
godt økonomisk resultat, så det håber  
vi varer ved fremover! 

Modepvisning
Sidste års modeopvisning forløb godt  
og det håber vi fortsætter i år.  
Det finder sted den 28. september og  
der orienteres herom i Sønderborg  
Ugeavis den 17. august. 

Hjælp søges
Vi er stadig på ”jagt” efter interesserede 
hjælpere, så giv os gerne et kald på  
tlf.: 93 88 78 72, hvis du har interesse  
for et lille job i huset! 

Viggo Nielsen  
Tlf.: 21 79 94 33 

Nyt fra foreningerne:

Tilmelding.   
Torsdag den 24. november 
Adventsgudstjeneste i Nordborg Kirke, 
kaffe og hyggelig samvær I Sognegården. 
Tilmelding.

På bestyrelsens vegne
Lydia Stefansen 
Tlf.:  40 15 48 67 /  74 45 40 39.

10
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Nyt fra foreningerne:

Hjem og Kultur
Onsdag den 21. september  
Bustur til Kolding 
Vi kører fra Kvickly i Nordborg kl. 8.00 til Koldinghus,  
hvor vi skal se udstillingen: Mary og Kronprinsesserne. 
 
Opsamling undervejs fra Havnbjergcentret, ved Egen Kirke og i Bro.
Derefter kører vi til Den Gyldne Hane, hvor der serveres frokost,  
inkl. 1 genstand.

Bagefter går vi i samlet trop til Geografisk Have – på samme adresse.
Vi har nu ca. 2 timer på egen hånd, før bussen kører til Seggelund,  
hvor der vil blive serveret kaffe og brø’tort’. 

Afgang mod Nordborg kl. ca. 16.45. Pris 450 kr. 
Tilmelding til Else Matzen senest den 13. september på tlf.: 24 26 32 26 
sammen med betaling på kontonr.: 8011 1003416.
Ved færre end 40 tilmeldte aflyses turen.
Ved afbud senere end den 10 . september refunderes betalingen ikke. 

Onsdag den 12. oktober kl. 14.00  
Nordals Idrætscenter
Et spændende foredrag med Pia W. Schmidt, som fortæller om sine  
4400 km på Caminostierne i det nordlige Spanien og om sine  
oplevelser i mødet med andre pilgrimme og med den spanske  
befolkning. En personlig fortælling på godt og ondt – hvor de  
rejste ud som par,  men hvor hun kom hjem alene.

Pris 100 kr. inkl. kaffe og kage.
Tilmelding til Marie Foder tlf.: 24 62 50 25 senest den 5. oktober.

Onsdag den 30. november kl. 12.00  
Holbøl Landbohjem
Tag med til en hyggelig julefrokost på Holbøl Landbohjem. 
Bussen afgår fra Kvickly i Nordborg kl. 12.00.
Opsamling fra Havnbjergcentret, ved Egen Kirke og i Bro.  

Pris 325 kr. inkl. 1 genstand.
Bindende tilmelding til Else Matzen på tlf.: 24 26 32 26 senest  
den 23. november samt betaling på kontnr.: 8011 1003416,
Ikke – medlemmer er velkomne, men må betale 75 kr. ekstra.
På busture må deltagere, som har behov for hjælp, selv sørge derfor.
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I år faldt den 5. juni på den dejligste dag: Som-
mer og sol, Grundlovsdag, Pinsesøndag og 
Hermans 100 års fødselsdag. Dagen blev fejret 
med familien i hjemmet og på Nørherredhus 
til kaffebord. En af Hermans yndlingssalmer 
”I al sin glans nu stråler solen” blev sunget 
både i kirken og til fødselsdagsfesten og Her-
mans fødselsdagsønske om en mini-koncert 
med Nordborg gospelkor blev indfriet. Det 
vakte stor glæde for hele fødselsdagsselskabet, 
og særligt for Herman der sætter pris på mu-
sik og ord, der både sætter sig i krop og ånd. 

Nogle uger før den store fejring mødtes vi i 
Hermans og Solveigs hyggelige udestue, for 
at tale om nogle af de værdier og oplevelser, 
der har været med til at forme Hermans ind-
holdsrige og lange liv. Herman er et meget  
inspirerende menneske at tale med. Han lever 
et aktivt og udadvendt liv og har livet igennem 
sat stort præg på forskellige fællesskaber med sit 
engagement. Han har skrevet en åbenhjertig 
bog om sit liv ”Jorden rundt var ulejligheden 

Sommerinterview med 
Herman Meier Andersen
I anledningen af sin 100-årsdag den 5. juni 2022

værd”, ligesom han i scrapbøger har samlet på 
minder, fotos og beretninger fra sit spændende 
liv. Herman har en levende kristentro, hvor 
ånd er kilde til daglig glæde og taknemmelig-
hed. Kristenlivet har både været rundet af det 
indremissionske og det grundtvigianske og 
det kulturåbne.  

Hvordan vil du beskrive værdierne fra dine 
barndomsår?  Jeg er opvokset på Korporal-
gården på Vestfyn med 9 søskende og min 
mor Anna og far Anders. Mine forældre var 
opvokset i et indremissionsk miljø. Far bad 
bordbøn til alle måltider og læste op af Chri-
stiansfeld kalenderen, ligesom et bibel ord 
blev læst ved sengetid. Vi gik i søndagsskole ved 
Kærum Kirke og deltog også i indremissionsk 
vinterlejr. Min mor var det mest omsorgs-
fulde og kærligste menneske, der støttede os 
børn og viste sin kristentro i barmhjertige 
handlinger: Hun hjalp os med malkningen af 
de genstridigste køer, overtog de tunge trille-
bør-læs, sendte pakker med chokolade og rent  
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vasketøj, da vi var ude at tjene – men vigtigst 
af alt lærte hun os om tilgivelse og kærlighed. 
Jeg var et nysgerrigt barn og ikke altid lige sød 
ved mine søskende. Jeg kedede mig derhjemme 
og var ikke vild med landmandslivet. Da jeg 
var 10-12 år kom der offentlig gymnastik hver 
torsdag kl. 15.00 nede på kroen. Det blev jeg 
opslugt af, men min fars ord var lov. Han sat-
te sig imod, og gav mig opgaver på marken 
torsdag eftermiddag i stedet for. Far kunne 
dog mærke at det ikke var landmandslivet 
der trak, så han støttede mig i at blive skole-
lærer og betalte 100 kr. om måneden for min 
uddannelse på seminariet. Det var en stor  
investering dengang. Det pragtfulde var at jeg 
begyndte at komme i en grundtvigsk valgme-
nighed, som passede lige til mig og min læng-
sel efter et mere levende kirkefælleskab. 

De rejsende ungdomsår, Herman – kan du 
ikke fortælle mere om dem? Gymnastik-
ken åbnede døren ud til verden. Jeg deltog i 
den kendte gymnast Bukhs elitetræning og 
blev udtaget til eliteholdet, og de første rejser 
begyndte. I 1949 blev jeg udtaget til Ame-
rika-touren med Flensted-Jensen, hvor vi 
havde opvisninger igennem hele USA, ople-
vede kulturen og havde det herligt. Flensted- 
Jensen havde desuden en troende indgang til 
livet og vi afholdt morgen – og aftenandagter. 
Vi sang mange sange – og mit livsmotto: ”En 
sund sjæl i et sundt legeme” blev grundlagt i 
mig. Senere levede jeg i New Zealand, besøgte 
sydhavsøer, rejste til Indien og fik kendskab 
til den buddhistiske kultur. I oktober 1955 
vendte jeg hjem til Danmark, hvor jeg stadig 
levede på en rejsende måde, tog arbejde på 
forskellige efterskoler og højskoler og mødte 
mennesker, der har præget mit liv. 

Den store Kærlighed, fast arbejdsgerning og 
familieliv – herfra min verden går: Mødet 
med min kære hustru Solveig ændrede mit liv. 
Vi blev viet i 1960 af Solveigs far Biskop Fugl-
sang-Damgård i Københavns Domkirke, og 

vi har haft et vidunderligt liv sammen, fået tre 
dejlige børn, børnebørn og oldebarn. I 1972 
flyttede vi til Als, hvor jeg har arbejdet som 
lærer og Solveig som børnehaveleder. Her har 
vi engageret os i livet omkring os: Arbejds-
liv, kirkeliv og haft mange interesser. Jeg har 
været optaget af så meget: Svømning, Gym-
nastikhold, folkedans, bier og duer, senior-
dans, basketball, grundlagt et lokal gruppe af  
Amnesty International og meget mere. Min 
nysgerrighed er vakt endnu og der er så meget 
at følge med i. 

Sammen har Solveig og jeg delt livet og været 
på mange udlandsrejser. Mødet med menne-
sker har lært mig, at på trods af verdens gang 
og kriser, så er der mest godt i verden. Hver 
dag vågner vi op og siger med glæde og tak-
nemmelighed til hinanden: ”Så fik vi en dag 
mere” – og vi takker Vorherre for al den ånd 
og glæde, der er i vores liv.  

Af Heidi Sørensen Freund

Tusind tak
Med stor faglig dygtighed og  

strålende sangglæde trådte Gospelkoret 
ind på scenen på Nørreherredhus på min  

100 års fødselsdag 5. Juni 2022.    
Koret sagde ja til at glæde mig med  

deres vidunderlige sang.
Mange gange har jeg hørt koret i kirken 
og derfor blev mit højeste fødselsdags

ønske at høre koret igen.  

Uden betænkning sagde lederen,  
Stine Möglich Mathiesen  

ja til at glæde mig og mine gæster.  
Tusind tak for jeres beredvillighed,  

og tak for de valgte melodier; de kom  
fra hjertet og gik lige til hjertet. 

Venlig hilsen Herman



Kalender
DATO TID ARRANGEMENT
27.-28. august 09.30 Gospel Workshop i Nordborg Kirke

11. september 16.00 Høstgudstjeneste i Oksbøl Kirke – Fællesspisning

14. september 10.00 Mandeklub

21. september 14.00 Kvindehøjskole

25. september 17.00 Høstgudstjenestei Nordborg Kirke – Fællesspisning

12. oktober 10.00 Mandeklub

19. oktober 14.00 Kvindehøjskole

22. oktober 10.30 Højskoledag i Nørreskoven

25. oktober 09.30 Opstart babysalmesang +  alle 5 tirsdage i november

25. oktober 17.00 Gospelkoncert og fællessang i Oksbøl Kirke

06. november 14.00 Oksbøl –Allerhelgen minigudstjeneste

06. november 16.00 Nordborg – Allerhelgen minigudstjeneste

09. november 10.00 Mandeklub

16. november 14.00 Kvindehøjskole

23. november 19.00 Andagt m. Fredslyset og Sct. Georgs-gildet

24. november 13.00 Adventsgudstjeneste

24. november 19.00 Foredrag med Erik Sommer
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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 (pt. sygemeldt)
Præstevikar Mette Carlsen
Tlf.: 51 34 08 90
Mandag er fridag 

Organist
Stine Möglich Mathiasen · Tlf.: 21 72 21 24 
stinemoglich@hotmail.com 
Mandag er fridag.

Kirkesanger
Stillingen er opslået, se kirkens hjemmeside.

Sognegården  
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
Elly Hansen · Tlf. 61 67 09 81

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. 10.00 og 12.00

Gospelkoret
Lisbeth Simonsen · Tlf.: 50 62 43 20

Mandskoret
Preben V. Jensen · Tlf.: 74 45 45 49

Kvindehøjskolen
Inger Sørensen · Tlf.: 51 81 62 72      

Kirkebladet er udgivet af  
Nordborg Sogns Menighedsråd.
Ansvarshavende redaktør:  
Hans Pors Simonsen. Indlæg sendes til:
hanspsimonsen@gmail.com 
senest den 1. november 2022  
for perioden december-januar-
februar.
Deadline for blad nr. 1 i 2023 er
1. februar.

Der er ekstra kirkeblade på bibliotektet.

Kirkebladet bliver bragt til dig af
17 frivillige omdelere. 
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DAG NORDBORG OKSBØL
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28. Søndag v. NR 14.00 - Gospelworkshop og 
lægmandsgudstjeneste  
(se annonce)

11.00 + dåb
 S

E
P

T
E
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04. Søndag v. HSF 11.00 09.30
11. Søndag v. MEC 14.00 – Gudstjeneste med 

årstidens salmer
16.00 – Høstgudstjeneste m. 
spisning på Oksbøl friskole 
(se annonce)

18. Søndag v. HSF 11.00 + dåb 11.00 – tysk gudstjeneste  
v. Cornelia Simon

25. Søndag v. MEC 17.00 – Høstgudstjeneste m. 
spisning i Sognegården (se 
annonce)

15.00 – Gudstjeneste med 
årstidens salmer

 O
K

T
O

B
E
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02. Søndag v. HSF 09.30 11.00
06. Torsdag v. HSF 19.00 – Gudstjeneste m.  

konfirmandindskrivning
09. Søndag v. MEC 11.00 09.30
13. Torsdag v. MEC 19.00 - Gudstjeneste m.  

konfirmandindskrivning
16. Søndag v. NR 11.00 Der henvises til Nordborg
23. Søndag v. HSF 09.30 11.00
30. Søndag v. MEC 11.00 09.30

 N
O
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E
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06. Søndag v. HSF 16.00 – Alle Helgen  
mindegudstjeneste

14.00 – Alle Helgen  
mindegudstjeneste

13. Søndag v. MEC 09.30
11.00 – tysk gudstjeneste  
v. Cornelia Simon

11.00

20. Søndag v. HSF 11.00 09.30

23. Onsdag v. HSF 19.00 – Andagt m. Freds- 
lyset og St. Georgs-gildet

24. Torsdag v. MEC 13.00 – Adventsgudstjeneste 
 for Nordborg pensionist- 
forening

NR: Niels Refskou/MEC: Mette Carlsen/HSF: Heidi Sørensen Freund
Kirkekaffe og gudstjeneste på Tangshave, torsdage ulige uger kl. 10.00.


