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HILSEN

Endelig kan vi igen invitere de mindste til
bamsernes krybbespil og børnehaverne til
korets krybbespil – ligesom adventsfejringen
sammen med Østerlundværkstedet altid er et
højdepunkt i december. Vi glæder os til skolernes julegudstjeneste og at besøge skoleklasser med Juledugen og fortælling.
Der er gode muligheder for at nyde musik og
sang: Det begynder i november med sangforedraget af komponisten Erik Sommer. Vi
afholder også ønskekoncert en eftermiddag
i december med de bedste sange og salmer
til advent og jul. Årets julekoncert står Kurt
Ravn for, og det er en god idé at gå ind og sikre
sig en billet (se annoncen).

Hilsen fra sognepræsterne

Glæden ved at
mødes om alt
det fælles
Efter de seneste to års adventstider med
corona-restriktioner og aflysninger, så har vi
i år helt frimodigt og optimistisk planlagt et
alsidigt program for advent, jul, nytår og det
kommende år 2023. Vi glæder os over at kunne samles igen til opløftende arrangementer
og stemningsfulde gudstjenester i NordborgOksbøl Pastorat.
Mens der tælles ned til jul og det nye år, så gør
det godt at samles om både traditionelle og
nye tiltag. Vi i kirken glæder os til endelig at
kunne sige velkommen tilbage til Fredslyset
og Skt. Georgs gildet, til pensionisternes traditionelle adventsfejring og ikke mindst til at
synge julen ind med manér og Luciaoptog. Der
er adventsgudstjenester med efterfølgende
æbleskive-hygge og mulighed for at besigtige
kirkegårdenes smukke grønne grandækning.
De forskellige kor deltager og spreder både
sang – og juleglæde.
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På Tangshave er der gudstjeneste hver 2. torsdag, og i december er der særlig fokus på advent og jul – hvor vi synger smukke gamle
sange og salmer. Både beboere, borgere fra
dagcenter og pårørende deltager, og vi begynder med kirkekaffe kl. 10.00.
Julens gudstjenester fejres traditionen tro for
hele familien. Lillejuleaften er der familie
gudstjeneste med krybbespil, og juleaften,
juledag & 2. juledag skal vi høre om livets
smukkeste budskab og synge alle de gode
gamle julesalmer.
Vi runder året af med både eftertænksom og
festlig markering af det nye år med bobler og
kransekage.
Vi glæder os til at være sammen med jer i de
forskellige sammenhænge.
Med ønsket om en glædelig adventstid, jul og
nytår – med tid til igen at være sammen om
det, der er fælles.
Jeres Sognepræster

Julekoncert:

Nordborg Sognegård
Torsdag den 24. november kl. 19.00.

Tirsdag den 13. december kl. 19.30
i Nordborg Kirke.

Kom og oplev den folkekære komponist og
foredragsholder, Erik Sommer, som har bidraget med kendte og elskede sange i både
Den Danske Salmebog og Højskolesang
bogen. Han har skrevet melodien til “Du som
har tændt millioner af stjerner”, med tekst af
Johannes Johansen.

Billet: 100 kr. Børn under 15 år, fri entré.
Køb billetter her: www.julekoncerter.dk

Erik Sommer

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.

Kurt Ravn

DET SKER

Foredrag:

Kurt Ravn er godt kendt rundt om i landets
kirker, hvor han sammen med sin faste pianist
Carl Ulrik Munk-Andersen altid tiltrækker et
stort og tilbagevendende publikum.
Hans repertoire er meget varieret: Både muntre
og stille julesange samt smukke, traditionelle
julesalmer udfylder kirkernes gode akustik på
bedste vis.
Kurt Ravn har en særlig – og ganske fremrag
ende – evne til at give tekst og musik ekstra udtryk og liv. Med sin store
sangstemme og sympa
tiske
udstråling skaber han
en yderst smuk musi
kalsk jule
stemning i
kirken sammen med
Carl Ulrik MunkAndersen på klaver/
orgel og Birgitte
Lindum på obo.

Kom i ægte julestemning med

Nordborg Gospelkor
Torsdag den 8. 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. Fri entré.

Ny sæson for koret starter efter jul
tirsdag den 17. januar kl. 19.00 i Nordborg Sognegård. Så kom og syng med i
et rart fællesskab. Alle er velkomne - især
mænd!
Med venlig hilsen
Lisbeth Simonsen
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Gudstjeneste med

Luciaoptog

Nordborg Kirke
den 18. december kl. 11.00
Gudstjeneste med Luciaoptog i Luciadag er
oprindeligt en fest for den katolske 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, børnehaver og
kirker. 4. søndag i advent bærer vi lyset frem
med Luciaoptog her i vores kirke.
Det er kirkens ungdomskor der vil gå optoget.

Krybbespil
Fredag den 23. december kl.
14.00 er der familiegudstjeneste
i Nordborg Kirke
Kirkens børnekor vil opføre et krybbespil
for os, med sang og musik og alle karaktererne fra juleevangeliet. Der er både
Maria, Josef, Jesusbarnet, 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!

Kom og syng
julen ind
Onsdag den 7. december kl. 10.00
Vi inviterer til en hyggelig formiddag
hvor der er garanteret julestemning,
med juleønskekoncert, samt kaffe og
æbleskiver i Nordborg Sognegård.
Vores organist, vil sidde ved tangenterne,
klar til at spille alle de ønsker I måtte have
af julesange.
Nordborg Menighedsråd

Nytårsfesten
begynder i
kirken
Nytårsaften den 31. december
Kom godt ind i det nye år og tag til nytårsgudstjeneste i kirken nytårsaftensdag, hvor
vi sammen mindes det gamle år og ser frem
mod det nye.
Nordborg Kirke kl. 14.00
Oksbøl Kirke kl. 15.30
Efter gudstjenesten serveres
kransekage og bobler.
Menighedsrådene
i Nordborg-Oksbøl
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Søndag den 22. januar kl. 11.00
inviterer vi til kirkefrokost i
Nordborg Sognegård efter
højmessen

I julen deler vi glædens forventninger om
både at give og modtage. Forskellige årsager
kan bevirke, at det kan være svært at have
økonomi til at fejre julen og skabe rammerne
for en glædelig fest med familien.

Vi håber, at mange i pastoratet har lyst til at
samles til en hyggelig kirkefrokost med plads
til eftertanke og dejligt samvær.

Hvis du er værdigt trængende og bosat i
Oksbøl eller Nordborg sogn, kan du søge
om julehjælp i Nordborg-Oksbøl pastorat.
For at komme i betragtning til en købmandskurv skal du udfylde et ansøgningsskema med oplysninger om familieforhold,
økonomi mm.

Vi er inspireret af biskoppens ord om at stå
sammen i en kold tid:
”Samtidig med, at vi skal tænke på at spare
på energien, skal vi også tænke på, hvordan vi
bidrager til energien. Folkekirkens opgave er
at forkynde evangeliets glæde og håb, og det
er der kraftigt brug for i en tid, hvor mange er
ramt af modløshed og en del af helt håndgribelig mangel på dagligdagens fornødenheder.
Folkekirkens opgave er også at være rammen
om mødesteder og fællesskaber, som kan støtte
og styrke det enkelte menneske.”
Citat Marianne Christiansen,
biskop over Haderslev Stift
Tilmelding: Lisbeth Simonsen på mail
lisbethdyvig@gmail.com eller tlf./SMS
50 62 43 20. Deltagergebyr for frokosten
er kr. 30,- som betales på dagen.
Menighedsrådet

DET SKER

Kirkefrokost Julehjælp

Skemaet findes i kirkernes våbenhus og kan
også udskrives fra Nordborg-Oksbøl pastorats hjemmeside. Det udfyldte skema afleveres i sognepræst Heidi Sørensen Freunds
postkasse ved Nordborg præstegård, Tontoft
3 senest tirsdag 6. december.
Har du spørgsmål så kontakt gerne Heidi
for nærmere information.
Din ansøgning bliver
behandlet fortroligt.
Fra den 8. december
vil du få at vide, om du
er blevet indstillet til at
modtage julehjælp.

Kyndelmisse - håb midt i en mørk tid
Søndag den 5. februar 2023
kl. 14.00 i Nordborg Kirke og
kl. 16.00 i Oksbøl Kirke

Vi markerer Kyndelmisse med en stemningsfuld eftermiddagsgudstjeneste. Vi samles om
musik, sang og ord, der kan lyse op og give
håb midt i en mørk tid.
Kyndelmisse betyder, at lyset vinder frem, og
vi er halvvejs gennem vinteren.
Vel mødt til kyndelmisse i vore kirker
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Åbne møder i menighedsrådet
Ligesom byrådsmøder er også menighedsrådsmøder åbne for folk i sognet, der vil følge
med i, hvad vores menighedsråd laver.
Året for menighedsrådets 10 møder slutter i
november (16.11.2022) med, at der sker nyt
valg/genvalg til de forskellige poster i rådet.
I december og juli holdes ikke møde, så de
næste møder i rådet finder sted i Nordborg
Sognegård onsdag den 18. januar kl. 10.00 og
onsdag den 15. februar kl. 10.00. Gæster får
ikke taletid, men der er altid lidt kaffe/te på
kanden, så mød bare op!

Ny kirkesanger: I forbindelse med at vores
tidligere kirkesanger Annette Lorenzen opsagde sin stilling, har menighedsrådet ansat
Ole Volder Nielsky i en fast stilling, som efter
aftale med Oksbøl har fået forhøjet timetal,
så Ole fremover fast varetager kirkesangen
i både Nordborg og Oksbøl startende fra 1.
november 2022. Vi glæder os over igen at
have fået en erfaren og dygtig sanger til denne
vigtige opgave.
Også vi skal spare på energien i de forskellige
bygninger: mandskabshuset, kapellet, sogne-

6

gården, præstegården og kirken. Heldigt for os
er, at sognegården blev etableret med jordvarme
fra sogneparken, nord for bygningen. Temperaturen er herefter sat ned til 19 grader, som
hurtigt med folk i salen er oppe på 20/ 21 grader. Det sparer strøm. Den 112 årige præstegård, som hidtil har været opvarmet med naturgas er det lykkedes at få skiftet til fjernvarme
i årets 4. kvartal, så vi også der med større ro
ser frem til kommende varmeregninger (Præsten betaler naturligvis sin andel af forbruget
i det 400 m2 store hus). Kirken fik for 4 år
siden nyt elvarmeanlæg, som er computerstyret,
så der startes opvarmning på den mest
økonomiske måde. Både temperatur
og fugtighed aflæses dag for dag, så
kirkens kalkmalerier, kirkens antikke
inventar og orglet bevares bedst muligt. Skulle vi løbe ind i kolde vinterdage, har vi aftalt, at gudstjenester kan
flyttes til sognegården, så opvarmningen i kirken spares. Det vil blive skiltet
bedst muligt! Og det skaber rum for
at byde på kirkekaffe/te i forbindelse
med gudstjenesterne. I vores kapel
med sit gamle køleanlæg, har vi hidtil
huset omegnens døde efter behov uden
vederlag. Det vil blive taget op til overvejelse, om vi skal have betaling af omegnens kirker for denne ydelse!
Så et godt råd: behold gerne overtøjet på i
kirken, så vil ingen fryse med de 19 grader, vi
byder på. Og så byder vi hyppigere på varm
kaffe og te, har vi aftalt.
Menighedsrådets økonomi er god, så vi
regner med på denne måde at holde 2022
budgettet uden overskridelser.
Mvh. Lisbeth Simonsen,
formand for menighedsrådet.

Onsdagsmøde
Den 8. februar kl. 14.00 i Oksbøl
konfirmandstue
Årets første onsdagsmøde bliver en filmeftermiddag hvor den danske "Adams æbler" fra
2005 vises. En perlerække af danske skuespillere medvirker.
Ivan (Mads Mikkelsen) er præst og en moderne, positivt tænkende mand. Han ser det
som sin fineste opgave at hjælpe og støtte sine
medmennesker. Det gælder ikke mindst dem,
der er kommet i uføre. Men Ivan har en ret så
ustabil forbindelse til virkeligheden.
Ny-nazisten Adam (Ulrich Thomsen) er sendt
i 12 ugers samfundstjeneste og Ivan byder
ham velkommen med åbne arme i sit verdensfjerne taber-kollektiv, der tæller Gunnar,
Sarah og Khalid.
Det er en til tider lidt barsk film med en særegen, let grotesk humor, men filmen har det
smukkeste budskab, som alle har godt af at få
med.

Fastelavn
er mit navn!

DET SKER

Det sker i Oksbøl Kirke:

Tag dit udklædningstøj på og kom
og fejr fastelavn med os i kirken!
I slutningen af skolernes vinterferie søndag
den 19. februar kl. 14.00 holder vi familiegudstjeneste i Oksbøl kirke. Her vil vi synge
og høre historier om Fastelavn. Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden og byder på
fastelavnsboller i konfirmandstuen.
Vi glæder os til en sjov og hyggelig eftermiddag, og glæder os til at se jeres flotte udklædninger!
Tilmelding: Til Anne Marie Hansen senest
16. februar på mail: amhansen@hotmail.dk
eller telefon/SMS på 20 83 38 59

Rigtig hjertelig velkommen til en hyggelig
eftermiddag.
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Nyt fra de lokale foreninger:
ÆldreSagen Nordals

Hjem & Kultur

Tilmelding finder lettes sted på vores
bookingside: www.aesnordals.dk

Onsdag den 8. februar kl. 19.00
i Nordals Idrætscenter Dyrlæge Ole
Kaspersen (kendt fra filmen ”Onkel”)
fortæller om oplevelser fra sit arbejdsliv.
Tilmelding senest den 1. februar 2023 til:
24 62 50 25. Pris 100 kr. inkl. kaffe og kage.

Kommende arrangementer:

1. december kl. 10.00 - 13.00 laver vi
juledekorationer på Nordborghus.
Birgit Duus - tidligere Blomsterværkstedet
- hjælper, giver gode råd og inspirerer,
men vi laver selv dekorationerne. Man
medbringer materialer til sine dekorationer.
Kaffe, gløgg og æbleskiver.
Pris kr. 50. Jens Erik - tlf.: 20 95 06 36.
6. december er der et arrangement med
to foredrag. Vi har kaldt det “Vær på vagt”.
Første foredrag starter kl. 10.30 og er med
Birgitte Sprogø fra Sydbank, der fortæller
om svindel på nettet. Er vi lette ofre - og
hvordan kan vi bedst muligt undgå at
blive snydt.
Kl. 12.00 er der serveret en lækker frokost.
Kl. 13.00 fortæller Lone Tietgen, Misbrugs
centeret om vores brug af alkohol. Er der
særlige hensyn der skal tages, alderen
taget i betragtning.
Pris 200 inkl. kaffe, foredrag og frokost.
Arrangementet foregår i NIC.
Jens Erik tlf.: 20 95 063 6.
16. januar i NIC. Suppeaften Kartoffel/
porre, kaffe og kage. Pris kr. 75,Husk vores café på Nordborghus hver
torsdag kl. 10.00 - 12.00.
Hyggeligt samvær og god kaffe for kr. 10,Som noget nyt åbner vi den 3. november
en IT-café samme tid og sted.
I IT-caféen kan du få hjælp til en
konkret udfordring med din
computer, tablet eller mobiltelefon.
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Onsdag den 8. marts kl. 19.00 Dilletant
i Holm Sognegård. Holm Amatørteater
opfører et lystigt teaterstykke. I pausen er
der mad, drikke, kaffe og småkager.
Tilmelding senest den 27. februar til tlf.:
24 62 50 25. Evt. afbud kan senest meldes
3 dage før arrangementet uden konsekvenser. Pris 200 kr. alt inkl.
Læs mere i vores gule programfolder,
som kan hentes på biblioteket, på apoteket
samt hos Skjerning og desuden ses
på Facebook.

Nordborg
Lokalhistoriske Arkiv
På Arkiv DK kan du finde billeder af huse
i Nordborg og omegn. Søg fx Smedegade
4. Husk at vælge Nordborg Arkiv til
venstre i billedet.
Har du billeder fra byen, er vi meget
interesseret i at modtage disse.
Vi gemmer fortiden til fremtiden.
Gunnar Dahl

”Julestue” på Jollmands Gaard
Lørdag den 3. december kl. 10.00 -16.00.
Entré 25 kr. Børn gratis.
Besøg os og oplev Julehyggen i stuer og
køkken på den gamle gård. Der sælges
hjemmebag fra stenovn og komfur.
Cafe: hvor der kan købes kaffe/saft og
julekager. Lokale aktører som udstiller
& sælger smagsprøver og salg af lokale
produkter. ”Alsingergildet” med med bl.a.
deres ”101 Pejlemærker”

Historielæsning og andre aktiviteter for
børnene.
Salg af juletræer og pyntegrønt. Gården er i
adventstiden åben for salg af juletræer
lørdage: 9.30-11.30 samt fra 13.00-15.00
eller efter aftale til Erik Sarsgård
tlf.: 61 67 15 63
Overskuddet går ubeskåret til gårdens drift
og vedligeholdelse.

Lionsstrik

Nordborghus

Ønskes kørsel kontaktes:
Elly Hansen
tlf.: 61 67 09 81
Lisbeth Juhler
tlf.: 22 62 54 67

Viggo Nielsen tlf.: 21 79 94 33

Mødedatoer kl. 14.00-16.15 i Sognehuset
i Havnbjerg:
Mandag den 9. december
Mandag den 9. januar
- datoen er skubbet en uge
Mandag den 6. februar
Mandag den 6. marts

DET SKER

Nyt fra de lokale foreninger:

Vi fik afviklet en god modeopvisning
den 28. september.
Der er kommet en del nye aktiviteter
i huset, hvoraf en del sikkert bliver
omtalt i Kirkebladet fra de forskellige
foreninger.
Vi savner stadig hjælpere til huset, så
tænk over det og slå på tråden til
tlf.: 93 88 78 72.
Vi ønsker alle en glædelig jul og et
godt nytår.

Nordborg pensionistforening
Torsdag den 8. december kl. 12.00.
Julefrokost, musik af Dusko, kaffe og
småkager. Husk tilmelding.
Torsdag den 12. januar 2023, kl. 14.00.
Lottospil og kaffe.
Torsdag den 26. januar 2023, kl. 14.00.
Ordinær generalforsamling, forslag der
ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde 1 uge før.
Kaffe og minilotto. Gerne en tilmelding af
hensyn til kaffe og kage.

Torsdag den 16. februar kl. 12.00.
Middag grønlangkål, dessert, kaffe og
lottospil. Husk tilmelding.
Husk: Vi er flyttet til Nordborghus,
Søvænget.
På bestyrelsens vegne
Lydia Stefansen, tlf.: 74 45 40 39 / 40 15 48 67.
Mail: lydiastefansen@bbsyd.dk
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Kvindehøjskole
Nytårskur den 18. januar
kl. 14.00 i Nordborg Sognegård

Hjortspringbådens Laug
den 15. februar 2023 kl. 14.00

Ud over bobler og kransekage der, vil der blive budt på en præsentation af den nye udviklingsplan, som er udarbejdet til renovering af
Nordborg Kirkes indre. Et nyt LYDANLÆG
skulle på det tidspunkt være installeret, og
den længe ventede, indvendige kalkning er
blevet udvidet til også at omfatte restaurering
af kirkens gamle og værdifulde inventar: altertavler, krucifiks, nye og gamle lamper, orgel
og gulve, som opfriskes. En del af projektet
betaler Menighedsrådet af egne midler i form
af arv og fondsmidler. Kom med og hør om,
hvad der venter forude i kirken.

Vi mødes Dyvigvej 11 i Holm kl. 14.00 (eller
10 minutter tidligere ved Sognegården, hvis
man mangler transport). Programmet vil bestå af en indledning om det enestående fund
i Hjortspring mose, den opgravede krigskano
og de lokales vilje til at bygge en rekonstruktion af båden. Huset rummer ud over sidstnævnte også bud på det tøj og sko, som mennesker for 2300 år siden klædte og pyntede sig
med. Et eksempel på, hvad lokale på Nordals
sammen har udrettet.

Mandeklub

Mandeklubben mødes normalt
anden onsdag i måneden kl. 10.00
i Sognegården
Onsdag den 14. december kl. 11.00
Julefrokost med medbragte retter. Tilmelding
er nødvendig til dette arrangement.
Onsdag den 11. januar 2023
Kjeld Kückelhahn vil fortælle om det nye
Nordborg resort, som er under opbygning
ved Danfoss Universe.
Onsdag den 8. februar 2023
Viggo Nielsen: Nordborg før og nu. Forbindelsen mellem slot og kirke.
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Onsdag den 8. marts 2023
Hjortspringbåden i Holm.
Onsdag den 12. april
Mødes vi til samling på Holm Lokalhistorisk.
Tilmelding ikke nødvendig.Kaffen koster 25 kr.
Evt. spørgsmål, kontakt gerne Børge Movild,
tlf.: 52 24 16 72.

Politiker og landmand
1866 – 1953

Peter Grau blev født den 25. februar 1866 på
den gamle slægtsgård, ”Graugaard” i Pøl på
Nordals. Han blev karakteriseret som ”De store øjeblikkes mand”. Han var en ordets mester
og en sprogets elsker, hvilket han gjorde flittigt brug af som taler ved forskellige lejligheder. Bl.a. var han dybt engageret i grænsestridighederne omkring 1920.
Allerede i 1914, kort før 1. verdenskrig, talte
han på Skamlingsbanken, hvor hans ord: ”Thi
håbet peger mod Danmark” blev et ord, der
holdt sig prentet i manges bevidsthed i årene
derefter.
Dem der i 1920 hørte ham tale på Dybbøl ved
den store genforeningsfest huskede hans ord
til de danske syd for grænsen’: ”Hvad havde
været skønnere, end om vi havde kunne bænke dem her ved gildebordet i dag sammen
med os, deres bedre stillede værkfæller”.

FORTÆLLING

Peter Grau

Peter Grau var næstformand i Vælgerforeningen for Slesvig 1910 - 21. Fra 1918 - 20 var han
formand for Flensborg-gruppen, der ønskede
Flensborg tilbage til Danmark. Fra 1920 - 33
var han næstformand i Grænseforeningen.
Peter Grau var i besiddelse af en fantastisk
hukommelse. Hvilket gjorde, at han meget
sjældent brugte manuskript eller notater, men
talte frit og ubesvaret med utrolig vægt, han
var født med fabelagtige talegaver.
Hans mor ønskede for øvrigt, at han skulle
have læst til præst, og han ville sikkert også
være blevet en god prædikant, men han blev
ved jorden og hjemstavnen og drev sin gård i
Pøl med stor dygtighed. Peter Grau døde på
sin slægtsgård den 23. januar 1953.
Kilde: ”Personligheder på Nordals gennem 200
år”. Udgivet af de Lokalhistoriske Arkiver på
Nordals

Gravstenen står på den historiske del

Gravstenen står på
den historiske del af
Nordborg kirkegård
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ARTIKEL
Foto: Leonard Gamaïgué

Vandrende skolelærer i den afrikanske ørken:

“Hvis børnene ikke kan komme i
skole, så lad skolen komme til dem”
Gode nyheder...
Findes der overhovedet gode nyheder i denne
tid. Vi bliver hver dag overhældt med dårlige
nyheder. Kriser her og der og alle vegne. Men
der findes nogen, som fortæller gode nyheder.
”Verdens bedste Nyheder” er en udgivelse man
kan finde på nettet. Den kommer hver mandag
og bringer gode nyheder fra hele verden. Vi har
fået lov til at bringe et uddrag af en artikel fra
2. oktober. Her fortæller journalist Magd Said
Hawran om den omvandrende skolelærer i en
afrikansk ørken. Et fint eksempel på et højtuddannet menneske, der finder en meningsfuld
beskæftigelse i stedet for at sidde og vente på et
velbetalt arbejde.
Hans Pors
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En flok tchadiske nomader har de seneste
tre år fået selskab i stammen. Med sit mobile
”klasseværelse” har Leonard Gamaïgué rejst
rundt med de vandrende afrikanere for at
give de ellers skole-ukendte børn deres første
møde med blyanter, bogstaver og bøger.
“Indfødte børn i Afrika bor som oftest i nogle
af de fattigste, mest marginaliserede og mest
fjerntliggende områder, hvor der er meget
dårlige eller slet ingen skoler,” siger Marianne
Wiben Jensen, som er seniorrådgiver i IWGIA og ekspert i landrettigheder i Afrika.
Men det vil Leonard Gamaïgué lave om på.
Efter han blev færdig med sin mastergrad
i pædagogisk psykologi fra University of
Yaoundé i Cameroun, løb han en november
morgen i 2019 ind i en gruppe nomader.

Under et træ var en flok legende børn samlet.
De havde ikke meget at gøre godt med. Tøjet
var slidt og snavset, og mange af børnene var
barfodede.
“Jeg blev ret rørt, da jeg så dem. Jeg er selv
fra en landsby, hvor jeg som barn måtte gå
15 kilometer om dagen for at komme i skole.
Endda nogle gange uden sko,” siger han og
uddyber:
“Jeg tænkte, at jeg nu havde mulighed for at
hjælpe dem, så derfor købte jeg en lille tavle
og nogle få materialer og satte mig hen ved
et træ.”
Da børnene fik øje på ham, kom de løbende i
hans retning. “Og det var egentlig sådan, det
startede. Når børnene ikke kunne komme i
skole, måtte skolen jo komme til dem,” siger
Leonard Gamaïgué, som de seneste tre år kvit
og frit har undervist børnene i forskellige fag.
Når nomaderne pakker sammen for at flytte
videre, flytter han med. Og selvom den ældre
generation var lidt skeptiske i starten, føler
han sig i dag som en del af stammen, der i

øjeblikket har slået lejr syd fra hovedstaden
N’Djamena.
“I det 21.århundrede bør der ikke være noget
barn, som skal vokse op uden at have mulighed for at komme i skole,” siger han om sin
motivation for sit frivillige arbejde.
“Som Nelson Mandela engang sagde. Uddannelse er det mest kraftfulde våben, vi kan bruge, til at ændre verden.”
Den entusiastiske lærer har også store ambitioner om at udvide sit projekt til resten af det
centralafrikanske land.
“Jeg føler mig så knyttet til børnene, at jeg er
villig til at bruge resten af mit liv på at hjælpe dem, selvom jeg ikke får penge for det. Jeg
drømmer også om at udvide initiativet til andre
dele af landet, så alle nomadiske børn i Tchad
en dag får chancen for at gå i skole. Det her er
blot begyndelsen,” understreger han.
Magd Said Hawran
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Kalender
Dato

Tid

Arrangement

07. december

10.00

Kom og syng julen ind, Sognegården

08. decenber

19.00

Nordborg Gospelkor, Nordborg Kirke

13. december

19.30

Julekoncert, Kurt Ravn, Nordborg Kirke

14. december

11.00

Mandeklub

14. december

19.00

Syng Julen ind i Oksbøl Kirke m. luciaoptog

18. december

11.00

Luciaoptog, Nordborg Kirke

23. december

14.00

Krybbespil, Nordborg Kirke

31. december

14.00

Nytårsgudstjeneste, Nordborg Kirke

31. december

15.30

Nytårsgudstjeneste, Oksbøl Kirke

11. januar

10.00

Mandeklub

18. januar

14.00

Kvindehøjskole, Sognegården

22. januar

12.00

Kirkefrokost, Sognegården

05. februar

14.00

Kyndelmisse, Nordborg Kirke

05. februar

16.00

Kyndelmisse, Oksbøl Kirke

08. februar

10.00

Mandeklub

08. februar

14.00

Adams æbler, Oksbøl Kirke

15. februar

14.00

Kvindehøjskolen

19. februar

14.00

Fastelavn , Oksbøl Kirke

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 (pt. sygemeldt)
Præstevikar Karsten Nissen
Tlf.: 51 34 08 90 · Mandag er fridag.

Anna Elisabeth Aagaard · Tlf.: 26 17 35 03

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

Kirkesanger
Ole Volder Nielsky
nordborgkirkesanger@gmail.com
Mandag er fridag.

KONTAKT

Sognepræster

Lionsstrik
Elly Hansen · Tlf. 61 67 09 81

Støtterne/Vågekoner på Nordals
Hjælpende hænder
udfører opgaver i hjemmet, som du eller din
ægtefælle selv tidligere kunne klare.
Arne Pedersen · Tlf.: 26 16 64 64
Mandag el. 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

Kirkekontor

Kvindehøjskolen

Tontoft 3A, 6430 Nordborg

Inger Sørensen · Tlf.: 74 58 23 55

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.: 61 67 31 04 · eva@sarsgaard.dk
Øvrige medlemmer: Karl Ejnar Pedersen,
Per Østergård, Harry Andersen, Jette Andersen
Thomsen og sognepræsterne.

Kirkebladet er udgivet af

Nordborg Sogns Menighedsråd.
Ansvarshavende redaktør:
Hans Pors Simonsen. Indlæg sendes til:
hanspsimonsen@gmail.com
senest den 1. februar 2023
for perioden marts-april-maj.
Deadline for blad nr. 2 i 2023 er
den 27. april.
Der er ekstra kirkeblade på bibliotektet.
Kirkebladet bliver bragt til dig af
19 frivillige omdelere.

15

Søndag 20. november
11.00 Nordborg v. Mette
11.00 Oksbøl - Andagt +
Vandretur i Oksbøl Skov v.
Heidi
Onsdag 23. november v. Heidi
19.00 Nordborg - Fredslyset
m. Skt. Georgs Gildet
Torsdag 24. november v. Heidi
10.45 Gudstjeneste på
Tangshave
m. kirkekaffe kl. 10.00.
Torsdag 24. nov. v. Mette
13.00 Nordborg - adventsgudstjeneste for Nordborg
Pensionistforening
Søndag (1.s.i. advent)
27. november v. Mette
9.30 Nordborg + dåb
11.00 Oksbøl + æbleskiver &
gran

December
Søndag (2. s. i advent)
4. december v. Karsten
9.30 Oksbøl + dåb
11.00 Nordborg m. musik af
kirkekoret + æbleskiver & gran
Torsdag 8. december
10.00 Nordborg + korets
krybbespil for børnehaverne
v. Mette
10.45 adventsgudstjeneste på
Tangshave m. kaffe kl. 10.00
v. Heidi
Fredag 9. december v. Heidi
10.00 adventsgudstjeneste for værestedet
Østerlundværkstedet
Søndag (3. søndag i advent)
11. december v. Karsten
09.30 Nordborg
11.00 Oksbøl + dåb
Tirsdag 13. december v. Mette
9.00 Nordborg - Gudstjeneste
for de mindste m. bamsernes
krybbespil

Søndag (4.søndag i advent)
18. december v. Heidi
11.00 Nordborg m. Luciaoptog + kirkekaffe i Sognegården
Tirsdag 20. december v. Heidi
10.00 Julegudstjeneste for
Nordalsskolen.

Søndag 29. januar v. Heidi
9.30 Nordborg *
11.00 Oksbøl m. kirkekaffe

2023 - Februar
Søndag 5. februar v. Karsten
14.00 Nordborg - Kyndelmisse
16.00 Oksbøl - Kyndelmisse

Onsdag 21. december v. Heidi
8.00 Oksbøl - julegudstjeneste
for Oksbøl Friskole

Søndag 12. februar v. Heidi
9.30 Oksbøl
11.00 Nordborg

Torsdag 22. dec. v. Henrik
10.45 Julegudstjeneste på
Tangshave + kirkekaffe
kl.10.00

Søndag 19. februar v. Karsten
11.00 Nordborg
14.00 Oksbøl – Fastelavnsgudst.(tilmelding)

Fredag 23. december v. Heidi
14.00 Nordborg - Familiegudstjeneste med krybbespil
af Stine & Kirkekoret
Juleaften lørdag 24. december
13.30 Oksbøl v. Karsten
13.30 Nordborg v. Heidi
15.30 Oksbøl v. Heidi
15.30 Nordborg v. Karsten

Søndag 26. februar v. Heidi
09.30 Nordborg + dåb
11.00 Oksbøl

2023 - Marts

Juledag søndag 25. december
v. Heidi
9.30 Oksbøl
11.00 Nordborg med
FDF-blæserne

Søndag 5. marts v. Karsten
9.30 Oksbøl
11.00 Nordborg + kirkekaffe
Onsdag 8. marts v. Heidi
19.00 Oksbøl - Særguds
tjeneste m. årstidens salmer

Mandag 26. dec. v. Karsten
11.00 Nordborg

Søndag 12. marts v. Heidi
11.00 Nordborg + dåb

Lørdag 31. december v. Heidi
14.00 Nordborg - nytårsgudst.
m. bobler
15.30 Oksbøl - nytårsgudst.
m. bobler

Søndag 19. marts v. Karsten
9.30 Nordborg
11.00 Oksbøl + kirkekaffe

2023 - Januar
Søndag 8. januar v. Karsten
9.30 Nordborg *
11.00 Oksbøl
Søndag 15. januar v. Heidi
9.30 Oksbøl
11.00 Nordborg
Søndag 22. januar v. Karsten
09.30 Oksbøl
11.00 Nordborg + kirke
frokost i Sognegården
(tilmelding)

Onsdag 14. december v. Mette
19.00 Oksbøl - Syng julen ind
m. Luciaoptog
* Gudstjenesterne afholdes i Sognegården med efterfølgende kaffe og boller.

Grafisk Arbejde

GUDSTJENESTER

November

