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Når vi sætter os op i en flyvemaskine for at 
rejse langt eller kort, stoler vi på at piloten i 
cockpittet oppe foran ved, hvad der skal gø-
res. Når vi hænger oppe i luften i flere kilome-
ters højde, er vores liv og sikkerhed i pilotens 
hænder. Det samme er tilfældet, når vi lægger 
os på operationsbordet for at gennemgå en 
operation. Også her stoler vi på at kirurgen 
ved, hvor og hvordan der skal skæres i vores 
krop. Når vi ligger i dyb narkose, er vores liv 
og sikkerhed i lægens hånd. Kort sagt er vi 
nødt til at have tillid til piloten og til kirurgen. 
Uden tillid går det ikke.

Det gælder også i hele vores liv med hinanden 
i samfundet: det er nødvendigt at have tillid at 
de, der bestemmer i folketinget, i kommunal-
bestyrelserne og i de forskellige myndigheder, 
vil os det bedste. At de ikke ønsker magten for 
magtens egen skyld, men for at tjene fælles-
skabet og den enkelte. 

Det er ikke tilfældigt, at de mennesker, som 
betros de øverste politiske og samfundsmæs-
sige poster i dette land, benævnes ministre. 
”Minister betyder ”tjener” og ministerens om-
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N råde kaldes ministerium ”tjeneste”. Det kom-

mer fra det latinske ord ”minor” som betyder 
”mindre”. Og hvis de skuffer os, kan vi næste 
gang stemme på et andet parti eller en anden 
person. Det er demokratiets vilkår.
Det er heller ikke tilfældigt, at vi kalder mange 
af dem, der ansættes i et offentligt embede hvor 
han eller hun kan udøve magt, ”tjenestemænd”. 
Det er alt sammen udtryk for, at i Danmark er 
magtens udøvelse aldrig et mål i sig selv. Tvært-
imod er al magtudøvelse fra myndighedernes 
side at forstå som en tjeneste for samfundet og 
for de mennesker som lever i det. 

Hvis ikke vi har den tillid til politikerne og 
til embedsmændene, går det galt. Derfor stor-
mede store vrede folkehobe den amerikanske 
og den brasilianske kongres, for at blokere for 
den fredelige magtoverdragelse til den lov-
ligt valgte præsident. Derfor trak nogle folk i 
Frankrig gule veste over hovedet og forsøgte 
at blokere lovlige samfundsfunktioner. Fordi 
de ikke havde tillid. Hvis tilliden mangler, er 
samfundet på vej imod sin opløsning. Så vak-
ler grundvolden under os. 

Det samme kan ske, hvis vi mister tilliden til 
Gud. Den røde tråd i Bibelen fra begyndelse 
til ende er at Gud og mennesket hører sam-
men. At Gud er nåde, tilgivelse og kærlighed. 
”Hvem kender Herrens tanker, eller hvem kan 
være hans rådgiver?” spørger Paulus i Romer-
brevets 11. kap. Men vores problem er måske, 
at vi mener at kende Guds tanker, og at vi der-
for vil være hans rådgiver. 
Husk derfor, at kristendommen ikke er en 
ideologi med et særligt politisk program. Kri-
stendom er en tro, båret af tillid til Gud. En 
tro, som kan rumme os alle på tværs af po-
litiske og samfundsmæssige opfattelser. En 
tro, som sætter os fri til at leve og virke i tillid 
til Gud og i kærlighed til hinanden. Det, som 
Grundtvig kalder ”et jævnt og muntert, virk-
somt liv på jord”.

Karsten Nissen

Tillid
Hilsen fra sognepræsterne
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Der er nu kommet brev fra biskoppen om, at 
sognepræst Sophie-Lønne Reil Hundebøl er 
på vej tilbage i arbejdet efter lang tids sygdom. 
Hun vil fortsat i de kommende måneder være 
delvis sygemeldt, mens hun finder kræfterne 
til at genindtræde i sit hverv som sognepræst, 
og Sophie-Lønne glæder sig til at tage fat på 
opgaverne trin for trin.

I de forløbne måneder har vi i sognene været 
meget glade for at møde pastor Mette Carlsen 
som vikar. En stor tak for indsatsen skal der-
for lyde til hende, og et held og lykke med det 
nye hverv som sognepræst i Rinkenæs.

På samme måde har vi fra første december 
haft glæde af at kunne trække på biskop eme-
ritus Karsten Nissen som vikar. Det er dejligt 
at kunne mærke interessen for livet omkring 
kirkerne og lysten til at løfte opgaverne der. 
En stor tak for at gå ind i samarbejdet med  
sognepræst Heidi Sørensen Freund om de 
mange forskellige opgaver.
 
Lisbeth Simonsen 
(formand for menighedsrådet)

Gudstjenester 
med efterfølgende 
samvær 
Hen over foråret afholder vi flere gudstjene
ster med efterfølgende hyggeligt samvær 
m. hjemmebag, spisning eller frokost. Her 
er der tid til at nyde lidt dejlig mad og få en 
god snak. Alle er velkomne!

19. marts i Nordborg:
Efter gudstjenesten i Sognegården serveres 
hjemmebag.

Skærtorsdag: 
I Nordborg er der hjemmebag i sognegården 
og i Oksbøl er der skærtorsdagsspisning m. 
tilmelding (se særskilt annonce)

23. april i Nordborg: 
Kirkefrokost + kaffe i Sognegården. Pris 30,- 
kr. Tilmelding til Eva Sarsgaard eller Inger 
Andersen fra menighedsrådet (se kontaktliste)

St. Bededag i Oksbøl kl. 10.00: 
Fælles pastorats gudstjeneste m. efterfølgende 
varme hveder & kaffe. Tilmelding ved  
menighedsrådsformand Anne Marie Hansen 

14. maj i Oksbøl kl. 13.30: 
Andagt, vandring og sammenskudsgilde med 
kagebord i konfirmandstuen (se annonce)

14. juni i Oksbøl kl. 17.00: 
Andagt og sommerfest i Præstegårdshaven

Præsterne i 
fællespastoratet 
for Nordborg og 
Oksbøl kirker
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Samtale om menigheds trivsel, kirkens  
økonomi. Sang og kaffebord med lagkage. 

Den 3. onsdag i månederne januar til juni 
mødes Nordborg Menighedsråd kl. 10.00 i 
sognegården.

Den 15. marts kl. 10.00 
Den 19. april kl.10.00 
Den 17. maj kl. 10.00

Dagsorden for møderne kan ses 1 uge før 
mødet i våbenhuset.
 
Alle er velkomne til at lytte.    

Med venlig hilsen  
Lisbeth Simonsen, 
formand for menighedsrådet

Menighedsrådets 
møder er åbne for 
sognets beboere 
11. maj kl. 19.00 i Sognegården 
inviteres til menighedsmøde.

Fejring af 
Nordborg Kirkes 
konfirmander
Vi ønsker konfirmanderne fra Nordals 
Skolen hjertelig tillykke med deres  
konfirmation i Nordborg Kirke, den  
16. april 2023 kl. 10.00.

Telegrammer til konfirmanderne kan 
afleveres hos to frivillige i våbenhuset på 
konfirmationsdagen eller i dagene før 
hos kirketjener Hanne Dahl Kristensen.

Cecilia Sebelius Jakobsen
Celina Rasolo Raarup       
Emma Storbæk Hansen
Isabella Andersen
Jeppe Kruse Franson
Kasper Kjær Petersen
Kasper Jessen
Laura Jessen
Malthe S. K. Jacobsen 
Magnus Kjær Bech-Petersen 
(konfirmeres Palmesøndag kl. 10.00  
i Havnbjerg kirke)
Natalie Sartov Schmidt
Sebastian Troelsgaard Mosekjær
Sofie Ejrup Sigbrand 
Tobias Werth Sørensen
William Amstrup Nørgaard
William Valentin    
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Nordborg kirke, tirsdag d. 28. marts kl. 17.00

Forårskoncert 
og fællesspisning

Klassiske sangperler

Nordborg Kirke, tirsdag  
den 28. marts kl. 17.00. 
Medvirkende: Nordborg gospelkor og  
Nordborg sangforenings mandskor.

Kom og vær med til en festlig forårskoncert 
med to af byens kor. Efter Forårskoncerten er 
der aftensmad, da vi afholder fællesspisning i 
sognegården. 

Kom og nyd en herlig koncertaften i Sogne-
gården, i selskab med kirkens musikere.

Baryton: Ole Volder Nielsky
Pianist: Stine Möglich
I denne særlige anledning får vi også besøg 
af mezzosopran: Pia Wippich-Schulz.

I vil komme til at høre kendte duetter, soli, 
og klaverstykker af bl. a. Mozart, Brahms, 
Gershwin, Sibelius, samt mange andre.  
Kom og vær med til en festlig aften. 

Der kan købes kaffe og kage i pausen til 25 kr. 

Nordborg Sognegård 16. maj kl. 19.00.

Kuvertpris 50 kr. som betales på dagen.  
Der vil også kunne købes drikkevarer.
Til fællesspisningen er der forhåndstilmel-
ding ved Eva Sarsgaard, på tlf.: 61 67 31 04. 
Sidste frist for tilmelding er søndag den 25. 
marts.

Vel mødt til en hyggelig hverdagsaften 
sammen.

Fri entré
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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 
Nordborg 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 tirsdag den 28. februar kl. 9.30 
Tilmelding sker ved henvendelse til  
kirkens organist: Stine Möglich, på mail: 
organist_stine@hotmail.com

Kl. 10.00 - Fælles pastoratsgudstjeneste i  
Oksbøl Kirke for Nordborg og Oksbøl sogne.
Efter gudstjenesten serveres varme hveder i 
Oksbøl Kirkes konfirmandstue.

Man bedes tilmelde sig senest tirsdag 2. maj 
til menighedsrådets formand:
Anne Marie Hansen 
Mail: amhansen@hotmail.dk 
Tlf.: 20 83 38 59.

Oksbøl Kirkes Menighedsråd

Store Bededag 
i Oksbøl Kirke den 5. maj 2023 
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Entre: 
50 kr. heri er kaffe 

og kage inkluderet.

Arrangør Foreningen Nygård – www.nygaard-als.dk

Forelsket i Flensborg
Kulturredaktør Hans Chr. Davidsen fra Flensborg Avis vil fortælle om og vise billeder fra vor  
nærmeste storby Flensborg. Den gamle danske by gemmer på forunderlige historier, markante  
steder og en rig og dramatisk fortid fra før Dronning Margrethe den Første  
(1353 - 1412) lærte at stave.

Program:
Med baggrund i sin bog ”Forelsket i Flensborg” fortæller kulturredaktør Hans Chr. Davidsen 
mange slags historier om Flensborgs fortid og nutid, som mange i dag ikke kender eller overser. 
Foredraget er ledsaget af fotos.
Hans Chr. Davidsen er ligeledes en meget flittig forfatter. Der vil efter foredraget være mulighed 
for at købe nogle af hans bogudgivelser.

Tilmelding:
Forhåndstilmelding kan ske på mailadressen: nygaardals@gmail.com.  
Betaling i forbindelse med tilmelding kan foretages på konto: 8013-1015077,  
der er mulighed for at betale ved døren.

Arrangør: Foreningen Nygård (www.nygaard-als.dk)

Foredrag 4. marts kl. 14.00  16.00 på Nygård i Nørreskoven på Als.
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Hjem & Kultur
Onsdag den 22. marts kl. 19.00 i
Nordals Idrætscenter.
Generalforsamling 2023/2024.
Forslag til foreningen sendes til forman-
den senest en uge før generalforsam-
lingen. Foreningen er vært ved et lille 
traktement.
Tilmelding senest den 15. marts:  
Tlf.: 24 62 50 25.

Mandag den 17. april kl. 19.00  
i Nordals Idrætscenter.
Viceborgmester i Sønderborg Kommune, 
Ellen Thrane Nørby, fortæller om sin tid 
på Christiansborg. 
Pris 100 kr. inkl. kaffe og kage.
Tilmelding senest den den 10. april:  
Tlf.: 24 62 50 25.

Onsdag den 10. maj kl. 19.00  
i Nordals Idrætscenter
fortæller Peter Hellesøe, tidl. landmand 
og bosiddende i Oksbøl om sin roman: 
Dybe spor, hvor vi følger Jens, som skal 
arve en slægtsgård i det sønderjyske. 
Gårdens vækst er baseret på slægters 
sammenhold og hårdt arbejde, men Jens 
drømmer om andre ting i livet. 
Pris 100 kr. inkl. kaffe og kage.  
Tilmelding senest den 3. maj.

Vores gule programfolder med flere 
oplysninger kan hentes på biblioteket, 
på apoteket, hos Skjerning samt ses på 
Facebook: Hjem og Kultur Nordals. 
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Nyt fra de lokale foreninger:

ÆldreSagen Nordals 
Kommende arrangementer:
Tirsdag den 28. februar kl. 18.00: 
Årsmøde for medlemmer. Nordals 
Idrætscenter. Husk medlemskort.  
Tilmelding til efterfølgende (gratis 
spisning på bookingsiden eller til Jens: 
kasserer@aesnordals.dk / Tlf.: 29 49 51 23.
 
Fredag den 21. april kl. 18.00  
Aktivitetscentret - Linak Arena, Guderup.
Ost og vin. Mød din ostemand. 
Arrangement med “Claus Ost” fra 
Osteboden, Rødekro.
Tilmelding på bookingsiden 
www.aesnordals.dk eller til Birgitte: 
rentur@aesnordals.dk / Tlf.: 26 30 09 47. 
Medlemspris: 150 kr.  

Søndag den 30. april kl. 12.00 Danmark  
spiser sammen. Nordals Idrætscenter.
Wienerschnitzel, isdessert, kaffe og  
kage mm. Tilmelding til Birgitte:  
rentur@aesnordals.dk / Tlf.: 26 30 09 47.  
Medlemspris: 150 kr. 

Skovtur på cykel den 11. maj. kl. 10-13.00 
i Nørreskoven. Vi mødes ved brudgom-
segene. Der serveres en sandwich og en 
øl/vand undervejs.
Tilmelding på bookingsiden
www.aesnordals.dk eller til Jens. 
Medlemspris: 80 kr. 

Byvandring i Nordborg tirsdag 23. maj 
kl. 19.00. Vi mødes i lokalhistorisk arkiv.
Tilmelding på bookingsiden  
www.aesnordals.dk eller til Jens Erik: 
formand@aesnordals.dk
Tlf.: 20 95 06 36. 
Medlemspris: 75 kr.
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Nyt fra de lokale foreninger:

Lionsstrik
Mødedatoer kl. 14.00-16.15 i Sognehuset 
i Havnbjerg:
Den 6. marts fra 14.00 - 16.15   
Den 3. april fra 14.00 - 16.15   
Den 1. maj fra 14.00 - 16.15
alle dage i sognehuset Havnbjerg.

Hilsen Elly Hansen
Tlf.: 61 67 09 81

Nordborg 
pensionistforening 
Den 9. marts kl. 14.00 lottospil og kaffe
Den 20. april kl. 14.00 lottospil og kaffe
Den 11.maj kl. 14.00 lottospil og kaffe

I forbindelse med lotto synger vi flere af 
vore dejlige sange. Alt finder sted på  
Nordborghus, Søvænget 7.  

Venlig hilsen bestyrelsen, 
Lydia Stefansen

Jollmands Gaard
Kulturaften 
Jollmands Gaard er blevet et hjem med
klaver. Derfor skal det indvies med 
maner, idet vi skal synge og spille de 
lyse tider i møde.

Den 24. maj kl. 19.00. 

Vi synger sommeren ind sammen med 
Birgitte Romme og Ole Andersen.

50 kr. for en fornøjelig aften – med kaffe 
og kage naturligvis. Begrænset plads, så 
husk at melde dig til hos Erik Sarsgaard 
Tlf.: 61 67 15 63 eller Margrethe  
Krogslund - Tlf.: 42 23 00 37.

Nordborghus
Generalforsamling
Generalforsamling finder sted onsdag 
den 15. marts 2023 kl. 19.00 på Nord-
borghus (se ugeavisen).

Viggo Nielsen
Tlf.: 21 79 94 33

Lokal historisk Arkiv 
Nordborg
Gamle billeder er interessante ”Vi gemmer
fortiden til fremtiden” Har du gamle  
billeder liggende så kig ind til os. Vi har 
åbent onsdag, fredage kl. 13.00-14.00. 
Find os på facebook søg på ”Lokalhistorisk 
Arkiv Nordborg”. Vores hjemmeside:  
”norlak.dk” bringer ugentligt et nyt  
opslag af historisk interesse! 
 
Mvh. Lokalhistoriske arkiv, Løjtertoft 32. 

”Børsen”  
Storegade 2, i 1913. 

Hans Johannsen,  
var kromand fra  

1902-1913. 



10

D
E

T S
K

E
R

10

 

Onsdag den 8. marts: 
Hjortspringbåden, Dyvigvej 11 i Holm. 
Knud Vagn Valbjørn fortæller om båden fra 
350 år før vor tidsregning, som blev fundet i 
Hjortspring mosen. Lokale ildsjælede bygge-
de en nøjagtig kopi, som kan ses og føles på 
Lindeværftet.

Onsdag den 12. april på Holm Lokalhisto-
risk samling, Møllegade 60. 
Christian Phillipsen fortæller om bombe - 
n atten i Holm og vi kan se andre spændende 
ting på arkivet.

Kvindehøjskole
Bemærk vi har ændret ugedag til 
TORSDAG

Torsdag den 16. marts kl. 14.00
Får vi besøg af bibliotekar Anne Nygaard 
Skødt, der vil præsentere nogle af Biblio-
tekets fysiske og digitale tilbud og der vil 
naturligvis også være anbefalinger af spæn-
dende bøger, der er værd at læse. 

Torsdag den 20. april kl. 14.00
Nordborg Lokalhistoriske Arkiv.
Arkivet har fået en stor ny tilbygning og vi 
får en rundvisning, så vi kan se hvordan de 
har indrettet sig.
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Torsdag den 11. maj kl.14.00
Vi skal ud og se Jollmands Gaard. En fantas-
tisk restaurering af en gammel gård, hvor der 
foregår en masse spændende ting.
 
Når vi skal til Arkivet og Jollmands Gaard 
mødes vi i Sognegården og kører derfra, så 
alle får kørelejlighed.

Møderne afholdes i Nordborg Sognegård.
Kaffe/the koster 25 kr.  

Onsdag den 10. maj:  
Vi mødes til kaffe i Sognegården. Derefter 
kører vi til Holm Vineri. Chresten Schmidt 
vil fortælle. Vineriet startede i 2005, Der er 
vinmarker ned mod Dyvig. Vinen sælges bl.a. 
i butikken ved Dyvig bådelaug.

Onsdag den 14. juni:  
Besøg på fabrikken Pehama i Havnbjerg.
  
Tilmelding ikke nødvendig. Kaffen koster 
25 kr. Evt. spørgsmål, kontakt gerne:  
Børge Movild
Tlf.: 52 24 16 72. 

Mandeklub
Mandeklubben mødes normalt 
anden onsdag i måneden kl. 10.00 
i Sognegården.
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Den 14. maj kl. 13.30 er der en 
kort gudstjeneste i Oksbøl Kirke.

Derefter vandretur med turguider 
gennem den nyanlagte Oksbøl Skov 
(2018). Man kan vælge mellem 2 ruter: 
En kortere tur på ca. 2 km og en lidt 
længere ca. 4 km.
Oksbøl Skov, der blev anlagt i 2018, er 
på kort tid blevet en naturperle. Træer 
og buske trives, og der er sket indvan-
dring af dyr, fugle, insekter og padder.
Turguider er Claus-Jørn Hjelm og Jens  
Lynggaard Jørgensen.
Efter vandreturen vil der være mulig-
hed for at nyde medbragt kaffe og kage 
i kirkens konfirmandstue.

Oksbøl Kirkes Menighedsråd

Den 1. marts kl. 14.00 - 16.00 i  
kirkens konfirmandstue.

Program:  
Hauke Wattenberg vil fortælle om sine 
oplevelser fra sin  første tid som præst for 
den tyske menighed i Sønderborg, samt om 
ligheder og forskelle mellem dansk og tysk 
kirkeliv.
Efter en kaffepause er der fællessang.  
Christiane Wattenberg, organist i Havnbjerg 
Kirke har fundet en række populære tyske 
sange som alle, der bor her i Sønderjylland, 
kender og kan synge eller nynne med på eks. 
"Tulpen aus Amsterdam", "Sah ein Knab ein 
Rösslein stehn". Bianca Koch der er professi-
onel sanger vil synge for. 
Christiane og Hauke har en særlig tilknyt-
ning til Oksbøl Sogn idet de tilbringer megen 
tid i deres sommerhus på Røde Næb ved 
Mjels Vig.

Lammespisning,  
Skærtorsdag den 6. april
I Oksbøl Sogn er det blevet en hyggelig 
tradition, at man samles til lammespisning 
i kirkens konfirmandstue umiddelbart efter 
gudstjenesten i Oksbøl Kirke Skærtorsdag.
Gudstjeneste kl. 16.00 herefter lammespisning.

Menu: Lammekølle med tilbehør samt kaffe 
og småkager, kuvertpris 170 kr. Der er et glas 
vin / en øl eller vand inkluderet i prisen.

Tilmelding: Man bedes tilmelde sig senest 
fredag 31. marts til menighedsrådets 
formand Anne Marie Hansen på mail: 
amhansen@hotmail.dk eller tlf.: 20 83 38 59.

Bemærk: Fællespisning gennemføres ved 
mindst 15 tilmeldinger.

Den 5. april kl. 14.00 - 16.00  
i kirkens konfirmandstue

Program:  
Ved onsdagsmødet 5. april får vi besøg 
af Theresia Treschow-Kühl, der denne 
dag lader Katharina von Bora fortælle 
sin side af historien. Fra barndommens liv 
i klosteret til ægteskabet med reforma-
toren Martin Luther. Theresia Treschow- 
Kühl, der er en meget levende og medri-
vende fortæller, er iklædt en tro kopi af 
en af Katharina von Boras kjoler. 
Theresia Treschow-Kühl er sognepræst 
og er kendt af mange som mor til Rachel 
i tv-udsendelserne "Årgang 0"
Traktement:  
Der er indlagt kaffepause i forløbet.

Andagt med efterføl-
gende vandring 

Onsdagsmøde

Onsdagsmøde

Det sker i Oksbøl Kirke:
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Murongo ligger i det nordvestlige hjørne af 
Tanzania. Det er et landbrugsområde med 
langt til byer, men tæt på grænsen til nabo-
landet Uganda. Det er højland, tæt på ækva-
tor med to regntider om året og en konstant 
temperatur på 20 -25 grader. Så afgrøderne 
gror godt. Især bananerne, som er hove-
dernæringen for befolkningen og som kan 
høstes året rundt. Men det har knebet med 
afsætningen.

Uganda er et stort marked, men grænsen 
har været en hindring. Der var told på begge 
sider af grænsen og mellemhandlere, der 
skulle have deres fede fortjeneste, 
og man skulle selv transporte-
re bananerne på cykel eller 
motorcykel over grænsen, 
det var ret besværligt.
Det syntes Erasto Mu-
gambira, en yngre 
landmand i Murongo, 

var for dårligt. Han fik samlet en gruppe på 
8 landmænd og forretningsfolk som gik i 
gang med at planlægge et bananmarked. Der 
skulle købes et areal tæt på vejen til grænsen 
og det skulle hegnes ind. Der skulle aftales 
regler og bestemmelser, man skulle have god 
kontakt til myndighederne og ikke mindst 
gode kontakter i Uganda, hvor de solide 
købere var at finde. Men det var handlekraf-
tige folk med gode forbindelser, så man gik i 
gang med investeringerne. 

Et halvt år efter, da vi besøgte Murongo, var 
der allerede stor omsætning. Før daggry 

kom folk med bananer. Ved ind-
gangen blev betalt en afgift til 

driften af markedet, men så 
var det ellers frit salg, og 
da køberne i Uganda blev 
klar over, at her kunne de 
købe bananer, ikke i sæk-
kevis, men i tonsvis, så 

Bananmarkedet i Murongo
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blev der run på. For at reducere transportud-
gifterne, bliver bananerne rykket af klaserne 
og pakket i store sækker med 170 kg i hver. 
Dernæst stablet på lastbilerne, så højt man 
kan nå. Hver morgen kommer 10-15 lastbiler 
over grænsen og før dagen er omme, er de på 
vej tilbage medførende hver 10 tons bananer. 
Mange går til hovedstaden Kampala, - men 
nogle går helt op til hungerområderne i 
Etiopien og Sudan. Og priserne er gode, så 
bønderne er i gang med at plante flere bananer.

Vi fik en snak med Erasto, som er initiativta-
ger og formand for markedet. Han har ikke 
videregående uddannelse, gik ud af skolen 
i 9. klasse. Forældrene havde jord og lidt 
kreaturer, som han arvede, men ellers har 
han selv arbejdet sig op, så han nu har 100 
ha, 80 kreaturer, to lastbiler og et flot nyt hus. 
Men nu går meget af hans tid på markedet, 
for der er meget at holde styr på. Fordi man-
ge kommer på markedet, vil rigtig mange 
lokale etablere boder, hvorfra der kan sælges 
alskens nyttige ting og man kan servicere de 
mange, der arbejder med pakning af bananer. 

Og hvad med fremtiden?
”Hvis vi bare selv kan få lov at styre det, er 
der store muligheder – også for at udvide 
med andre afgrøder”, siger Erasto, ”men hvis 
regeringen blander sig, og måske overtager 
markedet, så ender det i korruption og dårlig 
ledelse.” 

Men fordi Murongo ligger langt fra regerings-
kontorerne tror initiativtagerne, at de får lov at 
styre slagets gang – også i fremtiden. 

Hans Pors Simonsen
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Kalender
Dato Tid Arrangement

28. februar   09.30 Babysalmesang starter 

01. marts       14.00 Onsdagsmøde i Oksbøl

08. marts      10.00 Mandeklub

11. marts Konfirmandlørdag i Sognegården

16. marts     14.00 Kvindehøjskole

19. marts     09.30 Gudstjeneste i Sognegården med efterfølgende hjemmebag

28. marts      17.00 Forårskoncert og fællesspisning

05. april 14.00 Onsdagsmøde i Oksbøl

06. april       16.00 Oksbøl lammespisning

12. april      10.00 Mandeklub

20. april      14.00 Kvindehøjskole

23. april       11.00 Gudstjeneste med efterfølgende frokost

05. maj       10.00 Fælles gudstjeneste i Oksbøl m. efterfølgende varme hveder

10. maj       10.00 Mandeklub

11. maj       14.00 Kvindehøjskole

14. maj      13.30 Andagt med efterfølgende vandring. Oksbøl

16. maj       19.00     Klassiske sangperler. Nordborg Sognegård

14. juni       10.00 Mandeklub

14. juni       17.00 Andagt og sommerfest. Oksbøl

18. juni       11.00 Kirkefrokost og kaffe i sognegården

14
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Sognepræster
Heidi Sørensen Freund 
Kirkebogfører/begravelsesmyndighed 
Præstegården · Tontoft 3 · 6430 Nordborg 
Tlf.: 20 49 66 79 · hfr@km.dk 
Mandag er fridag.  
Sophie-Lønne Reil Hundebøll  
(delvist sygemeldt) Tlf.: 23 36 06 17 
sophu@km.dk. Mandag er fridag.
Præstevikar Karsten Nissen
Tlf.: 51 34 08 90 · Mandag er fridag.

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.

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.: 61 67 31 04 · 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 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

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 26. april 2023  
for perioden juni-juli-august. 
Bladet uddeles i uge 20.
Deadline for blad nr. 2 i 2023 er 
den 2. august.

Der er ekstra kirkeblade på bibliotektet.

Kirkebladet bliver bragt til dig af
19 frivillige omdelere. 
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Søndag 19. februar  
11.00 Nordborg v. SRH 
14.00 Oksbøl - Fastelavnsgudstjeneste for  
familier med tøndeslagning (tilmelding) v. KN

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

Marts

Torsdag 2. marts v. KN/SRH 
10.00 + 10.45 Tangshave

Søndag 5. marts v. SRH 
09.30 Oksbøl 
11.00 Nordborg + kirkekaffe

Onsdag 8. marts v. HSF 
19.00 Oksbøl - særgudstjeneste med  
årstidens salmer 

Søndag 12. marts v. HSF 
11.00 Nordborg + dåb

Torsdag 16. marts v. HSF 
10.00 + 10.45: Tangshave

Søndag 19. marts v. KN/SRH 
09.30 Nordborg, gudstjeneste i Sognegården  
+ hjemmebag 
11.00 Oksbøl + kirkekaffe 
11.00 Nordborg - Tysk gudstjeneste  
v. Cornelia Simon

Søndag 26. marts v. HSF  
(sommertid begynder) 
11.00 Nordborg

Torsdag 30. marts v. KN/SRH 
10.00 + 10.45 Tangshave

April

Palmesøndag 2. april v. KN/SRH 
09.30 Nordborg  
11.00 Oksbøl 

Skærtorsdag 6. april v. KN/SRH 
14.00 Nordborg - Kirkekaffe i Sognegården 
16.00 Oksbøl - Gudstjeneste med fælles-
spisning i konfirmandstuen (se annonce)

Langfredag 7. april v. KN/SRH 
11.00 Nordborg + violin 
14.00 Oksbøl + violin

Påskesøndag 9. april v. HSF 
09.30 Nordborg + trompet 
11.00 Oksbøl + trompet 

Anden Påskedag 10. april v. HSF 
11.00 Oksbøl + gospelkoret 

Torsdag 13. april v. KN/SRH 
10.00 + 10.45 Tangshave

Søndag 16. april  
10.00 Nordborg - Konfirmation v. HSF 
11.00 Oksbøl - Højmesse v. KN /SRH

Torsdag 20. april v. KN/SRH 
19.00 Oksbøl - Aftenguds tjeneste m. 
årstidssalmer

Søndag 23. april v. KN/SRH 
11.00 Nordborg + kirke frokost (se annonce)

Torsdag 27. april v. HSF 
10.00 + 10.34 Tangshave 

Søndag 30. april v. HSF 
09.30 Nordborg 
11.00 Oksbøl

Maj

Bededag 5. maj v. KH/SRH 
10.00 Oksbøl Kirke - Markering af Store 
Bededag. Fælles pastoratsgudstjeneste m. 
varme hveder (tilmelding)

Søndag 7. maj v. HSF 
11.00 Nordborg

Torsdag 11. maj v. KN/SRH 
10.00 + 10.45 Tangshave

Søndag 14. maj v. KN/SRH 
11.00 Nordborg 
13.30 Oksbøl - Andagt  
+ vandring i Oksbøl Skov (se annonce)

Kristi Himmelfartsdag, 18. maj 
10.00 Oksbøl - konfirmation v. NN 
11.00 Nordborg v. HSF

Søndag 21. maj v. HSF 
11.00 Nordborg

Torsdag 25. maj v. HBJ 
10.00 + 10.45 Tangshave

Pinsesøndag 28. maj v. KN/SRH 
09.30 Nordborg 
11.00 Oksbøl

Anden Pinsedag 29. maj  
14.00 Friluftsgudstjeneste i Nørreskoven  
(de fem nordalsiske sogne)


