GULDKONFIRMANDER 2018

NOTMARK SOGNS KIRKEBLAD

SOMMERFEST MED NEDSLAG I LIVET

Tro – person – præst. v. provst Børge Munk
Povlsen, Fredericia
Årets sommerfest finder sted søndag den 26.
august med gudstjeneste kl. 14.00, hvor
Børge Munk Povlsen, provst i Fredericia, præ-

diker. Herefter er der samvær i præstegårdens
stuer, hvor han holder oplæg.
Foredraget bunder i provstens egne livserfaringer i en kristen kontekst. I disse ”nedslag”
vil Børge Munk Povlsen sige noget om, hvad
der har betydet noget for ham i valg af præstegerning og livssyn. Hvad var afsættet, der
sendte ham i retning af et arbejdsliv som præst
og et liv, hvor kristendom og glæde blev det
bærende i liv og livssyn. I foredraget vil også
den seneste tids drøftelser om centrale kristne
kerneområder som troen på opstandelsen blive berørt og eftermiddagens foredragsholder
giver sit bud på, hvad troen på opstandelsen
betyder for ham.
Tilmelding af hensyn til kaffen, der koster
50 kr. til
om Fol k ek ir k e ns
Mary Bjerrum 24 65 01 61 eller
Lydia Jensen 27 32 12 78 gerne tre dage forinden.
Kirkebilen må som ved alle arrangementer, der
meddeles om i kirkebladet, gerne bruges.
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GUDSTJENESTER TIL OG MED 2. SEPTEMBER 2018

1968 Konfirmation ved Frede Christensen.

KIRKELIG ADRESSELISTE – WWW.NOTMARKKIRKE.DK
Sognepræst
Malene Freksen
Notmark 4
6440 Augustenborg
Tlf. 74 47 31 44
Mail: mf@km.dk
Mandag er fridag.
Bakkehuset
Bakken 8, Fynshav
6440 Augstenborg
Kirkegårdskontoret
Tlf. 74 47 34 24
tirsdag-fredag kl. 8-15.30

2018 Guldkonfirmation ved Malene Freksen.

Kirketjener
Jens Christiansen
Vestermarken 26, Stevning
6430 Nordborg
Tlf. 25 32 14 65
Mandag er fridag.
Organist
Lars Bruun Nielsen
Hyldehegnet 9,
6400 Sønderborg
Tlf. 22 99 88 09

Menighedsrådsformand
Henning Vohs
Bakken 50, Fynshav
6440 Augustenborg
Tlf. 23 60 35 93
Mail: hv@bbsyd.dk
Kirkeværge
Lise Lund
Ærøvej 4, Fynshav
6440 Augustenborg
Tlf. 60 75 74 60

Søndag den 24. juni
4.s.e.t. kl. 9.00
Elisabeth Jensen

Søndag den 5. august
10.s.e.t. kl. 9.00
Elisabeth Jensen

Søndag den 1. juli
5.s.e.t. kl. 9.30

Søndag den 12. august
11.s.e.t. kl. 9.00
Elisabeth Jensen

Søndag den 3. juni
1.søn. efter trinitatis
kl. 9.30

Søndag den 8. juli
6.s.e.t. kl. 9.30

Folkekirkens logo findes
i de 8 standard farver.

bemærk at bomærket er
den eneste del af logoet,
der skifter farve.

Søndag den 15. juli
7.s.e.t. kl. 9.30

version og 100% hvid i
negativ version.

Søndag den 22. juli
8.s.e.t. kl. 9.30

Søndag den 10. juni
2. s.e.trin.
navnetrækket, folkekirken,
er altid i 100%
i positiv
kl.sort
9.30

Kasserer
Kirsten Marcussen
Strelbjergvej 17
6430 Nordborg
Tlf. 74 47 47 50 / 24 98 16 81
Mail:
kirsten.marcussen55@gmail.com

Redigeringen af Notmark Sogns Kirkeblad varetages af Malene Freksen.
Forsidefoto: Folkekirkens Grafiske Værktøjskasse.
Deadline til næste kirkeblad er onsdag den 15. august 2018 til Malene mf@km.dk. Eftertryk
kun efter aftale med redaktøren.
F o l k e k ir k e n s lo g o | F o l k e k ir k e n s Fæ l l e s v i s u e l l e ide n t i t e t

Søndag den 27. maj
Trinitatis søndag
kl. 11.00 gudstjeneste.
Forud er der bustur
kl. 8.50 haveudflugt.
Se i kirkebladet

Søndag den 17. juni
3. s.e.trin.
kl. 11.00
Kirkekaffe og
Konfirmandindskrivning

|

Søndag den 29. juli
9.s.e.t. kl. 9.00
Elisabeth Jensen

Hvor intet andet er nævnt, er det Malene Freksen, der har tjenesten.
Elisabeth Jensens tjenester er uden altergang medmindre andet er angivet.
Kirkebilen må altid gerne bruges til de arrangementer, der er omtalt i kirkebladet.
de c e m b e r 2012 | de sig n m a n ua l 1.1
Henvendelse til GF Taxi på tlf. 7445 9545 senest dagen forinden.

Søndag den 19. august
12.s.e.t. kl. 9.30
Kirkekaffe
Søndag den 26. august
13.s.e.t. kl. 14.00
Børge Munk Povlsen
Sommerfest
Husk tilmelding
Søndag den 2. september
14.s.e.t. kl. 9.30

TO NYE KIRKESANGERE

HAVEUDFLUGT

KONFIRMANDINDSKRIVNING

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Søndag den 27. maj, se sidste kirkeblad for
detaljer.
Vi kører kl. 8.50 fra Notmark Kirke og kl. 9.00 fra
Bakkehuset og får lov at se Annelene Christensens have i Elstrup.
Arrangementet sker i et samarbejde med Notmark Asserballes/Pensionistforening og slutter efter gudstjenesten.
Tilmelding til Mary Bjerrum 24650161 el. Karin
Jensen 61749370.
Alle er velkomne.

Søndag den 17. juni 2018 kl. 11.00
Vi starter med en gudstjeneste kl. 11.00-12.00
og herefter vil der være en kort pause med
kirkekaffe, hvorefter Mikkel Hell vil fortælle
os om unge og sociale medier. Det er et engageret foredrag, som kommer ind på emner
i forhold til, hvad der sker, når vi hele tiden er
på sociale medier og hvordan vi egentlig bør
opføre os overfor hinanden på nettet. Udover
konfirmander og konfirmandforældre er Mikkels foredrag åben overfor alle, der har lyst til
at blive klogere på, hvad den digitale verden,
gør ved os. Vi slutter ca. kl 13. Husk at de kommende konfirmander bedes aflevere det tilsendte skema samt kopi af dåbsattest.

Menighedsrådsmøder altid i præstegårdens
konfirmandstue, Notmark 4

CAMINI
Fredag den 8. juni med mødested ved Øsby
Kirke, Øsby Kirkevej 11, 6100 Haderslev kl.
15.00. Vi slutter ca. kl. 17 og går 5 km.
Arrangører er Haderslev Stifts udvalg for Bibelselskabet.
Kontakt gerne Malene for spørgsmål 74473144.
Alle er velkomne.

Velkommen til vore to nye kirkesangere
Fra 1. marts har vi kunnet glæde os over vore
to nye kirkesangere til gudstjenesterne. Det er
Ann-Brit Ohlsen og Trine Agergaard Jensen,
som deler tjenesterne. Ann-Brit bor i Fynshav
og er til daglig børnehaveklasseleder og musiklærer på Kløverskolen i Sønderborg. Trine
bor også i Fynshav og er lærer på Efterskolen
Epos.
På menighedsrådets vegne, Lydia Jensen, kontaktperson.

Se opslag på hjemmesiden og i kirkens våbenhus.

BAKKEHUSET
Der andagt i Bakkehuset med fællessang og
kaffebord (25 kr.), hvor alle er velkomne. Vi
starter med en andagt og salmer, derefter er
der hyggeligt samvær omkring kaffen. Til hver
gang har Malene efter andagten fundet et
(ofte) skønlitterært værk, som der læses højt af.

Fortrinsvis elever fra Fryndesholm Skole, konfirmation søndag den 22. april 2018. Foto: Flemming Nissen.

Oplægsholder Mikkel Hell

KONCERT I NOTMARK KIRKE

Vi mødes til en gåtur på 1-1½ times tid og vi
går uanset vejr. Fodtøj afstemt efter vejret og
forskelligt underlag. Det forventes at man kan
gå i moderat tempo i over en times tid.
Tirsdag den 3. juli kl. 13.00 med mødested
ved p-pladsen ved den tidligere Frydendal Kro
i Helved.

Onsdag d. 13. juni kl. 19.00 er der i Notmark
Kirke klassisk koncert med elever fra Musik
Akademiet (MA) og Musikalsk Grund Kursus
(MGK) ved Sønderborg Musikskole.

Kirken har fået skænket en meget stilfuld og
smuk lampe ved indgangen til kirkens våbenhus. Giveren ønsker at være anonym men får
her en varm tak fra alle os, der har glæde af den
nye lyskilde.

Torsdag den 7. juni kl. 19.00
Torsdag den 12. juli kl. 19.00

Onsdag den 27. juni kl. 14.00. Malene læser
fra Ida Jessens Bibelhistorie (obs. Onsdag)

MINI-PILGRIMSVANDRING

HJERTELIG TAK

KONFIRMANDER 2018

MA og MGK er overbygninger på Sønderborg
Musikskole for elever, der ønsker at afprøve,
om musik måske er noget, de kunne tænke sig
at gå videre med.

Torsdag den 23. august kl. 14.00 Malene
læser om emnet beskedenhed forfattet af Michala Petri

TAK FRA ANNA MARIE
Kære menighedsråd, kirkebetjening og
alle andre. Tusind tak for al opmærksomhed ved min afgang som kirkesanger. Tak
for gaver, vin, blomster, taler og andet. Tusind tak for alt.
Venlig hilsen Anna Marie Pedersen.

Disse årlige koncerter i Notmark Kirke plejer
at være velbesøgte, og vi håber igen i år på
mange fremmødte, der vil få en god musikalsk
oplevelse med nogle af morgendagens musikalske stjerner.
Midtals Friskole St. Bededag 2018. Foto: Flemming Nissen.

