ORGELFESTIVAL PÅ ALS
han flyttede fra øen allerede som 18årig, føler han sig efter 40 år stadig i
bund og grund som alsing.
Han er siden uddannet ved universiteterne i København og Århus,
hvorfra han er cand. phil. i musik; og
har taget Kirkemusikalsk Diplom
eksamen fra Vestjysk Musikkonservatorium i Esbjerg.
Foruden sit virke som musiker finder han også tid til at dyrke sin store
passion: maleriet. Han har bl.a. i 3 år
taget undervisning på Århus Kunstakademi, og udstillet en del, herunder også vundet en førstepris for sit
maleri. Endvidere har han taget en
uddannelse som lægeeksamineret
fysiurgisk massør og har haft massageklienter.

Orgelkoncert i Notmark kirke
Torsdag den 13. september kl. 19.30.
I rækken af koncerter i orgelfestivalen på Als
spiller organist Erik Linow, Vejle, torsdag d. 13.
september kl. 19.30. en orgelkoncert af ca. en
times varighed i Notmark kirke. Erik Linow er
til daglig organist og korleder for et omfangsrigt korarbejde med diverse kor i Vor Frelsers
Kirke, Vejle. Sideløbende med en travl hverdag
spiller han foruden orgelkoncerter også i Den
Danske Kirketrio og i Duo Ecclesia. Begge ensembler har igennem en del år givet talrige kirkekoncerter over hele landet. Kirketrioen spillede bl.a. en festkoncert for fru Bitten Clausen i
Havnbjerg kirke, da hun fyldte 100 år.
Erik Linow er selv indfødt alsing, født bare et
par kilometer fra Notmark, nemlig på Elstrup
Mølle. Han er opvokset i Nordborg, og selv om

Programmet denne torsdag aften
vil bestå af både musik fra barokken (fx en
fin koncert af Bach og musik af Pachelbel og
Buxtehude) og nyere romantisk musik (fx Böelmanns berømte Suite Gothique og temaet fra
Elgars Pomp and Circumstances). Der er også
et par stykker inspireret af moderne rytmisk
musik, hentet fra både jazzen og rocken. Alt
sammen er det søgt tilrettelagt, så der er god
afveksling i koncerten.
Der er gratis adgang til koncerten, som alle er
velkomne til.

NOTMARK SOGNS KIRKEBLAD

FOR 12. GANG: SALMESTAFET
Onsdag den 24. oktober kl. 19.30 inviterer vi
atter til salmestafet. Denne gang er det den 12.
i rækken, og stafetterne er denne aften lagt i
hænderne på ingen ringere end Malene Samsø
Nielsen, Petur Petersen Dall og Erik Lauritzen.
Hver deltager har ca. 20 minutter til rådighed
til en kort præsentation af sig selv og til at fortælle om 2-3 af de salmer, der kan betegnes
som yndlingssalmer. Efterfølgende synges salmerne med akkompagnement.
Der er selvfølgelig fri adgang til det populære
arrangement.
Malene Samsø Nielsen er opvokset i Fynshav
og konfirmeret i Notmark Kirke. Hun skriver
”her lærte jeg mine første salmevers udenad,
og senere kom der flere til, under teologistudiet i Aarhus”. Hun elsker at lytte til musik, og

synger alt fra Melodi Grand Prix til amerikanske gospelsange.
Petur Petersen Dall kommer fra Færøerne
og har studeret og arbejdet i Danmark siden
2000. Er bosiddende i Gråsten sammen med
sin kone og deres tre døtre. Er uddannet historiker og arbejder som lærer på Midtals Friskole.
Erik Lauritzen er født og opvokset på et landbrug i Blansskov. Uddannet landmand og selvstændig i 10 år, hvorpå han læste videre for efterflg. at blive rådgiver indenfor landbruget og
senere lærer på Gråsten Landbrugsskole. Her
virkede han i 14 år, og blev så borgmester. Gennem 30 år aktiv idrætsudøver og foreningsleder på Sundeved. Gift i 32 år med Bente, der
er pædagog og nu også psykoterapeut. Erik
beskriver afslutningsvis sig selv som værende
storforbruger af natur og musikoplevelser.
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GUDSTJENESTER TIL OG MED 2. DECEMBER 2018
Onsdag den 29. august
Kl. 9.00 morgensang
Søndag den 2. september
14.s.e.t. Kl. 9.30
Søndag den 9. september
15.s.e.t.
Kl. 11.00 høstgudstjeneste.
Prædiken på sønderjysk
Damekoret medvirker
Onsdag den 12. september
Kl. 9.00 morgensang
Søndag den 16. september
16.s.e.t.
Kl. 9.30 Kirkekaffe
Søndag den 23. september
17.s.e.t. Kl. 9.30

Søndag den 30. september
18.s.e.t.
Kl. 17.00 Sindsrogudstjeneste
Uden altergang
Søndag den 7. oktober
19.s.e.t.
Kl. 11.00 Familiegudstjeneste
Minikonfirmander medvirker
Søndag den 14. oktober
20.s.e.t.
Kl. 9.00 Elisabeth Jensen
Uden altergang
Søndag den 21. oktober
21.s.e.t.
Kl. 9.00 Elisabeth Jensen
Uden altergang
Søndag den 28. oktober
22.s.e.t. Kl. 9.30

Onsdag den 26. september
Kl. 9.00 morgensang
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.
Henvendelse til GF Taxi på tlf. 7445 9545 senest dagen forinden.

Søndag den 4. november
Allehelgen Kl. 11.00
Søndag den 11. november
24.s.e.t.
Kl. 9.30
Kransenedlæggelse
Søndag den 18. november
25.s.e.t.
Kl. 9.00 Elisabeth Jensen
Uden altergang
Søndag den 25. november
Sidste søndag i kirkeåret
Kl. 9.30
Kirkekaffe
Søndag den 2. december
Første søndag i advent
Kl. 11.00 Familiegudtjeneste
Luciapiger fra Midtals Friskole

KIRKELADE

HØSTGUDSTJENESTE

DÅBSHILSEN

Notmark Menighedsråd har fået bevilliget
penge af Sønderborg Provsti til at bygge et
møderum for sognets aktiviteter og for at opdatere graveren og gravermedhjælperens faciliteter. Det er et spændende arbejde, der har
været i gang i nogle år. Menighedsrådet arbejder sammen med Flemming Thøisen og havde
et ønske om en placering på den nuværende
gruslagte parkeringsplads.

Kirken er i anledning af høstgudstjenesten
festligt pyntet, hvad vores frivillige gør et stort
arbejde ud af. Damekoret vil medvirke under
Lars Bruuns ledelse og traditionen tro samler
vi ind til høstoffer, hvorfor vi på forhånd takker for kontanter i form af mønter og sedler,
der samles ind som en del af gudstjenesten.
Indsamlingen går til Møltrup Optagelseshjem.
Møltrup Optagelseshjem er et hjem, hvor
mænd, som for kortere eller længere tid har
brug for støtte i deres liv, kan finde hjælp til at
tage livet op på ny.

Menighedsrådet har besluttet, at der fra 1.
september i år ud over Børnebibelen er endnu
en hilsen til dåbsbarnet og dåbsfamilien. Der
gives et hvidt hjemmestrikket klæde til hvert
barn, der døbes i Notmark Kirke. Klædet bliver brugt til at tørre barnets hoved, når det
er nydøbt. Det er frivillige, der strikker disse,
der er kendte som ”dåbsklude”. Hvis du har
lyst til at være med til at strikke, er du meget
velkommen til at kontakte Kirsten Marcussen
for nærmere informationer på tlf. 74474750 /
24981681.

I overensstemmelse med stifteren Johannes
Muncks tanker bygger Møltrup på et kristent
grundlag, og betragter sig selv som en del af
det frivillige folkekirkelige diakonale arbejde.
Mændene betragtes ikke som klienter, men
som mennesker, der kommer til Møltrup for at
være med til at drive gården. Enhver, som har
brug for den hjælp, Møltrup kan yde, bydes
velkommen, så længe der er plads. Alle skal
opleve en meningsfuld hverdag gennem det
forpligtende arbejdsfællesskab, der eksisterer omkring herregården og dens drift. Der er
altid nok at tage fat på hver eneste dag! Det i
sig selv skal gerne bidrage til et meningsfuldt
fundament, for den enkeltes hverdag. Et fundament som den enkelte forhåbentlig kan
anvende som et ståsted for at komme videre
i livet.

Hvis du er interesseret i at brodere, så er der
et spændende initiativ fra Viborg, som du kan
læse mere om i et opslag i kirkens våbenhus.

Fredningsnævnet underkendte vores ønskede
placering, og vi er nu i dialog med fredningsnævn og kommune om en anden placering. Et
sognehus vil blive brugt til kirkelige aktiviteter
og kan ikke udlånes.

MORGENSANG I NOTMARK KIRKE
Var du glad for morgensang, da du gik i skole?
Er det noget, du kunne have lyst til at opleve
igen? Så er der et nyt initiativ til dig i Notmark
Kirke i sensommeren. Få en god start midt
i ugen sammen med andre i vores smukke
sognekirke.
Tre onsdage vil der være mulighed for at synge
morgensang i Notmark Kirke. Det er en kort
andagt med salmesangen i centrum. Konfirmanderne vil deltage, og man har mulighed
for en kop kirkekaffe efter morgensangen.
Sangen ledsages af orgel eller klaver og varer ca. en halv time. Der vil være en kop kaffe
i våbenhuset. Kirkebilen må som altid gerne
bruges.

Det handler om at brodere en linje fra en
salme. Du kan også se mere på
www.salmebroderi.dk
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i . BAKKEHUSET

Andagter i Bakkehuset, hver gang kl. 14.00
med kaffe (25 kr.), fællessang og højtlæsning
v. Malene fra de angivne bogtitler. Vi hygger
og har tid til at snakke og vælge nogle sange
fra Højskolesangbogen efter andagten. Der
er ingen tilmelding og alle er hjerteligt velkomne til at være med omkring det lange
bord i udestuen i Bakkehuset, Bakken 8 i
Fynshav.

Torsdag den 25. oktober
”Is” af Ulla Lena Lundberg
Præsten Petter Kummel er hovedpersonen
i denne roman, som udspiller sig umiddelbart efter 2. verdenskrig i det ålandske skærgårdsmiljø.

MINIKONFIRMANDERNE

• Onsdag den 29. august kl. 9.00
• Onsdag den 12. september kl. 9.00
• Onsdag den 26. september kl. 9.00
Foto: Steen Weile

Menighedsrådsmøder er åbne for alle og finder sted i Notmark Præstegårds konfirmandstue kl. 19.00:
12. september
04. oktober
08. november

PILGRIMSVANDRINGER

Torsdag den 13. september
”Lynkineser” af Jesper Wung Sung
Dette er et tilbageblik på Jesper Wung Sungs
opvækst og starter ved oldefaren, der kommer hertil i 1902 fra Kina for at blive udstillet
i Tivoli. Det er dog mest Jespers opvækst på
Ærø, vi vil høre om i denne højtlæsning.

Torsdag den 22. november
”Min vej ud af Nordkorea”af Einsum Kim. Det
er en gribende fortælling om en kun 11-årig
piges flugt med sin mor og søster.

Høstgudstjenesten finder sted søndag den 9.
september kl. 11 med en prædiken på alsisk
ved Malene Freksen.

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Henover sensommeren er der et forløb for
minikonfirmander, der mødes om tirsdagen
i Notmark Kirke og vi støtter op om provstiets ”børneevent”, hvor minikonfirmanderne
inviteres til en indholds- og oplevelsesrig lørdag den 27. oktober kl. 10-15 i SFS-hallen. Se
yderligere info på kirkens hjemmeside www.
notmarkkirke.dk

I næsten to år har vi så godt som hver måned
gået små eller mellemlange gåture i og omkring Notmark Sogn. Vi fortsætter med turene,
som varer 1-1½ time.
Den ene tur er dog af lidt længere varighed
og kræver god udholdenhed i varieret terræn.
Det er turen til Gråsten. Den vandring varer ca.
2 timer og man kan i fællesskab – dog for egen
regning – nyde en forfriskning på ”Det gamle
Apotek” efter turen.
Foto: Steen Weile

TÆND I VORT MØRKE ...
Tænd i vort mørke en tindrende tro!
Hvert år til allehelgen glider ansigterne forbi
vores erindring, når navnene nævnes på dem,
vi har mistet i dette år. Gudstjenesten er søndag den 4. november kl. 11.00 og alle er hjerteligt velkomne.

Du, som har tændt mil ioner afndstje troerne. r,
tænd i vort mørke en tindre værner
Du er vort lys, og du vogter ogog ro.
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Onsdag den 19. september kl. 13.00 v. Notmark Kirkes p-plads
Vi mødes ved Notmark Kirkes p-plads og kører (i de biler, der er behov for) sammen til
Gråsten. Kører man direkte til Gråsten, så er
mødestedet p-pladsen ved Felstedvej, hvor
der er en træskulptur af en karpe (få hundrede
meter efter Slotsbakken).
Onsdag den 31. oktober kl. 13.00
v. Bakkehuset i Fynshav, Bakken 8

NOTMARK KIRKE
Notmark Kirke har en opdateret hjemmeside og facebookside, hvor vi løbende minder om arrangementer og gudstjenester.

