JULEKONCERT MED DANEBODKORET

ANDAGTER I BAKKEHUSET

Det er atter blevet Danebodkorets tur til at
synge julen ind i Notmark Kirke.

Bakkehuset ligger i hjertet af Fynshav, adressen er Bakken 8 og her holdes der andagter,
hvor alle er hjerteligt velkomne. Der er fællessang og kaffebord 25 kr. Efter andagten læser
Malene højt af et udvalgt emne, som er angivet efter datoen.

Onsdag den 5. december kl. 19.30 bydes der
velkommen til de godt 40 sangere og deres dirigent, Katrine Thygesen – og til et - forhåbentlig - stort publikum.
Koret har eksisteret i godt 30 år, og de sidste
Torsdag den 17. januar kl. 14.00
18 år har Katrine Thygesen haft det musikalske
af Ghita Nørbys biografier.
ansvar.
Torsdag den 21. februar kl. 14.00
Vi kan glæde os til et bredt sammensat juleaf Ida Jessens Bibelhistorier.
program med klassikere og med måske mere
Torsdag den 21. marts kl. 14.00
ukendte indslag. Alle indslag har det til fælles,
af Oprah Winfreys biografier.
at de serveres med korets sædvanlige musikalske og glødende engagement. Undervejs synADVENTSSTEMNING
ger vi et par fællessalmer og der gives næsten
13
o m F o l k e k i r k e n s l o g o | Fa r v e r n e
garanti for, at man kommer i julestemning.
Tirsdag den 11. december kl. 18.15 er der en
Der er selvfølgelig fri entre til koncerten, der fortime med adventssalmer, andagt og højtlæsventes at vare en times tid.
ning i vores sognekirke og alle er velkomne.
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Redigeringen af Notmark Sogns Kirkeblad varetages af Malene Freksen.
Forsidefoto: Danebodkoret. Deadline for næste kirkeblad er tirsdag den 5. februar 2019 til Malene mf@km.dk.
Eftertryk kun efter aftale med redaktøren.
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GUDSTJENESTER TIL OG MED 3. MARTS 2019
Søndag den 2. december
Første søndag i advent
Kl. 11.00 Malene Freksen
Luciapiger fra Midtals Friskole
Familiegudstjeneste

Onsdag den 26. december
Anden juledag
Vi henviser til nabosognet
Kl. 10.00 AUGUSTENBORG
SLOTSKIRKE
Elisabeth Jensen uden altergang

Søndag den 9. december
Anden søndag i advent
Kl. 9.30 Malene Freksen
Damekoret medvirker
Kirkekaffe

Søndag den 30. december
Julesøndag
Kl. 9.30 Malene Freksen

Tirsdag den 11. december
Kl. 18.15 andagt

Tirsdag den 1. januar 2019
Nytårsdag
Kl. 14.00 Malene Freksen
Bobler og kransekage

Søndag den 16. december
Tredje søndag i advent
Kl. 9.00 Elisabeth Jensen
Søndag den 23. december
Fjerde søndag i advent
Kl. 9.30 Malene Freksen
Mandag den 24. december
Juleaften
Kl. 14.00 Malene Freksen
Kl. 16.00 Malene Freksen

Søndag den 6. januar
Helligtrekonger
Kl. 11.00 Malene Freksen
Søndag den 13. januar
1.søn. efter h3kg
kl. 9.30 Malene Freksen
Søndag den 20. januar
2.søn. efter h3kg
kl. 16.00 Ungdomsgudstjeneste
Malene Freksen

Tirsdag den 25. december
Juledag Kl. 9.30 Malene Freksen

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 27. januar
3.søn. efter h3kg
Kl. 9.00 Elisabeth Jensen
Søndag den 3. februar
4.søn. efter h3kg
Kl. 11.00 Mette Dolberg
Onsdag en 6. februar
kl. 16.00 Fællessang
Søndag den 10. februar
Sidste søn. efter h3kg
Kl. 9.30 Malene Freksen
Søndag den 17. februar
Septuagesima
Kl. 9.30 Malene Freksen
Onsdag den 20. februar
kl. 16.00 Fællessang
Søndag den 24. februar
Seksagesima
Kl. 9.30 Malene Freksen
Søndag den 3. marts
Fastelavn Kl. 11.00 Malene
Freksen. Tøndeslagning i forpag
terboligen efter gudstjenesten

FAMILIEGUDSTJENESTE

UNGDOMSGUDSTJENESTE

JULEAFSLUTNINGER

Når vi første søndag i advent traditionen tro
holder familiegudstjeneste, så får vi i år besøg
af ærkeenglen Gabriels lillesøster Gabriella. Vi
får også lov at se og høre luciapigerne fra Midtals Friskole, der altid sørger for en stemningsfuld indledning til adventstiden i vores kirke.

Som altid i vinterens løb er der også i år en
ungdomsgudstjeneste, hvor konfirmanderne
medvirker.

Torsdag den 6.12. kl. 10.00 Fynshav Børnehus og dagplejebørnene.
Fredag den 21.12. kl. 13.30 Efterskolen Epos.

”Men det skete i de dage, at der udgik en befaling fra Kejser Augustus, at al verden skulle
skrives i mandtal”.
Hvert år ved juletid hører vi juleevangeliet på
den ene eller den anden måde, men hvordan
var det nu, det var med frelseren og hyrderne
og englene? Ja, det har ærkeenglen Gabriels
lillesøster, Gabriella, sin helt egen oplevelse af.
Hun sad nemlig i himmelen og fulgte med
på sidelinjen, da hun var for lille til at komme
med ud at flyve. Men hun var med, da englene
i himmelen øvede klokkespil, inden de skulle
ned til hyrderne, og i ly af sin storebror, Gabriel,
hørte hun, hvad hyrderne talte om på marken.
Det husker hun stadig, som var det i går…

Ungdomsgudstjenesten finder sted søndag
den 20. januar kl. 16.00 og efterfølgende er
der informationer til konfirmanderne og deres
forældre om forårets fest.

FÆLLESSANG
Vi mødes i kirken til en halv times fællessang
og mulighed for efterfølgende kirkekaffe.
Malene leder fællessangen og Lars er ved orgelet.
Det er ganske gratis og i stil med den morgensang, som vi havde i sensommeren.
Kirkebilen må som altid gerne bruges.
Onsdag en 6. februar kl. 16.00
Onsdag den 20. februar kl. 16.00

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Menighedsrådsmøder finder sted i Notmark
præstegårds konfirmandstue på følgende dage:
Torsdag den 10. februar kl. 17.00.
Torsdag den 7. februar kl. 19.00.
Torsdag den 7. marts kl. 19.00.

FASTELAVN
Når vi holder fastelavnsgudstjeneste, så får vi i
år igen lov til at opleve TRIOfabula.
Denne gang er det historien om Moses i en
musikdramatisk opsætning fra TRIOfabula.
Efter familiegudstjenesten er der tøndeslagning i forpagterboligen og forfriskninger til
store og små. Alle er hjerteligt velkomne.

GÅTUR

VELKOMMEN
Velkommen til Mette Dolberg, der er sognepræst i Ketting og Asserballe, og som
også vil have gudstjenester i Notmark Kirke.

I over to år er vi nogle stykker, der har gået
ture rundt om i sognet. Vi har et lille ark med
os, som Malene har lavet, med enkelte salmeog bibelvers, som vi starter og slutter med.
Der er også hver gang et par linjer om et af
pilgrimsvandringens syv nøgleord. Vi kalder
det derfor mini-pilgrimsvandringer og nyder
årstidernes skiften i vores smukke sogn. Alle er
velkomne til at deltage. Det er uden tilmelding
og ganske gratis.
Onsdag den 23. januar kl. 13.00 vi mødes
ved Frydendal Kro.
Torsdag den 7. februar kl. 9.30 vi mødes ved
Taksensand Fyr.

13. SALMESTAFET
Onsdag den 6. marts 2019 kl. 19.30.
Atter åbner vi dørene for det sædvanligvis velbesøgte arrangement, der er en fin blanding af
såvel fortælling som fællessang. Hver stafetviderebringer har ca. 20 minutter til rådighed
dels til en kort præsentation af sig selv og dels
til at fortælle om bevæggrundene for salmevalget. Efterfølgende synges salmerne med
akkompagnement.
Denne gang er det tre kvinder, depechen er
lagt i hænderne på.
Fra Gråsten kommer Bodil Glenthøj, tidligere
sygeplejerske i en række forskellige sammenhænge, nu pensionist, men aktiv indenfor SOS
Børnebyerne. Hun er således formand for lokalgruppen for denne organisation i Sønderborg Kommune. Hun er desuden engageret i
Dansk/Tysk Venskabsforening, ligesom hun er
korsanger i Slotskoret i Gråsten.
Mali Wernay er født og opvokset i Grønland
og flyttede i 2005 til Als. Hun er uddannet som
lærer og arbejder på Midtals Friskole. Mali bor i
Broballe med sin mand og tre børn.
May Jeznach Madsen er lærer på Tandslet Friskole. Hun er gift med Poul Jeznach og mor
til tvillingerne Clara og Mikkel. Hendes hjerte
banker i høj grad for gospelsang, og hun er
leder af Gospelfællesskabet Sønderborg med
nu fire gospelkor herunder New Hope Gospel
Choir.

DÅBSSERVIETTER
INDSAMLING
Vi samler ind til værdigt trængende til julehjælp alle adventssøndage og takker vores trofaste givere herunder Y´s Men og MiniBooster.

Vi siger tak for alle de strikkeglade, der har
gjort det muligt at forære dåbsservietter til
alle nydøbte i kirken. Vi siger også hjertelig tak
til den giver, der dækker omkostningerne i forbindelse med indkøb af garn.

