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2. pinsedag på Efterskolen Epos
Sognets smukke efterskole har i flere år dannet rammerne for sognets friluftsgudstjeneste, hvor May Jeznach, Steffen Bay og Malene
Birk også deltager med deres velsyngende
gospelkor.

NOTMARK SOGNS KIRKEBLAD

KONFIRMANDER 2018

Der vil være mulighed for at nyde medbragt
mad efter gudstjenesten. Skulle vejrguderne
ikke være med os, så holdes gudstjenesten
bag murene på Efterskolen Epos.
Alle er hjerteligt velkomne.

Konfirmation søndag den 22. april 2018
kl. 10.00
Laurits Kaad Hansen, Stavensbølgade 4
Ida Hvam Dinesen, Engtoften 5,
6430 Nordborg
Malene Eriksen, Storemarksvej 10, Hundslev
Casper Petersen, Gyden 82, Fynshav
Fie Ellegaard, Lyøvej 10, Fynshav
Ida Marie Christiansen, Søndergade 38,
Hundslev
Signe Mørup Jensen, Søndergade 24,
Hundslev
Søren Bernberg, Østkystvejen 1, Fynshav
Ditte Koskinen Brønserud, Frederiksgård 4
Patrick Lihl Jørgensen, Svinget 1, Fynshav
Emma Bromand Enok, Almsted 23
Lasse Flebbe Harmsen, Toften 14, Asserballe
Niclas Johansen, Lykkevej 13, Hundslev
Malene Petersen, Lærkevænget 10, Ulkebøl,
6400 Sønderborg

Signe Malling Jessen, Lyøvej 9, Fynshav
Mette Marie Jacobsen, Gyden 17, Fynshav
Jakob Lang Kristensen, Bakken 19, Fynshav
Hvor intet andet er anført 6440 Augustenborg

Konfirmation Store Bededag 2018
kl. 10.00 - Midtals Friskole
Mette Sofie Pedersen, Nedergade 31, Fynshav, 6440 Augustenborg
Sandra Jacob, Nyled 2, 6430 Nordborg
Lærke Quist Christensen, Helved 24, 6440
Augustenborg
Mads Klein Breiner Sørensen, Bakkesvinger
6, 6400 Sønderborg
Christian Holm-Melin, Østykystvejen 26,
6440 Augustenborg
Isabella Pallesen, Hjortøvej 1, Fynshav

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

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
Indsamlingsleder den 11/3
medlem af menighedsrådet
Per Rasmussen
Tlf. 71 75 23 77
Mail: Healer@bbsyd.dk

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
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: Lars Bruun.
Deadline til næste kirkeblad er fredag den1. maj til Malene mf@km.dk. Eftertryk kun efter aftale med redaktøren.

GUDSTJENESTER TIL OG MED MAJ 2018
4. marts. 3. søndag i fasten
kl. 9.30

2. april. 2. Påskedag kl. 11.00
Klaus Laursen medvirker

11. marts. Midfaste kl. 9.00.
Elisabeth Jensen
Sogneindsamling

8. april. 1.søndag efter påske
kl. 9.30

18. marts.
Mariæ Bebudelsesdag kl. 9.30

15. april. 2. søndag efter påske
kl. 14.00 Elisabeth Jensen

25. marts. Palmesøndag
kl. 9.30

22. april. 3. søndag efter påske
kl. 10.00 konfirmation
Fryndesholm-holdet

29. marts. Skærtorsdag
kl. 9.30. Kor medvirker

27. april. Bededag kl. 10.00
konfirmation. Midtals Friskole

30. marts. Langfredag kl. 9.30
Uden altergang

29. april. 4. søndag efter påske
kl. 11.00 guldkonfirmation

1. april. Påskedag kl. 9.30
Kirkekaffe

6. maj. 5. søndag efter påske
kl. 9.30

Det er Malene Freksen, der har tjenesterne, hvor intet andet er nævnt.
Der er ikke altergang ved Elisabeth Jensens tjenester.
Kirkebilen må altid gerne bruges til de arrangementer, der er omtalt i kirkebladet.
Henvendelse til GF Taxi på tlf. 7445 9545 senest dagen forinden.

10. maj. Kristi Himmelfart
kl. 11.00
Prædiken på sønderjysk
Kirkekaffe
13. maj. 6. søndag efter påske
kl. 9.00 Elisabeth Jensen
20. maj. Pinsedag kl. 9.30.
Kirkekaffe
21. maj. 2. Pinsedag
Friluftsgudstjeneste
kl. 11.00 Efterskolen Epos
på Danebod i Fynshav
Gospelkor medvirker
27. maj. Trinitatis søndag
kl. 11.00
Haveudflugt kl. 8.50
Se i kirkebladet

AF HJERTET TAK

BAKKEHUSET

SALMESTAFET NR. 11

MINI-PILGRIMSVANDRING

Der er andagter i Bakkehuset følgende dage
med efterfølgende kaffe til 25 kr.
Torsdag den 1. marts. kl. 14.00 Malene læser
efterfølgende uddrag af Ida Jessens roman ”En
ny tid”, som er en dagbogsroman skrevet af
fru Bagge, der i 1904 som ung skolelærerinde
kom til Thyregod, hvor hun giftede sig med distriktslægen Bagge.

Når vi onsdag den 7. marts kl. 19.30 inviterer til den 11. salmestafet, er det tre spændende bidragydere fra det, vi lidt vittigt kunne
kalde den absolut yderste periferi af vores
sogn, idet de kommer fra hhv. Nordborg, Gråsten og Ullerup. - Hver bidragyder har ca. 20
minutter til at fortælle dels lidt om sig selv og
dels om bevæggrundene for deres salmevalg.
Efterflg. synges salmerne i fællesskab med akkompagnement. Kom og tag del i et spændende arrangement!

Torsdag den 15. marts kl. 13.00 med mødested fra Notmark Kirkes p-plads.
Onsdag den 2. maj kl. 13.00 med mødested
ved Fjordmosen i Nørreskoven helt ude ved
vandet.
Vi går i 1-1½ time og der er ingen tilmelding. Vi
går uanset vejr.
Se også omtalen af vandringen den 8. juni
2018.

Torsdag den 12. april kl. 14.00 Malene læser
efterfølgende uddrag af Ida Jessens roman
”Doktor Bagges anagrammer”. En selvstændig
fortsættelse af Ida Jessens ”En ny tid” om den
pligttro læge Doktor Bagge, der kæmper med
sine indre dæmoner og alvorlig sygdom og et
umage ægteskab.

Vores velsyngende og trofaste kirkesanger,
Anna Marie Pedersen, har efter 48 år som
sognets sanglærke valgt at stoppe sit hverv.
Mange af os kan slet ikke forestille os Notmark
Kirke uden Anna Maries smukke sangstemme,
der med sin smukke klang leder menighedens
sang, uanset det måtte være gammelkendte
eller nye salmer. Både menighedsrådet og kirkebetjeningen har nydt samarbejdet og den
store tjenestevillighed til at synge for også ved
sogneaftener og i Bakkehuset ved andagterne.
Anna Marie er jo kendt i hele sognet for sit store engagement, der også rækker langt ud over
kirken og også med en iver, der rækker udover
sognets grænser. Derfor har vi følt os stolte i
Notmark Kirke over netop at have denne kapacitet hos os, som et fast holdepunkt og med
en stor kontinuitet, som alle har nydt godt af.
Anna Marie, vi vil fra menighedsrådet og kirkebetjeningen ønske dig alt godt fremover og
sige dig en varm tak for godt samarbejde.
Malene Freksen

Torsdag den 17. maj kl. 14.00 Malene læser
højt af Lotte Lyngbys seneste bog ”Den mor
jeg var”.

UDFLUGT
Søndag den 27. maj 2018 er der mulighed
for en udflugt med havetur.
Vi starter med opsamling enten ved Notmark
kirke kl. 8.50 eller ved Bakkehuset i Fynshav kl.
9.00 og derefter går turen til en smuk have i
Elstrup, hvor vi får fedtemadder og kaffe.
Vi vil i år besøge Annelene Christensens have.
Turen slutter med gudstjeneste i Notmark
kirke kl. 11.00, hvor Malene Freksen prædiker. Turen arrangeres i et samarbejde mellem
Notmark sogns menighedsråd og Notmark
Asserballes pensionistforening.
Alle er velkomne.
Tilmelding til Mary Bjerrum på 24650161 el.
Karin Jensen 61749370.

Birthe Flytkjær, der er opvokset i Midtjylland, flyttede til Als for 38 år siden og skulle
blot have været her et par år, men kunne ikke
slippe Als. Birthe var først sygehusansat, men
skiftede kitlen ud til fordel for en lærergerning
på Midtals Friskole. Hun skriver:” Skolen ligner
min barndoms folkeskole både på størrelse og
samlæsning og ikke mindst på, at vi synger to
sange eller salmer til morgensang hver dag.
Det synes jeg er en rigtig god start på dagen.”
Merete Torré Lauridsen er uddannet jurist og
arbejder som sektionschef hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i Haderslev - og er mor til
2-årige Jacob. Merete er vild med sang (i både
kor- og soloregi) og hun har siden 1997 været
kirkesanger i flere lokale kirker. P.t. er hun ansat
ved kirken i Nybøl. Hun har hjemme i Gråsten,
og hendes forældre bor blot et stenkast fra
Notmark Kirke.
Anders Bondo Christensen er født i Skive og
uddannet som lærer fra Skårup Seminarium.
Arbejdede som lærer i Sønderjylland fra ’82’02. Bor nu dels i Ullerup, dels i København.
Har fire børn - og en pæn række bestyrelsesposter, bl.a. som formand for Danmarks Lærerforening og ”Lån & Spar Bank”. Endelig er han
engageret i løbeklubben Tempo.

”HIGH FIVE” – LYSE STJERNESTEMMER MED HIMMELSK KLANG
synger deres egne koncerter. High Five har
optrådt i hele Danmark, fra Skagen til Bornholm, to gange i Norge og senest i Cambridge,
England. Umiddelbart efter koncerten i Notmark tager Henrik og drengene atter på turne
i Norge.

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Du kan endnu nå at melde dig som indsamler til Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling. Per Rasmussen er indsamlingsleder, hvor
man kan bede om en rute, og han træffes på
tlf. 7175 2377 eller Healer@bbsyd.dk. Indsamlingsbøsserne udleveres i Bakkehuset, Bakken
8 i Fynshav, hvor de også skal afleveres igen.
Her skal også lyde en stor tak til Henriette Beltman, der i mange år varetog indsamlingen i
sognet.
Vær med til indsamling søndag 11. marts
Det er svært at se væk, når klimaforandringer,
krig og ulighed driver millioner af mennesker
ud i nød, sult og flugt. For vi kan faktisk hjælpe.
Når du samler ind ved dørene, giver det fremtidsmuligheder og håb til dem, der modtager
hjælpen.
Se mere på www.noedhjaelp.dk

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Menighedsrådsmøder er offentlige og finder
sted i præstegårdens konfirmandstue kl. 19.00
Tirsdag den 6. marts
Torsdag den 5. april
Onsdag den 2. maj

Vi har skudt papegøjen, når vi onsdag den 21.
marts kl.19.30 kan invitere til koncert med en
håndfuld særdeles velsyngende drenge fra
Haderslev Domkirke. For et lille halvt år siden
kunne vi opleve vores unge og dygtige domorganist, Henrik Skærbæk Jespersen, spille en
skøn koncert på vores orgel, og han vender nu
tilbage i rollen som korleder for gruppen High
Five.
High Five er en gruppe bestående af fem
’høje’ stemmer fra domkirkens drengekor, der
ved siden af korets virksomhed tager ud og

Ved koncerten i Notmark vil der faktisk optræde hele to ’High Five’-grupper, dvs. i alt 10-12
drenge. Årsagen er, at gruppen står overfor et
generationsskifte, hvor den oprindelige gruppe har ladet sig forynge og overgivet stafetten
til nye, lyse drengestemmer. Så det bliver en
unik oplevelse at høre hele 12 stjerne-stemmer
fra Haderslev Drengekor.
Programmet er en smuk optakt til påsken og
rummer – foruden musik til den store højtid
– også et par spirituals og eksempler fra den
spændende engelske kormusiktradition. I programmet er også indlagt et lille forfriskende
stykke orgelmusik, spillet af en meget ung solist – nemlig en af drengesopranerne.
Glæd dig til en skøn og anderledes koncert i
din kirke. Det bliver en kæmpe oplevelse! Der
er fri entré.

BIBELEB LIVE MED KLAUS HØJGAARD LAURSEN
Anden påskedag medvirker Klaus Højgaard
Laursen fra Bibelen Live med recitationer fra Fillipperbrevet og Apostlenes
Gerninger, der på smukkeste vis fortsætter fortællingen om den første påske.
Klaus har beriget os før i gudstjenester med
sin levende fortolkning af Det nye Testamente.

