BAKKEHUSET

FØRSTE SØNDAG I ADVENT

Der er andagt Bakkehuset, Bakken 8 i Fynshav følgende dage med kaffebord til 25 kr.

Traditionen tro er der familiegudstjeneste første søndag i advent i Notmark Kirke med luciapiger fra Midtals Friskole.

Torsdag den 19. september kl. 14.00
Charlotte Bøving
”Jeg lever med en udløbsdato”.
Torsdag den 10. oktober kl. 14.00
Hildur Grauslund Nielsen
”Jeg er autist. En kat i en verden af hunde.”
Torsdag den 7. november kl. 14.00
Lotte Thrane ” Maske og menneske :
Asta Nielsen og hendes tid”.
Vi synger fællessange og Malene finder hver
gang en bog, der bliver læst højt af.
Der er ingen tilmelding og alle er velkomne.

NOTMARK SOGNS KIRKEBLAD

MINIKONFIRMANDER
Der bliver tilbudt minikonfirmandundervisning for sognets 3. klasses elever i efteråret og
de medvirker ved gudstjenesten søndag den
6. oktober.
Tilmelding til minikonfirmandundervisning er
blevet delt ud på skolerne og fremgår også af vores hjemmeside.

SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER 2019

Ved spørgsmål kontakt gerne Malene
tlf. 74 47 31 44.

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

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: Magnus Oksen Vanner. Deadline for næste kirkeblad er den 23. oktober 2019 til Malene mf@km.dk.
Eftertryk kun efter aftale med redaktøren.

Torsdag den 3. oktober
Kl. 19.30 Jens Lyster
Sogneaften
i konfirmandstuen

Søndag den 8. september
12.s.e.t.
Kl. 11.00 Malene Freksen
Høstgudstjeneste
Prædikenen på sønderjysk
Søndag den 15. september
13.s.e.t.
Kl. 9.30 Malene Freksen
Søndag den 22. september
14.s.e.t.
Kl. 14.00
Malene Freksen
Søndag den 29. september
15.s.e.t.
Kl. 11.00 Mette Dolberg

Søndag den 6. oktober
16.s.e.t. Kl. 11.00 Malene
Freksen. Familiegudstjeneste
Onsdag den 9. oktober
Kl. 19.30 Salmestafet
KIRKEKAFFE

Sognepræst
Malene Freksen
Notmark 4
6440 Augustenborg
Tlf. 74 47 31 44
Mail: mf@km.dk
Mandag er fridag.

KIRKEKAFFE
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KIRKEKAFFE

Søndag den 1. september
11.s.e.t.
Kl. 9.30 Malene Freksen

Søndag den 13. oktober
17.s.e.t.
Kl. 11.00
Malene Freksen
Søndag den 20. oktober
18.s.e.t.
Kl. 9.00 Elisabeth Jensen
Søndag den 27. oktober
19.s.e.t.
Kl. 9.30 Malene Freksen

Søndag den 3. november
Alle helgen
Kl. 11.00 Malene Freksen
Søndag den 10. november
21.s.e.t. Kl. 9.30 Malene Freksen
Tirsdag den 12. november
Kl. 19.30
Maria Louise Odgaard Møller
Sogneaften i konfirmandstuen
Søndag den 17. november
22.s.e.t. Kl. 9.30 Malene Freksen
Søndag den 24. november
s.s. i kirkeåret
Kl. 16.00 Mette Dolberg
Søndag den 1. december
Første søndag i advent
Kl. 11.00 Malene Freksen
Luciapiger.
Familiegudstjeneste

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.

DEN ALSISKE BRORSON
Sogneaften torsdag den 3. oktober kl.
19.30 med dr.theol.h.c. Jens Lyster.

og Linak. Bogen hedder ”Den alsiske Brorson.
Salmedigteren Peter Ernst (1718-1776) og hans
forfatterskab”. Til sogneaftenen vil det være
muligt at købe bogen.
Det er dr.theol. Jens Lyster, sognepræst i Notmark 1988-2006, der udgiver bogen. Det er
også ham, der fortæller om Peter Ernst torsdag
3. oktober i Notmark, hvor alle er hjerteligt velkomne. Der serveres kaffe og kage til en egenbetaling af 25 kr. Kirkebilen må som altid gerne
bruges.
Der er tilmelding til Mary Bjerrum tlf. 24 65 01 61
eller Malene Freksen 74 47 31 44 mf@km.dk.

Jens Lyster, tidligere sognepræst i Notmark, er
manden bag udgivelsen af et alsisk forfatterskab fra 1700-tallet, der hidtil har været ganske
ukendt. Vi kan takke den historisk interesserede
lærer Christian Fægteborg fra Østerholm for, at
forfatterskabet blev reddet i sidste øjeblik.
En dag i begyndelsen af 1990’erne var han en
tur på containerpladsen i Guderup. I en container fik han øje på en mærkelig gammel bog,
primitivt indbundet i tynde træplader. Efter
en diskussion med en opsynskvinde fik Fægteborg lov til at hjemføre bogen, der var trykt
i 1756 og viste sig at rumme mange salmer. De
var alle skrevet af en ukendt Peter Ernst, som i
et forord fortæller om sin opvækst og et både
almindeligt og usædvanligt livsforløb. Men
ikke et ord om, hvor i landet han bor. Hemmelighedskræmmeriet hænger sammen med, at
hans forfatterskab i samtiden blev betragtet
som samfundsskadelig undergrundslitteratur,
der blev konfiskeret af myndighederne.
Efter mange års eftersøgning i arkiver og kirkebøger og slægtstavler lykkedes det at indkredse Peter Ernst og gøre ham til alsing. Da
hans forfatterskab er interessant og fortjener
at blive kendt, er det nu gjort tilgængeligt i
en udgivelse med sponsorstøtte fra Danfoss

LIVET ER EN GAVE
Sogneaften tirsdag den 12. november kl.
19.30 med sognepræst, ph.d. Maria Odgaard Møller.

Det er sognepræsten fra Bov, Maria, der vil
føre os igennem aftenen med den danske
teolog og filosof K.E. Løgstrup i centrum.
Løgstrup insisterede på, at det giver mening –
også for os oplyste, moderne mennesker – at
tale om livets skabthed og Gud som skaber.
Vi ser på, hvordan hans tanker om det skabte
liv udfoldes, og diskuterer, om de har relevans
for os i dag. Indimellem hører vi anekdoter fra
Løgstrups eget liv.

Der vil denne aften blive serveret ost og rødvin
og egenbetalingen er 40 kr. som betales på selve
dagen. Kirkebilen må som altid gerne bruges tlf.
74 45 95 45.
Der er tilmelding til Mary Bjerrum tlf. 24 65 01 61
eller Malene Freksen 74 47 31 44 mf@km.dk

ENDNU EN SALMESTAFET
Den 14. i rækken af salmestafetter finder
sted onsdag den 9. oktober kl. 19.30.
Igen glæder vi os til at byde velkommen til en
sædvanligvis pæn skare af tilhørere, der vil opleve såvel engageret, personlig fortælling som
fællessang. Der er naturligvis fri entre til arrangementet.
Denne gang er stafetterne lagt i hænderne på
tre skønne kvinder, der hver har ca. 20 minutter
til rådighed, når de fortæller om bevæggrundene for netop deres salmevalg. Efterfølgende
synges salmerne med akkompagnement.
Aftenens tre deltagere er:
28-årige Malene Birk Olsen, uddannet folkeskolelærer. Sang og musik fylder meget i
Malenes hverdag. Hun har for nylig taget en
sangeruddannelse, hun er korleder for Gospel4Teens i Sønderborg, og snart går hun i gang
med en decideret musiklæreruddannelse. For
et par år siden oplevede vi i forbindelse med
kirkens yderst populære julekoncert Malene
som en glimrende solist sammen med Michael
Vogensen og hans band.
Lone Valentin Bram har sine rødder ved Nørreskoven, hvor hun stadig bor – og trives. Her
passer hun sammen med sin mand, Leo, landstedet Myrholm, hvor der foruden landbrug
også drives B&B.
Karen Andersen har haft en professionel løbebane inden for den klassiske musik.
Hun er opvokset og uddannet i Kbh. I 1970 gik
en stor drøm i opfyldelse, idet det lykkedes
hende at konkurrere sig ind på en plads som

fagottist i Sønderjyllands Symfoniorkester – et
job, hun varetog i godt 40 år.
Karen begyndte som 9-årig at spille violin, blev
senere optaget i Radiopigekoret og stiftede
bekendtskab med den strenge arbejdsdisciplin, der går hånd i hånd med en professionel
karriere som musiker. Interessen for sang har
aldrig forladt hende, og hun skriver – akkurat
som sine medstafetter – at hun glæder sig til at
deltage i stafetten.

MINI-PILGRIMSVANDRINGER
Vi går sammen ca. en time. Malene leder turen.
Alle er velkomne.
Torsdag den 5. september kl. 13.00
fra Brugsen i Fynshav.
Lørdag den 14. september kl. 10.00-15.00.
Længere pilgrimstur.
Vi mødes i Bov Kirke kl. 10.00 med en andagt
ved sognepræst Solvejg Dam-Hein. Vi vandrer
fra Bov Kirke til Harreslev danske Kirke (ca. 8,3
km). Husk pas. Frokost kan købes for et mindre
beløb. Ring eller skriv til Malene for yderligere
informationer og evt. samkørsel til Bov Kirke
mf@km.dk tlf. 74473144.
Tirsdag den 12. november kl. 10.00
Skovkroen i Nørreskoven.

GOSPEL4TEENS OG GOSPEL4KIDS
Notmark Kirke
inviterer til koncert med korene
Gospel4Teens og Gospel4Kids
dir. af Malene Birk Olsen
og May Jeznach Madsen
onsdag den 4. sept. kl. 17
Døren åbnes 16.30.
Billetpris 50 kr. (børn under 12 år gratis).

