Alle (-såvel drenge som piger), der har lyst til
at synge og som er rimeligt gode til at læse, er
velkomne i koret. Torsdage mellem kl. 16 og 17
øver vi i kirken på de salmer, der skal synges
ved gudstjenesten om søndagen. Er der mulighed for det, øver vi også på lettere 2-stemmige
satser.

NOTMARK SOGNS KIRKEBLAD

Vi er sammen omkring en kort andagt ved
Malene, musik ved Lars og fællessang og
kaffebord. Kaffen koster 25 kr. Det er kl.
14.00 hver gang. Der er anført en titel, som
Malene læser højt fra.

Der er en prøveperiode på 4-6 uger, og når
den er vel overstået, modtager man 25 kr./
mødegang. Lønnen stiger år for år, ligesom
der efter 3 års korarbejde suppleres med et
fast månedligt tillæg. Man bliver således ikke
millionær af at synge i kirkekor, men man lærer en masse skønne salmer, ligesom man nyder godt af et dejligt og trygt fællesskab. Ønskes der yderligere oplysninger, er man mere
end velkommen til at kontakte mig pr. mail:
larsbnielsen@yahoo.dk eller på tlf. 22 99 88 09

Torsdag den 20. juni Malene læser fra
Hella Joofs bud på en bibel
historie
”Båven om Gud”.
Torsdag den 22. august Malene
læser fra Kaj Smedemarks erindringer
fra bogen ”Tag lyset med. Min egen
Danmarkshistorie. En sallingbos livsfortælling.”

Jeg vil glæde mig til at modtage nye sangerspirer efter sommerferien.

GUDSTJENESTER JUNI - JULI - AUGUST - SEPTEMBER

Kirkebilen må altid gerne benyttes
telefon GF-Taxi 7445 9545.

Mvh. Lars, organist og korleder

1969
2019

BAKKEHUSET

Søndag den 9. juni
Pinsedag
kl. 9.30 Malene Freksen.
Trompetist medvirker.

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

Mandag den 10. juni
2. pinsedag
Efterskolen Epos
kl. 11.00 Malene Freksen
Tag madkurven med.

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: Benthe Bremer Sørensen. Deadline for næste kirkeblad er tirsdag den 6. august 2019 til Malene mf@km.dk.
Eftertryk kun efter aftale med redaktøren.

Søndag den 16. juni
Trinitatis søndag
kl. 11.00 Malene Freksen.
Haveudflugt, læs mere.
Søndag den 23. juni
1. s. e. trin.
kl. 11.00 Malene Freksen
Konfirmandindskrivning
Søndag den 30. juni
2. s. e. trin.
kl. 11.00 Mette Dolberg

Søndag den 7. juli
3. s. e. trin.
kl. 11.00 Mette Dolberg

Søndag den 18. august
9. s. e. trin.
Udflugt kl. 8.45 til Løgum
Kloster Kirke. Læs mere.

Søndag den 14. juli
4. s. e. trin.
kl. 9.00 Elisabeth Jensen

Søndag den 25. august
10. s. e. trin.
kl. 9.30 Malene Freksen

Søndag den 21. juli
5. s. e. trin.
kl. 11.00 Mette Dolberg
Søndag den 28. juli
6. s. e. trin.
kl. 9.30 Malene Freksen
Søndag den 4. august
7. s. e. trin.
kl. 9.30 Malene Freksen

Søndag den 1. september
11. s. e. trin.
kl. 9.30 Malene Freksen
KIRKEKAFFE

Når vi efter sommerferien tager hul på en ny korsæson i Notmark Kirkes børne- og ungdomskor,
vil vi gerne supplere med nye sangere. En god,
dygtig og ansvarlig lille håndfuld sangere har
gennem de senere år dannet kernen i kirkens
ungdomskor, men efterhånden som tiden går, er
der skoleskift og andre, spændende udfordringer, der trækker i de unge mennesker, som således har svært ved også at finde tid til korsang.

Om søndagen møder man en halv time før
gudstjenesten, hvor vi varmer stemmen op og
repeterer dagens salmer.

KIRKEKAFFE

EFTERLYSNING!

Søndag den 8. september
12. s. e. trin.
Høstgudstjeneste
Kl. 11.00 Prædiken på alsisk

Søndag den 11. august
8. s. e. trin.
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.

HAVEUDFLUGT

GÅTUR

Søndag den 16. juni venter der os en skøn udflugt. Vi vil inden gudstjenesten med bus køre
til Sydals og se Lars Bengtsons smukke have.
Lars Bengtson interesserer sig særligt for roser,
som vi vil nyde i den store have. Lars er graver
ved Asserballe Kirke.

Tirsdag den 25. juni kl. 13.00 fra Notmark Kirke.
Torsdag den 5. september kl. 13.00 fra Brugsen
i Fynshav.
Gåturen ledes af Malene. Der er ingen tilmelding. Vi går i moderat tempo og uanset vejr.

Det sker i et samarbejde med Asserballe og
Notmark Pensionistforening. Turen er gratis
og der serveres en fedtemad og kaffe.
• Afhentning ved Notmark Kirke kl. 8.50
• Afhentning ved Bakkehuset kl. 9.00
Vi er med til gudstjenesten kl. 11 og bussen kører retur til Bakkehuset efter endt gudstjeneste.
Tilmelding til Karin Jensen 6174 9370 eller
Lydia Jensen 2732 1278.
Vi beder om tilmelding senest den 12. juni.

KOMMENDE KONFIRMANDER
Konfirmandindskrivning finder sted søndag
den 23. juni kl 11.00 i Notmark Kirke. Informationerne er uddelt til elever i 6. klasse i sognet
og findes også på hjemmesiden www.notmarkkirke.dk Medbring gerne kopi af dåbs
attest.
Elever fra Fryndesholm Skole går i 7. klasse i
Augustenborg Skole, men ud for datoen står
der Fryndesholm Skole nedenfor følgende
konfirmationsdatoer:
Søndag den 3. maj 2020 Fryndesholm Skole
Store Bededag 8. maj 2020 Midtals Friskole

KONCERT GOSPEL4KIDS OG GOSPEL4TEENS
optrådt flere steder - i år medvirkede de ved
Kirkedage i Herning, de skal synge for Y’s men, til
Kulturnatten i Riddersalen - og forude venter der
koncerter på Borgen og på sygehuset op mod jul!

Malene giver gåturen et emne ud fra de syv
pilgrimsord, som vi berører i de små stop, der
er undervejs.

SOMMERUDFLUGT
Vores årlige sommerfest bliver i år til en udflugt, hvor vi kører til Løgumkloster Kirke og
Refugiet. Prisen for udflugten er kun 100 kr.
inklusiv middag (drikkevarer betales selv). Det
finder sted søndag den 18. august.
Foto: Flemming Nissen

Kl. 08.45 afgang fra Fynshav ved Brugsen
Kl. 09.00 afgang fra Notmark Kirke
Kl. 10.30 	deltager vi i gudstjenesten i Løgumkloster Kirke. Sten Haarløv er prædikant.
Herefter er der rundvisning i kirken v. Svend
Stidsen. Vi spiser middag på Refugiet og får
kaffe. Hjemkomst ca. kl. 15.30.

Hele 40 sangere i alderen 6 - 16 år gæster
onsdag den 4. september Notmark Kirke. Det
er Gospel4Kids og Gospel4Teens, som er en
del af Gospelfællesskabet Sønderborg. Til koncerten vil de optræde hver for sig og sammen.
De vil både synge stille ballader og skønne,
glade og festlige gospelsange for jer - og måske vil I også blive opfordret til at synge med!
Gospel4Kids og Gospel4Teens har allerede

Korene ledes af Malene Birk Olsen og May Jeznach Madsen - på koncertdagen spiller Poul
Jeznach Madsen klaver. Poul er også til daglig
en del af ledelsen i Gospel4Teens. Billetter kan
købes i døren - eller man kan skrive til May
Jeznach Madsen på gospelqueen@me.com så vil hun lede videre til en hjemmeside, hvor
billetterne kan købes. Der vil være en billetpris
på 50 kr. Børn under 12 år er gratis. Koncerten
starter kl. 17.00 og varer ca. 1 1/2 time. Døren
åbnes kl.16.30. Husk der er billetsalg i døren.
Har du spørgsmål vedr. billetter, er du også
velkommen til at ringe til Malene Freksen.
E-mail: mf@km.dk - Tlf.: 74 47 31 44

ORGELKONCERT MED JESPER THIMSEN
Onsdag den 25. september kl. 19.30

Tilmelding til Mary Bjerrum tlf. 2465 0161 eller
mail mbjerrum@privat.dk

Igen i år lokker en lang række kirker i Sønderborg
Provsti med en masse spændende orgelkoncerter i september måned.

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Traditionen tro deltager også Notmark Kirke i
denne ”Sønderborg Orgelfestival”.

vende og musikantiske
spil. I år kikker han igen
forbi og spiller en times
program med musik af bl.a. Bach og Händel.
På kirkens (gode!) el-klaver vil han desuden
spille et dejligt klaverværk af en af musikhistoriens største klaverkomponister: Frédéric
Chopin.

Dels har vi et dejligt, velklingende Marcussenorgel, vi plejer at kunne trække en pæn publikumsskare til dette dejlige hjørne af Als, og
dels har vi kontakter til dygtige og velspillende
orgelsolister.

Jesper Thimsen er oprindelig vestjyde fra Esbjerg (født 1972), men han har uddannet sig
både som pianist og organist på musikkonservatoriet i Aarhus. Han er nu ansat som organist
i Nørrelandskirken i Holstebro.

For fire år siden gæstede Jesper Thimsen os
og begejstrede publikum med sit meget le-

Fyld bilen og kom til en skøn koncert
– entréen er gratis!

Der er menighedsrådsmøder i Notmark
Præstegårds konfirmandstue følgende
dage kl. 19.00.
• Torsdag den 06. juni
• Torsdag den 15. august
• Torsdag den 12. september

Foto: Flemming Nissen

