KONFIRMANDER 2020

FOREDRAG MED TINE ILLUM

historier? Som noget, man SKAL tro på, hvis
man er kristen? Som underlige og uforståelige
regler? Foredraget ved Tine Illum bliver ikke
kedeligt. Det er en aften om bibelsyn, genrer
og tro. Aftenen er kommet i stand ved et samarbejde med Bibelselskabet.

NOTMARK SOGNS KIRKEBLAD

Vi har venligst fået lov at låne Egen Sognegård og beder om tilmelding til Lydia Jensen
på tlf. 27 32 12 78.
Kirkebilen må gerne bruges.

Torsdag den 24. september 2020 kl. 19.00
kommer sognepræst Tine Illum fra Sdr. Bjert
obs i EGEN SOGNEGÅRD.

BAKKEHUSET

Emnet er ”Eventyr, love og andre folks breve.”

Bakkehuset, Bakken 8 i Fynshav
Andagt, fællessang, hygge og kaffe (25 kr.)
kl. 14.00

Hvordan hører og læser vi egentlig Bibelen?
Som en forældet geografibog? Som fortællinger om liv og tro? Som uvedkommende

Torsdag den 1. oktober
Onsdag den 28. oktober
Torsdag den 19. november

Elever bosiddende i Notmark sogn fra Augustenborg Skole. Konfirmation søndag den 15. august 2020.

EFTERÅR 2020

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

Elever fra Midtals Friskole. Konfirmation lørdag den 22. august 2020.

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: Benthe Bremer Sørensen.
Deadline for næste kirkeblad er den 3. november 2020 til Malene mf@km.dk. Eftertryk kun efter aftale med redaktøren.

Søndag den 6. september
13.s.e.t.
Kl. 11.00 Malene Freksen
Høstgudstjeneste
Prædikenen på sønderjysk
Søndag den 13. september
14.s.e.t.
Kl. 11.00 Malene Freksen
Guldkonfirmation
Søndag den 20. september
15.s.e.t.
Kl. 9.30 Malene Freksen
Uden altergang
Søndag den 27. september
16.s.e.t.
Kl. 11.00 Malene Freksen
Familiegudstjeneste
Minikonfirmander medvirker

Søndag den 4. oktober
17.s.e.t.
Kl. 9.30 Malene Freksen

Søndag den 8. november
22.s.e.t.
Kl. 11.00 Mette Dolberg

Søndag den 11. oktober
18.s.e.t.
Kl. 11.00 Mette Dolberg
Med altergang

Søndag den 15. november
23.s.e.t.
Kl. 9.30 Malene Freksen

Søndag den 18. oktober
19.s.e.t.
Kl. 9.00 Elisabeth Jensen
Uden altergang
Søndag den 25. oktober
20.s.e.t.
Kl. 9.30 Malene Freksen

Søndag den 22. november
s.s. i kirkeåret
Kl. 9.30 Malene Freksen
Søndag den 29. november
Første søndag i advent
Kl. 11.00 Malene Freksen
Luciapiger. Familiegudstjeneste

Søndag den 1. november
Alle helgen
Kl. 11.00 Malene Freksen

Malene Freksens gudstjenester er med altergang medmindre andet er angivet.
Kirkebilen må altid gerne bruges til de arrangementer, der er omtalt i kirkebladet.
Henvendelse til GF Taxi på tlf. 74 45 95 45 senest dagen forinden.

KONCERT

Maria fortæller gerne om sine egne boksekampe
med bibel og dogmer: “Det er en udfordring at
tro og en konstant øvelse!”

GENFORENINGEN SET FRA ALS

Nye sangere til kirkens børne- og ungdomskor søges

Kom og vær med denne torsdagaften, den
3. september 2020 kl. 20.00.
Vi sørger som altid for at vi følger de gældende
retningslinjer ift. corona.

MINIKONFIRMANDER
Både Midtals Friskole og Fryndesholm Skoles
elever i 3. klasse inviteres til nogle hyggelige og
lærerige eftermiddage i Notmark Kirke.

Maria Kynne er kvinden bag et nyt bud på kirkemusik anno 2020: Åndelige Sange.
Det er nye sange om tro, korsdød, sakramenter,
og skaberværket! Med sig har hun en særdeles
kompetent jazztrio:
Michael Sunding (klaver)
Kasper Vadsholt (kontrabas)
Jonas Johansen (trommer)
Maria Kynne er en erfaren sangerinde og komponist. Hun har arbejdet med kirkemusik i mange
forskellige udtryk, fra powerfuld gospel til fælles
salmesang.
I samarbejde med salmeforfattere som Iben
Krogsdal og Simon Grotrian har Maria udforsket
et mere moderne melodisk udtryk til salmer, og
det er de erfaringer, hun tager med ind i et nyt
kunstnerisk solistisk udspil.
For 4 år siden påbegyndte Maria en bachelor
i teologi v. Københavns universitet i håbet om
at udvikle et poetisk sprog for troslivet, som var
præcist, forståeligt, vedkommende og på dansk.
Som Maria selv siger: “Det er bare ikke nok at
sige, at Gud er sød!”

Vi er sammen om tirsdagen, og vi laver en
gudstjeneste sammen den 27. september.
I bliver hentet fra skole med en bus, og Lydia
Jensen er sammen med os hver gang. Der er
sendt en invitation ud til jer og vi beder om
tilmelding til Malene mf@km.dk tlf. 74 47 31
44. Invitationen kan også ses på forsiden af
hjemmesiden www.notmarkkirke.dk.
På godt gensyn!

SALMESTAFET NR. 15
Notmark Kirke slår atter dørene op til en af sine
velbesøgte salmestafetter. Torsdag den 1.
oktober kl. 19.30 er stafetten lagt i hænderne
på tre mere eller mindre lokale kvinder, der
vil fortælle om salmer, der har stor betydning
for dem.
Denne gang er det Jeanett Birk Jørgensen, Elin
Værge og Sus Beckedorf, der guider os igennem
aftenen. Er man til fortælling og fællessang,
er arrangementet i høj grad værd at deltage i.
Stemningen er god, entreen er gratis - og alle
er velkomne. Der er dog begrænsede pladser,
så vi beder om tilmelding til Mary Bjerrum på
tlf. 24 65 01 61.

NYE SANGERE SØGES

Torsdag den 22. oktober kl. 19.30 inviteres
der til en både informativ og humoristisk aften
i genforeningens lys. Det er ingen ringere end
redaktør af ”Æ rummelpot”, Gunnar Hattesen,
der denne aften vil føre os igennem anekdoter
og muntre historier fra Kongeåen til Ejderen på
kryds og tværs.
Det finder sted i Bakkehuset, Bakken 8 i Fynshav og af hensyn til kaffen, der koster 25 kr.,
beder vi om tilmelding senest tirsdag den 20.
oktober til Mary Bjerrum tlf. 24 65 01 61 eller
Malene Freksen tlf. 74 47 31 44.
Kirkebilen må meget gerne bruges også denne
aften og bestilles to dage før hos GF Taxi tlf.
74 45 95 45.

I kirkens børne- og ungdomskor efterlyser vi nye
sangere. To af korets stærke stemmer har efter
fem års virke søgt nye udfordringer.
Du skal være rimeligt god til at læse og selvfølgelig have lyst til at synge, og så skal du helst være
minimum 10 år. Vi øver hver torsdag mellem
klokken 16 og 17 og mødes i kirken om søndagen
en halv time før gudstjenestestart.
Du aflønnes for både torsdags- og søndagstjenesterne, men du bliver ikke millionær af at synge i
koret. Det skal primært være fordi, du har lyst til
at pleje din sangstemme og til at lære en masse
skønne salmer, at du tilmelder dig koret, hvis
primære opgave er at støtte menighedssangen
– og især når der synges nye salmer.
I et trygt og gerne muntert fællesskab arbejder
vi målrettet med tingene. Efter en kortere prøveperiode og en lille ganske uformel optagelsesprøve, optages du som medlem og kommer
på lønningslisten.
Både drenge og piger er velkomne.
Ring gerne for yderligere oplysninger på
tlf. 22 99 88 09.
Med venlig hilsen
Lars, korleder og organist

MENIGHEDSRÅDET FORTÆLLER OM SIT ARBEJDE
Mit navn er Mary Bjerrum, og jeg er/ har været
medlem af Notmark menighedsråd i 12 år.
Det er/har været 12 spændende år, hvor jeg
har fået indsigt i mange forskellige ting, også
ting jeg slet ikke havde forstillet mig. Jeg har
været så heldig at få lov til at opbygge et frivillighedskorps, som bl. a. bager til kirkekaffe og
sogneaftener. Der er nogen, der flytter borde
og stole, hjælper til ved gudstjenester og andre
igen hjælper til ved andre arrangementer. Det
er/har været meget spændende at arbejde med.
Derudover er jeg med i udvalget for vores kirkegård, som er under forandring i disse år.

Mit navn er Lydia Jensen, og jeg har været
med i Notmark Menighedsråd i 5 år.
Det har været 5 spændende og lærerige år. Jeg
er kontaktperson, og varetager kontakten mellem vore ansatte og menighedsrådet. I denne
periode har jeg været med til at ansætte ny
gravermedhjælper og kirkesanger. Desuden
er jeg med i præstegårdsudvalget og aktivitetsudvalget. Det er dejligt, at være med til
at præge det, der sker i sognet. Vi har et godt
samarbejde i rådet, og jeg er meget glad for
at være med.

REFERAT FRA ORIENTERINGS MØDE
I Bakkehuset torsdag d. 25. juni kl. 19.00
Mødet blev holdt som menighedsmøde og orienteringsmøde om menighedsrådsvalg.
Der var mødt 16 deltagere til mødet
1.	Formand for menighedsrådet bød velkommen til mødet.
2. Laurids Bjerrum blev valgt som dirigent.
3.	Henning, Lydia, Kirsten, Lise og Per fortalte
efter tur om, hvilken funktion man har i
menighedsrådet, og hvilke opgaver der har
været i forgangne funktionsperiode.
3.1	Der er generelt et højt aktivitetsniveau
omkring Notmark Kirke, og det er op til det nye
menighedsråd at holde aktivitetsniveauet.

4.	Der kom ikke nogen debat om ønsker og
ideer til kommende menighedsråd.
5. Kassereren gennemgik regnskab og budget.
6.	Datoer og regler for valgforsamling 15. september blev gennemgået.
7.	I Notmark sogn er der 1368 tilmeldt til folkekirken, det giver 6 valgte medlemmer i
menighedsrådet.
8. 	Der var ingen, der umiddelbart tilkendegav
ønske om at opstille til menighedsrådsvalget.
Der skal bruges 2 nye til menighedsrådet.

Henning Vohs, referent

CORONA

MENIGHEDSRÅDSMØDE

Vi har i dette efterår flyttet et foredrag og
menighedsrådsmøder til Bakkehuset, så vi kan
overholde den i øjeblikket gældende regel
om afstand, når der er fællessang og samvær.
Vi tager i gudstjenester og øvrige aktiviteter
hensyn til hinanden ved at spritte af og holde
afstand.
Ring eller skriv til Malene, hvis du har spørgsmål
i den anledning tlf. 74 47 31 44 mf@km.dk

Menighedsrådsmøder er offentlige og har du
lyst til deltage i møderne, er du velkommen.
I dette efterår finder møderne sted i Bakkehuset, Bakken 8 i Fynshav. Hver gang kl.
19.00.

VALGFORSAMLING

PILGRIMSVANDRINGER

Der er valgforsamling den 15. september,
og det afholdes i Diamanten i Fynshav med
start kl. 19.00.

Torsdag den 10.9.
Torsdag den 8.10.
Torsdag den 17.11.

Alle er hjerteligt velkomne. Det er gratis, og
der vil være en mindre beværtning. Det kræver
ingen tilmelding og kirkebilen må gerne bruges.

Vi går tur i den smukke midtalsiske natur i moderat tempo. Turene tager 1-1½ time og alle er
velkomne.
Tirsdag den 15.9. kl. 10.00 fra Skovkroen i
Nørreskoven.
Onsdag den 28.10 kl. 13.00 fra Brugsen i
Fynshav.

