FASTELAVN
Traditionen tro holder vi fastelavnsgudstjeneste i
Notmark Kirke søndag den 14.2.2021 kl. 11.00.
I år får vi besøg af Tine Skau, som har været hos
os før. I år vil hun præsentere en ny forestilling
for os under overskriften ”Æblet” i samarbejde
med danser Annamaija Siff Rolff-Petersen. Det
er en musikdramatisk dansefortælling med
udgangspunkt i Biblens skabelsesberetninger.
Forestillingen “Æblet” fejrer skaber-trang og
nysgerrighed og er særligt rettet til børn og
barnlige sjæle.
Vi håber, vi kan få lov til at slå katten af tønden
i forpagterboligen, som vi plejer.

Følg med på facebook og på kirkens hjemmeside, hvor vi løbende opdaterer oplysninger.
www.notmarkkirke.dk
eller ring til Malene
tlf. 74473144.

STOR TAK TIL LISE OG HENNING

MENIGHEDSRÅDETS MEDLEMMER

Vi skal i menighedsrådet sige farvel til både
Lise Lund og Henning Vohs. Lise har i næsten to
perioder været en meget engageret kirkeværge,
og med sin ret til og med sin store interesse for
planter også været en vigtig person i kirkegårdsudvalget. Henning kom ind i menighedsrådet
for 4 år siden. Han modtog posten som formand,
hvilket har været et stort arbejde, og mange
ting at sætte sig ind i. Henning har på sin rolige
måde, gjort et både stort og fantastisk arbejde
her. Både Henning og Lise har været med i kirkeladeudvalget, som også har været arbejdstungt.
Vi vil gerne takke jer begge to for jeres store
arbejde i menighedsrådet.
Vi vil samtidig byde Michael Jørgensen og Jutta
Nielsen velkommen i menighedsrådet. Vi glæder
os til et godt samarbejde med jer i de næste 4 år.

Valgforsamlingen til menighedsrådet i september dette år gav følgende resultat, som er det
gældende menighedsråd: Michael Jørgensen,
Jutta Nielsen, Mary Bjerrum, Lydia Jensen,
Per Rasmussen og Kirsten Marcussen.

På menighedsrådets vegne, Lydia Jensen,
næstformand.

JULEHJÆLP
Julehjælp kan fås ved henvendelse til
sognepræst Malene Freksen inden den
11. december på tlf. 74 47 31 44 eller
mf@km.dk. Vi samler ind alle adventssøndage
til den lokale julehjælp.
Tak til de mange,
der støtter
den lokale
julehjælp
i sognet.

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

Menighedsrådsformand
Jutta Nielsen
Toftevej 11, Fynshav
6440 Augustenborg
Tlf. 23 72 86 95
Mail: jutta@bbsyd.dk
Kirkeværge
Michael Jørgensen
Notmark 19
6440 Augustenborg
Tlf. 27 62 62 34
michaelmtcar@gmail.com
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, første søndag i advent 2019 med luciapiger fra Midtals Friskole.
Deadline for næste kirkeblad er den 3. februar 2021 til Malene mf@km.dk. Eftertryk kun efter aftale med redaktøren.

NOTMARK SOGNS KIRKEBLAD
VINTER 2020/2021
Søndag den 22. november
Sidste søndag i kirkeåret
Kl. 9.30 Malene Freksen

Fredag den 25. december
Juledag
Kl. 9.30 Malene Freksen

Søndag den 24. januar
s.s.e.h3kg
Kl. 11.00 Mette Dolberg

Søndag den 29. november
Første søndag i advent
kl. 11.00 Malene Freksen
Familiegudstjeneste

Lørdag den 26. december
Anden juledag. Vi henviser til
Augustenborg Slotskirke
kl. 10.00 Elisabeth Jensen
Uden altergang

Søndag den 31. januar
Septuagesima
Kl. 9.30 Malene Freksen

Søndag den 6. december
Anden søndag i advent
Kl. 9.30 Malene Freksen
Søndag den 13. december
Tredje søndag i advent
Kl. 9.00 Elisabeth Jensen
Uden altergang
Søndag den 20. december
Fjerde søndag i advent
Kl. 9.30 Malene Freksen
Prædiken på alsisk
Torsdag den 24. december
Juleaften
Kl. 14.00 Malene Freksen
Kl. 16.00 Malene Freksen
Vi beder om tilmelding.
Se inde i kirkebladet.

Søndag den 27. december
Julesøndag. Kl. 11.00 Biskop
Marianne Christiansen
Onsdag den 1. januar 2021
Nytårsdag
Kl. 14.00 Malene Freksen
Søndag den 3. januar
Helligtrekonger (h3kg)
Kl. 11.00 Mette Dolberg
Søndag den 10. januar
1.søn. efter h3kg
Kl. 9.00 Malene Freksen
Uden altergang
Søndag den 17. januar
2.søn. efter h3kg
Kl. 9.30 Malene Freksen

Søndag den 7. februar
Seksagesima
kl. 17.00 Malene Freksen
Ungdomsgudstjeneste
Konfirmanderne medvirker
Søndag den 14. februar
Fastelavn
Kl. 11.00 Malene Freksen
Familiegudstjeneste
Søndag den 21. februar
1. søndag i fasten
Kl. 11.00 Mette Dolberg
Søndag den 28. februar
2. søndag i fasten
Kl. 9.30 Malene Freksen
Søndag den 7. marts
3. søndag i fasten
Kl. 9.30 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.

JULEAFTEN

ADVENT

UNGDOMSGUDSTJENESTE

SALMESTAFET NR. 16

Juleaften den 24.12.2020 er der gudstjenester i
Notmark Kirke kl. 14.00 og kl. 16.00.

Til hver adventsweekend bliver der også lagt
små andagter på Facebook og Twitch. De er
opstået i et samarbejde mellem sognepræst i
Egernsund Mette Carlsen, journalist og fotograf
Flemming Nissen, Malene Freksen samt kirkemusikere ved Egernsund Kirke og Notmark Kirke.

Søndag den 7. februar 2020 er der ungdomsgudstjeneste kl. 17.00 i Notmark Kirke, hvor
konfirmanderne medvirker.
Efter gudstjenesten er der informationer
for konfirmandforældrene om forårets to
konfirmationer.

KIRKEBILEN

PILGRIMSVANDRING

Hermed en påmindelse om at kirkebilen kan
bruges til alle arrangementer, som der reklameres for i kirkebladet både gudstjenester og
øvrige arrangementer. Man ringer senest dagen
før til GF Taxi på tlf. 74459545. Så bliver man
afhentet på sin bopæl og kørt til kirke eller
Bakkehuset og retur ganske gratis. Det er et
tilbud, vi håber kan blive brugt af lidt flere. Det
gælder dog kun, hvis man bor i Notmark sogn.
Husk mundbind.

Tirsdag den 19. januar 2021 kl. 10.30 fra Notmark Kirke

Onsdag den 3. marts 2021 kl. 19.30 går den
velbesøgte salmestafet ind i næste heat, og der
bliver således atter mulighed for både at lytte til
personlig fortælling og til at synge skønne salmer
(- er vi fortsat coronaplagede primo marts ’21,
lukker vi kun det tilladte antal personer ind). Vi
beder derfor om tilmelding under alle omstændigheder til Mary Bjerrum tlf. 24650161.
Denne gang er stafetterne lagt i hænderne på
Anne Birgitte Gautier, Ulla Pedersen og Poul
Jeznach Madsen.

Gudstjenesten kl. 14.00 livestreames på Facebook og Twitch. Som kirkegænger til denne
gudstjeneste skal man være indforstået med,
at der livestreames. Følg kirkens facebookside
eller gå ind på www.twitch.tv og søg på ”Notmark Kirke”.
Der er i år desværre ingen fællessang. Kirkesangere og kor synger julesalmerne for os. Når
der ikke er fællessang, må vi være 143 personer i kirken. Derfor er vi i år nødt til at bede om
tilmelding:
Hvis du ønsker at komme i kirke den
24.12.2020 kl. 14.00, bedes du ringe eller maile
til Mary Bjerrum tlf. 24650161 (bedst mellem kl.
9-11 undtagen onsdag) mbjerrum@privat.dk
Hvis du ønsker at komme i kirke den
24.12.2020 kl. 16.00, bedes du ringe eller maile
til Lydia Jensen tlf. 27321278 (bedst mellem kl.
16-18 undtagen torsdag)
fredly_jensen@hotmail.com
Der er afkrydsning af de tilmeldte kirkegængere
i våbenhuset.
Vi samler som alt ind til Børnesagens Fællesråd.
Hvis du ser gudstjenesten hjemme og gerne vil
støtte den gode sag, kan du allerede nu give en
gave på mobile pay 180 166 eller via bankoverførsel 5501 – 8420 041 773.
Af praktiske hensyn pga. rengøring og udluftning
beder vi om, at man tidligst kommer en halv time
før gudstjenesten.
Tilmelding starter fra fredag den 27.11 kl. 14.00
- første til mølle.

JULESØNDAG
Julesøndag holdes gudstjenesten i Notmark Kirke kl. 11.00 ved biskop Marianne
Christiansen

Torsdag den 4. februar 2021 kl. 9.30 fra parkeringspladsen ved Skovkroen i Nørreskoven

BAKKEHUSET
Vi beder i øjeblikket om tilmelding, når vi har
andagter i Bakkehuset. Tilmelding kan ske til
Lydia Jensen på tlf. 27321278 dagen før. Ved
disse eftermiddage vægter vi fællesskab, fællessang, højtlæsning ved Malene og et hyggeligt
kaffebord højt. Kaffen koster 25 kr. Vi følger som
ved alle andre arrangementer de gældende
retningslinjer om afstand og brug af mundbind
og håndsprit.
Der er andagt i Bakkehuset de følgende dage
kl. 14.00
Torsdag den 28. januar 2021
Torsdag den 25. februar 2021

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Der er menighedsrådsmøder i Bakkehuset
de følgende dage:
Torsdag den 7. januar 2021 kl. 17.00
Torsdag den 4. februar 2021 kl. 19.00
Torsdag den 4. marts 2021 kl. 19.00

BIBELEN PÅ 45 MINUTTER

Anna Birgitte stammer fra en familie med ”utallige præster og organister” og er således vokset
op med musik og sang og megen kirkegang.
Hun har flyttet meget omkring, men har både
som barn og som voksen boet på Als. Hun er
oprindelig sygeplejerske, men arbejder nu på
13. år som kirketjener ved Ulkebøl Kirke.
Ulla Pedersen er ergoterapeut og arbejder som
lektor på UC SYD, som er Sydjyllands professionshøjskole. Hun elsker at fortælle eventyr og
historier og har deltaget i flere fortællekurser
rundt om i Norden, blandt andet på Island, som
er hendes yndlingsrejsemål.
Poul Jeznach Madsen bor på Kegnæs sammen
med sin kone May og tvillingerne Clara og Mikkel
på næsten 15 år - og den lille hund Molly.
Poul er født og opvokset i Fynshav, har gået på
Fryndesholm Skole og er døbt og konfirmeret
i Notmark Kirke.
Til daglig er Poul skolelærer på Tandslet Friskole,
hvor det især er fagene matematik og musik,
han underviser i. Ud over friskolelærerjobbet
bruger Poul en masse tid på musik - bl.a. som
pianist i 4 gospelkor, samt guitarist i band og
andre musikalske sammenhænge.
Der er selvfølgelig fri entre til arrangementet, der
forventes at vare en times tid.

Tirsdag den 26. januar 2021 er der mulighed
for at møde en teaterforestilling, som tager
udgangspunkt i Bibelen. Forestillingen hedder
”Bibelen på 45 minutter” og er en teater tour de
force i kristendommens fortællinger og budskaber. Det bliver leveret med stort vid og humor
af Marlene Kejser og Kristian Tvilling. Scenograf
er Nanna Graugård Jensen.
Konfirmanderne er inviterede til at deltage og
der vil også være pladser til andre sognebørn.
Der bliver spillet både kl. 17.00 og kl. 19.30 og
man bedes tilmelde sig hos Malene mf@km.dk
eller ringe 74473144. Der er begrænset plads.
Forestillingen er støttet af Sønderborg provstis
pulje for nye kirkelige tiltag.

FØRSTE SØNDAG I ADVENT

Luciapigerne fra Midtals Friskole vil igen i år
synge for os. De går ikke ind i kirken under
sang i år, da vi
selvfølgelig tager
corona-hensyn.
I år kommer Jens
Jødal fra kirketeateret og fortæller bibelhistorie sammen med
sognepræst Malene
Freksen. Vi vil høre
adventssalmer og få
det første lys i adventskransen tændt. Så kom
endelig til gudstjeneste
første søndag i advent
kl. 11.00.

KIRKEN ER ÅBEN
Vi holder gudstjenester på de angivne tidspunkter i gudstjenestelisten. Hvis vi er over 45
personer, så synger kor og kirkesanger for os. Er
vi under 45 kirkegængere, så må vi have fællessang. Hvis du har glemt mundbind, så kan du få
udleveret et mundbind i våbenhuset.
Mundbind bruges kun ved indgang og udgang
ikke under selve gudstjenesten.

