Sot trup Sogns
Kirkeblad

Gudstjenesteliste:
Sognepræst Vibeke von Oldenburg: tlf. 7446 7470, mail: vfvo@km.dk
Kordegn Susanne Elefsen: tlf. 25737170, mail: sel@km.dk
4. juni

17. september

Sottrup kl. 16.00 Vibeke von Oldenburg
Nybøl kl. 10.30 Vibeke von Oldenburg

Sottrup kl. 9.00 Lis-Ann Rotem
Nybøl Ingen

11. juni

24. september

Sottrup kl. 9.00 Vibeke von Oldenburg
Nybøl kl. 10.30 konfirmandindskrivning

18. juni

Sottrup kl. 10.30 konfirmandindskrivning
Nybøl kl. 9.00 Vibeke

25. juni

Sottrup kl. 9.00 Mette Carlsen
Nybøl Ingen

2. juli

Sottrup kl. 10.30 Vibeke von Oldenburg
Nybøl kl. 9.00 Vibeke von Oldenburg

9. juli

Sottrup kl. 9.00 Vibeke von Oldenburg
Nybøl kl. 10.30 Vibeke von Oldenburg

16. juli

Sottrup kl. 10.30 Vibeke von Oldenburg
Nybøl kl. 9.00 Vibeke von Oldenburg

23. juli

Sottrup Ingen
Nybøl kl. 10.30 Mette Carlsen

30. juli

Sottrup kl. 10.30 Lis-Ann Rotem
Nybøl Ingen

Juli, august, september 2017

Sottrup kl. 10.30 Høstgudstjeneste Vibeke
von Oldenburg
Nybøl kl. 9.00 Vibeke von Oldenburg

M artin L uthers R eformation
I 1517 slog Martin Luther sine 95 teser
op på kirkedøren ind til Wittenberg kirke
og skød dermed reformationen i gang.
Hans teser startede den hidtil største
kirkesplittelse i Vesten, og udgør stadig et
af de største vendepunkter i historien.

1. oktober

Sottrup kl. 9.00 Vibeke von Oldenburg
Nybøl kl. 10.30 Høstgudstjeneste Vibeke
von Oldenburg

8. oktober

Sottrup kl. 10.30 Vibeke von Oldenburg
Nybøl kl. 9.00 Vibeke von Oldenburg

15. oktober

Sottrup kl. 9.00 Vibeke von Oldenburg
Nybøl kl. 10.30 Vibeke von Oldenburg

22. oktober

Sottrup Ingen.
Nybøl Ingen
Der henvises til Ullerup kirke.

29. oktober

Sottrup kl. 16.00 Fælles Spillemandsgudstjeneste i Sottrup kirke

Kirkelige adresser:

www.sottrup-kirke.dk

Sognepræst:	
Vibeke von Oldenburg, Stationsgade 1, 6400 Sønderborg, tlf. 7446 7470. E-mail: vfvo@km.dk
Mette Carlsen tlf. 20575110 mail: mc@km.dk

31. oktober

Nybøl kl. 17.00 Reformationsandagt

5. november

Sottrup kirke på Facebook

Sottrup Ingen
Nybøl kl. 9.00 Lis-Ann Rotem

Sottrup kl. 16.00 Allehelgen Vibeke von
Oldenburg
Nybøl kl. 10.30 Allehelgen Vibeke von
Oldenburg

Graverkontoret: 	Graveren træffes normalt fra kl. 9.00 – kl. 15.00 fra
tirsdag til fredag, både på kirkegården eller på tlf.:
2010 3191.

13. august

12. november

Organist:

19. november

Menighedsrådets formand: Jens Sørensen, Lindevej 13, 6400 Sønderborg.
Tlf: 7446 6426, mail: metajens@bbsyd.dk

6. august

Sottrup kl. 9.00 Lis-Ann
Nybøl kl. 9.00 Mette Carlsen

20. august

Sottrup kl. 9.00 Mette Carlsen
Nybøl Ingen

27. august

Sottrup kl. 10.30 Sandbjerg
Nybøl kl. 10.30 Sandbjerg
Fælles friluftsgudstjeneste på Sandbjerg v.
Vibeke von Oldenburg og Lis-Ann Rotem

3. september

Sottrup kl. 10.30 Vibeke von Oldenburg
Nybøl kl. 9.00 Vibeke von Oldenburg

10. september

Sottrup kl. 9.00 Vibeke von Oldenburg
Nybøl kl. 10.30 Vibeke von Oldenburg

Sottrup kl. 10.30 Vibeke von Oldenburg
Nybøl kl. 9.00 Vibeke von Oldenburg
Sottrup kl. 9.00 Mette Carlsen
Nybøl Ingen

26. november

Sottrup Fælles adventskoncert med
Michael Vogensen i Sottrup kirke,
kl. 16.00
Nybøl kl. 10.30 Vibeke von Oldenburg

Kirkeværge:

Christian Bruun, tlf. 7445 1293.

Lorens Lorenzen, V. Snogbæk 3, 6400 Sønderborg,
tlf. 7446 8696/ 2374 8697.

Besøg af præsten:
Jeg kommer gerne på besøg, så ring eller lad mig det vide på anden måde, hvis du selv
eller en anden gerne vil have besøg. Det gælder naturligvis også på sygehuset. Ønsker
nogen hjemmealtergang, er man også meget velkomne til at træffe aftale herom.
Kirkebil:
Kirkebilen kører til Sottrup Kirke hver søndag! Menighedsrådet vil gerne opfordre
alle, der måtte have lyst til at komme i kirke, men som mangler transportmulighed
til at benytte sig af kirkebilen.
Man ringer inden lørdag middag til Brodersen’s Taxi på tlf. 7444 2796.

Egentlig havde Martin Luther slet ikke
tænkt sig at splitte kirken op i flere
grupperinger, men ville kun ændre og
reformere den katolske kirke. Hans teser
var ingen pludselig indskydelse eller idé,
men derimod resultatet af en lang og
hård udvikling i arbejdet med at forstå
Bibelen og teologien. Martin Luthers 95
teser var tænkt som en kritik af kirken og
dens rolle som en stærk politisk magtfaktor. Kirken havde meget magt: den havde
stor indflydelse på den politiske magt, på
universiteterne, i klostrene, i hospitalerne
og andre sociale institutioner.
Martin Luther satte spørgsmålstegn ved kirkens ret til politisk
magt. Han ville give kirken en
ny rolle i samfundet, hvor kirken var kirkelig og ikke politisk.
Kirken skulle underordne sig
den lokale politiske magt, og
ikke ledes centralt af en pave.
Gudstjenesten skulle holdes
på modersmålet, så alle kunne
forstå, hvad der blev sagt, og i
øvrigt skulle man forstå Guds
nåde og frelse som gaver, og
ikke noget som man skulle gøre
sig fortjent til med fromme
gerninger.
Ved reformationen og som
følge deraf mistede Den
romersk-katolske kirke stor
indflydelse i Europa, og den
mistede tolknings-monopolet
på udlægning af Bibelen. Den
protestantiske og reformerte

kirke stormede frem. Luthers reformation
skabte grobund for hele oplysningstiden,
hvor mange videnskabelige opdagelser
blev gjort, og hvor individets personlige
frihed kom i fokus.
I dag tæller den protestantiske kirke
cirka 801 millioner mennesker over hele
jordkloden. Til sammenligning findes der
1, 1 milliard katolikker (https://www.
kristeligt-dagblad.dk/statistik)
I år fejres Reformationens 500 år jubilæum i alle protestantiske lande. D. 31.
oktober er normalt den dato, man sætter
for reformationen, nemlig den dag, hvor
Luther slog sine teser op i Wittenberg.
I vores sogne markeres Reformationen
med en andagt i Nybøl kirke d. 31.
oktober, kl. 17.00.

Martin Luther blev født i d. 10. nov.
1483 i byen Eisleben i Tyskland. Han
var munk, præst og reformator.
I 1517 opslog han sine 95 teser på
kirkedøren i Wittenberg.
1521 blev han erklæret fredsløs og
søgte tilflugt på Wartburg, hvor han
gemte sig i længere tid. Her oversatte
han Det nye Testamente til tysk, så det
kunne læses på modersmålet.
I 1525 giftede Martin Luther sig med
Katarina de Bora, som var bortløben nonne. Det skabte stor røre, at
en katolsk munk og nonne blev gift

H ilsen

med hinanden. Deres ægteskab lagde
dog grunden for den protestantiske
præstegård, som man kender den helt
op til i dag. De fik seks børn, og havde
(næsten) altid huset fuldt af teologer,
præster eller universitets folk, der diskuterede teologi og spiste sammen med
ægteparret.

K o n c e rt

med

Music

in

Between

Da Luther døde d. 18. febr. 1546, var
reformationen godt i gang, og havde
bredt sig til flere lande bla. Danmark.
Danmark gik officielt over til Luthers
lære i 1536, dog skete det i Sønderjylland allerede i 1526.

fra de to sognepræster

Pr. 1. november 2016 blev Sottrup og
Nybøl sogne slået sammen til et pastorat.
Det blev samtidig besluttet, at de to sogne skulle tildeles 25 % ekstra præstehjælp
udefra.
Vi er så heldige, at det er sognepræst
Mette Carlsen, der er blevet ansat i
Egernsund, der skal bruge 25% af sin
ansættelse i pastoratet.

ningen af pastoratets store hold konfirmander, ca. 50 elever, fra Sottrup og
Nybøl. Hun indgår i gudstjenestelisten
og prædiker fast en gang om måneden.
Derudover er hun behjælpelig med de
kirkelige handlinger.

og

• Sogneudflugten d. 19. september,
som går til Haderslev Domkirke, der
spillede en central rolle i kampen om
reformationen. Tilmeldings oplysninger længere nede i bladet.

M a rt i n L u t h e r :
• Reformations-andagt tirsdag d. 31.
oktober, kl. 17.00, i Nybøl kirke, hvor
vi synger salmer af Martin Luther og
hører om reformationens betydning
for vores samfund.

P i n s e ko n c e rt :
Pinsekoncert med Sottrup Kirkes kirkekor og ”Idas Trio” i Sottrup Kirke,
Søndag d. 4. juni, kl. 16.00.
Vi lægger kranse i Mindelunden kl. 16.00 og koncerten starter kl. 16.15.
Koncertprogrammet indeholder ud over de to kor også kendte pinse- og sommersalmer.

udflugt

Tirsdag den 9. januar
kl. 14.30-16.30
Tirsdag den 6. februar kl. 14.30-16.30
Tirsdag den 6. marts
kl. 14.30-16.30
Tirsdag den 10. april
kl. 14.30-16.30

Nybøl

Sottrup
Nybøl

Sottrup

Sottrup
Nybøl
Sottrup

Haderslev Domkirke
Med kaffe på Årøsund Badehotel
Steen Boje Poulsen:
”Sønderborg før og nu”
Dorotheas Kvartet
’reformationsmusik’ Nybøl kirke, og derefter
kaffe i Nybøl Menighedshus
Vibeke og Christian
”Julehygge og julesange” -medbring et stykke
julepynt, der betyder noget for dig
museumsinspektør Elsemarie Dam Jensen: ”Fra
Kyndelmisse til Hellekristne”.
Jette Knapp
”Kongehuset: 80 år i Gråsten”
Ruth Malle
Leder af krisecenteret i
Mette
”Poesibøger gennem tiden” Medbring din egen

De flittige sy-kvinder i Sottrup sogn har
i fællesskab syet et flot patchwork-tæppe
ud af de rester, der blev til overs, efter
de havde syet to messehagler til kirken.
Tæppet er oprindeligt tænkt til at skulle
pynte det nye sognehus, men indtil det
står færdigt, er det ophængt i kirken.
Tæppet har som mønster 20 stjerner, der
alle er forskellige. Det hænger smukt på
den hvide kirkevæg og pynter.

Vi ser frem til er rigtig godt samarbejde
med Mette Carlsen, som jo allerede kender pastoratet

Sottrup og Nybøl kirker har to fine arrangementer i forbindelse med Reformationsjubilæet:

Tirsdag den 19. sept.
Kl 13.00
Tirsdag den 10 oktober kl. 14.30-16.30
Tirsdag den 4.
november kl. 14.3016.30
Tirsdag den 5. dec.
kl. 14.30-16.30

P at c h w o r k t æ p p e

Det betyder, at Mette er med til undervis-

R e f o r m at i o n

Sogneeftermiddage:

S o g n e u d f lu g t :
Så er det tid til menighedsudflugten 2017.
Sæt x i kalenderen d. 19.09.17, hvor turen
går til Haderslev domkirke, hvor et par
guider vil fortælle om den historiske
kirke.
Efterfølgende går turen sydover til det
idylliske Årøsund, hvor badehotellet vil
danne rammer for eftermiddagskaffen i
natur skønne omgivelser.
Afgang med bus fra Nybøl Kirkes parkeringsplads kl. 12.30

i kirken:

Hvis prædikenen engang imellem bliver
lidt lang, kan man få tiden til at gå med at
tælle hvor mange små firkanter, tæppet
indeholder.
Tak for det flotte tæppe, siger vi til de
dygtige sy-kvinder.
Det er Inge Duus, der leder sy-gruppen.

K i r k e ko r :
Afgang med bus fra Sottrup Kirkes parkeringsplads kl. 12.45

I Sottrup kirke har et kirkekor for børn i
2. - 6. klasse.

Guidet tur i domkirken kl. 13.30

Prisen for denne skønne eftermiddag er
50 kr samles ind i bussen

At synge i kirkekor er både sjovt og
udviklende og samtidig er det et job, man
udfører og får penge for. Kirkekoret øver
én gang om ugen og synger ca. hver anden søndag til gudstjenesten. Man tjener
30 kr for hver sunget gudstjeneste.

Tilmelding til Lis Matzen på mobil nr.
4089 3705 senest 08.09.17

Kirkekoret er med til at skabe liv i gudstjenesten med sang og unge mennesker.

Kaffebuffet Årøsund ca. kl. 15.15
Forventet hjemkomst ca. 16.30

Derudover inspirerer kirkekoret med
nye salmer og sange, ligesom kirkekoret
deltager i altergangen.
Vi skal se kirkekoret som en ’uddannelse’
i at synge, men også i at blive en aktiv og
deltagende del af menigheden, både nu
og senere.

Det er et arbejde, der er givet godt ud!
Ønsker man at synge i kirkekor, kan man
kontakte sognepræst Vibeke von Oldenburg på mail: vfvo@km.dk

