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
12. november

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

19. november

Sottrup kl. 9.00 v. Mette Carlsen
26. november: Sottrup kl. 16.00;
Julekoncert med Michael Vogensen

3. december

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

10. december:

Sottrup kl. 10.30 Vibeke von Oldenburg;
Nybøl kl. 19.00: De ni læsninger Vibeke
von Oldenburg

17. december:

Sottrup kl. 19.00: Koncert med Kor 92

24. december:

11.februar:

Ingen gudstjenester

18. februar:

Fastelavn for børn i Sottrup kl. 10.30;
Fastelavn for børn i Nybøl kl. 14.00.
Sottrup kl. 10.30: Fælles Gospelgudstjeneste v. Mette og Vibeke
Sottrup kl. 19.00 v. Vibeke von Oldenburg;
Nybøl 10.30: v. Vibeke von Oldenburg

11. marts:

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

18. marts:

Sottrup kl. 9.30: Mette Carlsen

25. december:

Nybøl kl. 16.00 Vibeke von Oldenburg

Sottrup kl. 10.30: Fælles Børnegudstjeneste for Nybøl og Sottrup Vibeke von
Oldenburg

29. marts:

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

30. marts:

26. december:

1. april:

Nybøl kl. 16.00: Vibeke von Oldenburg

7. januar:

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

2. april:

Nybøl: kl. 10.30 Vibeke von Oldenburg

Kirkelige adresser:

www.sottrup-kirke.dk

Sottrup kirke på Facebook
Sognepræst:	
Vibeke von Oldenburg, Stationsgade 1, 6400 Sønderborg, tlf. 7446 7470. E-mail: vfvo@km.dk
Sognepræst:
Mette Carlsen tlf. 2057 5110 mail: mc@km.dk
Kirkekontoret:

Kordegn Susanne Elefsen,
E-mail: sel@km.dk, tlf. 2080 7170

14. januar:

Graverkontoret:

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

21. januar:

Organist:

28. januar:

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

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. 14.00: Nytårskomsammen
v. Mette Carlsen
Sottrup kl. 9.00 Vibeke von Oldenburg;
Nybøl kl. 10.30 Vibeke von Oldenburg

4. februar:

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

er en stjernestund

De fleste kender til begrebet ”at have
sig en stjerne-stund” enten med sin
partner, sine børn eller børnebørn. En
stjernestund er vel, at man oplever, at en
situation eller aktivitet går op i en højere
enhed, hvor alle er nærværende, og situationen føles meningsfuld. At man uden
rigtig at have planlagt det, pludselig oplever at hyggen indtræffer, så både store og
små mærker det, og måske efterfølgende
refererer til, at det var så dejligt. Sådan er
julen for de allerfleste; fyldt af små stjernestunder, hvor man samles i familien og
laver julemarcipan, juledekorationer eller
pynter juletræ. Det er små stjerne-stunder, der i adventstiden og juletiden
popper op som perler på en snor.

4. marts:

25. marts:

1. januar:

J ulen

25. februar:

Sottrup: kl. 13.00: v. Mette Carlsen;
kl. 16.00: v. Vibeke von Oldenburg
Nybøl: kl. 13.00: v. Vibeke von
Oldenburg;
kl. 14.30: Vibeke von Oldenburg

Sottrup kl. 10.30: Vibeke von Oldenburg

November, December 2017
Januar, Februar 2018

Kirkeværge:

Christian Bruun, tlf. 7445 1293.

Hans Duus, Højlund 62, V. Sottrup, tlf. 2164 7198,
E-mail: ihduus@gmail.com

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.

I Betlehem, julenat for 2017 år siden,
opstod der også en regulær stjerne-stund,
og måske er det herfra, at selve udtrykket
kommer. For der ved vi, at en stor og
ukendt stjerne pludselig stod tydelig frem
på den mørke nattehimmel og skinnede
over den stald, hvor Jesus netop var kommet til verden. Det beskrives både i Det
nye Testamente og i andre kilder at det
var en helt særlig stor stjerne, der kunne
ses på himlen i de dage, da Guds søn kom
til verden.
I menneskers iver efter at kunne forklare
alt, har man forsøgt at finde frem til, hvad
Betlehemsstjernen var: nogle foreslår
en konjunktion af planeterne Jupiter og
Saturn i år 7 f. Kr. Andre foreslår, at det
kunne være Hayleys Komet, der styrede
hen over nattehimlen over Betlehem i år
12 f. Kr., og den kendte astronom, Johannes Kepler foreslog, at det kunne være en
Supernova, der er en stjerne, der lige før
sin detonation, lyser klart op på himlen.

Vi kunne også prøve at modstå vores
trang til at kunne forklare alt videnskabeligt og sige, at Betlehemsstjernen
simpelthen var Guds tegn på, at hans
søn var blevet født på jorden, og som en
lede-stjerne for de vise mænd, der kom
på barselsbesøg i stalden.
I litteraturen gør Grundtvig Betlehemsstjernen til vores allesammens ’ledestjerne’, som skal lede os til Jesus Kristus, altså
komme til tro på ham. Vi ledes på vej hen
imod troen ved at se op på ledestjernen.
Det er vel stadig aktuelt i dag, især i
juletiden, at vi ved, hvorfor vi fejrer jul og
fortæller vores børn det, når vi netop har
en jule-stjernestund sammen med dem.
Det behøver ikke at være en højtidelig
bekendelse, men blot en fortælling om to
unge mennesker, der drog til Betlehem
på æselryg for at blive talt op til Kejser
Augusts skatteregnskab. Samtidig også
den sjove historie om, at de ikke kunne
få sig et hotelværelse, men måtte tage til
takke med en stald, hvor Jesus, selveste
Guds søn, blev lagt til at sove i en krybbe.
Om gæsterne, de beskidte hyrder, der
kommer ind fra marken efter at have
hørt englene synge, og de vise mænd
der kommer med gaver; guld, røgelse og
myrraskær, som var værdige gaver til en
konge.
Julen er fuld af små stjernestunder og
det gælder om at nyde dem, for det er vel
i virkeligheden det, som vi bygger hele
vores liv på.
Dejlig er den himmelblå,
lyst det er at se derpå,
hvor de gyldne stjerner blinke,
hvor de smile, hvor de vinke
os fra jorden op til sig.
DDS 136, v. 1.
Glædelig jul! /Vibeke von Oldenburg

I nterview :
Interview med Gitte
Villadsen, kirkesanger
og korleder v. Sottrup
kirke

Gitte: Du har været ansat som kirkesanger ved Sottrup kirke siden 1. august.
Hvad fik dig til at søge jobbet som kirkesanger?
- Jeg har længe ledt efter både et sted,
hvor jeg kunne synge, og samtidig en
fritidsbeskæftigelse. I Sottrup fandt jeg
pludselig begge dele. Og så elskede jeg at
synge i kirkekor som barn.
Hvordan er du blevet så dygtig til at
synge (fortæl om din sang-karriere):
- Mange tak S Jeg har gået til kor det
meste af mit liv; i kirkekor, i folkeskolen,
på efterskolen og i gymnasiet. Derefter
har jeg været på højskole, hvor vi lærte at
synge mere med hjertet end med teknikken. Der blev trampet i gulvet og klappet
i hænderne hver gang vi sang Dejlig Er
Jorden. Det var en fed og lærerig oplevelse. Her lærte jeg også at arbejde dramatisk
med sang- og musikudtryk. Jeg lærte også
her at bruge min stemme og min støtte
på en endnu mere alsidig måde, end jeg
havde lært i mine tidligere kor.

kan lade sig gøre, når vores nye sognehus
står færdig.
Hvad holder du ved kirken og kirkemusikken?
- For mig går tiden lidt i stå i kirken – og
det synes jeg er fantastisk. Al travlhed,
alle konflikter og alle pligter bliver lige et
øjeblik sat på pause, og det bliver tid til
refleksion. Der er mange, mange fantastisk smukke salmemelodier, men jeg
tror det er teksterne, jeg holder mest af.
Det får mig tit til at føle mig utrolig lille i
verden. På en meget rar måde.
Hvilken kirkelig højtid holder du mest
af?
- Der er noget utrolig smukt over høsten,
men min yndlingshøjtid må være julen.
Har du nogle idéer til, hvad man kunne
lave i Sottrup kirke, som ville gøre kirken endnu mere levende og spændende
at komme i?
- Det kunne være spændende med nogle
koncerter eller fortælleaftener i det smukke kirkerum.

Visionsaften:
Sottrup og Nybøl menighedsråd holdt ”Visionsaften”.

Det var Generalsekretær for Kirkefondet,
Henrik Bundgaard Nielsen, der stod for
aftenen.

Flere ønskede sig også mere musik i
kirken, koncerter og musikgudstjenester
er gode til at bringe os mennesker ind i en
meditativ og afstressende stemning.

Menighedsrådene blev præsenteret for en
sognestatistik, der fortalte, at begge sogne
har forholdsvis mange børn, og forholdsvis mange i alderen 50 – 65 år.
Begge grupper kunne være målgrupper
for nye kirkevisioner.
En del menighedsrådsmedlemmer ønskede sig ”spaghetti-gudstjenester” for børn
og forældre, en arrangement-form, som

Det går Nationalmuseet nok ikke med til!
Men menighedsrådene arbejder videre og
hører gerne fra folk med idéer til kirken.

I nterview :
Interview med Maria
Vedel Ottosen, kirkesanger v. Sottrup kirke

Maria, du har været ansat som kirkesanger ved Sottrup kirke siden 1. august.
Hvad fik dig til at søge jobbet som kirkesanger?
- Jeg har længe gerne ville have et job ved
siden af skolen for at tjene mine egne
penge, og da jeg hørte at Sottrup søgte ny
kirkesanger, synes jeg, at det var oplagt at
søge, da jeg hele mit liv har elsket at synge.
Hvordan er du blevet så dygtig til at
synge?:
- Allerede som 7-årig startede jeg i Sønderjysk pigekor, hvor jeg sang i ca. 10 år, men
jeg stoppede for et par måneder siden, da
jeg er kommet ind på MGK med klassisk
sang og derfor har valgt at fokusere på det.
Jeg har siden jeg var 13 år fået undervisning i klassisk sang, og det er planen at
leve af det en dag. I 10. klasse gik jeg på
Hoptrup efterskole på musical linjen,
hvilket også har været med til at udvikle
min sangstemme.

Fortæl lidt om dig selv (hvad laver du til
dagligt? Har du familie, skole, børn…)
- Derhjemme er jeg mor til Hedvig på
snart 2 år og kærester med min skønne
Rasmus. Jeg er lige netop blevet færdiguddannet Cand. Mag. i Teater- og Performancestudier, og arbejder blandt andet
lidt på Teatret Møllen i Haderslev.

Da Sottrup og Nybøl sogne blev lagt
sammen 1. november 2016 fandt man i
fællesskab ud af, at der skulle være mere
samarbejde hen over sognegrænsen.
Derfor blev der planlagt en Visionsdag for
begge menighedsråd, der løb af stablen i
begyndelsen af oktober.

Flere ønskede sig torsdags-andagterne tilbage, hvor man mødes til en kort fyraftensandagt med stearinlys, salmer og læsning
torsdag kl. 17.00.

Der var også vilde forslag oppe at vende:
at alle kirkebænkene skulle pilles ud af kirken, så vi kunne sidde på mere behagelige
stole og samtidig ville vi kunne tømme
kirkerummet og få en stor sal til teater,
store korarrangementer og lignende.

Fortæl lidt om dig selv:
- Jeg er 18 år og bor hjemme ved mine
forældre. Jeg har 3 ældre søskende, der alle
er flyttet hjemmefra og har fået børn, så jeg
er både moster og faster. Jeg er i gang med
at tage en STX på Sønderborg Statsskole,
hvor jeg nu går i 2.g. Som jeg nævnte før, er
jeg også kommet ind på MGK, som er et
musikalsk grundkursus, hvor jeg bliver undervist i både sang, klaver, SSB, musikteori
og hørelære, og dermed bliver forberedt til
at kunne tage på konservatoriet.

Hvad holder du af ved kirken og kirkemusikken?
- Jeg holder rigtig meget af stemningen i
kirken. Det er et utroligt rart og rummeligt
sted at være, hvor der er plads til menneskelige fejl. Det er altså ikke et ”stift” sted,
hvor man ikke engang må tage kameraet
frem under barnedåben, hvilket man oplever i nogle kirker. Jeg har nogle søde medarbejdere, som helt klart er med til at skabe
denne gode stemning. Præsten formår oftest at inddrage meget af det nutidige i sine
prædikener, hvilket jeg synes har en god
effekt, da det dermed er mere spændende
at lytte med. Kirkemusikken giver en god
variation gennem gudstjenesten, og jeg
kan specielt godt lide de sange folk kender,
så jeg kan høre dem synge med.
Hvilken kirkelig højtid holder du mest
af?
- Det må være julen. Det er altid en så hyggelig tid, hvor den dejlige julestemning kan
gøre en helt glad. Jeg ser derfor meget frem
til at mærke julen i Sottrup kirke.
Har du nogle idéer til, hvad man kunne
lave i Sottrup kirke, som ville gøre kirken
endnu mere levende og spændende at
komme i?
- Jeg synes, at man er god til at drage både
årstiderne og højtiderne ind i kirken på en
kreativ måde. Her i efteråret pyntede præsten f.eks. døbefonten med blade, kastanjer
og andre spændende
ting ude fra naturen,
som illustrerede
årstiden. Den slags
gode og kreative
ideer synes jeg bare
man skal blive ved
med, da det netop gør det
mere spændende og levende
at komme ind i kirken.

Sogneeftermiddage:
Tirsdag den 5. dec. kl.
14.30-16.30

Sottrup

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

Årets

Sottrup
Nybøl
Sottrup

Vibeke og Christian
”Julehygge og julesange”
-medbring et stykke julepynt, der betyder noget for dig. Medbring en gave til gave-lotteriet
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

j u l e k o n c e rt :

Årets julekoncert: Michael Vogensen, Morten Petersen og Malene Birk
Olsen: d. 26. nov. Kl. 16.00 i Sottrup
kirke.
Nytårskomsammen på Forsamlingsgården, d. 21. jan. 2018:
Gudstjeneste kl. 14.00 i Sottrup kirke,
derefter Sønderjysk kaffebord på Forsamlingsgården, hvor sognets forskellige
foreninger fortæller om året der gik, og
nye arrangementer i året der kommer.

