
Kirkeblad for 
Havnbjerg Sogn

Valg til menighedsråd i 2016
August – november 2016 · 56. årgang

Kirkeministeriet har besluttet, at opstillingsmøderne overalt 
i Danmark afholdes den 13. september 2016. 
Mødet i Havnbjerg afholdes i Sognehuset kl. 19.00.

Der er, som nævnt i forrige nummer af kirkebladet, i år valg til 
menighedsråd landet over. 

Det foregår sådan, at der i september afholdes ”opstillingsmø-
de” og her kan alle stille op, der er interesserede i at komme 
i menighedsrådet (er medlem af folkekirken og bosiddende i 
sognet). Hvis der indgår flere lister, skal der afholdes et deci-
deret valg i sognet. Det foregår stort set som alle andre valg, 
hvor de stemmeberettigede får tilsendt et valgkort og med det 
i hånden kan få lov at stemme på, hvem de ønsker skal sidde 
i menighedsrådet de kommende fire år. Hvis der skal være af-
stemningsvalg, foregår det tirsdag den 8. november 2016.

Hvis antallet af opstillede derimod stemmer overens med det 
antal, som ”de højere magter” har fastsat for den enkelte kirkes 
vedkommende, så foreligger der det, man kalder et aftalevalg 
og der foretages herefter ikke yderligere rent valgmæssigt. Li-
ster med navne indsendes til stifterne sammen med lister over 
stedfortrædere og stillere.

Et menighedsråd styrer den lokale, kirkelige økonomi, har 
ansvar for personale, drift og vedligeholdelse af kirke, kirke-
gård, sognegård og præstebolig. Det er menighedsrådet, der 
ansætter personalet (undtagen præsten), tilrettelægger de kir-

kelige aktiviteter og har desuden indstillingsret til, hvem der 
skal ansættes lokalt som præst.

I Havnbjerg Sogn bliver der brug for nogle nye kræfter i me-
nighedsrådet. Hos os består menighedsrådet af 7 medlemmer 
og for nærværende ved vi, at i hvert fald 2 har ønsket at træ-
de ud: Gunver Øvre (formand) og Arne Madsen (formand for 
præstegårdsudvalget). Så kunne du have lyst og interesse i at 
stille op, er du meget velkommen til at kontakte en i rådet for 
at høre nærmere om, hvad der foregår og hvad de forskellige 
hverv i menighedsrådet indebærer af arbejdsopgaver.

Arbejdet er udfordrende og spændende – og ikke mindst an-
svarsfuldt over for sognets beboere, de ansatte og vore smukke 
gamle bygninger. For os alle mener jeg at kunne sige, at arbej-
det har givet mange oplevelser og af og til en større arbejds-
byrde, end vi nok egentlig ventede. Dette sidste halve år bliver 
ikke mindre spændende, idet vi både skal have sat bygning af 
nye mandskabsfaciliteter i gang samt ansætte en ny præst i em-
bedet.

Disse to store projekter vil jeg komme nærmere ind på senere 
i bladet.

Men først og fremmest: Kom til opstillingsmøde i Havnbjerg 
Sognehus tirsdag den 13. september kl. 19.00. Vi kan nok kla-
re at servere en kop kaffe til de fremmødte.

Havnbjerg Menighedsråd Gunver Øvre
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Kirkelige handlinger siden sidst
Døbte:
Magnus Knøsgaard Heby Olesen
Jacob Skov-Sørensen
Lucas Degn Hansen
Marcus Degn Hansen
Henrik Jens Rasolo Raarup
Mai Bonde Fredsted
Magnus Lyshøj Hansen
Lauge Lund Axelsen

Viede:
Henriette Sørensen og Jan Sartov Schmidt

Kirkeligt velsignede:
Camilla Berkov Christensen og Lars Christensen

Guldbryllup:
Tea og Orla Blom

Begravede og bisatte:
Peter Nissen
Benned Hedegaard
Anne Sofie Marie Kock
Bitten Clausen
Smilla Kaja Glovinski
Lilli Thorup Andresen
Arne Frederiksen
Lydia Knudsen
Yrsa Andersen
Finn Fastrup Nielsen
Maren Olga Nielsen

 

 

 Tangshave
Der er gudstjenester
Torsdag den 4. august kl. 10.30
Torsdag den15. september kl. 10.30
Torsdag den 27. oktober kl. 10.30
Gudstjenesterne varetages på skift af 
præsterne fra Nordborg og Oksbøl

Tidligere korpiger søges
Du har sunget for mange år siden i Jes Solmers pigekor?       
Du bor ikke mere i Havnbjerg, men kommer på besøg 
til jul? Så meld dig til at synge sammen Juleaften 24.12. i 
forbindelse med gudstjenesten! 
Du vil få en lyttefil og noder, og vi mødes fredag den 23. 
december kl.17 i kirken for at øve sammen.
På hyggeligt gensyn! Rebekka, Sus, Ditte, Kathrine, Kia, 
Margrethe og Christiane venter på dit svar.
christiane.wattenberg@gmail.com tlf. 5082 8176



Lion-Strik - Efterår 2016
Mandag den 5. september (tag brød med)
Mandag den 3. oktober (tag brød med)
Mandag den 7. november (tag brød med)
Mandag den 5. december (vi giver brød)

Alle dage kl. 14.00 – ca. 16.15 
Sognehuset Skolevej19, Havnbjerg.
Ønsker du kørsel ring til Bodil eller Solveig
Bodil Rasmussen tlf. 7445 3849
Solveig Berg tlf. 2670 9670
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Meddelelser fra 
menighedsrådet
Det første halve år af 2016 er fløjet af sted. Vi har haft mange opga-
ver at tage os af og det meste er lykkedes rigtigt godt.

Nye mandskabsfaciliteter
Vore forhandlinger med Sønderborg Provsti vedrørende de krav, 
som Arbejdstilsynet har stillet til vore mandskabsfaciliteter, er nu 
mundet ud i, at vi – så vidt vi kan se - får mulighed for at bygge 
nyt på grunden, hvor den gamle graverbolig lå. Vi har et smukt 
projekt fra de arkitekter, som vi arbejder sammen med, og efter 
en del bearbejdelse af projektet – og ikke mindst efter besøg af 
stiftsfuldmægtig Cathrine Lerche Jørgensen, kgl. bygningsinspek-
tør Gunilla Rønnov og museumsinspektør Nils Engberg fra Nati-
onalmuseet ser det ud til, at vore ønsker går i opfyldelse. I mødet 
deltog desuden provsten og fra vor side repræsentanter for arki-
tektfirmaet samt det meste af menighedsrådet. Nu mangler blot 
provstiudvalgets endelige godkendelse, som vi naturligvis venter 
spændt på.

I mellemtiden står der så en skurvogn ved det gamle hus, som 
giver vore medarbejdere de nødvendige omklædnings- og bade-
muligheder. Det koster altså også penge at leje den!

Kirkegården
Nu er det højsommer og alt står i smukkeste flor. Vi har netop fået 
plantet nye hække på et stykke af den gamle del af kirkegården. Vi 
havde tilkaldt en kirkegårdskonsulent, som bekræftede, at vi na-
turligvis blot skulle sørge for fornyelse af udgåede hække. Han var 
i øvrigt begejstret for vores græsgange og for kirkegårdens natur-
lige udseende. Rent faktisk viser han billeder frem af Havnbjerg 
Kirkegård, hvor han kommer hen og advarer bredt om, at man 
skal undgå at lave kirkegårdene om til ”grusgrave”. 

I øvrigt har kirkegården det fint og vore 2½ medarbejdere gør 
et stort arbejde for at holde ukrudtet stangen. Men de har jo også 
andre opgaver end lige at passe kirkegården. Det kunne man al-
lerbedst se i forbindelse med Fru Bitten Clausens begravelse, hvor 
de faktisk arbejdede i døgndrift i en ugestid med at få det store og 
smukt afviklede arrangement gennemført og afsluttet. Familien 
takkede da også vore gravere bagefter for deres veludførte arbejde.

Til eksempel tager alle tjenester i kirken i ugens løb tid fra arbejdet 
på kirkegården. Sidst var begge gravere også med til at arrangere 
den friluftsgudstjeneste, som vi afholdt 2.pinsedag på plænen bag 
sognehuset. Det blev en dejlig dag – og vejret viste sig heldigvis 
fra en venlig side. Ca. 100 personer i alt fik glæde af samarbejdet 
mellem de 5 kirker på Nordals – og Kirkens Korshær i Havnbjerg 
stod for kaffe og kage bagefter. Organisterne havde dannet et lille 
orkester og der blev spillet og sunget, så det var en fornøjelse. Det 
blev en dejlig dag.

Med kirkegårdskonsulenten har vi desuden diskuteret vor om-
lægning af sløjfede kistegravpladser, som vi ønsker at anvende til 
urnegravsteder – og den idé var han helt med på, dog således at 
vi i så høj grad som muligt bevarer kirkegårdens nuværende stil. 

Præstegården
Vi har stadig lidt problemer med murværket i præstegårdens lade, 
som skjolder. Der er formentlig tale om fugt, der stadig trænger 
igennem, men vi arbejder på at finde en løsning. Da der skal an-
sættes en ny præst i slutningen af 2016, bliver der tale om nogen 
renovering indenfor, men præstegården er stort set vel vedlige-
holdt, så vi regner ikke med de helt store omkostninger. I øvrigt 
bliver det provstiet, der skal afholde disse udgifter.

Økonomi
Vi er begunstiget af en god økonomi og det giver os jo nogle fri-
hedsgrader til at få en del sager gennemført, som tidligere har væ-
ret lagt hen af økonomiske årsager. For eksempel bliver det nød-
vendigt at få udbedret forgyldningen af ovalerne på vore smukke 
kirkegårdslåger.

Netop nu har vi fremsendt vore ønsker til budgettet for 2017. De 
større anlægsønsker skal underbygges med 2 pristilbud for hvert 
andragende over 50.000 kr. Provstiet har tidligere ved et provste-
syn nævnt en lang række sager, som skal bringes i orden. Vi afven-
ter dog besked på, om de dertil hørende midler også frigives nu, 
bl.a. til reparation af kirkens ydre mure og vinduer

Musik i kirken
Christiane Wattenberg har atter sammensat et stort program for 
efteråret og samtidig ønsker hun at starte en ”musik-café”, hvor 
vi kan synge fra folkehøjskolens sangbog. Det er jo en helt unik 
sangskat, vi er i besiddelse af, og vi er sikre på, at det vil blive en 
succes. Mere om det senere i bladet.
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 Valget
Endnu en gang vil jeg minde om valget. Samtidig vil jeg personligt 
sige alle tak, fordi jeg i 16 år har fået lov til at arbejde med Havn-
bjerg Kirkes administration. Det har været spændende år. Tilbage 
står, at jeg håber på en løsning af mandskabsfaciliteterne samt at 
det lykkes os at få en ny god præst ansat, lige inden jeg træder 
tilbage.

Rigtig god eftersommer og godt efterår / Gunver Øvre

Ny præst i Havnbjerg Kirke
Annette Sloth meddelte os i maj måned, at hun ønskede at gå på 
pension med udgangen af juli måned i år. Det kom som noget af 
en overraskelse, men på den anden side kan vi godt forstå, at hun 
og Carsten gerne vil have en god tredje alder, som de kan nyde 
sammen i deres huse hhv. på Mols og i Frankrig. 

Annette har været præst i Havnbjerg i 24 år. Det har været år 
med en mærkbar nedgang i sognets beboerantal og med store 
ændringer i den aldersmæssige sammensætning. Nu har vi rigtig 
mange begravelser og bisættelser, ikke så mange konfirmander, 
men til vor glæde en hel del dåb.

Vi har i Annette haft en dygtig teolog og konfirmanderne har 
haft en dygtig lærer, som nok har kunnet styre selv urolige ele-
menter, som der jo af og til også er. Vi har også i Annette haft en 
præst, der var klar til at yde sjælesorg, og som med indføling har 
taget kærligt hånd om efterladte i en række situationer.

Annettes sidste gudstjeneste blev den 19.juni, hvor menigheds-
rådet efter højmessen - med mange musikalske indslag - arrange-
rede en reception i sognehuset, så alle kunne få lejlighed til at sige 
pænt farvel og ønske Annette et godt otium og Carsten held og 
lykke med sit fortsatte deltidsvirke i Sønderborg. 

Annette skal afvikle en del ferie og derpå forlanger kirkemini-
steriet, at der skal der være en vakance på 3 måneder, inden en 
ny præst kan tiltræde. Det betyder dog ikke, at vi ikke er aktive i 
arbejdet med at finde frem til en egnet afløser for Annette – der 
er en helt fast procedure for disse ting, som menighedsrådet skal 
tage sig af.

Den ny præst tiltræder 1. november – med indsættelse i embe-
det den 13. november. Således skal det endnu siddende menig-
hedsråd tage sig af alle formaliteter i den anledning som et sidste 
hverv.

Havnbjerg Menighedsråd 

Afskedsord
Når dette kirkeblad udkommer, er jeg gået af som sognepræst i 
Havnbjerg. 

Ved min afskedsgudstjeneste var mange mødt op for at sige godt 
og varmt farvel. Der var smukke blomster og lys i kirken. MR 
holdt en fin reception i Sognehuset. Smukke taler, fine gaver. Af 
hjertet tak. Det glædede mig så meget. 

Men det er blevet tid for et vagtskifte. Efter 24 gode år i Havn-
bjerg. 

Det har ikke været nogen let beslutning. Da jeg imidlertid har 
alderen til at gå, blev den truffet i forventning om, at der fremover 
kan blive mere frihed og mindre stress i hverdagen. Jeg mener til-
lige, at man skal stoppe, mens man endnu har kræfter til at etab-
lere sig og finde sig til rette i nye rammer. Som præst skal man jo 
fraflytte præstegården, og efter min mening bør man også flytte 
ud af sognet. Det har sine omkostninger. Vi har boet her i mange 
år, og både Carsten og jeg holder meget af Havnbjerg sogn og dets 
mennesker, og af Nordals i det hele taget.  

Det grundvæsentlige arbejde ved kirken med gudstjenesterne og 
de kirkelige handlinger i glæde og sorg, har altid været givende. 
Jeg har i årenes  løb glædet mig over mange dejlige konfirmander. 
Og over det fine samarbejde med skolen i sin tid. Ikke mindst har 
jeg glædet mig over kirkegængerne. Og sammen med dem. Søn-
dag efter søndag. Om vi har været mange, eller som i sommerti-
den haft rigeligt med plads, ja så har det altid været godt at have 
en plads i vores smukke kirke.

Som sognepræst har jeg været sammen med mange forskellige 
mennesker i medgang og modgang og været til rådighed i både 
lyst og nød.  Man har mødt mig med stor tillid, og min taknem-
melighed herover er stor. Og da evangeliet jo har været den udtal-
te eller uudtalte forudsætning, har møderne haft en særlig vægt 
af håb, trøst og glæde, som har rod i andet end det, vi mennesker 
kan bidrage med af os selv. Det giver dyb mening at være præst.

Samarbejdet med kirkens personale har altid været supergodt og 
bidraget til arbejdsglæden.  Tak! Ligesom Havnbjergs driftssikre 
MR skal have varm tak for både samarbejde og arbejdsindsats for 
deres betydningsfulde arbejde for sognekirken.

Med Guds velsignelse ønsker jeg det allerbedste for det kirkelige 
liv og for jer alle i Havnbjerg sogn fremover.

Annette Sloth
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Litteraturkredsen
Vi mødes til en ny sæson onsdag den 21. september. kl. 15.00 i 
Sognehuset, Skolevej 19 i Havnbjerg. Der holdes møde en gang 
om måneden – altid på en onsdag og vi får en ny bog udleveret til 
læsning hver gang, vi ses. 

Vi er en blandet gruppe, som er glade for at læse både moderne og 
klassisk litteratur. Udvalget af det, vi læser, er bredt og vi får nogle 
gode samtaler om stoffet ved de hyggelige møder.
 
Der er altid plads til flere. Vel mødt.
Henvendelse til Gunver Øvre, tlf. 7545 0738 
eller på mail: oevre@danbonet.dk

Musikgudstjenester 
Efterår 2016

18.09.2016  kl. 10.30  
Høstgudstjeneste med Nordborg Sangforening, 
ledelse Hans Pors Simonsen

25.09.2016 kl. 19.00    
Musikgudstjeneste med Dybbøl Kirkens Vokalensemble, ledelse 
Frank Laue. Koret synger Missa brevis af Giovanni Pierluigi da 
Palestrina. Han var en italiensk komponist fra renæssancen. Han 
og Orlando di Lasso regnes for tidens største komponister. Han 
skrev hovedsageligt kirkelig vokalmusik og vurderes navnlig højt 
for sine messer. 
     
09.10.2016 kl. 16.00      
Musikgudstjeneste med VOX1KORET og TORDENSKJOLDS  
SOLDATER, ledelse Jes Solmer

20.11.2016 kl. 10.30   
Gospelgudstjeneste med Nordborg Gospelkor, 
ledelse Berit Falster-Hansen

Sangcafé i Sognehuset         
Sognecaféen er for alle, som har lyst til at bruge nogle onsdag for-
middage fra kl. 10.30 – 11.30 i hyggeligt samvær med andre. Det 
kan være oplæsning, eller vi synger sammen fra højskolesangbo-
gen og får formiddagskaffe. 
Hver første onsdag i måneden. 
Vi starter onsdag den 7. september i Sognehuset.
Gunver og Christiane

Musikere søges!!        
Tag dit instrument med og kom i Sognehuset

Vi musicerer 5 gange kl. 10.30-11.30

onsdag den 26. oktober
torsdag den 3. november
onsdag den 9. november

onsdag den 15. november
onsdag den 23. november

og præsenterer musikken ved gudstjenesten

1. søndag i advent
27. november kl. 10.30

Tilmelding til Christiane.Wattenberg@gmail.com
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Konfirmander Palmesøndag 2016

Guldkonfirmander 2016

Langesø Skole

Langesø Skole

Langesø Skole

Havnbjerg Skole
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Aiolos Sax & Organ Duo i Havnbjerg Kirke
Henriette Jensen og Tina Christiansen, to unge musikere, spiller i Havnbjerg Kirke  

Tirsdag den 15. november kl. 19

Repertoiret spænder vidt, fra transkriptioner af barokværker og romantisk musik til helt 
moderne kompositionsmusik skrevet originalt for besætningen. 
Begge er uddannet fra solistklassen på Det Jyske Musikkonservatorium samt ved konser-
vatorier i udlandet.
Jeg lærte Henriette at kende ved et babysalmesangkursus, hvor vi begge to deltog.
Hjertelig velkommen!
Christiane

E Søngkor starter
Her er mulighed for at synge i kor:
Kom med og syng med os!
22 veloplagte damer mødes hver anden 
uge i Oksbøl Friskole for at synge alt, 
hvad der giver god stemning:
folkesange, gospelmusik, højskolesange 
- hits fra nutid og datid.
Ledelse: Christiane Wattenberg
Vi starter igen torsdag, 
den 08. september
kl. 19 – 20.30, Oksbøl Friskole
Hjertelig velkommen!

Babysalmesang
i Havnbjerg Kirke
Vi er i Havnbjerg kirke atter klar til at 
starte et nyt hold babysalmesang.
Jeg glæder mig meget til at lære jer og 
jeres børn at kende.

Vi mødes i kirken

torsdag formiddage kl. 9.30 – ca. 
10.30 i alt 6 gange
fra den 25. august til 29. september.

Bagefter er der mulighed for at hygge 
sig sammen i Sognehuset.

Tilmelding til Christiane. 
Mail: christiane.wattenberg@gmail.com
Der er begrænset antal pladser.
Hvis du vil vide mere om kurset, før du 
melder dig, så ring gerne til mig på tlf. 
50 82 81 76

Christiane Wattenberg

 

 

 
    
 
 

 

 

MUSIKGUDSTJENESTE
Søndag den 9. oktober kl. 16

Vox1koret 
&

Tordenskjolds Soldater
Program:

Fælles salmesang  
Festlig og afvekslende korsang og musik
med stor forskel i udtryk og stemning. 

Musikalsk ledelse Jes Solmer  
 
VOX1KORET (Voksenkoret) er et forholdsvis nyt kor, det blev dannet den 1. marts 
2005. Siden er koret vokset støt, så det i dag tæller omkring 36 medlemmer. Korets 
repertoire  består for det meste af  underholdende og populær musik, ofte i arran-
gementer hvor der medvirker musikere – som ved musikgudstjenesten i Havnbjerg 
Kirke, hvor også orkestret”Tordenskjolds Soldater” medvirker.

TORDENSKJOLDS SOLDATER blev dannet i april 2010 efter en forårskoncert 
sammen med Vox1koret i Aulaen på Havnbjerg skole. Da  alle musikerne kommer 
fra andre orkestre – de fleste spiller i flere forskellige orkestre og bands - har vi valgt 
navnet TORDENSKJOLDS SOLDATER – 10 garvede og erfarne musikere. Orke-
stret har efterhånden fået oparbejdet et meget stort repertoire, der i stilarter spænder 
meget vidt. 
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Gudstjenester Adresser
7. august kl. 10.30
11. s .e. trinitatis
Camilla S. Lauridsen

14. august kl. 9.00
12. s. e. trinitatis
Kjeld Claudi Rasmussen

21. august kl. 10.30
13. s. e. trinitatis
Mads Jakob Jakobsen

28. august kl. 10.30
14. s. e. trinitatis
Kitty Hovgaard Jensen

4. september kl. 10.30
15. s. e. trinitatis
Ulla Herman

11. september kl. 10.30
16. s. e. trinitatis
Mads Jakob Jakobsen

18. september kl. 10.30
17. s. e. trinitatis
Høstgudstjeneste
Nordborg Sangforening medvirker
Christina Holm Egelund

25. september kl. 19.00
18. s. e. trinitatis
Musikgudstjeneste
Mads Jakob Jakobsen

2. oktober
19. s. e. trinitatis
Se nederst på siden

9. oktober kl. 16.00
20. s. e. trinitatis
Musikgudstjeneste
Mai-Britt Knudsen

16. oktober
21. s. e. trinitatis
Se nederst på siden

23. oktober kl. 9.00
22. s. e. trinitatis
Kitty Hovgaard Jensen

30. oktober kl. 10.30
23. s. e. trinitatis
Kitty Hovgaard Jensen

6. november kl. 10.30
Allehelgen gudstjeneste
Mads Jakob Jakobsen

13. november
24. s. e. trinitatis
(forventet indsættelse af ny 
præst) Se på hjemmesiden og 
i dagspressen

Ved redaktionens slutning 
mangler navn på prædikant 
ved gudstjenesterne 2. og 16. 
oktober. Se på hjemmesiden 
og i dagspressen

Gudstjenesterne den 20. og  27.
november. Se på hjemmesiden 
og i dagspressen

Sognepræst: Henvendelse om særlige kirkelige handlinger kan ske til Sogne-
præst Kitty Hovgaard Jensen, Tlf. 7445 8490, E-mail: khj@km.dk

Organist: Christiane Wattenberg, Kirke Allé 5A, 6400 Sønderborg. 
Mobil 5082 8176, E-mail: christiane.wattenberg@gmail.com

Kirkesanger: Ulla Arleth, Drejkobbel 1, Augustenhof, Nordborg, 
Tlf. 5381 5302

Graver: Kim Rasmussen. Fredag fri. 
Kan mandag-torsdag kontaktes på tlf. 5141 8875 fra 8-17 eller på 
E-mail: kt.havnbjerg@mail.dk

Gravermedhjælper: Kurt Christensen, Nordborgvej 90, Svenstrup. 
Tlf. 2515 3660.

Menighedsrådets formand: Gunver Øvre, Bellisvej 11, Havnbjerg. 
Tlf. 7445 0738. E-mail: oevre@danbonet.dk.

Kirkeværge: Christen Matthiesen, Akelejevej 7, Havnbjerg. Tlf. 7445 1016.

Regnskabsfører: Det fælles regnskabskontor (DFR):
Ringgade 98A, 6400 Sønderborg.

Kasserer: Hans Jørgen Jacobsen. Bellisvej 7, 6430 Nordborg. 
Tlf. 7445 1514. E-mail: airjac@danbonet.dk

Øvrige medlemmer i menighedsrådet:
Margot Munk Jacobsen, Preben V. Jensen, Arne Madsen og Andreas Schmidt

Kirkebladsredaktion: Margot Munk Jacobsen, Bellisvej 7, Havnbjerg. 
Tlf. 7445 1514. E-mail: margotmunk@danbonet.dk. (Ansv.: Gunver Øvre)

Leje/lån af Sognehuset: Ruth Mikkelsen, Tlf. 7445 3293
eller Gunver Øvre, Tlf. 7445 0738.

Deadline for næste kirkeblad er 15. oktober 2016

Gudstjenester Adresser
30. november kl. 10.30
1. søndag i advent
Kantategudstjeneste
Annette Sloth

7. december kl. 10.30
2. søndag i advent
Nordborg Sangforening,  
kirkens børnekor og Luciaoptog
Annette Sloth

14. december kl. 14
3. søndag i advent
Kirkens Korshær
Ole Werth Sørensen

21. december kl. 10.30
4. søndag i advent
Under gudstjenesten krybbespil
ved årets konfirmander
Annette Sloth

24. december kl. 14.30
og kl. 16.00
Juleaften
Annette Sloth

25. december kl. 10.30
Juledag
Annette Sloth

26. december
Ingen gudstjeneste

28. december kl. 10.30
Julesøndag
Annette Sloth

1. januar kl. 16.00
Nytårsdag
Annette Sloth

4. januar kl. 10.30
Helligtrekongers søndag
Annette Sloth

11. januar kl. 10.30
1. s.e. hellig 3 konger
Annette Sloth

18. januar kl. 9.00
2. s.e. h.3.k.
Mai-Britt Josephsen Knudsen

25. januar kl. 10.30
Sidste s.e. h.3 k.
Annette Sloth

1. februar kl. 10.30
Septuagesima
Annette Sloth

8. februar kl. 9.00
Seksagesima
Kitty Hovgaard Jensen

15. februar kl. 15.00 
Fastelavn
Ingen gudstjeneste i Havnbjerg
men i  Svenstrup Kirke
Se nærmere inde i bladet
  
22. februar kl. 10.30
1. søndag i fasten
Annette Sloth
 
1. marts kl. 10.30
2. søndag i fasten
Annette Sloth

Deadline for næste kirkeblad er 25. januar 2015

Sognepræst: Annette Sloth, Havnbjerg Præstegård,
Nordborgvej 12. Træffes bedst kl. 12 til 13, tirsdag dog
tillige kl. 17.00 til 18.00. Eller efter aftale.
Tlf. 7445 1712, E-mail: ansl@km.dk..

Organist: Christiane Wattenberg, Kirke Allé 5A,  
6400 Sønderborg   
Tlf. 7442 1504, Mobil 5082 8176 
mail: christiane.wattenberg@web.de

Kirkesangere: Ulla Arleth, Drejkobbel 1, Augustenhof,
Nordborg Tlf. 5381 5302     

Graver: Kim Rasmussen, Tlf. 5141 8875. Træffetid efter aftale 

Gravermedhjælper: Kurt Christensen, Nordborgvej 90,
Svenstrup. Tlf. 2515 3660.

Menighedsrådets formand: Gunver Øvre, Bellisvej 11,
Havnbjerg. Tlf. 7445 0738. E-mail: oevre@danbonet.dk.

Kirkeværge: Christen Matthiesen, Akelejevej 7,
Havnbjerg. Tlf. 7445 1016.

Regnskabsfører: Det fælles regnskabskontor (DFR):
Ringgade 98A, 6400 Sønderborg.

Kasserer: Hans Jørgen Jacobsen.Bellisvej 7, 6430 Nordborg. Tlf. 
7445 1514. E-mail: airjac@danbonet.dk

Øvrige medlemmer i menighedsrådet:
Margot Munk Jacobsen, Preben V. Jensen,
Arne Madsen og Andreas Schmidt

Kirkebladsredaktion: Margot Munk Jacobsen,
Bellisvej 7, Havnbjerg. Tlf. 7445 1514.
E-mail: margotmunk@danbonet.dk.
(Ansv.: Gunver Øvre)

Leje/lån af Sognehuset: Ruth Mikkelsen, Tlf. 7445 3293
eller Gunver Øvre, tlf. 7445 0738

Havnbjerg Kirkes hjemmeside  
www.havnbjergkirke.dk
Kirkebladet kan ses på hjemme- 
siden 1-2uger før udbringningen
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1825814 havnbjerg kirkeblad.indd   8 14-07-2016   08:40:32


