
Kirkeblad for 
Havnbjerg Sogn

En dejlig dag – sammen

September - November 2018 • 58. årgang

I skrivende stund er varmen over os. Solen bager dag efter dag, 
og sådan har det stået på så nogenlunde siden maj. Markerne 
vånder sig med landmændene, men danskerne, som de er flest, 
vender sig (”20 minutter på den ene side, 20 minutter på den 
anden”) – som bøffer på en grill-rist. 

Apropos grill: En hverdag i juni var der familiegudstjeneste i 
Havnbjerg kirke med efterfølgende grillhygge i præstegårdsha-
ven. Der lå et ret stort arbejde bag denne dag, og den blev dej-
lig! Glad fællesskab med sang og musik i kirken og det samme 
bagefter i haven, hvor grillen var tændt op. 

Nu står græsplænen afbrændt og sveden (af solen vel at 
mærke), men i juni fremstod haven fra sin smukkeste side. (Det 
skyldtes naturligvis ”alle gode gaver ovenfra”, men det hjalp sik-
kert også, at præsten og hans kone havde ligget vand-ret i luf-
ten for at få indhentet det forsømte med hensyn til ukrudt og 
anden ”djævelskab”). 

Så der blev grillet det medbragte kød og nydt af det fælles 
salatbord; der var is til børn og barnlige sjæle, og hele tiden 
blev der løbet og leget. På et tidspunkt blev sang- og salme-
bøger fundet frem, og Christiane spillede på klaveret, og Stine 
sang for. 

Det hed en ”familiegudstjeneste”. Enhver søndags højmes-

se er at regne for en familiegudstjeneste, men i forhold til at 
komme sammen på tværs af familierne og på tværs af generati-
onerne hjalp det sikkert, at der var efterfølgende grillhygge, og 
i hvert fald var det en stor glæde for os, at i hvert fald fire ge-
nerationer mødte op, og at familiegudstjenesten ikke blot blev 
betragtet som ”noget for børn”. 

Det blev i hvert fald en dejlig dag, der tøvede med at tage sin 
afsked: De sidste gik cirka kl. 21.30 – og de blev ikke smidt ud! 

Vi ville gerne have flere familiegudstjenester med efterføl-
gende kom-sammen i løbet af året. I skrivende stund er hede-
bølgen over os, og muligvis vil det på grund af brandfaren ikke 
være muligt/lovligt at afvikle grillarrangementer, men forhå-
bentlig får vi endnu en dag i løbet af august eller september, 
hvor vi kan grille, lege og synge i haven – og ellers håber vi på 
at invitere til familiegudstjenester med efterfølgende mad og 
samvær i fx konfirmandstuen endnu en gang i løbet af efteråret. 

Sommerlige hilsner
Robert Landeværn Ryholt

PS: Vi har høstgudstjeneste søndag den 16. september. 



Kirkestafet
Onsdag den 23. maj afviklede vi den sidste kirkestafet i kirken i 
Nordborg og dermed havde vi været i alle fem kirker på Nordals 
hen over vinterhalvåret. Fem interessante rundgange, hvor loka-
le ildsjæle på levende vis fortalte om historien i og omkring de 
forskellige kirker og kirkegårde.

På et samarbejdsmøde den 20. juni drøftede vi i de fem me-
nighedsråd de fem rundgange og vi blev hurtigt enige om på et 
senere tidspunkt at gentage kirkestafetten, som har vist stor inte-
resse blandt sognenes beboere.

Efteråret
Som alle har oplevet det, så har sommeren indtil nu vist sig fra 
den solrige side og ligesom i de fleste haver rundt omkring, så er 
græsset på kirkegården helt gult og holdt op med at gro. Hvornår 
regnen kommer er endnu uvist, men til efteråret må vi håbe det 
ser lidt anderledes ud på kirkegården, hvor også de mange blom-
ster tørster efter vand.

Antallet af gravpladser er reduceret lidt og derfor er der efter-
hånden mange åbne områder på kirkegården. Som konsekvens 
har vi udvidet mulighederne for urnepladser i såvel eksisterende 

Nyt fra menighedsrådet

Billederne er fra invitationen til familiegudstjenesten, mens haven endnu stod smuk. 

gravsteder som på kirkegården i øvrigt. Vi har også drøftet mu-
lighederne for flere bænke rundt omkring på de ledige arealer.

Derfor vil man langsomt opleve forandringer på Havnbjerg 
Kirkegård fremover.

Kirketårnet
Kirkens tårn er beklædt med træspåner, som på grund af regn og 
blæst af og til skal skiftes. Dette arbejde er hidtil blevet udført lø-
bende i forbindelse med tjæring af tårnet, som vi får udført hvert 
3. år. Vi har imidlertid nu konstateret, at især den nederste del af 
tårnet trænger til en større udskiftning og det arbejde ønsker vi 
udført her i sommeren, så det er klar til tjæring næste år.

Mindedag den 11. november
I sidste kirkeblad bragte vi et foto af mindestenen for de faldne 
fra sognet, samt en fortegnelse over alle navnene fra 1. Verdens-
krig. Vi bringer gerne skildringer af de faldne fra tysk krigstjene-
ste, hvis efterlevende familier har beretninger herom.
 

Havnbjerg Menighedsråd



Indvielse af mandskabshuset den 22. juni 2018
For seks år siden den 22. december 2011 fik vi tilladelse til ned-
rivning af den gamle graverbolig, der var opført i 1900 og var 
anvendt som tjenestebolig til omkring 2008.

Tiden herefter er gået med at finde penge til bygning af et nyt 
mandskabshus og derfor stod graverboligen der stadig indtil for 
et par år siden, idet kravet var at der skulle bygges nyt inden for 
tre år efter nedrivning.

I februar 2016 bliver graverboligen revet ned og fjernet og i 
juni 2016 afsætter provstiudvalget 2 mio. kr. som en betinget be-
villing til budget 2017.

Byggesummen var da beregnet til 2,7 mio. kr. hvoraf menig-
hedsrådet af egne midler afsatte 700.000 kr.

Den 19. januar 2017 har vi besøg af fredningsnævnet, som 
den 1. februar meddeler os dispensation fra fredningsbestem-
melser fra 1951 om udsigt fra og indsigt til Havnbjerg Kirke.

I februar 2017 graver Haderslev Museum efter fortidsminder 
på byggegrunden, men finder ikke noget.

Derefter indhentes der tilbud på det samlede byggeri og den 
9. juni 2017 afholdes der licitation, hvor det viser sig, at vi skal 
låne yderligere knap 700.000 kr. som vi søger provstiudvalget om 
den 16. juni.

Den 29. august godkender provstiudvalget at forøge lånet 
med det nævnte beløb og arbejdet kan gå i gang den 25. sep-
tember.

I koldt og fugtigt vejr nåede vi frem til rejsegilde fredag den 
15. december. En periode som man i øvrigt kan følge på Havn-
bjerg Kirkes hjemmeside.

I vinterens kulde, som varede næsten til slutningen af april 
måned blev håndværkerne så færdige med huset og vi fik nøg-
lerne overdraget den 3. maj.

Kim, Kurt og Emilie er nu flyttet ind og er i gang med at 
indrette deres nye arbejdsplads, så de effektivt kan klare dagens 
arbejde i kirken, på kirkegården, i og omkring Sognehuset og i 
Havnbjerg Præstegård. 

Tak til de forskellige håndværkere og arkitekt.
Tak til de mange gæster der mødte frem den 22. juni, hvor vi 

fik vores nye mandskabshus indviet.

Havnbjerg Menighedsråd



Dåb:
Tilde Emilia Tygesen 
Wilfred-Sejr Hennings 
Bach-Hansen

Viede:
Malene Fredensborg Johansen 
og Peter Bach Johansen
Caroline Sindet-Pedersen og 
Jørgen Marcus Nøhr Clausen

Begravede eller bisatte:
Harry Hansen 
Claus Nielsen 
Talitha (en lille pige) 
Oluf Ohlsen 
Oluf Bonnen Hansen
Pia Luise Jensen
Steen Bechmann Rasmussen 

Kirkelige handlinger siden sidstTangshave
Torsdag den 13. september          Sophie-Lønne Hundebøll
Torsdag den 27. september          Heidi Sørensen Freund 
Torsdag den 11. oktober               Robert Landeværn Ryholt
Torsdag den 25. oktober               Sophie-Lønne Hundebøll
Torsdag den 8. november             Heidi Sørensen Freund
Torsdag den 22. november           Robert Landeværn Ryholt

(Sophie-Lønne Hundebøll er den nye præst i Oksbøl)

Gudstjenesten begynder kl. 10.30



Mindestenen for sognets sønner og fædre, som ikke 
vendte tilbage fra 1. Verdenskrig
Johannes Diederichsen, tidligere Lunden, har bidraget med nedenstående supplement til den tekst, som var med i det forrige kirkeblad. 
Kirkebladet kan ses på Havnbjerg Kirkes hjemmeside: www.havnbjergkirke.dk

En gletsjer fra Weichelistiden førte ifølge 
Trelle Pedersen, Pøl, sandsynligvis en-
gang denne store granitsten fra Småland i 
Sverige til Troldhøjmarken, som ligger på 
den østlige side af Havnevej i Brandsbøl. 
Stenen blev fundet i 1859. Denne sten 
var meget usædvanlig , både i formen og 
den røde stribe, som gik på tværs af hele 
stenen. Stenhugger Hans Kaack, som op-
rindelig kom fra Holsten, fik til opgave at 
kløve stenen.

Det blev til 13 kvadre i 5 m længde 
og 63 cm bredde. En af disse kvadre blev 
bl.a. anvendt til det hestevandtrug, der 
står på Claus Frederiksens gårdsplads i 
Havnbjerg indgraveret med navn og års-
tallet 1859.

Den smukkeste af disse kvadre blev 
skænket til Havnbjerg Menighedsråd af 
brødrene Lauritz og Jørgen Jepsen, som 
omtalt i sidste kirkeblad. Mindestenen 
blev indviet den 21. november 1923. 

Indhugningen af navnene blev udført 
af stenhuggerfirmaet Iversen Sønderborg 
og kostede 2.966 kr. hvoraf der var ind-
samlet 2.755 kr. i frivillige bidrag, oply-
ser Jørgen Schmidt Jørgensen, tidligere 
Brandsbøl.

Mindestenen blev placeret, hvor det 
tidligere udvendige klokketårn havde 
stået. Ved den kraftige storm i decem-
ber 1999 væltede stenen og knækkede i 2 
dele, men heldigvis kunne den repareres 
med et fint resultat. 

De faldnes navne:

Hans Clausen, Havnbjerg
Hans Lorentzen, Havnbjerg
Hans Peter List, Lavensby
Chr. Petersen, Lunden
Jørg. Jørgensen, Brandsbøl
Hans Jepsen, Brandsbøl
Andreas Krogh, Lavensby
Jørgen J. Schmidt, Lavensby
Richard Thomsen, Havnbjerg
Christen P. Julius, Brandsbøl
Carl Julius, Brandsbøl
Christian Jensen, Lavensby
Claus Hellesøe, Lunden

De øvrige navne findes på næste side

Den 11. november 1918 kl. 11.11 sluttede 1. Verdenskrig
Havnbjerg Kirke og Menighedsråd afholder mindehøjtidelighed for de faldne fra sognet i forbindelse med gudstjenesten søndag 
den 11. november. 

Højtideligheden begynder med en andagt i kirken. Der ringes med kirkeklokkerne kl. 11.11 og vi samles ved søjlen, hvor de fald-
nes navne læses op. Der tændes en fakkel for hvert navn, og de familier i eller udenfor sognet, som har en slægtnings navn på søjlen 
kan, hvis de ønsker det, selv sætte faklen i rundingen omkring søjlen.

Derefter er der lidt varmt at spise i Sognehuset.

Højtideligheden afsluttes med koncert i kirken, hvor Mosekongens Hofkapel spiller på gamle instrumenter.
Vi anslår, at hele arrangementet vil vare ca. 5 timer.

Er der nogen spørgsmål i forbindelse med ovenstående kan man henvende sig til Robert Ryholt eller Margot Jacobsen. Tlf. og 
mailadresse står på sidste side i kirkebladet.



Sangcafé i Sognehuset     
Sangcaféen er for alle, som har lyst til at 
bruge nogle onsdag formiddage fra kl. 
10.30 – 11.30 i hyggeligt samvær med 
andre. Det kan være oplæsning, vi synger  
sammen fra højskolesangbogen og får 
formiddagskaffe. 

Hver første onsdag i måneden. 

Vi starter onsdag den 5. september i 
Sogne huset.

Gunver og Christiane

16. september kl. 10.30 er der høstguds-
tjeneste med efterfølgende høstfrokost i 
Sognehuset.

Velsign du årets grøde
og frugtbargør vort land,
giv daglig du os føde,
velsigne sø og strand;
fra himlen dryppe fedme,
bespis os med dit ord,
og med din nådes sødme
velsigne du vor jord!

Sidste vers i ”Nu blomstertiden kommer”

HøstgudstjenesteAsmus P. Julius, Brandsbøl
Laur. Christensen, Brandsbøl
Jacob Autzen, Brandsbøl
Theodor Clausen, Havnbjerg
Hans Christensen, Havnbjerg
Jørgen Nissen, Brandsbøl
Peter Jessen, Brandsbøl
Chr. P. Hønborg, Lunden
Lorenz Hoffmann, Lunden
Jens Christensen, Lavensby
Franz Zimermann, Lunden
Edeval Mai, Lunden
Jørgen Jepsen, Lavensby
Hans Schmidt, Havnbjerg
Lauritz L. Schmidt, Brandsbøl
Peter Clausen, Havnbjerg
Jørg. Rasmussen, Lavensby
J. H. Dominicussen, Brandsbøl
Lauritz H. Schmidt, Brandsbøl
Jørgen Fangel, Brandsbøl
Christian Hansen, Havnbjerg
Christen Andersen, Lavensby
Jørgen Lassen, Lavensby
Erich Jepsen, Brandsbøl
Otto Grim, Lavensby
Jørgen Nissen, Brandsbøl

Ved siden af søjlen står en sten med ind-
skriften Thorvald Dau. Hans familie øn-
skede ikke, at hans navn skulle med på 
søjlen, da den ikke kun indeholdt navne 
på dansksindede, men også på tysksinde-
de.

Litteraturkredsen
Efter en varm sommer mødes vi igen ons-
dag den 19. september 2018 kl. 14.00 i 
Sognehuset, Skolevej 19 i Havnbjerg.

Vi sluttede sæsonen af med Kristín Marja 
Baldursdóttirs roman KARITAS Uden titel 
og tager hul på den nye sæson med fortsæt-
telsen: KARITAS Kaos på lærred.

Nye deltagere er velkomne, der er altid 
plads til flere, som kan lide at læse både mo-
derne og klassisk litteratur og have nogle 
gode samtaler både om stoffet og hvad der 
ellers sker i hverdagen.

Henvendelse til Gunver Øvre, 
tlf. 7445 0738 eller 
mail: oevre@danbonet.dk Babyrytmik i 

Havnbjerg Kirke
Vi er i Havnbjerg kirke atter klar til at 
starte et nyt hold babyrytmik.

Jeg glæder mig til at lære dig og din baby 
at kende. 

Vi mødes i kirken torsdag formiddage
kl. 9.30 – ca. 10.30 i alt 6 gange 
fra 6. september til 11. oktober

Bagefter er der mulighed for at hygge sig 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

 

 

 
    
 
 

 

 



Efter den store fornøjelse og succes 2. Påskedag, 
da en flok sangglade mennesker dannede et spon-
tankor og sang i gudstjenesten efter kun en prøve, 
kommer der nu en ny invitation:

Lad os synge og øve sammen!
Onsdag den 28. november Kl. 17-19

 Havnbjerg Kirke
Opføres 1. søndag i advent (2.december) i en sær-

lig musikgudstjeneste de ni læsninger.

De ni læsninger er en gudstjenesteform, hvor ni 
udvalgte tekster fra Biblen læses op - afbrudt af fæl-
lessang, korsang og forskellige former for musik-
fremførelse. Teksterne spænder fra skabelsen over 
syndefaldet til Jesu fødsel. De ni læsninger har vun-
det indpas i den danske folkekirke siden slutningen 
af 1900-tallet og afholdes i adventstiden. 

Hjertelig velkommen!

Lions Strik
Vi starter igen med at strikke i Sognehuset i Havnbjerg 

Mandag den 10. september(obs. på datoen)   tag brød med
Mandag den 1. oktober                                      tag brød med
Mandag den 5. november                                  tag brød med 
Mandag den 3. december                                   vi giver brød - (Husk en lille pakke til pakkelegen)
 
Vi er stadig glade for at modtage garn. 
Vi strikker til fordel for Lions Club - Nordborg, der sender det til børnehjem i Rumænien.

Alle dage kl. 14 – ca. 16.15 i Sognehuset, Havnbjerg 

Ønsker du hjælp til kørsel ring til: Elly eller Inge 
Elly Hansen, tlf. 6167 0981
Inge Kjærsgaard Jensen, tlf. 2465 8214

Korprojekt „Ni Læsninger“

Aftengudstjeneste med sange 
fra Kloster Taizé

Søndag den 28. oktober kl. 19 i Havnbjerg Kirke

Broderfællesskabet i Taizé er et øko-
menisk kristent kommunitet af mænd 
i Frankrig, oprettet af Broder Roger i 
1940. 

I dag består fællesskabet i Taizé af 
over hundrede brødre, katolikker og 
med forskellig protestantisk baggrund, 
og de kommer fra mere end tredive lan-
de. Unge mennesker er i stadigt stigen-
de antal kommet til Taizé gennem åre-
ne. De kommer fra alle kontinenter og 
tager del i de ugentlige møder. Sangene 
er nemme at lære. Enkle meditative san-
ge/ bønner og bibelvers synges og læses 
på forskellige sprog under bønnen. På 
denne måde kan alle genkende og forstå 
noget. 

I Havnbjerg Kirke musiceres melodi-
er fra Taizé under nadver, skærtorsdag 
og andre stille momenter. Mange kirke-
gængere nyder sangenes særlige stem-
ning og har bedt om at lære sangene 
bedre at kende.

Hjertelig velkommen!

Lørdagaftenandagt i Taizé med levende lys



Velkommen til Orgelfestival i 
Sønderborg og omegn!

Søndag den 2. september kl. 16.00 i Havnbjerg Kirke 
Rut-Elena Boyschau, organist ved Gråsten Slotskirke, 

spiller Haydn - Mozart - Beethoven

Festivalen strækker sig over hele september måned og fylder områdets smukke kirker med 
orgelkoncerter. Kom og opdag egnens rige kulturarv med orgelklang under de gamle hvæl-
vinger og oplev hvordan kirkerummet bliver levende, når der spilles på de enstående gamle 
instrumenter.

Rut-Elena er uddannet diplomorganist, 
-cembalist og musikpædagog. 
Udøver koncertvirksomhed som solist, 
kammermusiker og akkompagnatør. 

Næste koncerter:

04/09 tirsdag kl. 19.30 Christianskirken, 
Kristian Krogsøe, domorganist ved Aarhus 
Domkirke
08/09 lørdag kl. 12.30 Dronning Dorotheas 
Kapel, Sønderborg Slot
Anne Agerskov, organist ved Sønderborg Sct. 
Marie Kirke

09/09 søndag kl. 16.00 Augustenborg Slots-
kirke, 
Poul Jacobsen, organist ved Vor Frue Kirke i 
Aarhus
11/09 tirsdag kl. 19.30 Broager Kirke,
Amalie Kaad, organist ved Ansgarkirken i KBH
13/09 torsdag kl. 19.30 Notmark Kirke, 
Erik Linow, organist ved Vor Frelsers Kirke i 
Vejle
15/09 lørdag kl. 10.30 Sct. Marie Kirke
Orgeleventyr - Musikalske Fortællinger
Fortæller og orgel, Pia Jeanette Nielsen og Anne 
Agerskov
- Familiekoncert for voksne og børn ned til 8 år -
16/09 søndag kl. 16.00 Ullerup Kirke
Foredrag og orgelkoncert, professor Ulrik 
Spang-Hanssen
22/09 lørdag kl. 16.00 Dybbøl Kirke,
Tværfløjte og orgel, Linnéa Villen og Frank 
Laue
26/09 onsdag kl. 19.30 Ulkebøl Kirke,
Ulrik Spang-Hanssen, orgelprofessor ved Det 
Jyske Musikkonservatorium, Aarhus
29/09 lørdag kl. 16.00 Gråsten Slotskirke
Rut-Elena Boyschau, organist ved Gråsten 
Slotskirke
30/09 søndag kl. 16.00 Sct. Marie Kirke, 
Buxtehude Kammerkor, dirigent Susanne 
Heigold, organist Leon Tscholl

Familiekorprojekt 2018
Er du glad for at synge?
Kom og vær med! Dine børn fra 6 år og 
opefter er også hjertelig velkomne. 

Vi mødes tirsdage kl. 16.30 - 17.30 i Sog-
nehuset ved kirken – Skolevej 19, Havn-
bjerg og lærer vore stemmer og nye sange 
at kende.

Start: tirsdag den 4. september 2018
Information: 
Christiane Wattenberg telf. 50 82 81 76
Organist og korleder, Havnbjerg

Familiekoret får besøg
Rytmikkursus for korets sangere med Ann 
Kristin Bodenhagen fra Odense

Torsdag den 4. oktober 
kl. 15-18 i Sognehuset

Ann Kristin Bodenhagen underviser i 
bandskole, rytmik, marimba, harmonika, 
slagtøj og klaver i Sønderborg Musikskole. 

Lad os lege med rytmer, sang, musik og 
nyde fælleskabet.

 

 

 
    
 
 

 

 



2. september kl. 10.30 
14. søndag e. Trinitatis
Robert Ryholt

9. september kl. 10.30 
15. søndag e. Trinitatis
Robert Ryholt

16. september kl. 10.30  
16. søndag e. Trinitatis
Høstgudstjeneste
Robert Ryholt
Nordborg Sangforening 
medvirker 

23. september kl. 10.30 
17. søndag e. Trinitatis
Robert Ryholt

30. september kl. 10.30 
18. søndag e. Trinitatis
Robert Ryholt

7. oktober kl. 10.30 
19. søndag e. Trinitatis
Robert Ryholt

14. oktober kl. 09.00  
20. søndag e. Trinitatis
Maiko Miyamoto

21. oktober kl. 10.30 
21. søndag e. Trinitatis
Robert Ryholt

28. oktober kl. 19.00   
22. søndag e. Trinitatis
Robert Ryholt
Taize

4. november kl. 19.00 
Allehelgen
Robert Ryholt

11. november kl. 10.30 
24. søndag e. Trinitatis
Robert Ryholt

18. november kl. 10.30 
25. søndag e. Trinitatis
Robert Ryholt

25. november kl. 09.00  
Sidste søndag i kirkeåret
Maiko Miyamoto

2. december kl. 10.30 
1. søndag i advent
Robert Ryholt

Gudstjenester Adresser
Sognepræst: Robert Landeværn Ryholt, Nordborgvej 12, Havnbjerg, 6430 Nordborg
Træffes alle dage på nær mandag, hvor jeg har fri.
Tlf. 7445 1712 eller 2127 1673, E-mail: rlr@km.dk

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

Kirkesanger: Susanne Holst, Mintebjergvej 8, 6470 Sydals. Tlf. 2045 8358

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: Preben V. Jensen, Arnbjergvej 11, Lavensby, 6430 Nordborg
Tlf. 7445 4549, E-mail: pvjam@live.dk

Kirkeværge: Christen Matthiesen, Akelejevej 7, Havnbjerg, 6430 Nordborg. Tlf. 7445 1016, 
E-mail: lunden21@mail.tele.dk

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

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

Øvrige medlemmer i menighedsrådet:
Helge Frederiksen, Margot Munk Jacobsen, 
Hans Jørgensen, Andreas Schmidt

Kirkebladsredaktion: Margot Munk Jacobsen, Bellisvej 7, Havnbjerg, 6430 Nordborg. 
Tlf. 7445 1514, E-mail: margotmunk@youmail.dk

Leje/lån af Sognehuset: Ruth Mikkelsen, Tlf. 7445 3293, E-mail: ruth.mikkelsen9@gmail.com

Deadline for næste kirkeblad er 25. oktober 2018.

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

Havnbjerg Kirkes hjemmeside
www.havnbjergkirke.dk
Kirkebladet kan ses på hjemmesiden 1-2 uger før 
udbringningen

Kirkebil
Der er transporthjælp til kirken for pensionister og gang-
besværede. Taxiordningen gælder hver søndag og fungerer 
således, at den/de, der ønsker kørsel, selv skal bestille kørs-
len ved Centrum Taxi på telefon 7345 0300 og helst inden 
kl. 18.00 aftenen før.

På gudstjenestefrie søndage i Havnbjerg Kirke kører kirke-
bilen til en af nabokirkerne.

Centrum Taxi, tlf: 7345 0300


