
Kirkeblad for 
Havnbjerg Sogn

At høre til – eller: At være barn af sognet 

Marts - April - Maj 2018 • 58. årgang

Havnbjerg kirke er bygget i 1140, vistnok. Nogenlunde samti-
dig opfandt man sókn – eller sognet, som vi siger nu om dage. 
Det olddanske ord sókn har to beslægtede betydninger: Dels 
betegner det de mennesker, der søger (sókn) til en bestemt 
kirke, dels det område, hvor de samme mennesker bor. 

I Havnbjerg sogn bor altså de mennesker, der har (og søger 
til) Havnbjerg kirke som deres kirke. 

Og ja, Havnbjerg kirke er jeres! Når I bærer de små, spæde 
og afmægtige ind i kirken – og når I bærer de gamle (og de 
knap så gamle) og afmægtige i en kiste ud af det samme hus. 
Og i alle forhold derimellem. 

Kirkens ”puls” er langsom, men stærk; trofast. Hver dag 
ringer kirkens klokker ”solen op” og ”solen ned” og giver såle-
des en ældgammel, rituel ramme om vores dagligliv. Og hver 
søndag ringer klokkerne igen og kalder dig til kirke. Du be-
høver ikke føle noget særligt for at komme, men det er lidt li-
gesom dengang, da du var barn og ude at lege med dine kam-
merater, og din mor kaldte dig hjem: ”Vi skal spiiiise!” Kirken 
er de døbtes hjem, og du er altid velkommen. 

Gudstjenesten om søndagen er blevet fejret i hele kir-
kens historie; altså i Danmark i tusind år. Tænk jer det! Tusind 

år med bøn og bibelske læsninger. Med alvor. Og ja, trofasthed. 
På de andre dage i ugen sker der også mangt og meget, i kirken 

såvel som i sognehuset, på kirkegården og i præstegården: sang-
café, familie-kor, litteraturkreds, babyrytmik, dagplejesalmesang. 
Siden år 1736 er ungdommen blevet undervist som konfirmander 
(og den tidligere, navnkundige Havnbjerg-præst Erik Pontoppi-
dan var en af de første til at producere et konfirmandundervis-
ningsmateriale, nemlig i 1740). 

Fra foråret 2018 regner vi med også at have junior-konfir-
mander (3. klasse; andre steder kaldes de mini-konfirman-
der), ligesom vi formentlig også skal til at have nogle flere 
gudstjenester på hverdagsaftener, målrettet de travle børne-
familier. Vi får se. 

Det korte af det lange er, at Havnbjerg kirke er et hus, hvor 
sognets børn i alle aldre gerne skal føle, at der er et åbent og 
relevant tilbud for dem. Et sted at være og høre til; et sted at 
leve og ånde. I skal gerne føle og vide, at Havnbjerg kirke er 
jeres kirke. Det betyder ikke, at folk andre steder fra er uvel-
komne, men  Havnbjerg sogn betyder det folk, der søger til 
Havnbjerg kirke og det sted, hvor de bor. Kirken og sognet er 
indbyrdes forbundne. 



 

Kirkelige handlinger siden sidst


Tangshave
Forår 2018
Torsdag den 15. marts Hanne Lund
Torsdag den 12. april Heidi Sørensen Freund
Torsdag den 26. april Robert Landeværn Ryholt
Torsdag den 24. maj  Robert Landeværn Ryholt
Torsdag den 7. juni  Hanne Lund
Torsdag den 21. juni  Heidi Sørensen Freund 

Gudstjenesterne begynder kl. 10.30 Litteraturkredsen
Vi mødes igen onsdag den  
21. marts 2018 kl. 14.00 i 
Sognehuset, Skolevej 19 i Havnbjerg. 

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 hyg-
gelige møder. 
 
Der er altid plads til flere. Vel mødt.
Henvendelse til Gunver Øvre, tlf. 7545 0738 
eller på mail: oevre@danbonet.dk

Sognet – menneskene og hvor de bor – går gennem tider, 
og ting sker. Måske i mange år synes alt det samme. Så sker 
der måske pludselig en vældig udvikling, som da Danfoss 
pludselig fik vokseværk, og folk fra hele landet kom til og bo-
satte sig overalt på Als og ikke mindst i Havnbjerg. Havnbjerg 
voksede til og blev stor. Blev noget andet end det forholdsvis 
tætknyttede og lille landlige sogn. Og de mange folk alle ste-
der fra stiftede familie og der kom mange børn til. Og vi ved, 
at det siden da er skiftet igen og gået den anden vej, og Havn-
bjerg er nu hjem for færre mennesker, og de er blevet ældre. 
Tiderne forandres, og det går, snart den ene vej, så den anden 
og så sikkert tilbage igen. Tingene forandrer sig. 

Hvad der består er huset på kirkebakken med den lang-
somme, trofaste ”puls”. Huset med den opgave at åbne sine 
døre for sognets børn, når de kommer forbi, hvad enten de 
kommer glade eller med tunge skridt. Huset er tålmodigt, og 
dets mure har lagt ører til alting: Intet som helst overrasker; 
intet nyt under solen – på nær det ord, der skal prædikes i 
huset. Det ord – evangeliet – der, selvom det er gammelt, gør 
alting nyt: Ordet om Jesus Kristus, vor Herre; ham om hvem 
man siger: ”Han stod op fra de døde!” 

Huset ligger dér oppe på toppen af Kirkebakken. Brug det!

Robert Ryholt

Sønderborg Musikskolens 
dygtige elever musicerer

Søndag den 6. maj 2018 
kl. 16

Rapsodi i Havnbjerg Kirke

Foto: ”Brassica napus”,   
Tilo Hauke,  CC-by-sa

Dåb:
Sofie Møller Ungerskov
Karla Mary Christiansen
Cassandra Søholm Stai

Vielser:
Lea og Thim Æbeløe Olsen

Begravede og bisatte:
Peter Thorvald Kolmos 
Helge Johansen Hellesøe
Villy Flemming Pedersen
Allan Gerner Andersen
Børge Olsen
Sverre Martin Borgen
Gerda Petersen
Thomas Olesen
Olga Winther
Helga Kristiansen
Henry Olesen
Ella Imhoff



Rejsegilde på nyt mandskabshus
Fredag den 15. december var der inviteret til rejsegilde på vo-
res nye mandskabshus. Efter knap tre måneders arbejde var 
håndværkerne nået så vidt, at spærene var hejst på plads på 
bygningen og der blev i dagens anledning ophængt to kranse 
på lægterne.

Repræsentanter for arkitektfirmaet og håndværkerne holdt 
tale og der blev fotograferet en del billeder af begivenheden i 
den kolde decembervind.

Vi inviterede efterfølgende gæsterne på gode, varme ring- 
riderpølser og lidt drikkevarer i Sognehuset.

Arbejdet er gået videre uden de store forstyrrelser fra vejr-
gudernes side og der er allerede lagt tag på, ligesom vinduer 
og døre er ved at være på plads. Derefter kommer de indven-
dige opgaver med maling og færdiggørelse af diverse instal-
lationer.

Vi håber at være færdige i løbet af foråret, så huset kan tages 
i brug og vi kan påbegynde flytning af maskiner og materiel 
fra det gamle værksted.

”I krig og kærlighed”
I efteråret blev vi kontaktet af  filmselskabet bag optagelserne 
til filmen ”I krig og kærlighed”, som omhandler episoder på eg-
nen for 100 år siden, hvor 1. Verdenskrig fandt sin afslutning. 
En krig som krævede mange dødsofre blandt sognets yngre 
mænd.

Som man har kunnet læse i dagspressen, vil der især være 
optagelser i og omkring Havnbjerg Mølle og i Havnbjerg Kirke. 
Optagelserne finder sted i løbet af februar og marts måned.

Det er et spændende projekt og menighedsrådet har fra star-
ten været åbne for de mulige ændringer og forstyrrelser, som 
det vil medføre i dagligdagen i området omkring kirken og 
sognehuset under optagelserne.

Netop 1. Verdenskrigs afslutning for 100 år siden markeres i 
løbet af året landet over og som de fleste tidligere har hørt om, 
så blev de stridende parter dengang enige om at slutte fred den 
11. november kl. 11 i 1918.

Denne fredsslutning vil blive markeret på forskellig vis, men 
det vil vi skrive mere om i de kommende numre af kirkebladet.

Havnbjerg Menighedsråd

Nyt fra menighedsrådet

Hvert år opføres en eller to kantater i for-
bindelse med gudstjenester i Havnbjerg 
Kirke. En kantate er en vokalkomposition, 
akkompagneret af instrumenter til brug 
ved gudstjenesten i større kirker.

En luthersk kantate følger sædvanligvis 
søndagens evangelielæsning.

I år vil vi gerne musicere Diderik 
Buxtehudes (1637-1707) kantate ”Jubila-
te Domino” BuxWV 64. Han har skrevet 
kantaten til søndagen ”Kantate” 1690, den 

nuværende 4. søndag efter påske. Teksten 
er søndagens læsning Ps.98, 4-6.

27. maj 2018 musiceres kantaten i guds-
tjenesten ”Trinitatis søndag” kl.10.30:

Susanne Holst / sopran
Christiane Wattenberg / altblokfløjte
Karsten Munk / orgel
Gerion Gandlau / viola da gamba

Buxtehudekantate opføres

Ditrik Buxtehude  
af Johannes Voorhout



Indskrivning til 
konfirmation i 
Havnbjerg
Søndag den 19. august 2018 kl. 10.30 er 
der gudstjeneste i Havnbjerg kirke med 
efterfølgende frokostmøde i sognehu-
set, hvor der orienteres om konfirma-
tionsforberedelsen og konfirmationen.

Alle konfirmander med bopæl i Havn-
bjerg sogn modtager forinden brev med 
invitation.

Robert Ryholt

Juniorkonfirmander
Efter påske inviteres til juniorkonfir-
mandforberedelse Havnbjerg præstegård. 
Vi mødes 8-10 gange fra uge 15. Invitati-
on henvender sig til alle 3. klasse børn fra 
Havnbjerg sogn.

Robert Ryholt

Skærtorsdags 
sammenkomst
Skærtorsdag den 29. marts er der gudstjeneste 
kl. 17 og efter gudstjenesten samles vi lige som 
sidste år om den traditionelle påskemiddag, lam-
mekølle med tilbehør.

I år foregår det i Kafé 93 i Havnbjergcentret. 
Det koster 100 kr. for voksne, mens børn under 
14 år er gratis.

Af hensyn til plads og bestilling af mad er det 
nødvendigt med tilmelding senest 23. marts til:

Preben V. Jensen 
pvjam@live.dk/ tlf. 7445 4549 eller
Margot Munk Jacobsen tlf. 7445 1514
margotmunk@youmail.dk

Kirkestafet
De 5 nordalsiske menighedsråd arrangerer be-
søg i vore 5 kirker, hvor lokale eksperter for-
tæller om kirkegården, kirkens historie, om 
døbefont, prædikestol, alterbillede mv.

Efter rundvisning og fortælling er der kir-
kekaffe.

Stafetten startede i 2017 i Oksbøl og Sven-
strup og nu står de resterende kirker for tur.

Onsdag den 20. marts kl. 19 Egen Kirke
Onsdag den 18. april kl. 17 Havnbjerg Kirke
Onsdag den 23. maj kl. 17 Nordborg Kirke

Kirkebil
Der er transporthjælp til kirken for pension- 
ister og gangbesværede. Taxiordningen gælder 
hver søndag og fungerer således, at den/de, der 
ønsker kørsel, selv skal bestille kørslen ved Cen-
trum Taxi på telefon 7345 0300 og helst inden 
kl. 18.00 aftenen før.

På gudstjenestefrie søndage i Havnbjerg 
Kirke kører kirkebilen til en af nabokirkerne.

Centrum Taxi, tlf: 7345 0300

Efter gudstjenesten den 11. marts sam-
les vi til let kirkefrokost og foredrag i 
Sognehuset.

Historiker Carl Gunner Fuglsang- 
Damgaard, søn af tidligere præst i Havn- 
bjerg Carl Fuglsang-Damgaard, holder fo- 
redrag om de mange sønderjyder, der nød-
tvunget måtte trække i kejserens klæder og 
kæmpe i Første Verdenskrig 1914-1918.

I disse år er det 100 år siden, at de gru-
fulde begivenheder under 1. Verdenskrig 
forandrede Europakortet og satte sig varige 
spor i sindet hos de overlevende soldater. 

Omkring 30.000 unge mænd fra 

Sønderjylland deltog i krigen iført den 
tyske kejsers uniform. 

Af disse kom ca. 5.300 ikke tilbage.
Carl Gunner Fuglsang-Damgaard 

sætter disse soldaters historie ind i for-
tællingen om 1. Verdenskrig og fortæl-
ler, hvordan denne store krig rystede 
den vestlige civilisation i sin grundvold.

Lige som mange andre sønderjyder 
har Carl GunnerFuglsang-Damgaard et 
personligt forhold til krigen, idet hans 
farfar deltog i krigen og overlevede den 
i fransk krigsfangenskab. Denne histo-
rie vil også blive fortalt.

Menighedsrådet indbyder til 
foredrag efter kirketid

Vær med til at synge sange fra højskole-
sangbogen, få en god snak med sideman-
den over en kop kaffe 
onsdag den 7. marts
onsdag den 4. april
onsdag den 2. maj
kl. 10.30 – 11.30

Alle er velkomne!

Sangcafé i Sognehuset



Lions Strik      Forår 2018

Familiekoret
Vi mødes hver tirsdag fra kl.16.30 – 17.15 
i Sognehuset. 
Alle børn fra 6 og opefter og deres foræl-
dre er inviteret til at synge, danse og lære 
stemmen at kende.

Hjertelig velkommen!
Christiane mobilnr. 5082 8176

Babyrytmik
Vi tilbyder to babyrytmikkurser hvert år:
Forårets kursus er netop afsluttet.

Efterårets kursus begynder torsdag den 
6.september
og slutter torsdag den 11. oktober.

Spørgsmål? 
Ring på mobilnr. 5082 8176
Christiane

Musikalsk legestue
Stine Ryholt og jeg inviterer til baby-
rytmiks næste trin. 

Alle dagplejebørn er inviteret den første 
torsdag i måneden kl. 9 – 9.30 i kirken.

Vi synger, danser, leger ...
1. marts,  5. april,  3. maj

Hjertelig velkommen!
Stine og Christiane

 

 

 
    
 
 

 

 

 

 

 
    
 
 

 

 

Kalender – Musik i kirken
18.03.
kl. 10.30

E´søngkor medvirker. Ledelse: 
Ulla Tønder Kjærgaard

25.03. 
kl.10

Konfirmation  
Trompetist i Sønderjyllands 
Symfoniorkester  
Michael Möglich Mathiasen 
medvirker           

29.03. 
kl.17

Skærtorsdag med Taizésange 
og Jens Bendix Nielsen, violin

30.03. 
kl.15

Langfredag med  
Claus Münchow, obo

08.04. 
kl. 10.30

Nordborg Sangforening. 
Ledelse: Hans Pors Simonsen

08.04. 
kl. 16

Fælleskoncert med Nordborg 
Gospelkor og Alskoret. 
Ledelse: Berit Falster-Hansen

15.04. 
kl. 10.30

Susanne Holst synger

06.05.
kl. 16

Musikskolens koncert  
i kirken

21.05.
kl. 14

Anden pinsedag  
Fællesgudstjeneste i Nygård

27.05. 
kl. 10.30

Kantategudstjeneste til 
Trinitatis søndag 
D. Buxtehude: Jubilate Domino 
Susanne Holst/ sopran, 
Christiane Wattenberg/ 
altblokfløjte, Karsten Munk/ 
orgel, Gerion Gandlau/  
viola da gamba

Vi strikker i Sognehuset i Havnbjerg

Mandag den 5. marts (tag brød med)  

Mandag den 9. april (tag brød med)

Mandag den 7. maj (bustur med 
kaffe og brød)

Vi håber på en spændende tur i det grøn-
ne og slutter af med kaffe og kage.

Vi strikker til fordel for Lions Nordborg, 
der sender videre til børnehjem i Rumæ-
nien. Garn modtages med glæde.

Alle dage mødes vi kl. 14 til ca. 16.15
i Sognehuset, Skolevej 19, Havnbjerg.

Ønsker du hjælp til kørsel kan du 
kontakte:
Solveig Berg: 2670 9670
Elly Hansen: 6167 0981
Inge Kjærsgaard Jensen: 2465 8214  



Nordborg Gospelkor har sunget flere 
gange i Havnbjerg Kirke. Denne gang 
kan vi opleve Gospelkoret og Alskoret 
fra Sønderborg med en fælleskoncert.

Berit Falster-Hansen leder begge kor.

Hjertelig velkommen! 

Gratis entré.

Fælleskoncert med 
Nordborg Gospelkor og 
Alskoret Sønderborg
i Havnbjerg kirke
Søndag den 8. April kl. 16

Alskoret. 
Foto fra Alskorets hjemmeside

Vedligeholdelse af gravsteder 2018
Det er op til gravstedsindehaveren at 
beslutte, hvem der skal passe gravstedet, 
med undtagelse af de afdelinger, hvor 
der er obligatorisk vedligeholdelse.

Hvis kirkegården skal vedligeholde 
gravstedet kan der vælges mellem en år-
lig afregning eller en flerårig aftale (en 
såkaldt ”legataftale”):

Havnbjerg kirkegård 2018 Årlig
regning
inkl. moms

Legataftale 
Fredningsperiode 
30 år

Gravsted med 
1 kistegravplads

Vedligeholdelse
Partiel grandækning 

  708 kr.
  403 kr.

21.250 kr.
12.081 kr.

Gravsted med
2 kistegravpladser

Vedligeholdelse
Partiel grandækning

  942 kr.
  540 kr.

28.272 kr.
16.190 kr.

Gravsted med
3 kistegravpladser

Vedligeholdelse
Partiel grandækning

1.165 kr.
  656 kr.

34.956 kr.
19.686 kr.

Gravsted med
4 kistegravpladser

Vedligeholdelse
Partiel grandækning

1.344 kr.
  773 kr.

40.322 kr.
23.182 kr.

Pr. ekstra
Kistegravplads 

Vedligeholdelse
Partiel grandækning

  159 kr.
  94 kr.

 4.784 kr.
 2.821 kr.

Børnegravplads Vedligeholdelse
Partiel grandækning

  571 kr.
  318 kr.

17.141 kr.
 9.537 kr.

 Gravfred 10 år Legat 10 år

Urnegrav
2 urnepladser

Vedligeholdelse
Partiel grandækning

  571 kr.
  318 kr.

 5.710 kr.
 3.180 kr.

Blomster efter regning. Stedmoder 12 kr., 
Isbegonia 13 kr. pr. stk.
Antal skal aftales for hvert enkelt gravsted.

Vedligeholdelse:
Omfatter almindelig renholdelse af grav-
stedet.

Tegning af legataftale:
Der kan tegnes en flerårig aftale for vedli-
geholdelse, grandækning mv. af gravsteder.
Prisen herfor fastsættes som ”årlig reg-
ning” x aftalens løbetid (år).

Ved en legataftale omfatter 
vedligeholdelsen:
• Almindelig renholdelse af gravstedet
• Fornyelse af udgåede eller forvoksede 

planter
• Opretning efter jordsætning
• Supplerende pålægning af grus
• Rensning for alger og opretning af 

gravminder
• Vedligeholdelse af stenkanter



Grandækning:
Partiel grandækning:
En lille dekoration samt en delvis pyntning/
dækning af mindre end 50% af gravstedet:

Årlig regning 
inkl. moms

1 kisteplads 403 kr.
2 kistepladser 540 kr.
3 kistepladser 656 kr.
4 kistepladser 773 kr.
Pr. ekstra kistegravplads  94 kr.
Børnegravplads 318 kr.
Urnegrav 2 pladser 318 kr.

Andre ydelser:
• Ydelser, der ikke fremgår af denne 

takstoversigt, betales efter aftale.
• Retablering af gravstedet efter en begra-

velse/bisættelse påhviler gravstedsinde-
haver.

Timeløn:
For anlæg af gravsteder og andre opgaver, 
udført efter regning, beregnes en timeløn 
på 444,62 kr. inkl. moms.

Obligatorisk vedligeholdelse:
For nedennævnte gravpladser skal der teg-
nes legataftale, som gælder i gravpladsens 
fredningsperiode. Priserne er inkl. moms.

Pr. år 10 år 30 år
Urne i plæne 
(fællesgrav)

313 kr.  3.128 kr.

Kiste i plæne (fæl-
lesgrav) 1 plads 

338 kr. 10.150 kr. 

Kiste i plæne med 
plade (1 plads)

380 kr. 11.407 kr.

Urne i plæne 
med plade 
(2 pladser)

623  kr.  6.235 kr.

Obligatoriske ydelser vedr. hæk 
og indramning:
Der skal betales for hækklip og hækved-
ligeholdelse samt for indramning af grav-
pladsen i fredningsperioden.

Hækklip & hækvedligehold: 
1 kistegravplads 117 kr.

2 kistegravpladser 140 kr.

3 kistegravpladser 162 kr.

4 kistegravpladser 183 kr.

Barnegravplads 117 kr.

Urnegravplads 117 kr. 

Hækklip bag hæk kiste 28 kr.

Hækklip bag hæk ekstra plads kiste 28 kr.

Hækklip & hækvedligehold 
urnegrav 50% 28 kr.

Vedligehold af indramning  
1 kisteplads 55 kr.

pr. ekstra kisteplads 26 kr.

pr. 1 urnegravplads 32 kr.

Erhvervelse og fornyelse af 
gravsted:  2018
Prisen for erhvervelse af gravsted dækker 
den første fredningsperiode for gravstedet, 
hvilket vil sige 10 år for et urnegravsted og 
30 år for et kistegravsted.

For medlemmer af folkekirken gives et 
tilskud til erhvervelse jfr. nedenfor.

Fornyelse kan, efter fredningstidens ud-
løb, ske på et åremål, dog min. 5 år.

For erhvervelse og fornyelse skal der ikke 
erlægges moms.

Erhvervelse af gravsted Fornyelse Hækklipning
Gravsteder Første fred-

ningsperiode
Tilskud til medlem-
mer af Folkekirken

Pr. år efter- 
følgende

Pr. år 
(inkl. moms)

1 kistegravplads 11.322 kr. 11.322 kr. 127 kr. 117 kr.
2 kistegravpladser 21.586 kr. 21.586 kr. 248 kr. 140 kr.
3 kistegravpladser 30.581 kr. 30.581 kr. 375 kr. 162 kr.
4 kistegravpladser 38.515 kr. 38.515 kr. 497 kr. 183 kr.
Pr. ekstra kistegravplads 7.937 kr.   7.937 kr. 127 kr.   21 kr.
Børnegravplads 5.080 kr.   5.080 kr.   94 kr. 117 kr.
Urnegrav, 2 pladser 5.080 kr.   5.080 kr.   94 kr. 117 kr.
Urneplads i fællesgrav 2.539 kr.   2.539 kr. 

Omkostninger ved bisættelse/begravelse
Nedennævnte ydelser er momsfrie.

Pris
Tilskud  
Folkekirke- 
medlemmer

Begravelse –  
voksengrav 4.233 kr. 4.233 kr.

Dobbelt dybde 6.349 kr. 6.349 kr.

Begravelse –  
barnegrav 1.058 kr. 1.058 kr.

Urnenedsættelse    800 kr.    800 kr.
Pyntning af  
kirken

Efter  
regning

Efter r 
egning



Gudstjenester Adresser
4. marts kl. 9.00
3. s. i fasten
Kitty Hovgaard

11. marts kl. 10.30
Midfaste
4. s. i fasten
Robert Ryholt 
Let kirkefrokost i Sognehuset

18. marts kl. 10.30
Mariæ bebudelse
5. s. i fasten
Robert Ryholt
E Søngkor  

25. marts kl. 10.00
Palmesøndag
Konfirmation
Robert Ryholt
(NB: Sommertid begynder)
Trompetist Michael M. Mathiasen  

29. marts kl. 17.00
Skærtorsdag
Robert Ryholt
Jens Bendix Nielsen, violin 

30. marts kl. 15.00
Langfredag
Robert Ryholt 
Claus Münchow, obo

1. april kl 10.30
Påskesøndag
Robert Ryholt

2. april kl. 10.30
2. påskedag
Robert Ryholt

8. april kl. 10.30
1. s. e. påske
Robert Ryholt
Nordborg Sangforening

15. april kl. 10.30
2. s. e. påske
Robert Ryholt
Susanne Holst, sopran

22. april kl. 9.00
3. s. e. påske
Maiko Miyamoto

27. april 
Der henvises til omegnens kirker
fx Egen Kirke kl. 10.30

29. april kl. 10.30
4. s. e. påske
Robert Ryholt

6. maj kl. 10.30
5. s. e. påske
Robert Ryholt

10. maj
Kristi Himmelfartsdag
Der henvises til omegnens kirker

13. maj kl. 10.30
6. s. e. påske
Robert Ryholt

20. maj kl. 10.30
Pinsedag
Robert Ryholt

21. maj kl. 14.00
2. Pinsedag
Fælles gudstjeneste  
for de nordalsiske
sogne ved Nygaard i Nørreskoven

27. maj kl. 10.30
Trinitatis Søndag
Robert Ryholt
Buxtehude kantate

3. juni kl. 10.30
1. s. e. trinitatis
Robert Ryholt

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. april 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 hjemme-
siden 1-2 uger før udbringningen


