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”Nogle ord om kirkens tradition 
 og om trofasthed” 

September - November 2017 • 57. årgang

I kirken finder vi (blandt andet) præsten. Ham – eller hende – 
kan man tænke forskelligt om. 

Nogle ser præsten som fjern, som han står der under gudstje-
nesten med ryggen til menigheden. ”Vil han os ikke?!” Præsten 
i den ”oldnordiske” præstekjole; sort, ligesom politiuniformen 
engang var det. Nogle ser præsten oppe på den prædikestol, der 
nok afstiver præstens vaklende autoritet, mens han ”taler ned” 
til folk. Nogle undrer sig over, at præsten kan latin og græsk og 
andre døde sprog, men ikke evner at tale med de levende. 

Er min skitse af præsten tydelig nok? Min skitse af præsten 
er – også – skitsen af en fordom om præsten som forvalteren af 
de mosgroede og forældede ritualer; præsten som den rutine-
rede ”aflirer” af bedagede bønner og andre ældgamle ord. Præ-
sten som vendt kun mod den Gud, som han deler sin distance 
med; mens han kører videre i den gamle forudsigelige gænge 
og rille, indtil tjenestemandspensionen kalder. Nogle taler om 
”præster, fastlåst i traditionen. ” 

Nogle præster nikker og søger at være anderledes. De vil 
ikke være fastlåste, men autentiske, ægte. Nogle vil være ”mere 
menneskelige”, andre taler om at være ”præst i øjenhøjde”. De 

søger at ”følge med tiden”. Måske prædiker de stående på kir-
kegulvet og ikke oppe fra prædikestolen. I filmen ”Luther” ser 
man Martin Luther prædike i Wittenberg. Han står på gulvet 
i kirken og taler uden manuskript. Autentisk, og så alle kan 
forstå det – og ikke på latin, som førhen. Det gælder om at 
”tale fra hjertet og til hjertet”. Er du ”præst i øjenhøjde”, gives 
der mange anledninger til at understrege, at du som præst er et 
”almindeligt menneske”. Og når du i din præstekjole ikke ser så 
almindelig ud endda, må du hellere minde om, at den luther-
ske præstekjole oprindeligt var en borgerdragt, hvorved præ-
sten netop ikke adskilte sig fra andre folk. Allervigtigst er det 
nok for ”den-almindelige-præst-i-øjenhøjde” at huske folk på, 
at præsten ikke er kirken, men at menigheden er kirken. Sagde 
Luther ikke også netop noget i den stil? Præsten må ikke stå og 
spærre for ”adgangen til Gud”. Nogle præster ser heller ikke sig 
selv som en hyrde, der går foran flokken (pastor betyder ellers 
hyrde på latin), men kun som en medvandrer ved din side, der 
”har det ligesom dig” (som det hed i en sang fra 1970erne). 
Derfor skal præst og menighed sammen slå følge med tiden 
og lytte. Lytte til hvad? Til behovene. Til tidens behov. Og ikke 
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sidde fastlåst i traditionens ånds-drænende kviksand; ikke bare 
gøre som folk altid har gjort. 

Hmm. De gode hensigter hos ”præsten i øjenhøjde” er ikke 
at tage fejl af, men lad mig indvende følgende: 

Naturligvis er præsten et almindeligt menneske. Hvad skul-
le han/hun ellers være?! Og Luther sagde faktisk, at alle og 
enhver, som er ”krøbet ud af dåben er både præst, biskop og 
pave”. Det kaldte Luther for ”det almindelige præstedømme”. 
Dog: For at forvirringen ikke skulle råde under søndagens kir-
kegang, kaldte og uddannede menigheden én særlig præst. Be-
mærk: Den samme Luther understregede også, at det at være 
præst var det ypperste embede. Højere end at være både bager, 
smed og fyrste. Jo, præstekjolen var engang en borgerdragt, og 
derfor blev præsten også fra gudstjenestens begyndelse iklædt 
messeklæderne1, fordi præsten i rollen som forvalter af Guds 
sakramenter (dåb og nadver) ikke er almindelig. Og Luther gik 
faktisk på prædikestolen, når han prædikede, og at han nor-
malt prædikede på tysk var ikke forskelligt fra, hvad man hav-
de gjort før. I mindst 200 år før Martin Luther kom til, blev 
der prædiket på folkesproget. Det kan reformationen ikke tage 
æren for. Præsten ses af nogle som fjern, men i kirken står han 
ikke vendt bort fra menigheden, men vendt præcis samme vej: 
mod alteret. Og begge parter – præst og menighed – skal sam-
men lytte til Guds ord, der kaster lys over både tiden og den 
enkeltes hjerte. 

Menneskelivet er til alle tider i bund og grund det samme: 
Vi fødes og lever sammen, vi forpligter os og svigter og forrå-
der hinanden, vi elsker og hader og dør. Og til alle tider har 
loven lydt. ”Du skal!” og ”Du må ikke!” Disse kår og disse bud 
er genkendelige i dag, og det var de også for 500 og for 1000 
og 2000 år siden. Kårene og behovene er i bund og grund de 
samme. Gudstjenestens fællesskab er et lyttende og syngende 
fællesskab; lyttende til Gud i syndsbekendelse og lovprisning. 
Vi kender tidens behov. De er ret stabile, selv om der også er 
forskel på den ene tids mennesker og den anden tids. Eksem-
pelvis teknologien – både glødepæren og mobiltelefonen – æn-
drer vore vilkår og ændrer os. 

Endelig: At ”følge med tiden” er en tæt på meningsløs fra-
se og bliver i hvert fald let lig med at forsage traditionen i en 
febrilsk famlen efter ”det nye” – og dermed som hvis yngre ge-
nerationer slog hånden af deres mor og far og bedsteforældre, 
fordi ”de gamle” taler gammeldags og har underlige vaner. 

Der synes i tiden at være en modstand eller aversion/mod-
vilje i forhold til traditioner og autoritet. Der er også i kirken 
en frygt for ikke at behage. En frygt for ritualets gentagelser og 
dermed frygt for at kede folk. En frygt for ikke at underholde. 
Der er også en frygt for ikke at være tydelig og pædagogisk 
nok. Alt skal gerne kunne forstås første gang. Der er en frygt 
for at stille krav. Og en frygt for at provokere og forarge. Selvom 
husets Herre gang på gang siger: ”Frygt ikke!” 

Det er ikke problemet, at præster er ”fastlåst i traditionen”, 
men at traditionen tværtimod er svækket. Derfor kræver situa-
tionen tværtom trofasthed overfor det, vi har modtaget og fået 
og en fornyet besindelse på traditionen. At tilbyde velkendt og 
stabil tradition er at tilbyde menneskene et værn i en rastløs og 
rodløs tid. Helhjertet at favne vores kirkelige tradition er det 
smukke, gyldne alternativ til et troløst opgør med den.

Robert Landeværn Ryholt

1) Nu i vore dage er præstekjolen på ingen måde en gængs borgerdragt, så derfor volder det ikke forvirring, at vi ikke i Havnbjerg kirke har hverken messeskjorte eller messehageler.

Præsten er et almindeligt menneske med en ualmindelig opgave. Altertavlen 
i Torslunde kirke (fra 1561) viser præsten ved dåben, på prædikestolen og 
ved nadver. På prædikestolen står præsten i samme dragt som menighedens 
mandlige medlemmer, men ellers er han iklædt præstens messeklæder.
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Ny kirkesanger
Som vi skrev i sidste udgave af kirkebladet, så var vi i gang med 
at søge efter en ny kirkesanger, idet Ulla Arleth efter ca. otte år 
ønskede sig lidt mere frihed og derfor ikke ville være fast kirke-
sanger i Havnbjerg Kirke mere.
Vi afholdt sangprøve i Havnbjerg Kirke tirsdag den 30. maj kl. 
16,00, hvor Susanne Holst på overbevisende måde sang de ud-
valgte salmer.
På menighedsrådsmødet samme dag kl. 19,00 besluttede vi at 
ansætte Susanne Holst som ny kirkesanger. 
 
Konfirmandstuen står igen klar til undervisning
Håndværkerne er nu færdige med at lægge nyt gulv efter besøget 
af rotter og dermed er Præstegården klar til at modtage de kom-
mende konfirmander fra Havnbjerg Sogn.

Mandskabshuset bliver forsinket
Fredag den 9. juni var der licitation over arbejdet med det nye 
mandskabshus. De forskellige tilbud viste sig dog at være lidt hø-
jere end vi på forhånd havde budgetteret med. Derfor søger vi i 
øjeblikket om yderligere lån ved Sønderborg Provsti på 730.000 
kr. udover de 2 mio. kr. som vi er blevet lovet tilbage i 2016.
Vi håber stadig, at byggepladsen kan komme i gang her i efter-
året, men i skrivende stund er intet afklaret endnu.
Vores nuværende mandskabshus er jo tidligere blevet kasseret af 
arbejdstilsynet og derfor har vi i lang tid lånt en skurvogn, som 
de fleste har set, således at mandskabet har de rette faciliteter til 
det daglige arbejde.
Men skurvognen skal vi jo betale leje af og den bliver stående på 
kirkegården indtil det nye mandskabshus er færdig til at blive 
taget i brug.

Havnbjerg Menighedsråd
Preben V. Jensen

Når dette kirkeblad udkommer, har jeg været kirkesanger ca. 2 
måneder i Havnbjerg kirke, og jeg er rigtig glad for mit nye job 
hos jer. Det tager altid tid at lære nye kollegaer, jobrutiner og me-
nighed at kende, men alle er rigtig gode til at hjælpe mig til rette, 
så jeg glæder mig til hver tjeneste i kirken. Det er jeg meget tak-
nemmelig for.
Jeg hedder Susanne Holst, er gift med Jørgen, og sammen har vi 3 
voksne børn samt et barnebarn.
Det at være kirkesanger er en meget gammel drøm, da jeg alle-
rede som barn, når jeg var med i kirke, brændende ønskede mig, 
at jeg en dag måtte blive kirkesanger eller organist. Sådan kom 
det ikke helt til at gå i første omgang. Jeg måtte lige først en tur 
omkring det at være landbrugsmedhjælper på en kvæggård, køk-
kenmedhjælper ved en større institution, dyrlæge først i Blans se-
nere ved kredsdyrlægekontoret, som så blev til fødevarestyrelsen. 
En stressrelateret arbejdsskade satte i 2008 en stopper for min tid 
som dyrlæge. Det fik mig til at gøre min gamle drøm om at blive 
kirkesanger til virkelighed, og i 2014 tog jeg kirkesangereksamen 
ved Løgumkloster kirkemusikskole. Jeg har været kirkesanger i 
Gråsten i 4 år. Nu er jeg så her i Havnbjerg kirke, og her er rigtig 
godt at være.

Nyt fra menighedsrådet

1) Nu i vore dage er præstekjolen på ingen måde en gængs borgerdragt, så derfor volder det ikke forvirring, at vi ikke i Havnbjerg kirke har hverken messeskjorte eller messehageler.
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Lions Strik
Vi starter igen med at strikke i Sognehuset i Hanvbjerg:
Mandag den 11. september. Bemærk datoen! Tag brød med
Mandag den 2. oktober Tag brød med
Mandag den 5. november Tag brød med
Mandag den 4. december (Husk en lille pakke til pakkelegen) Vi giver brød

Alle dage kl. 14- ca. 16.15 i Sognehuset, Skolevej 19 , Havnbjerg
Ønsker du hjælp til kørsel, ring til:
Solveig Berg, tlf. 2670 9670
Elly Hansen,  tlf. 6167 o981
Inge Kjærsgaard Jensen. Tlf. 2465 8214

Vi er stadig glade for at modtage garn. Vi strikker til fordel for Lions Nordborg, der 
sender videre til børnehjem i Rumænien.

Efter gudstjenesten den 10. september 
kl. 10.30 samles vi til let kirkefrokost og 
foredrag i Sognehuset.

Historiker Carl Gunner Fuglsang-Dam-
gaard, søn af tidligere præst i Havnbjerg 
Carl Fuglsang-Damgaard, holder fore-
drag om de mange sønderjyder, der 
nødtvunget måtte trække i kejserens 
klæder og kæmpe i Første Verdenskrig 
1914-1918.

Sognepræst Robert Landeværn Ryholt 
fortæller og viser billeder fra sin tid som 
feltpræst for danske soldater både ude og 
hjemme.

Robert Ryholt var udsendt i Afghanistan 
på hold 10 og 12.

Velkommen i Sognehuset onsdag den 
11. oktober kl. 19.00. Midtvejs trakterer 
vi med kaffe/te og småkager.

Menighedsrådet ind-
byder til foredrag 
efter kirketid

Foredrag:
Støvregn og tårer

 Tangshave
Torsdag 14. september . . . . Robert L. Ryholt

Torsdag 28. september . . Ingen gudstjeneste 

Torsdag 12. oktober  . . Ingen gudstjeneste      
 
Torsdag 26. oktober  . . . . Robert L. Ryholt

Torsdag 9. november . . . . . . .Hanne Lund

Torsdag 23. november . . . Heidi S. Freund

Gudstjenesten begynder kl. 10.30


Kirkelige handlinger 
siden sidst
Dåb:
Luna Æbeløe Olsen

Begravede og bisatte:
Rie Nielsen
Kai Sigsgaard 
Christian ”Maler” Petersen 
Oda Emilie Pebersbæk
Else Elin Elisabeth Jepsen 
Bibi Monica Andersen
Joanna Maria Palyska
Robert Draeger
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Babysalmesang i 
Havnbjerg Kirke
Vi er i Havnbjerg kirke atter klar til at starte 
et nyt hold babysalmesang.

Jeg glæder mig til at lære dig og dit barn at 
kende. Vi mødes i kirken torsdag formid-
dage:

kl. 9.30 – ca. 10.30 
i alt 6 gange fra 31. august til 5. oktober

Bagefter er der mulighed til 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 mel-
der dig, så ring gerne til mig på 
tlf. 50 82 81 76

Christiane Wattenberg

Familiekorprojekt 2017
Er du glad for at synge?
Kom og vær med! Dine børn fra 6 år og 
opefter er også hjertelig velkomne. 

Vi mødes om tirsdagen 
kl. 16.30 - 17.30
i Sognehuset nedenfor kirken – 
Skolevej 19, Havnbjerg og lærer vore stem-
mer og nye sange at kende.

Start: 5. september 2017

Information: 
Christiane Wattenberg telf. 5082 8176
Organist og korleder, Havnbjerg

 

 

 
    
 
 

 

 

Sangcafé i Sognehuset     
Sognecaféen er for alle, som har lyst til 
at bruge nogle onsdag formiddage fra kl. 
10.30 - 11.30 i hyggeligt samvær med an-
dre. 
Der kan være oplæsning, vi synger sam-
men fra højskolesangbogen 
og får formiddagskaffe. 
Hver første onsdag i måneden. 
Vi starter onsdag den 6. september
 i Sognehuset.

Gunver og Christiane

Korkoncert i Havnbjerg Kirke

Ulkebølkoret  
(under ledelse af Hannelore Nissen-Berdiin) 

og 
Nordborgs Gospelkor  

(under ledelse af Berit Falster-Hansen) 
synger 

 28. oktober 2017
 kl. 16.00

 Ulkebølkoret vil præsentere en del af 
årets ”Spil Dansk Dagens” program. 

”Spil Dansk” sætter på 17. år fokus på 
dansk musikkultur.

 1200 musikarrangementer fordelt over 
hele Danmark er planlagt. 

Litteraturkredsen
Vi mødes den 20. september kl. 15.00 i 

Sognehuset, Skolevej 19, hvor Maria Hel-
lebergs bog ”Kvinderne fra Thy” indleder 

efterårets læseoplevelser.

Der holdes møde en gang om måneden 
– altid på en onsdag, og den næste

dato aftales hver gang.
Vi få en ny bog med hjem til læsning 

hver gang, vi ses.

Vi er en blandet gruppe, som er glade for 
at læse både moderne og klassisk littera-
tur. 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. 7445 
0738 eller på mail: oevre@danbonet.dk

Vox1koret
Allerede nu gør vi opmærksom på, at der 
1. søndag i advent kl. 16  er koncert med 
Vox1koret under ledelse af Jes Solmer.
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Samarbejdsudvalget for de fem 
nordalsiske sogne har mulig- 
gjort at I kan komme ind og se 
filmen om 

Martin Luther
Filmen er fra 2003, instrueret af Eric Till 
og med Joseph Fiennes i rollen som Mar-
tin Luther. Store navne som Alfred Moling, 
Peter Ustinov og Bruno Ganz medvirker i 
filmen.

Filmen er en biografi over Martin Luther, 
da han i 1500 tallet startede reformationen, 
bl.a. ved at oversætte det nye testamente fra 
latin til tysk (senere blev den så oversat til 

GRATIS BIOGRAFBESØG i Nordborg Bio
for alle i sognene Nordborg, Oksbøl, Havnbjerg, 
Svenstrup og Egen. Lørdag den 16. september 
klokken 14.00

Der er 90 pladser til rådighed i biografen efter først til mølle 
princippet.

Hr. Jensens Jasskapel 
Søndag den 7. august lagde Sogne-
huset atter  græsplæne til en god  
koncert med Hr. Jensens Jasskapel i 
lokalforeningens regi. Både vejr og 
musik gik op i en højere enhed. Vel 
mødt igen 1. søndag i august 2018.

andre sprog). Vi hører og 
ser om de 95 teser han slog 
op på kirkedøren i Witten-
berg, om de mange for-
trædeligheder han måtte 
igennem og om hans for-
hold til nonnen Katharina 
von Bora, som han blev 
gift med, og meget andet.
Benyt nu chancen til at se 
denne enestående film i 
Nordborg Bio og det end-
da gratis. 

Med hilsen fra menig-
hedsrådene i 

Nordborg, Oksbøl, 
Havnbjerg, 
Svenstrup og Egen
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Kirkestafet 2017-2018
De 5 nordalsiske menighedsråd arrangerer besøg i vore 5 kirker, hvor lokale eks-
perter fortæller om kirkernes historie, om døbefont, prædikestol, alterbillede m.m. 
Efter rundvisning og fortælling er der kirkekaffe

Alle er velkomne 

De to første kirker er:
onsdag den 13. september 2017 kl. 19 - 20: Oksbøl Kirke(Claus Jørgen Hjelm, 
Ole Andersen)
onsdag den 11. oktober 2017 kl. 17 - 18: Svenstrup kirke (Peter Møller)

De øvrige tre kirker besøges i foråret 2018. Datoer er med i næste kirkeblad.

Hvad ville Martin Luther? Opgøret med den katolske kirke. 
Luthers skyggesider. Reformationen i Danmark. 
Den lutherske arv i dag mv.

Der indbydes herved i anledning af reformationsåret til foredrag 
om Martin Luther onsdag den 8. november kl. 19.00 i Oksbøl 
Friskole, Spangsmosevej i Broballe.

Martin Schwarz Lausten er tidligere professor i kirkehistorie ved 
Københavns Universitet. Han er kendt i såvel indland som udland 
som en meget spændende og indsigtsfuld foredragsholder.

Deltagelse er gratis. Alle er velkomne. Tilmelding ikke nødvendig.

Kaffe og te kan købes!

Vel mødt
De 5 nordalsiske menighedsråd

Foredrag ved Martin Schwarz Lausten

Kirkebil
Der er transporthjælp til kirken for pen-
sionister og gangbesværede. Taxiord-
ningen gælder hver søndag og fungerer 
således, at den/de, der ønsker kørsel, 
selv skal
bestille kørslen ved Centrum Taxi på te-
lefon 73 45 03 00 og helst inden kl. 18:00 
aftenen før.

På gudstjenestefrie søndage i Havnbjerg 
Kirke kører kirkebilen til en af nabokir-
kerne.

Centrum Taxi, tlf: 7345 0300
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Gudstjenester Adresser
3. september kl. 10.30
12. søndag efter Trinitatis 
Robert Landeværn Ryholt

10. september kl. 10.30
13. søndag efter Trinitatis 
Robert Landeværn Ryholt
Efter gudstjenesten er der kir-
kefrokost og foredrag med Carl 
Gunner Fuglsang-Damgaard
i Sognehnuset

17. september kl. 10.30
14. søndag efter Trinitatis
Høstgudstjeneste 
Nordborg Sangkor medvirker
Robert Landeværn Ryholt

24. september kl. 09.00
15. søndag efter Trinitatis 
Kitty Hougaard

1. oktober 
16. søndag efter Trinitatis 
Der henvises til Egen kirke kl. 10.30

8. oktober kl. 10.30 
17. søndag efter Trinitatis 
Robert Landeværn Ryholt
Jens Nielsen medvirker på violin

15. oktober kl. 10.30 
18. søndag efter Trinitatis 
Robert Landeværn Ryholt

22. oktober kl. 10.30 
19. søndag efter Trinitatis 
Robert Landeværn Ryholt

29. oktober kl. 10.30 
20. søndag efter Trinitatis 
Kitty Hovgaard

5. november kl. 19.00 
Allehelgen 
Robert Landeværn Ryholt
Oboist Claus Münchow medvirker

12. november kl. 10.30 
21. søndag efter Trinitatis 
Robert Landeværn Ryholt

19. november kl. 10.30 
23. søndag efter Trinitatis 
Robert Landeværn Ryholt

26. november kl. 16.00 
Sidste søndag i kirkeåret
Robert Landeværn Ryholt

3. december kl. 10.30 
1. søndag i advent 
Robert Landeværn 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.

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

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

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

Deadline for næste kirkeblad er medio oktober 2017.

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
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