
Kirkeblad for 
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Hvad er det, der gør jul til noget særligt?
Musik: Peter Sander Andersen
Tekst: Svend Erik Petersen

December 2016 - Februar 2017 • 57. årgang

Hvad er det, der gør jul til noget særligt,
gør stuen lys og hjertet varmt og kærligt?
Er det med jul og krybben julenat
mon ingenting, når stjernen skinner mat?
Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer.

Er julen bare læssevis af gaver
og neonlys og overfyldte maver?
Er verdens og familiens korte fred 
en våbenhvile, julen kommer med?
Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer.

Er stjernen bare pynt som træets kærter,
og har du flettet ægte julehjerter?
Har Gud mon tændt sit lys i dig og mig,
og har du ladet stjernen vise vej?
Ja, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer.

Sangen vandt DR P2’s julesangskonkurrence i 2015, blandt 515 indsendte nye sange.
Trykt med tilladelse af Edition Wilhelm Hansen AS, København
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Tangshave
Torsdag den 8. december Adventsgudstjeneste med altergang  
 Jette Colding Frederiksen

Torsdag den 22. december Julegudstjeneste i Oksbøl Kirke
 Fin R. Petersen

Torsdag  den 5. januar Nytårsgudstjeneste  med altergang  
 Den nye præst i Havnbjerg

Torsdag den 19. januar  Gudstjeneste
 Camilla S. Lauridsen

Torsdag den 2. februar Gudstjeneste med altergang
 Fin R. Petersen

Torsdag den 16. februar Gudstjeneste med altergang
 Den nye præst i Havnbjerg

Torsdag den 2. marts Gudstjeneste med altergang
 Fin R. Petersen

Torsdag den 16. marts Gudstjeneste
 Camilla S. Lauridsen

Torsdag den 30. marts Gudstjeneste med altergang
 Den nye præst i Havnbjerg

JULEHJÆLP 
I lighed med tidligere år er der
stillet et beløb  til rådighed for
uddeling af julehjælp.
Henvendelse til Gunver Øvre
Tlf. 7445 0738 : oevre@danbonet.dk



Her ved kirkeårets slutning kan menighedsrådet se tilbage på de 
seneste par år med en vis lettelse i sindet. Det er endelig lykkedes 
os at få tilladelse til at opføre en ny mandskabsbygning, der hvor 
den gamle graverbolig lå. Byggeriet kan, så vidt vi kan se, gå i gang 
i det nye år, så snart vejret tillader det. Vi har fået OK for tegninger 
og priser – det vi mangler er den kongelige bygningsinspektørs 
endelige accept af projektet. Den accept regner vi med går hurtigt 
igennem, idet vi allerede har haft besøg både af Nationalmuseets 
tilsynsførende samt kgl. bygningsinspektør, som begge udtalte sig 
til fordel for den af os ønskede placering og udformning af byg-
ningen. Så mon ikke det kommer til at gå rimeligt hurtigt.
I byggeperioden vil den velkendte skurvogn stadig stå ved det 
gamle hus, men så snart det nye hus er indviet, vil skurvognen bli-
ve fjernet og det gamle hus revet ned. Skrænten ned mod sogne-
huset vil herefter blive reetableret, således at indgangsforholdene 
til kirken vil komme til at tage sig betydeligt bedre ud. At der vil 
blive publikumstoilet i det nye hus, siger sig selv, og så komme det 
til at ligge i samme niveau som kirken.

Kirkegården
Grandækningen er i fuld gang, når dette kirkeblad udkommer. 
I år ligger 1.søndag i advent meget tidligt, så det kan være, vore 
medarbejdere ikke er helt færdige den 27. november, men der 
kommer nu ikke til at mangle meget. Vejr og vind spiller naturlig-
vis også ind, men de er ved godt mod og regner med, at det nok 
skal gå.

Præstegården
Renoveringsarbejdet i præstegården er i fuld gang. Det drejer sig 
om udbedringer i form af almindelig maling og vedligeholdelse 
i forbindelse med præsteskiftet. Den største del af projektet er 
udskiftning af et meget gammelt badeværelse på førstesalen, en 
udskiftning som i høj grad er tiltrængt. Vi regner med at være 
færdige i god tid, inden en ny præst flytter ind. Udgifterne betales 
af provstiets midler.
Med hensyn til ny præst, så ved vi i skrivende stund endnu ikke, 
om der er kommet flere ansøgninger til stillingen. I første omgang 
kom der blot én ansøgning, så stillingsopslaget blev gentaget. Vi 
håber meget, det vil lykkes os at få ansat en ny præst. Ved 2. opslag 

kom der heldigvis flere ansøgninger, som af biskop og provst blev 
forelagt  menighedsrådet den 9. november.

Økonomi
Vi har netop modtaget ændret budget for 2017, hvori vort byggeri 
er medtaget. Vi forventer at gå i gang med byggeriet snarest i det 
nye år. 

Musik i kirken
Christiane Wattenberg har atter sammensat et stort program for 
julen og vintermånederne. Den tidligere nævnte ”musik-café” ser 
ud til at blive en succes. Sidst var vi 10-12 samlet, som sang af 
hjertens lyst fra højskolesangbogen. Det var en dejlig onsdag for-
middag. Husk første onsdag i måneden kl. 10.30 – da synger vi 
med klare, høje stemmer i Sognehuset.

Valget
Orienteringsmødet den 13. september fik ikke mange af sognets 
beboere af huse. Vi var blot en lille flok, men det lykkedes at fin-
de 2 kandidater til de to ledige poster i rådet: Hans Ellitsgaard 
Jørgensen og Helge Frederiksen. Disse to indtræder i menigheds-
rådet fra 1. søndag i advent. Herefter skal menighedsrådet konsti-
tuere sig og besætte de nødvendige jobs.
I alfabetisk orden består menighedsrådet de næste fire år af:  Hel-
ge Frederiksen, Hans Jørgen Jacobsen, Margot Munk Jacobsen, 
Preben V. Jensen, Hans E. Jørgensen, Christen Matthiesen samt 
Andreas Schmidt. 
Dertil kommer en række suppleanter, som venligst har stillet sig 
til rådighed i påkommende tilfælde. I sidste omgang mistede vi 
undervejs 2 suppleanter: Jørgen Preisel og Kaj Pallumblad. Det er 
jo, hvad der også kan ske, så vi har søgt at være godt dækket ind 
også på suppleantpladserne.
Menighedsrådet ønsker alle en velsignet jul og i det kommende 
år alt godt.

Havnbjerg Menighedsråd
Gunver Øvre

Meddelelser fra menighedsrådet



Post Scriptum
Det er lidt vemodigt for mig at skrive ovennævnte linjer i kir-
kebladet som et af de sidste hverv i min ”embedsperiode”. Men 
efter 16 år som formand for menighedsrådet i Havnbjerg hav-
de jeg allerede i sommer besluttet mig for ikke at genopstille. 
Dette er altså en form for afsked med jobbet, som blev en stør-
re del af min pensionisttilværelse, end jeg havde forestillet mig 
den gang i 2000 da der var kampvalg til rådet. Men arbejdet 
har da været yderst interessant og lærerigt samt af og til lidt 
slidsomt. 
I øvrigt har jeg siden 1969 været med til at skrive kirkebladet, 
idet min mand og jeg efter vor yngste søns dåb i foråret 1969 
blev kapret af sognepræst Carl Fuglsang-Damgaard til at del-
tage i redaktion og færdiggørelse (min mand var grafisk tilret-
telægger) af bladet. Dette arbejde var vi med til indtil midten 
af 90’erne. Og så tog jeg det igen op, da jeg tiltrådte som for-
mand. Det er hermed over 40 års kirkebladsarbejde, som jeg 
nu afslutter. Jeg håber, at den stofmængde, som jeg i årenes løb 
har bidraget med, har været til glæde og oplysning samt givet 
nødvendig information om menighedsrådets arbejde.

Gunver Øvre

Tak
Ansatte ved Havnbjerg Kirke takker henholdsvis formand 
Gunver Øvre og præstegårdsudvalgsformand Arne Mad-
sen for et godt og langt samarbejde og vi ønsker for jer beg-
ge, at I må få mange gode år fremover.
Samtidig håber vi, at vi får et lige så godt samarbejde med 
de nye, der tiltræder rådet.

Medarbejderne ved Havnbjerg Kirke

Da vi i begyndelsen af august vidste, at vi ikke fik nogen ny 
præst før tidligst til november, forstod vi på provsten, at det 
måtte vi se selv at klare. Derfor gik Christiane Wattenberg og 
Gunver Øvre i gang med at udarbejde et detaljeret undervis-
ningsprogram for 8-10 undervisningsuger. I midten af august 
var vi klar med et brev til forældre og konfirmander om disse 
planer, men samme dag, som brevene skulle deles rundt, blev 
det underhånden meddelt, at Marie Hammer fra Nybøl skulle 
tage sig af konfirmationsundervisningen! 
Ingen havde ellers meddelt os noget som helst og vi ville ikke 
rundsende et brev med oplysninger, som ikke holdt stik. Der-
for besluttede vi i samråd med Kitty Hovgaard, at det måtte 
være provsten eller Nybøl-præsten, der måtte informere for-
ældre og kommende konfirmander om forholdene.
 (Kitty Hovgaard er kirkebogsførende præst for os her i vor 
”præsteløse” tid).
I begyndelsen af september måned modtog så vi en formel og 
kort meddelelse fra provsten om de beslutninger, hun havde 
truffet.
For vort vedkommende drejede det sig om skønne spildte 
kræfter og ikke mindst mangel på information i rette tid. Det 
er naturligvis vigtigt for Havnbjerg Menighedsråd, at der er 
gode forhold for vore konfirmander – det er hos os ikke kun 
præstens opgave. Vi havde for eksempel lagt en særlig kon-
firmand-velkommen-gudstjeneste i den 28. august med ef-
terfølgende frokost i sognehuset. Der kom ikke et øje. Så de 
sædvanlige kirkegængere fik denne søndag en god frokost i 
stedet for konfirmanderne og deres forældre.
Som en krølle på sagen lød det søndag den 23. oktober fra 
prædikestolen, at Kitty Hovgaard nu ville overtage arbejdet 
med konfirmanderne, indtil en ny præst træder til. Det blev vi 
glade for at høre, men menighedsrådet havde heller ikke for-
ud for denne meddelelse modtaget nogen som helst oplysning 
om ændringen.
En ordentlig information i god tid fra provst til menighedsråd 
ville have været velkommen og det eneste rigtige både af hen-
syn til konfirmanderne, deres forældre og til menighedsrådet.

Christiane Wattenberg & Gunver Øvre

Konfirmationsforberedelsen



Kirkebil
Der er transporthjælp til kirken for pen-
sionister og gangbesværede. Taxiordnin-
gen gælder hver søndag og fungerer såle-
des, 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

Levende lys 
julesange
småkager
Torsdag 08. december kl. 19.00 
i Havnbjerg Kirke
Alle er velkomne til at synge
og hygge i fællesskab.
Ta’ småkager med.  
Gløgg står parat. 

Børnegudstjeneste   
Torsdag den 15. december kl. 10.00
1. klasse fra Oksbøl Friskole opfører jule-
musical under ledelse af Christiane Wat-
tenberg

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. Det kan være oplæsning, eller vi syn-
ger sammen fra højskolesangbogen og får 
formiddagskaffe. 
Hver første onsdag i måneden. 
Vi starter onsdag den 4. januar 
i Sognehuset, Skolevej 19. Denne onsdag 
bestyres caféen af Birgitte Romme og Ole 
Andersen med Sønderjyske sange fra Va-
dehavet til Als. 
Gunver og Christiane

Lions-Strik
Mandag den 5. december (vi giver brød)
Tag en lille pakke med

2017
Mandag den 2. januar (tag brød med)
Mandag den 6. februar (tag brød med)
Mandag den 6. marts (tag brød med)

Alle dage kl. 14.00 – Ca. 16.15
Sognehuset, Skolevej 19, Havnbjerg
Ønsker du kørsel ring til Bodil eller Sol-
veig

Bodil Rasmussen  tlf. 7445 3849
Solveig Berg  tlf. 2670 9670

Babysalmesang i 
Havnbjerg Kirke
Vi er i Havnbjerg kirke atter klar til at star-
te et nyt hold babysalmesang. 
Jeg glæder mig meget til at lære jer og je-
res babyer at kende.

Vi mødes i kirken 
torsdag formiddag kl. 9.30 – ca. 10.30 
i alt 6 gange  
Vi begynder den 19. januar og slutter 
den 2. marts. 
Bagefter er der mulighed for at hygge sig 
i Sognehuset. 
Tilmelding til Christiane. 
christiane.wattenberg@gmail.com. 
Der er begrænset antal pladser. 
Hvis du vil vide mere om kurset, før du 
tilmelder dig, så ring gerne til mig på tlf. 
5082 8176
Christiane Wattenberg

 

 

 
    
 
 

 

 



Vi mødes til en ny sæson onsdag den 11. 
januar 2017  kl. 15.00 i Sognehuset, Sko-
levej 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 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. 7545 0738 eller 
på mail: oevre@danbonet.dk

I Sognehuset søndag den 19. februar 2017
Efter kirkegang samles vi om en let frokost 
med både lidt koldt og varmt og tilbringer et 
par hyggelige timer sammen

Christiane Wattenberg og Jens Bauer er ved at lægge sidste hånd på en 
koncert til ære for Luther søndag den 19. marts med musik fra Lutherti-
den med kor og instrumentalgruppe med professionelle musikere. Dette 
er blot en forhåndoplysning. Næste kirkeblad vil indeholde alle facts om 
koncerten. 

Litteraturkredsen Kirkefrokost 

Lutheråret 2017



Indtryk fra året der gik. 
Godt nytår til alle i sognet.

Fra Bitten Clausens begravelse Fra en af de mange musikgudstjenester

Korsang gav dejlig gudstjenesteoplevelse Kirken i fugleperspektiv

Pinsegudstjeneste, for de fem nordalsiske sogne, i det fri



Gudstjenester Adresser

1.  søndag i advent - 27. November
Musikgudstjeneste kl. 16.00 
Prædikant Kjeld Claudi Rasmussen
Vi indbyder til en musikgudstjeneste med både sang og mange 
spændende musikinstrumenter, kendte som ukendte.  

2. søndag i advent - 4. december
Musikgudstjeneste kl. 16.00
Prædikant Ulla Hermann
Nordborg Mandskor og violinist Andrea Brachwitz-Doll medvirker

3. søndag i advent - 11. december
E Søngkor medvirker

Torsdag den 15. december kl. 10.00
Børnegudstjeneste  
1 . klasse fra Oksbøl Friskole opfører julemusical
under ledelse af Christiane Wattenberg

4. søndag i advent - 18. december
Det vides endnu ikke, hvad der sker denne dag.
Se på hjemmesiden og i dagspressen

Juleaften kl. 14.30 og kl. 16.00
På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvem der står på prædikesto-
len, men se i dagspressen og på kirkens hjemmeside.
Ved gudstjenesten deltager “gamle” korpiger fra Havnbjerg Kirkekor.

Sognepræst: Henvendelse om særlige kirkelige handlinger kan ske til Sogne-
præst Kitty Hovgaard, 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.

Valgte medlemmer til menighedsrådet i alfabetisk rækkefølge:
Helge Frederiksen
Hans Jørgen Jacobsen
Margot Munk Jacobsen
Preben V. Jensen
Hans Ellitsgaard Jørgensen
Christen Matthiesen
Andreas Schmidt

Leje/lån af Sognehuset: Ruth Mikkelsen, Tlf. 7445 3293

Deadline for næste kirkeblad er 20. januar 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

Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at udfærdige en guds-
tjenesteliste, men vi håber og forventer, at Havnbjerg Kirke ved 
årsskiftet har fået ansat en ny præst. Vi beder jer se oplysninger 
om gudstjenesterne i dagspressen samt på hjemmesiden, som vi vil 
holde opdateret. Ligeledes vil man altid ved en gudstjeneste få oplyst 
prædikant og klokkeslæt for den næste søndags gudstjeneste.

Adventsarrangementer


