
Kirkeblad for 
Havnbjerg Sogn

Advent
December 2015 - Februar 2016 • 56. årgang

Når kulden svøber sig om træer og kviste,
og vintermørket gør os grå og triste,
da tænder håbet lys på grønne grene
for Kristus kommer! Vi er ikke ene!
 
Han kommer, som vi vintertrætte håber, 
og han er ikke den, der højlydt råber
at lykken  er at nå og få det hele, -
sagtmodig vil han livet med os dele.

Han går til dem, der frygter julens glæde
og ikke har et sted, hvor de kan græde,
til dem, der knuges ned af julesorgen
og helt har mistet håbet for i morgen.
 
 

Han trøster os så blidt, at mørket brydes,
og gir os kraft, så vi igen kan frydes, 
han river sløret af de gustne løgne
og åbner fængsler og de blindes øjne.

Og hvor med tak og åbenhed han mødes,
han lader kærligheden i os fødes,
og hvor vi ser Guds godhed i hans øje,
dér lyser solopgangen fra det høje.

Nu er det advent! Kristus-tiden kommer,
og selv i mørket lufter det af sommer,
så håbet blusser op hos alle triste,
når Guds folk tænder lys på grønne kviste.

                                          Holger Lissner 
   1994  

Holger Lissner føler, at der er nogle af hans salmer, der bliver ved at tale til ham, som om det slet 
ikke var ham, der skrev dem. Det gælder denne adventssalme. Salmen er oprindeligt skrevet til Bon-
hoeffers nytårssalme ”Af alle gode magter”, men har senere fået sin egen melodi komponeret af Erik 
Sommer.




Kirkelige handlinger siden sidst
Dåb 
Sofie Marie Jørgensen
Waldemar Storm Sigsgaard Matthiesen

Vielser 
Malene Leonhardt Holst og Tobias Davids Løhndorf

Guldbryllup
Anna og Sten Møller

Begravelser/bisættelser
Dagny Reggelsen
Jens Peter Bekker
Bent Knudsen
Erna Ørum
Christian Johansen
Birthe Tiettje
Ingrid Matthiesen 
Jørgen Christian Hauberg

 

 Tangshave
Torsdag den 3. december (altergang)   Sophie Juel
Torsdag den 17. december
Julegudstjeneste i Oksbøl Kirke Michael Riis Zülow
Torsdag den 7. januar (altergang) Sophie Juel
Torsdag den 21. januar Annette Sloth
Torsdag den 4. februar (altergang) Sophie Juel
Torsdag den 18. februar Camilla S. Lauridsen

Gudstjenesterne begynder kl. 10.30



Litteraturkredsen
I januar tager vi hul på en ny sæson. Datoen er endnu ikke fast-
lagt, men den kan fås ved Gunver Øvre. 
Vi mødes 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. 7445 0738 eller på mail: 
oevre@danbonet.dk

Annette Sloth, Karen Lawrence, organist i Nordborg, og Christia-
ne Wattenberg samler alle børn fra sognenes kor samt Havnbjergs 
konfirmander for at opføre julemusicalen „Bag alle stjerner“. 

Lærer Kirsten Busk har skrevet teksten som Erik Bjørn Lund har 
sat musik til. Han er uddannet 
ved Det Jyske Musikkonservato-
rium som statsprøvet musikpæ-
dagog i musikledelse og er bl.a. 
Aarhus Kammerkors dirigent.

Sangerne kommer fra Nordals-
skolen, Østerlund Friskole, 
Nordborg Kirkens ungdomskor, 
Havnbjerg ungdomskorprojekt 
og Havnbjergs konfirmander. 
Akkompagnement: Rockband. 

Julemusical „Bag alle stjerner“  
i Havnbjerg Kirke
3. søndag i advent (13.12.) kl. 16 i Havnbjerg Kirke



Det har været en lidt våd og kedelig sommer – og efteråret er stærkt 
på vej. Når dette blad udkommer er vi allerede ved at være inde i 
adventstiden og dermed i vintermånederne. 
 Som et nyt indslag i kirkebladet har vi aftalt med vor graver, Kim 
Rasmussen, at han fremover vil fortælle om arbejdet på kirkegår-
den i en lille artikel, således at vi alle kan følge med i, hvad der sker. 
Og som man har kunnet se, sker der rigtigt meget lige nu – men 
mere om det i Graverens Eget Hjørne.

Økonomi
Budgettet for 2016 er godkendt, men desværre ikke helt som ønsket 
af os. For eksempel er det nu besluttet, at alle provstiets kirker skal 
synes, idet man vil have ekspertudsagn med hensyn til hyppighe-
den af kalkning, som jo er en stor udgift hvert år. Måske kunne 
kalkning hvert andet år være tilstrækkeligt, men der kommer altså 
en undersøgelse af dette problem.
 Til vor glæde har vi dog fået lovning på et beløb til anskaffelse en 
større hækklipper af den type, som er nødvendig til klipning af de 
høje hække omkring præstegården og ud til omliggende ejendom-
me ved kirkens indgangsareal. 

VALG TIL MENIGHEDSRÅDET
Vi må se i øjnene, at der i 2017 skal afholdes valg til menighedsrå-
det. I en årrække har vi gennemført aftalevalg og har kunnet besæt-
te ledige poster med andre interesserede personer fra sognet. Til 
oktober 2017 må vi forvente, at det ikke vil være så nemt at klare 
sagerne på denne måde, idet flere af de nuværende menighedsråds-
medlemmer trækker sig efter mange års arbejde. Vi vil naturligvis 
opfordre alle interesserede til at melde sig ”under fanerne”, men 
hvis vi ikke kan gennemføre et aftalevalg, skal der nødvendigvis 
egentlig afstemning til. Tænk over, om du eller en af dine nærmeste 
vil gøre en indsats til gavn for vor fælles kirke og for at skabe gode 
forudsætninger for det fortsatte kirkeliv i Havnbjerg Sogn.

Musik i kirken
Organist Christiane Wattenberg har mange aktiviteter i gang, som 
man vil kunne se af hendes ”annoncer” andet sted i bladet. Menig-
hedsrådet har et stort ønske: At sognets beboere slutter op om alle 
de fine arrangementer af musikalsk art, som vi tilbyder. Brug en 

timestid eller mere på at høre dejlig sang og musik i vor kirke.
 Kom derfor til koncerterne og til musikgudstjenesterne. Der 
venter alle en dejlig oplevelse.

Ny medarbejderfaciliteter 
Mandag den 19.oktober havde vi fået anmeldt, at der ville blive 
foretaget provstesyn af mandskabsbygning og sognehus. Dette ske-
te i forbindelse med Arbejdstilsynets krav til os om at få bragt vore 
medarbejderfaciliteter i orden i forhold til lovgivningens krav. 
Fra provstiet mødte Kirsten Sønderby fra Aabenraa (der p.t. vika-
rierer for Margrethe Hvas) og arkitekt Mads Thuesen Møller. De 
resolverede, at vi som en foreløbig løsning på vore problemer kun-
ne renovere den gamle mandskabsbygning med reparation af tag, 
vægge, toilet og opstilling af skurvogn til redskaber samt skaffe os 
fornøden ekstra plads til de manglende faciliteter ved at inddrage 
sognehusets kælder til frokoststue, bad og omklædning, tekøkken 
og endvidere etablere baderum, omklædningsrum med skabe og 
tørreskabe til vådt tøj. 
 Forslaget var i vore øjne at se absolut ikke praktisk og alt for dyrt, 
idet vi ved efterregning kunne konstatere, at ændringerne for den-
ne midlertidige løsning nok ville løbe op i over 400.000 kr. 
 Efterfølgende har vi kontaktet den arkitekt, som har hjulpet os 
med planerne til en ny medarbejderbygning og bedt ham om at 
se på sagen og give os et realistisk bud på, hvad der ellers kunne 
gøres - eller om et ”barberet” forslag til ny bygning vil være mulig 
at gennemføre. Vi skal nok informere om sagens udfald så hurtigt 
som muligt. Til yderligere orientering: Arbejdstilsynet har forlangt 
tilbagemelding inden 1. februar 2016, så vi og provstiet skal handle 
i en vis hast.

På baggrund af disse lidt sørgelige omstændigheder vil menigheds-
rådet ønske alle en velsignet jul og et glædeligt og godt år 2016.

Primo november 2015
Havnbjerg Menighedsråd

Gunver Øvre

Meddelelser fra menighedsrådet



 Vi har næsten afsluttet anlægget af urnegravsteder i den gamle 
del af kirkegården. Også dette arbejde håber vi at kunne færdiggø-
re hen over vinteren – hvis altså vejret tillader det.
 I skrivende stund er den første sending gran kommet og i uge 
44 påbegynder vi arbejdet med at lægge gran på gravstederne. 
Hvert år glæder vi os til dette arbejde, selvom det er mange timer 
på knæ og selvom vi har mange gravsteder, der skal dækkes. Vi 
håber, vejret er med os, så vi kan afslutte arbejdet inden 1. søndag 
i advent. 
 Hvis der nu skulle være noget i forhold til grandækningen, som 
du/I mener ikke er, som det skal være, så kontakt os endelig, så vi 
kan få kigget på det. 
 Det gælder i øvrigt i alle tilfælde. Kontakt os endelig, så vi kan 
få rettet op på det. 

Du/I kan kontakte mig på telefon: 5141 88 75.
Kim Rasmussen 

Gartnerens Eget Hjørne
Efter sommerferien har vi efter en lang og travl periode brugt ti-
den på at få ordnet de gravsteder, vi skal holde. 
 Sidst i september begyndte vi på arbejdet med at fjerne hække 
mellem gravstederne i den nordlige del af den gamle kirkegård. 
Det har rodet lidt, men når de nye hække bliver plantet, regner 
vi med, at det igen bliver pænt og ordentligt. Vi ved endnu ikke, 
hvornår de nye hække bliver plantet; det bliver nok først til foråret.  
 På skråningerne mellem de 2 afdelinger på den nye kirkegård 
er jorden renset for beplantning. Vi mangler stadig at få fjernet 
noget, men håber, vi når det hen over vinterperioden. Planen er, at 
vi til foråret sår græs, så også de områder kommer til at se pæne ud 
med tiden. Vi kan allerede nu se, at det arbejde, vi er i gang med, 
vil lysne og åbne kirkegården mere op. 
 I det nederste hjørne af den nye kirkegård har vi ligeledes fjer-
net hækkene og er påbegyndt arbejdet med at lægge grus ud. Det 
er planen, at de bevaringsværdige gravsten skal stå der, så de bliver 
mere synlige, end de er nu. De gamle og flotte gravstene fortjener 
en særlig plads. Vi glæder os til at dette arbejde bliver færdigt og 
håber, at vi kan få det klaret hen over vinterperioden. 



Gudstjeneste med 
kantate til 1. søndag 
i advent
Vi starter kirkeåret i Havnbjerg Kirke med 
en solokantate af Nicolaus Bruhns.
Nicolaus Bruhns (1665 i Svavsted – 29. 
marts 1697 i Husum) var en nord-
tysk-dansk musiker og komponist.
Bruhns blev født 1665 i Svavsted i Slesvig 
mellem Federikstad og Husum. Han vok-
sede op i en musikerfamilie, og hans far, 
Paul Bruhns den yngre, organist i Husum, 
sendte ham som 16-årig til Lübeck, hvor 
han uddannede sig bl.a. som klaverspiller, 
violinspiller og komponist.
Her kom han også i kontakt med den dan-
ske komponist Diderik Buxtehude. Deref-
ter kom han til København og blev der vi-
olinist ved Kongens hof. I marts 1689 blev 
han ansat som organist i Husum.  
Han var meget berømt i sin tid og et for-
billede for andre musikere. Vi kender i dag 
12 kantater og fire orgelværker, som alle 
hører til organisternes repertoire over hele 
verden.
„Mein Herz ist bereit” er en meget virtu-
os kantate over teksten fra salmernes bog 
57,8-12 og består af fem dele. En kantate 
er en vokalkomposition akkompagneret af 
instrumenter fx fremført af kor og orkester 
til brug ved gudstjenesten i større kirker.

Birgit Bauer, soloviolin
Keld Rysgaard, bas
Karsten Munk, orgel
Gerion Gandlau, viola da gamba
Ledelse: Christiane Wattenberg

Lion-Strik - Efterår 
2015
December 2015 
Mandag den 7. december (vi giver brød)
Tag en lille pakke med

2016
Mandag den 4. januar (tag brød med)
Mandag den 1. februar (tag brød med)
Mandag den 7. marts (tag brød med)

Alle dage kl. 14.00 – ca. 16.15 
Sognehuset Skolevej 19, Havnbjerg.
Ønsker du kørsel ring til Bodil eller 
Solveig
Bodil Rasmussen tlf. 7445 3849
Solveig Berg tlf. 7445 0670

JULEHJÆLP 
I lighed med tidligere år er der 
stillet et beløb til rådighed for 
uddeling af julehjælp.

Henvendelse til sognepræst 
Annette Sloth 

Transatlantisk krydstogt
Foredrag onsdag den 3. februar kl. 19 i 
Sognehuset, Skolevej 19.

Ta’ med Ivy og Gravers Graversen på trans-
atlantisk krydstogt til bla. Azorerne, St. 
Thomas, Colombia, Panamakanalen, Me-
xico for blot at nævne nogle af de spæn-
dende destinationer.

I forbindelse med St. Thomas fortælles der 
også om det sorte kapitel i Danmarks hi-
storie, der omhandler slavehandlen.

Menighedsrådet er vært med kaffe/te og 
småkager

Revysangaften 
onsdag den 2. marts kl. 19 i Sognehu-
set, Skolevej 19

Annette Lorenzen, sang
Frank Andersen, guitar
Ole Andersen, kontrabas
Christiane Wattenberg, klaver

Husker I de gamle revymelodier fra 1930-
50?
Husker I Kaj Normann Andersen og Liva 
Weel?
Få det genopfrisket og syng gerne med!

Der serveres kaffe/te og småkager



Gode ord og tanker …

 Vi vil både her og i de kommende numre af kir-
kebladet bringe nogle gode ord og tanker, som Mar-
tin Luther har nedskrevet. 
 Nyligt afdøde biskop ermeritus Niels Henrik 
Arendt har samlet disse udsagn.

 Det er ikke underligt, at et menneske falder. Men 
det er et under, når et menneske rejser fra et fald og 
derefter bliver stående.
 Jeg tror, at ægteskabet, også i den største armod, 
er et paradis. En ægtefælle kan man snart få sig, at 
blive ved at elske er det svære.
 Når Vorherre i dette livs skidehus har givet så 
ædle gaver som musikken, hvad vil der så ikke ske i 
det evige liv, hvor alt er fuldendt glæde.
(ja, man var altså ikke sart i sine udtalelser i 
1500-tallet)
 Dette liv er ikke fromhed, men at være på vej der-
til – ikke sundhed, men på vej til at blive sund – ikke 
være, men blive – ikke ro, men øvelse.
 At gøre fremskridt er intet andet end stadig på ny 
at begynde forfra.
 Løgnen er som en snebold: jo længere man ruller 
den, desto større bliver den. 

I 2017 den 31. oktober er det 500 
år siden, Martin Luther, augu-
stinermunk og dr. theol. blev så 
ærgerlig på den katolske kirke og 
i særdeleshed på det stigende salg 
af afladsbreve, at han tog sagen i 
egen hånd. Også herhjemme var 
der gang i handelen med aflads-
breve under mottoet: Når penge-
ne i kassen klinger, straks sjælene 
ud af Skærsilden springer. Denne 
”forretning”, var sat i værk for at 
skaffe penge til bygning af den ka-
tolske kirkes prestigeprojekt, Pe-
terskirken i Rom.
 Den klassisk skolede Martin 
Luther fandt det var for meget og 
for at få sat en stop for bl.a. aflads-
handelen, satte han et pergament 
op på kirkedøren i Wittenberg, 
hvori han i 96 teser gennemgik alle 
de for ham at se urimelige dogmer, 
som den katolske kirke holdt fast 
ved. Han ville i stedet tilbage til 
ORDET, til bibelens tekst.
 Dette opgør resulterede i, at 
han blev lyst i band af paven i 
Rom. Men Luther havde dog en 
række tilhængere, som sørgede 
for, at han fik et skjulested på bor-
gen Wartburg, og under et langt 
ophold der tog han fat på at over-
sætte Det ny Testamente fra græsk 
og latin til tysk og det skal tilføjes, 
at det blev et kernefuldt og smukt 
tysk sprog, som til i dag har sat 
normer for tysk sprog og gram-

matik. Dette store oversættelsesar-
bejde klarede han på 11 uger med 
gåsefjer og blæk, hvorefter mate-
rialet gik til tryk hos hans gode 
ven, Lucas Cranach, som både var 
bogtrykker, borgmester i Witten-
berg og dertil en helt vidunderlig 
portrætmaler. Et held var det, at 
Gutenberg et halvt århundrede 
før havde fundet på de løse typer 
af støbt bly, således at bøger kun-
ne sættes og trykkes i større antal. 
Allerede første oplag af Det ny Te-
stamente på tysk blev trykt i 3000 
eksemplarer og blev i øvrigt hur-
tigt genoptrykt. 
Det var starten på den Lu-
thersk-Evangeliske Kirke, som 
vi her i Danmark ret hurtigt fik 
indført gennem Reformationen i 
1536. Så på sæt og vis er året 1517 
også vigtigt for os her i Danmark.

Munke og Nonner
 Martin Luther havde i adskil-
lige år levet som munk og præst 
inden for den katolske kirke, med 
alt hvad det indebar: lydighed, cø-
libat og fattigdom. Efter hans op-
gør blev mange klostre nedlagt og 
både han og hans fæller inden for 
Augustinermunkene stod nu i en 
helt anden situation. Det samme 
gjorde en række nonner og såle-
des skete det, at ni nonner kom til 
Wittenberg fra et nedlagt kloster 
og bad om husly i byen. De blev 

Martin Luther – og hans berømte 96 teser på 
døren til Slotskirken i Wittenberg



Julegudstjeneste for de 
små
Der er julegudstjeneste i kirken for dagpleje-
børn og børnehavebørn den 16. december. Vi 
mødes kl. 10.
De små får fortalt med ord og figurer om Jesus-
barnets fødsel og vi synger vers fra julesalmerne.

AS

Babysalmesang
Vi er i Havnbjerg kirke atter klar til at starte et nyt 
hold babysalmesang. 
Jeg glæder mig meget til at lære jer og jeres barn 
at kende.
Vi mødes i kirken 
torsdag formiddage kl. 9.30 – ca. 10.30 i alt 6 
gange. 
Vi begynder 28. januar 2016 og slutter 10. marts.
Bagefter er der mulighed for at hygge sig i Sogne-
huset. 
Tilmelding til Christiane.   
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. 5082 8176

Christiane Wattenberg

Sammenkomst efter kirke-
tid for de vordende konfir-
mander og deres forældre
Den 24. januar afholdes det årlige arrangement 
i præstegården for konfirmanderne og deres 
familier specielt.
Den forestående konfirmation samt undervis-
ningsforløbet står på programmet, alt imens vi får 
lidt mad og hygger os sammen.

 

 

 
    
 
 

 

 

indkvarteret hos borgmester Lucas 
Cranach, for han havde plads nok, 
og så sørgede man for at få bortgif-
tet damerne til diverse gode mænd 
– selvfølgelig med deres indforståel-
se. Til sidst var der kun én tilbage, 
Catharina von Bora, født i en fattig 
adelsfamilie, som havde sendt hen-
de i kloster som barn. Hun ville ikke 
giftes med hvem som helst, men dog 
gerne med Martin Luther, som ind-
villigede i at gifte sig med hende. Det 
lyder jo ret bizart for os, men Martin 
Luther og Catharina von Bora fik et 
godt samliv og et smukt ægteskab 
med i alt 6 børn.

 Catharina var en klog og hand-
lekraftig person, som fik familiens 
økonomi bragt på fode endda så
 godt, at da Martin Luther døde, var 
han en velhavende mand. Han var 
sin kone meget hengiven og var helt 
klar over, hvor handlekraftig hun 
var. Så i sine breve kaldte han hende 
af og til Meine liebe Herr Käthe! 
 Luthers afstandtagen fra den ka-
tolske kirke og oprettelsen af den 
Luthersk-Evangeliske Kirke skete 
i løbet af årene 1520-35 i de nord-
lige tyske stater og i Skandinavien. 
Andre retninger, som fx Den Refor-
merte Kirke og de Calvinske kirke-
samfund har ligeledes haft til formål 
at finde frem til bibelens ord, så 
langt man nu kan følge dem tilbage i 
tiden.
 Dette er naturligvis en meget 
skematisk gennemgang af Luthers 
liv og virke, som indeholder mange 
andre og spændende detaljer. Men 
Luthers bibeloversættelse og hans 
salmer lever stadig – vi synger dem 
for resten ret ofte i kirken.

Gunver Øvre

En skulptur, der forestiller Catharina 
von Bora på vej ud af sin tilværelse 
som nonne og ind i et travlt liv som 
ægtemage til Martin Luther.



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

6. december kl. 14.00
2. søndag i advent
Kirkens Korshær
Ole Werth Sørensen

13. december kl. 16.00
2. søndag i advent
Julemusical
Børnekor og årets konfirmander 
medvirker
Annette Sloth

20. december kl. 10.30
4. søndag i advent
Annette Sloth

24. december kl. 14.30 og kl. 16.00
Juleaften
Karsten Munk medvirker på horn
Annette Sloth

25. december kl. 10.30
Juledag
Annette Sloth

26. december
Ingen gudstjeneste

27. december kl. 10.30
Julesøndag
Fællesgudstjeneste i Egen Kirke
Kitty Hovgaard Jensen

1. januar kl. 16.00
Nytårsdag
Annette Sloth

3. januar kl. 10.30
Helligtrekongers søndag
Annette Sloth

10. januar kl. 10.30
1. s. e. helligtrekonger
Annette Sloth

17. januar kl. 10.30
Sidste søndag i helligtre-
konger
Nordborg Sangforening 
medvirker
Annette Sloth

24. januar kl. 10.30
Septuagesima
Annette Sloth

31. januar kl. 10.30
Seksagesima
Annette Sloth

7. februar kl. 10.30
Fastelavn
Annette Sloth

14. februar kl. 10.30
1. søndag i fasten
Kitty Hovgaard Jensen

21. februar kl. 9.00
2. søndag i fasten
Kitty Hovgaard Jensen

28. februar kl. 10.30
3. søndag i fasten
Annette Sloth

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. 
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 
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. januar 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

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


