
Kirkeblad for 
Havnbjerg Sogn

”Et par ord til en begyndelse!” 

Marts - Maj 2017 • 57. årgang

Når du, kære læser, fornøjer dig med disse ord, har jeg været 
præst i Havnbjerg i velsagtens 1½ måneds tid. Jeg har haft dåb, 
vielse og bisættelser.
 Jeg har haft travlt – med præstetjenesten og med at tømme flyt-
tekasser. (Dem er der mange af!) 
Som præst er min arbejdsplads et sogn (Havnbjerg) og nogle 
huse (Havnbjerg kirke, præstegården og måske dit hjem, hvis 
du inviterer mig indenfor) og i det hele taget alle de berørings-
flader, du og jeg får, når nu livet leves i lyst og nød. 
Jeg glæder mig til at møde dig og dine i kirke og hjem og håber, 
at jeg kan tjene dig med det, jeg skal. 

Og husk kirken. Hun er som din gamle mor. Hold af hende, 
som hun er. Med de særheder, hun nu har. Se på hende med 
kærlighed. Ja, elsk din kirke – og din mor. 
Kirken er Guds hus, eller som det hedder i en moderne salme 
om kirken (nr. 331): I kirken holder Helligånden ”åbent hus for 
både høj og lav.” 
Åbent hus! Så godt et tilbud har du hver søndag. 

Bedste hilsner
Robert Landeværn Ryholt, sognepræst i Havnbjerg
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Kirkelige handlinger siden sidst
Døbte:
Mikkel Kruse Krossá
Caya Ehrhorn Nørskov

Viede:
June Vibeke Holmquist og Lasse Hansen

Begravede og bisatte:
Erik Nørskov Jensen
Michael Morsing
Mary Madsen
Anna Margrethe Lynge
Karen Bredahl
Erik Nørlem-Jakobsen

Den 14. november 2016 blev 
jeg valgt til ny formand for 
menighedsrådet efter Gunver 
Øvre, som har været valgt til 
posten i de sidste 16 år.
Jeg har været medlem af me-
nighedsrådet siden marts 1990, 
hvor jeg kom med som supple-
ant for afdøde Andreas Otzen, 
som havde været med i menig-
hedsrådet i mange år.
Jeg har i alle årene været for-
mand for kirkegårdsudval-
get og samtidig været med til 
mange ændringer i og omkring 
Havnbjerg Kirke i den forløbne 
periode.
Jeg er født i Vendsyssel i 1951 
og har boet i Lavensby siden 
1970 og i samme periode arbej-
det på Danfoss i 46 år som spe-
cialarbejder. Jeg blev gift med 

Anne Marie i 1974 og vi har fire 
børn og otte børnebørn.
Arbejdet som formand har æn-
dret sig meget siden 1990, hvor 
vi jo kun havde postvæsenet 
og telefon som budbringer og 
stort set klarede de forskellige 
opgaver på møderne.
I dag foregår kommunikatio-
nen for størstedelens vedkom-
mende via mail og det medfø-
rer jo en forventning om meget 
hurtige beslutninger i nogle 
situationer.
Jeg ser frem til et godt samar-
bejde med såvel menigheds-
rådet som medarbejderne i de 
kommende år.

Preben V. Jensen, formand


 

Tangshave
Torsdag den 2. marts  Camilla S. Lauridsen   
    (altergang)

Torsdag den 16. marts  Camilla S. Lauridsen

Torsdag den 30. marts  Robert Ryholt

Torsdag den 27. april     Heidi Sørensen Freund   

Torsdag den 11. maj    Robert Ryholt 

Gudstjenesterne begynder kl. 10.30

Menighedsrådets nye formand
500 års Reformationsjubilæum

Musik fra Luthers tid
Søndag den 19.marts kl.16.00 

Havnbjerg Kirke

Ensemble Aeolos:
Ingo Voelkner - skalmeje, blokfløjte
Regine Häußler - pommer, blokfløjte
Juraj Korec - pommer, dulcian
Jens Bauer - basun  
samt korprojekt 
Jara Hemmet, Christiane Wattenberg – sopran
Solvejg Plougsgaard, Hanna Wattenberg – alt
Helge Plougsgaard, Christian Bruun – tenor
Johan Korsfeld, Keld Rysgaard - bas

musicerer Luthers sange 

Gratis entré
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Den 13. september sidste år afholdt vi orienteringsmøde med 
henblik på de kommende fire år. Som nævnt i sidste nummer 
af kirkebladet blev der valgt to nye medlemmer til afløsning 
af vores formand gennem de sidste 16 år Gunver Øvre og for-
mand for præstegårdsudvalget Arne Madsen.
Det nye menighedsråd var samlet første gang den 14. novem-
ber, hvor den egentlige konstituering fandt sted. Her kan du 
læse, hvordan det nye menighedsråd har fordelt opgaverne:
Formand: Preben V. Jensen
Næstformand og kasserer: Hans Jørgen Jacobsen
Kirkeværge: Christen Matthiesen
Sekretær: Margot Munk Jacobsen
Kontaktperson: Andreas A. Schmidt
Bygningssagkyndige: Steen Andersen og Helge Frederiksen
Formand for bygningsudvalg: Helge Frederiksen
Formand for kirkeudvalget: Margot Munk Jacobsen
Formand for kirkegårdsudvalget: Andreas A. Schmidt
Formand for præstegårdsudvalget: Hans E. Jørgensen
Formand for sognehuset: Margot Munk Jacobsen
Kirkeblad og hjemmeside: Margot Munk Jacobsen og Hans 
Jørgen Jacobsen

Menighedsrådsmøder
Der er aftalt følgende datoer for 2017:
28. februar, 28. marts, 25. april, 30. maj, 27. juni, 29. august, 26. 
september, 31. oktober og 28. november.

Præstegården
Gennem det meste af efteråret har Havnbjerg Præstegård været 
igennem en grundig renovering for at stå klar til modtagelse 
af vores nye præstefamilie, som allerede flyttede ind med de 
første ting den 1. januar i det nye år.
Flere af områdets håndværkere har ydet en ihærdig indsats, så 
vi kunne være færdig helt nøjagtig den 21. december.
Haven og gårdspladsen har også været igennem en udtynding 
af buske og træer og resultatet kan nydes fra især Nordborgvej.

Ny præst
I starten af december blev der afholdt prøveprædiken og den 

5. december besluttede menighedsrådet i enighed, at vores nye 
præst skulle være Robert Landeværn Ryholt.
Der blev afholdt gudstjeneste med indsættelse af Robert Ryholt 
den 15. januar og der mødte omkring 200 borgere op i kirken 
for at være med til indsættelsen, som blev foretaget af provst 
Anne Margrethe Hvas.
Vores nye præst Robert Ryholt kommer fra et embede de sidste 
15 år i Tostrup Roum Sogne i Viborg Stift. Du kan læse mere 
om Robert og hans familie på Havnbjerg Kirkes hjemmeside, 
hvor der også er en række fotos fra den store dag.

Kirkegården
Menighedsrådet har igennem en årrække arbejdet med at få 
betingelserne på plads, så vi kan bygge et nyt mandskabshus 
til kirkens medarbejdere. Sidste år i januar måned fjernede vi 
vores gamle graverbolig, som siden 1900 har ligget umiddel-
bart nord for kirken og det er planen, at det nye mandskabshus 
skal opføres her. Området bliver forhåbentlig i løbet af 2017 
omdannet til en byggeplads, så vi senere kan få fjernet vores 
gamle mandskabshus fra 1968, som ligger sydvest for kirken på 
en opfyldt grund. På lidt længere sigt får vi så en meget bedre 
udsigt ved indgangspartiet og hovedtrappen vest for kirken.

Havnbjerg Menighedsråd
Preben V. Jensen 

Meddelelser fra menighedsrådet
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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

ministeriet, at priserne for pasning af 
gravsteder var for lave og at vi skulle 
foretage en justering.
Resultatet blev bl.a., at ønskerne om ki-
stebegravelser blev ændret til urnebe-
gravelser i stor stil og i dag sker hoved-
parten af afsked med afdøde i form af en 
bisættelse.
Den udvikling har meget hurtigt med-
ført, at vi nu har en del ledige pladser på 
den gamle kirkegård og som følge der-
af traf menighedsrådet den 25. oktober 
2016 følgende beslutning:

Nye begravelser/bisættelser skal frem-
over finde sted på den gamle del af 
kirkegården. Det betyder, at der kun 
kan foretages begravelser/bisættelser 
i afdelingerne A, B og E i eksisterende 
familiegrave.

Havnbjerg Menighedsråd
Preben V. Jensen

Havnbjerg Sogn gennemgik i 50erne og 
60erne en udvikling, hvor der først og 
fremmest var en befolkningstilvækst, 
som medførte nybyggeri flere steder af 
boligblokke og også mange nye parcel-
huse.
Det var naturligvis udviklingen på Dan-
foss, som i den nævnte periode vokse-
de fra ca. 200 medarbejdere ved krigens 
slutning og til omkring 5.000 medarbej-
dere i 60erne.
En sådan udvikling medførte naturlig-
vis ændringer i det bestående mange 
steder. Der kom flere butikker, der blev 
lavet nye veje og andre veje blev udvidet, 
der blev bygget nye skoler og der blev 
ligesom mange andre steder i Danmark 
også opført nye plejehjem til samfundets 
ældre borgere.
Menighedsrådet i Havnbjerg var også 
nødsaget til at udvide kirkegården, idet 
den gamle kirkegård ikke ville være til-
strækkelig med den store befolkningstil-
vækst.
Den udvidede kirkegård beliggende syd-
øst for kirken blev indviet i 1966 og taget 
i brug i starten af 70erne og i dag er de 
fleste af de nye gravpladser taget i brug.
Omkring 2005-06 begyndte vi endda i 
menighedsrådet at kigge på yderligere 
udvidelse i området op imod Havnbjerg 
Mølle.
Finanskrisen i efteråret 2008 fik imid-
lertid menighedsrådet på andre tanker, 
idet vi jo alle kunne følge den affolkning, 
som naturligt blev en følge af finanskri-
sen og planerne om yderligere gravplad-
ser blev lagt i skuffen.
Næsten samtidig kom meldingerne fra 

Ændringer på kirkegården Aeolos og 
Projektkoret

Ensemblet blev dannet i 1999, hvor 5 
unge musikere mødte hinanden ved 
et studium i Leipzig. Medlemmerne 
er desuden også uddannet på kon-
servatorier i Dresden, Hamburg og 
Trossingen med særligt hensyn til 
Renaissance-  og Barokmusik.

Aeolos spiller på instrumenter som 
blev bygget efter historiske origi-
nalinstrumenter, delvis sjældent 
hørte som pommer og dulcian (rør-
bladinstrumenter, som senere har 
udviklet sig til obo og fagot). Koncer-
ter førte Aeolos til forskellige spille-
steder i ind- og udland, fx i Tyskland, 
Belgien, Holland, Schweiz, Sverige 
og Østrig. Vi søger at opnå så origi-
nale interpretationer  som muligt og 
lægger derfor særlig vægt på impro-
visation, så musikken bliver livlig og 
spontan.

Ved siden af egne koncerter spiller 
medlemmerne også med kendte en-
sembler som Freiburger Barockor-
chester, Concerto Köln og Akademie 
für Alte Musik, Berlin.

Koret består af ambitiøse korsangere 
i Sønderborg Provsti.
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Lions Strik
Forår og Sommer 2017

Mandag den 6. marts (tag brød med)
Mandag den 3. april (tag brød med)
Mandag den 1. maj (vi giver brød)

Start efter sommerferien 
Mandag den 11. september

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

Ønskes der hjælp til kørsel ring til 
Inge eller Elly
 
Inge Kjærsgaard Jensen tlf. 24 65 82 14
Elly Hansen  tlf. 61 67 09 81

Litteraturkredsen
Vi mødes onsdag den 22. marts 2017  kl. 
15.00 i Sognehuset, Skolevej 19 i Havn-
bjerg. Der holdes møde en gang om må-
neden – altid på en onsdag, og den næste 
dato aftales hver gang. Vi får 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. 7545 
0738 eller på mail: oevre@danbonet.dk

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 mødes onsdag den 1. marts i Sognehu-
set, hvor vi i anledning af reformationen 
har Luthers sange i fokus.

Gunver og Christiane

Kalender
Sangcafé
1. marts kl. 10.30-11.30
En time, hvor Luthers sange er i fokus

19. marts kl. 16.00
Koncert med musik fra reformationstiden 
Aeolos ensemble og et kor sammensat til 
lejligheden medvirker. 
Se nærmere omtale på side 2 og 4.

2. april kl. 10.30 Æ Søngkor medvirker 

9. april kl. 9.30 Konfirmation
Trio ”Tribato” medvirker:
Caroline Cornelius Hansen, violin
Jens Bendix Nielsen, violin. Jens er selv 
konfirmeret i Havnbjerg Kirke
Felix Girard Madsen, cello - 
De er alle MKG elever i Sønderborg Mu-
sikskole

Babysalmesang i 
Havnbjerg Kirke
Vintersæsonens babysalmesang er afslut-
tet den 2. marts, men et nyt hold begyn-
der til efteråret. Nærmere omtale kommer 
med i sommerudgaven af kirkebladet.

Er du glad for at synge? Kom og vær med!

Vi mødes om tirsdagen kl. 15.30 - 16.30
i Sognehuset ved kirken – Skolevej 19, 
Havnbjerg og lærer vore stemmer og nye 
sange at kende

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

Skærtorsdag
Mange steder i landet er der fællesspis-
ning som optakt til påskedagene netop 
denne aften og det vil vi gerne prøve at 
indføre i Havnbjerg.
 
Derfor inviterer vil til fællesspisning i 
Sognehuset efter gudstjenesten.
 
Der serveres den traditionelle Skærtors-
dagsmenu, nemlig lammekølle med alt 
tilbehør. Det koster 100 kr. pr. voksen, 
mens børn under 14 er gratis.
 
Tilmelding kan ske til Robert Ryholt  
eller Margot Munk Jacobsen telefonisk el- 
ler pr. mail senest den 8. april.
Se nærmere oplysninger på bladets bag-
side.

 

 

 
    
 
 

 

 

Aeolos og 
Projektkoret

13. april kl. 17.00 Skærtorsdag 
Klezmer musik Stine Möglich medvirker
Fællesspisning i Sognehuset, se omtalen 
her på siden.

23. april kl. 10.30 
Guldkonfirmation i forbindelse med høj-
messen. Nordborg Sangforening under 
ledelse af Hans Pors Simonsen medvirker 

30. april kl. 10.30 
Guldkonfirmation
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Det er op til gravstedsindehaveren at beslutte, hvem der skal passe gravstedet, med und-
tagelse af de afdelinger, hvor der er obligatorisk vedligeholdelse.
Hvis kirkegården skal vedligeholde gravstedet kan der vælges mellem en årlig afregning 
eller en flerårig aftale (en såkaldt ”legataftale”):

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

Vedligeholdelse: 
Omfatter almindelig renholdelse af gravstedet.

Tegning af legataftale: 
Der kan tegnes en flerårig aftale for vedligeholdelse, grandækning mv. af gravsteder.
Prisen herfor fastsættes som ”årlig regning” 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.

Havnbjerg kirkegård 2017 Årlig regning
inkl. moms 

Legataftale 
Fredningsperiode 30 år

Gravsted med 
1 kistegravplads

Vedligeholdelse
Partiel grandækning

698 kr.
397 kr.

20.940 kr.
11.910 kr.

Gravsted med 
2 kistegravplads

Vedligeholdelse
Partiel grandækning

928 kr.
532 kr.

27.840 kr.
15.960 kr.

Gravsted med 
3 kistegravplads

Vedligeholdelse
Partiel grandækning

1.148 kr.
647 kr.

34.440 kr.
19.410 kr.

Gravsted med 
4 kistegravplads

Vedligeholdelse
Partiel grandækning

1.324 kr.
761 kr.

39.720 kr.
22.830 kr.

Pr. ekstra 
kistegravplads

Vedligeholdelse
Partiel grandækning

157 kr.
93 kr.

4.710 kr. 
2.790 kr.

Børnegravplads Vedligeholdelse
Partiel grandækning

563 kr.
313 kr.

16.890 kr.
 9.390 kr.

  Gravfred 10 år Legat 10 år

Urnegrav 
2 urnepladser

Vedligeholdelse
Partiel grandækning

563 kr.
313 kr.

5.630 kr.
3.130 kr.

Grandækning:

Partiel grandækning:
En lille dekoration samt en delvis pynt-
ning/dækning af mindre end 50% af grav-
stedet:

Andre ydelser:
· Ydelser, der ikke fremgår af denne 
 takstoversigt, betales efter aftale.
· Retablering af gravstedet efter en 
 begravelse/bisættelse påhviler 
 gravstedsindehaver.

Timeløn:
For anlæg af gravsteder og andre opgaver, 
udført efter regning, beregnes en timeløn 
på 438,05 kr. inkl. moms.

Vedligeholdelse af gravsteder

Årlig regning inkl. moms

1 kisteplads 397 kr.

2 kistepladser 532 kr.

3 kistepladser 647 kr.

4 kistepladser 761 kr.

Pr. ekstra kistegravplads 93 kr.

Børnegravplads 313 kr.

Urnegrav 2 pladser 313 kr.
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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 udløb, ske på et åremål, dog min. 5 år.
For erhvervelse og fornyelse skal der ikke erlægges moms.

Omkostninger ved 
bisættelse/begravelse
Nedennævnte ydelser er momsfrie.

Erhvervelse og fornyelse af gravsted: 2017

Pris Tilskud Folkekirke-
medlemmer

Begravelse  
- voksengrav 4.170 kr. 4.170 kr.

Dobbelt 
dybde 6.256 kr. 6.256 kr.

Begravelse 
- barnegrav 1.042 kr. 1.042 kr.

Urne-
nedsættelse 800 kr. 800 kr.

Pyntning 
af kirken Efter regning Efter regning

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

Pr. år 10 år 30 år

Urne i plæne (fællesgrav)  308 kr. 3.080 kr.

Kiste i plæne (fællesgrav) 1 plads  333 kr.    9.990 kr.

Kiste i plæne med plade ( 1 plads)  375 kr. 11.250 kr.

Urne i plæne med plade (2 pladser)  614 kr. 6140 kr.

Erhvervelse af gravsted Fornyelse Hækklipning 

Gravsteder Første 
fredningsperiode

Tilskud til medlem-
mer af Folkekirken

Pr. år 
efterfølgende

Pr. år 
(inkl. moms)

1 kistegravplads 11.155 kr. 11.155 kr. 125 kr. 115 kr.
2 kistegravpladser 21.267 kr. 21.267 kr. 245 kr. 138 kr.
3 kistegravpladser 30.129 kr. 30.129 kr. 370 kr. 159 kr.
4 kistegravpladser 37.946 kr. 37.946 kr. 489 kr. 180 kr.
Pr. ekstra kistegravplads 7.819 kr. 7.819 kr. 125 kr. 21 kr.
Børnegravplads 5.005 kr. 5.005 kr. 93 kr. 115 kr.
Urnegrav, 2 pladser 5.005 kr. 5.005 kr. 93 kr. 115 kr.
Urneplads i fællesgrav 2.501kr. 2.501 kr.

Obligatoriske ydelser vedr. hæk og indramning:
Der skal betales for hækklip og hækvedligeholdelse samt 
for indramning af gravpladsen i fredningsperioden.

Hækklip & hækvedligehold: 
1 kistegravplads 115 kr.
2 kistegravpladser  138 kr.
3 kistegravpladser 159 kr.
4 kistegravpladser 180 kr.
Barnegravplads 115 kr.
Urnegravplads 115 kr. 

Hækklip bag hæk kiste  27 kr.
Hækklip bag hæk ekstra plads kiste 27 kr.
Hækklip & hækvedligehold urnegrav 50% 27 kr.
Vedligehold af indramning 1 kisteplads  54 kr.
pr. ekstra kisteplads  25 kr.
pr. 1 urnegravplads 31 kr.
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Gudstjenester Adresser
5. marts kl. 10.30
1. søndag i fasten
Kitty Hovgaard 

12. marts kl. 10.30
Mariæ bebudelses dag
Robert Ryholt

19. marts kl. 10.30
3. søndag i fasten
Robert Ryholt

26. marts kl. 10.30
Midfaste
(Sommertid begynder)
Robert Ryholt
 
2. april kl. 10.30
Mariæ bebudelse
Robert Ryholt
Æ Søngkor medvirker

9. april kl. 9.30
Palmesøndag
Konfirmation
Robert Ryholt
Trio Tribato medvirker

13. april kl. 17.00
Skærtorsdag
Robert Ryholt 
Kletzmermusik ved Stine 
Möglich. Fællesspisning i 
Sognehuset. Se nærmere omtale 
inde i bladet 

14. april kl. 15.00
Langfredag
Robert Ryholt 

16 april kl. 10.30
Påskesøndag
Robert Ryholt

17. april kl. 10.30
2. påskedag
Robert Ryholt

23. april kl. 10.30
1. s.e. påske
Guldkonfirmation
Nordborg Sangforening med-
virker

30. april kl. 10.30
2. s.e. påske
Guldkonfirmation

7. maj kl. 10.30
3. s.e. påske
Robert Ryholt

12. maj kl. 19.00
St. Bededag
Robert Ryholt  

14. maj kl. 10.30
4. s. e. påske
Der henvises til Egen Kirke

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

28. maj kl. 10.30
6. s.e. påske
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: 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.

Menighedsrådets formand: Preben V. Jensen, Arnbjergvej 11, Lavensby, 6430 Nordborg
Tlf. 7445 4549, E-mail: pvjam@live.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:
Helge Frederiksen, Margot Munk Jacobsen, 
Hans Jørgensen, Andreas Schmidt

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

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

Deadline for næste kirkeblad er 20. april 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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