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Marts – Juli 2016 • 56. årgang

Konfirmation kommer af latin ”confirmatio”, som betyder bekræf-
telse. Det er dåben, som er i fokus. Den folkekirkelige dåb er en 
barnedåb, og det giver derfor god mening, at et ungt menneske, 
døbt som spæd, bliver bekræftet i sin dåbs nåde ved et ritual. Selv-
følgelig med et forudgående undervisningsforløb i kristendom og 
kirkegang.
Imidlertid er det vældig vigtigt at forstå ordet bekræftelse rigtigt. 
For dåben er jo i vores luthersk-evangeliske folkekirke et sakra-
mente, som ikke trænger til bekræftelse. Det står ved magt. Og det 
falmer og visner ikke over tid. I dåben lyder Vor Herres tilsagn om 
at være med os ”alle dage” som vor Frelser fra syndens og dødens 
overmagt. En bekræftelse forstået som en fornyelse af gyldighe-
den fra Vor Herres side kan derfor ikke komme på tale.
Imidlertid kan en bekræftelse også betyde, at noget bliver repe-
teret. En svag hukommelse kan således trænge til at blive frisket 
op. Eller det urolige og forvirrede hjerte kan trænge til at høre det 
ord, som erindrer om, at der rigtignok er grund til at stole på Gud. 
Sammenligner vi med forhold mellem mennesker, kan vi også her 
have behov for at få gentaget, klart og tydeligt, at vi er venner eller 
elsker hinanden. Selvom det er blevet sagt før, og vi da godt ved 
det allerede. 
Det er en sådan bekræftende tilkendegivelse af dåbens nådefulde 
virkelighed, enhver konfirmand må høre sagt til sig ved konfirma-
tionsgudstjenesten. 

Derfor er det let at forstå, at konfirmationen er en festdag. For der 
er sandelig grund til festlighed, når et ungt menneske vælger at 
møde op i kirken i det ærinde. Med forældre, faddere, familie og 
andet bagland til stede. I en vis forstand må forældrene, der i sin 
tid bar til dåb, også føle sig bekræftede! Det unge menneskes ja til 
at blive konfirmeret, bekræfter dem jo i, at det også i deres barns 
opfattelse er det bedste at være døbt.
Men ligesom bekræftelsen af dåben ikke er en betingelse for då-
bens fortsatte gyldighed, betyder konfirmandens ja til at blive 
konfirmeret i den kristne tro heller ikke en fornyelse af dåben på 
den unges eget initiativ. 
Bliver man af en eller anden grund ikke konfirmeret, står dåben 
dog ligefuldt ved magt. Dåbens gave og nåde beror alene på give-
ren, på Gud. Sådan er det jo med nåde og med gaver. Det handler 
aldrig om ”noget for noget”.
Men man kan sige, at med et ja til at blive konfirmeret i den krist-
ne tro identificerer konfirmanden sig under denne særlig gudstje-
neste som døbt. Ja, placerer sig i det billede, Gud giver den døbte 
at se sig selv i. Som Guds kære barn. 
Konfirmanderne er seriøse, og de glæder sig til det hele. Til den 
festlige højtidelighed i kirken. Til den efterfølgende fest og fami-
liesamværet. Til gaver. Og til at give den lidt gas på blå mandag. 
Der er også noget med ”de voksnes rækker”. Me-en det er nu 
stærkt åbent for fortolkning…
Afsluttende må nævnes en interessant og pudsig historisk detalje for 
Havnbjerg Kirkes konfirmander og for alle os andre, der hører til. 




Kirkelige handlinger siden sidst
Døbte
Sofie Jørgensen
Ebbe Frank Johansen
Lukas Thomsen
Noah Grønbæk Nissen
Villads Walter Søberg Møller
Alfred Emilius Petersen

Bisatte / begravede
Kaj Hansen Pallumblad
Jørn Marius Schmidt
Joan Møller Abrahamsen
Jens Christian Jensen



Med reformationen i 1536 afskaffedes konfirmationen også kaldet 
”firmelsen”. Som et led i den katolske kirkes sakramentforståelse 
var den overflødig. 
Imidlertid blev den genindført på et luthersk grundlag i 1736. 
Som kirkeskik, ikke som sakramente. Og det var den daværende 
sognepræst i Havnbjerg Kirke, Erik Pontoppidan, som af kongen 
Christian den 6. fik overdraget at udarbejde konfirmationens læ-
rebog. En såkaldt katekismusforklaring. Dertil en salmebog. Hvil-
ket var en stor ære!
Konfirmationsundervisningen og konfirmationen har dog under-
gået betragtelige forandringer siden.
Om det kan der skrives en anden gang. 

Annette Sloth

Konfirmander 
Palmesøndag den 20. marts 2016 kl. 10

 Christina Agentoft, Violvej 8
 Ditte Volter Andersen, Arnbjergvej 23 A 
 Helene Jon Christensen, Oksbølvej 34
 Emma Juhl Davidsen, Nordborgvej 19
 Lasse Hansen, Solsikkevej 5
 Lukas Hansen. Solsikkevej 5
 Morten Hansen, Parallelvej 5 
 Nicolai Hansen, Parallelvej 5
 Rebekka Holm-Petersen, Røllikevej 3
 Lasse Knudsen, Skovtoften 10
 Jeppe Vinther Kümpel, Skolevej 22
 Steffan Rosted Matthiesen, Lundenvej 21
 Jesper Brock Morsing, Orla Lehmannsvej 5, 2.th, 
 6400 Sønderborg
 Mikkel Fedders Thomsen, Skovvej 30
 Andreas Bolvig Warming, Spireavej 17

 

Tangshave
 Torsdag den 3. marts (altergang) Annette Sloth
 Torsdag den 17. marts Camilla Lauridsen
 Torsdag den 31. marts Sophie Juel
 Torsdag den 14. april (altergang) Camilla Lauridsen
 Torsdag den 28. april Annette Sloth
 Torsdag den 12. maj (altergang) Sophie Juel
 Torsdag den 26. maj Camilla Lauridsen
 Torsdag den 9. juni (altergang) Annette Sloth
 Torsdag den 23. juni Sophie Juel

 
Gudstjenesterne begynder kl. 10.30



I det nye år er der en hel ting, vi skal tage os af. Året 2015 blev af-
sluttet med et økonomisk godt resultat og vi er fortrøstningsfulde 
med hensyn til vor økonomi også i indeværende år.
Allerførst må jeg minde om, at der til september vil blive indkaldt 
til orienteringsmøde vedrørende det lovpligtige valg til menigheds-
rådet. Det vil naturligvis blive varslet i god tid, men det er samme 
dato, orienteringsmøderne holdes over alt i landet.
I de forløbne måneder har vi kommunikeret dels med vor egen arki-
tekt, Morten Hørlyck, og dels med provstiet vedrørende forbedrede 
forhold for vore ansatte. Det vil sige enten ændring af de bestående 
medarbejderfaciliteter eller bygning af et nyt hus på graverboligens 
plads. Disse diskussioner er ikke afsluttet, men det står klart, at 
Sønderborg Kommune har afslået at give tilladelse til at indrette 
lokaler til personalet i Sognehusets kælder, således som provstiets 
arkitekt først havde foreslået. Vi arbejder derfor videre med både en 
løsning A og en løsning B. Arbejdstilsynet skal inden udgangen af 
januar måned have svar fra os, således at man der ved, hvad vi har 
foretaget os og hvad der skal ske. Derfor håber vi på hurtigt svar fra 
provstiet, som nu har hele sagen liggende til behandling.
Herudover kunne vi i julemåneden glæde os dels over den pragt-
fulde kantategudstjeneste den 1. søndag i advent og dels over den 
festlige Julemusical ”Bag alle stjerner” med deltagelse af småbørn 
fra Østerlund Friskole, Nordborg Kirkes ungdomskor, Havnbjerg 
Kirkes ungdomskor samt Havnbjerg Kirkes konfirmander. De to 
organister, Karen Lawrence og Christiane Wattenberg sørgede for 
det musikalske underlag akkompagneret af orkestret: Rockband. 

Det var simpelthen en fest – og dejligt at se en fuld kirke, der livligt 
tog del i det hele.
Christiane Wattenberg har lagt et fyldigt musikprogram for de 
kommende måneder – der er rigtigt meget at glæde sig til.
Vi har netop modtaget Stiftets prisliste for vedligeholdelse m.v. af 
grave på kirkegården. Der er heldigvis ikke de store ændringer den-
ne gang – det er vi alle glade for. Taksterne står senere i bladet og vil 
altid være at finde på kirkens hjemmeside.

Februar 2016
Havnbjerg Menighedsråd
Gunver Øvre

Billeder fra generalprøven

Meddelelser fra menighedsrådet



Koncert
Skærtorsdag den 24. marts 2016 kl. 19.30        

Opførelse af det fantastiske musikstykke
”Jesu syv ord på korset” af Joseph Haydn

”Jesu syv ord på korset” er en meditativ koncert med 
fokus på fortællingen om Jesu død på korset. Koncer-
ten varer ca. 75 min og består vekselvis af musik og 
læsning af bibeltekster. Musikerne er:

Sønderjyllands Strygekvartet (fire musikere fra Søn-
derjyllands Symfoniorkester) der alle bor i Sønder-
borg, 
Birgit Bauer og Niels Mathiesen, violiner,
Johan Korsfeldt, bratsch og 
Anna Kristina Hindø, cello

Komponisten Joseph Haydn (1732 - 1809) skabte so-
nateformen og den klassiske symfoni i fire satser. Han 
indledte wienerklassicismen og komponerede over 
100 symfonier. Han skabte selv en udgave af ovenstå-
ende både for strygekvartet og orkester.
Joseph Haydn var en af wienerklassicismens vigtigste 
eksponenter sammen med Mozart og Beethoven.

Alle er velkomne!

Oversigt over gudstjenester hvor 
kor og/eller musikere medvirker:
6. marts 
E Søngkor og Chris Schmidt/guitar
I koret synger 22 sangglade kvinder. Vi øver hver anden 
torsdag fra kl. 19 til kl. 20.30 i Oksbøl Friskole. Næste 
øvedatoer: 10.3., 31.3., 14.4., 28.4. og 12.5. Ledelse: Christi-
ane Wattenberg. Har du ikke lyst til at synge med?

20. marts Konfirmation
Karsten Munk/horn. Karsten er kendt som organist, men 
har i mange år spillet som hornist i Livgardens musikkorps 
i København.  Vi hørte ham sidst ved gudstjenesterne jule-
aften 2015.

3. april - Guldkonfirmation
Lokal Strygekvartet med Hans Poulsen medvirker. Et gen-
syn med gamle venner!

17. april Liturgisk gudstjeneste
Nordborg Gospelkor under ledelse af Berit Falster-Hansen.

16. maj 2. pinsedag - Friluftsgudstjeneste
på plænen ved Sognehuset
”De nordalsiske organister” i samarbejde. 
Medvirkende: 
Sebastian Clasen/ harmonika, 
Christiane Wattenberg/ blokfløjte 
Karen Lawrence/ klaver, 
Ole Andersen/ bas



Revysangaften
Onsdag den 2. marts kl. 19 i Sognehuset, 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

Friluftsgudstjeneste den 16. maj kl. 14.00
2. pinsedag på Sognehusets plæne
 
De to foregående år har der været fællesgudstjeneste i det 
fri for de nordalsiske kirker. I år er det os fra Havnbjerg 
Kirke, som står for arrangementet. Sognepræsterne på 
Nordals og ”De fem nordalsiske organister” medvirker.
Efter gudstjenesten kan der købes kaffe/te og kage.

Vi håber på godt vejr og stort fremmøde.

Kirkebil

Der er transporthjælp til kirken for pensionister og gang-
besværede. Taxiordningen gælder hver søndag og
fungerer således, at den/de, der ønsker kørsel, selv skal
bestille kørslen ved Centrum Taxi på telefon 73 45 03 00 
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

Lions-strik - forår 2016
Mandag den 7. marts (tag brød med)
Mandag den 4. april (tag brød med)
Mandag den 2. maj (vi giver brød)
Alle dage kl. 14.00 - ca. 16.15
Alle dage kl. 14.00 - ca. 16.15
Sognehuset Skolevej 19, Havnbjerg

Vi holder pause i sommermånederne 
og begynder igen mandag den 5. september.
Vi er stadig glade for at modtage garn.

Ønsker du kørsel ring til Bodil eller Solveig
Bodil Rasmussen tlf. 7445 3849
Solveig Berg tlf. 2670 9670

Guldkonfirmation søndag den 3. april
Den 3. april fejrer konfirmanderne fra 1966 deres 50 års-jubi-
læum.

I 1966 blev der afholdt både forårs- og efterårskonfirmationer. 
Den 3. april i år samles man, så mange som muligt, til guldkon-
firmation i Havnbjerg Kirke. Guldkonfirmationen er en rigtig 
dejlig tradition. Jubilarerne indleder med morgenkaffe i Sog-
nehuset, hvor menighedsrådet er vært. Derefter er der kirke-
gang og endelig samles vi i præstegården, hvor snakken plejer 
at gå livligt under opfriskning af gamle minder.

Søndagsgudstjenesten er offentlig og for alle, og det er dejligt, 
når også andre fra sognet bidrager og møder op i kirken. Der 
medvirker en strygekvartet ved gudstjenesten.



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 2016 Årlig regning
inkl. moms 

Legataftale 
Fredningsperiode 30 år

Gravsted med 
1 kistegravplads

Vedligeholdelse
Partiel grandækning

696 kr.           
396 kr.

20.880 kr. 
11.880 kr.

Gravsted med 
2 kistegravplads

Vedligeholdelse
Partiel grandækning

927 kr.
 531 kr.

27.810 kr.
15.930 kr.

Gravsted med 
3 kistegravplads

Vedligeholdelse
Partiel grandækning

  1.146 kr.
 645 kr.

34.380 kr.
19.350 kr.

Gravsted med 
4 kistegravplads

Vedligeholdelse
Partiel grandækning

1.322 kr.
760 kr.

39.660 kr.
22.800 kr.

Pr. ekstra 
kistegravplads

Vedligeholdelse
Partiel grandækning

157 kr.
92 kr.

4.710 kr. 
2.760 kr.

Børnegravplads Vedligeholdelse
Partiel grandækning

562 kr.
313 kr.

16.860 kr.
 9.390 kr.

  Gravfred 10 år Legat 10 år

Urnegrav 
2 urnepladser

Vedligeholdelse
Partiel grandækning

562 kr.
313 kr.

5.620 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 435,00 kr. inkl. moms.

Vedligeholdelse af gravsteder

Årlig regning inkl. moms

1 kisteplads 396 kr.

2 kistepladser 531 kr.

3 kistepladser 645 kr.

4 kistepladser 760 kr.

Pr. ekstra kistegravplads 92 kr.

Børnegravplads 313 kr.

Urnegrav 2 pladser 313 kr.



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: 2016

Pris Tilskud Folkekirke-
medlemmer

Begravelse  
- voksengrav 4.162 kr. 4.162 kr.

Dobbelt 
dybde 6.243 kr. 6.243 kr.

Begravelse 
- barnegrav 1.040 kr. 1.040 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)  374 kr. 11.220 kr.

Urne i plæne med plade (2 pladser)  613 kr. 6130 kr.

Erhvervelse af gravsted Fornyelse Hækklipning 

Gravsteder Første 
fredningsperiode

Tilskud til medlem-
mer af Folkekirken

Pr. år 
efterfølgende

Pr. år 
(inkl. moms)

1 kistegravplads 11.132 kr. 11.132 kr. 125 kr. 115 kr.
2 kistegravpladser 21.225 kr. 21.225 kr. 244 kr. 138 kr.
3 kistegravpladser   30.069 kr. 30.069 kr. 369 kr. 159 kr.
4 kistegravpladser 37.870 kr. 37.870 kr. 488 kr. 180 kr.
Pr. ekstra kistegravplads 7.804 kr. 7.804 kr. 125 kr. 21 kr.
Børnegravplads 4.995 kr. 4.995 kr. 92 kr. 115 kr.
Urnegrav, 2 pladser 4.995 kr. 4.995 kr. 92 kr. 115 kr.
Urneplads i fællesgrav 2.496 kr. 2.496 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.
1 urnegravplads 31 kr.



Gudstjenester Adresser
6. marts kl.10.30
Midfaste
Annette Sloth

13. marts kl.10.30
Mariæ bebudelses dag
Annette Sloth

20. marts kl. 10.00
Palmesøndag
Konfirmation
Annette Sloth

24. marts kl. 10.30
Skærtorsdag
Kitty Hovgaard Jensen

25. marts kl. 10.30
Langfredag
Liturgisk gudstjeneste
Annette Sloth

27. marts kl. 10.30 
Påskedag
Annette Sloth

28. marts kl. 10.30 
2. påskedag
Annette Sloth

3. april kl.10.30
1. s. e. påske
Guldkonfirmation
Annette Sloth

10. april kl. 10.30
2. s. e. påske
Annette Sloth

17. april kl.10.30
3. s. e. påske
Liturgiusk gudstjeneste 
med gospelkor.
Annette Sloth

Bededag
Ingen gudstjeneste

24. april kl. 19.00
4. s. e. påske
Sophie Juel

1. maj kl. 10.30
5. s. e. påske
Annette Sloth

5. maj kl. 9.00
Kr. himmelfarts dag
Mai-Britt Knudsen

8. maj kl. 9.00
6. s. e. påske
Kitty Hovgaard Jensen

15. maj kl. 10.30
Pinsedag
Annette Sloth

16. maj kl. 14.00
2. pinsedag
Friluftgudstjeneste på 
plænen ved Sognehuset 
fælles for de nordalsiske 
kirker 

22. maj kl. 10.30
Trinitatis 
Annette Sloth

29. maj kl. 10.30
1. s. e. trinitatis
Annette Sloth

5. juni kl. 10.30
2. s. e. trinitatis
Annette Sloth

12. juni kl. 10.30
3. s. e. trinitatis
Annette Sloth

19. juni kl. 10.30
4. s. e. trinitatis
Annette Sloth

26. juni og 3. juli
Ingen gudstjeneste
Der henvises til kirkerne
I Nordborg, Oksbøl og 
Svenstrup

10. juli kl. 19.00 
7. s. e. trinitatis
Sophie Juel

17. juli kl. 9.00
8. s. e. trinitatis
Sophie Juel

24. juli kl. 10.30
9. s. e. trinitatis
Annette Sloth

31. juli kl. 10.30
10. s. e. trinitatis
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 medio juni måned

Søndag den 13. marts har Ensted sogn udflugt, og deltagerne vil være blandt 
kirkegængerne under vores højmesse i Havnbjerg. Det glæder vi os til. Ensted Kirke 
og Havnbjerg Kirke har jo altertavlemotiv fælles: Jesu bøn i Getsemane Have. Ensted 
Kirkes altertavle er en kopi af Havnbjergs.

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 hjemmesiden
1-2 uger før udbringningen


