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”Herren, stærk og vældig”
”Løft jeres hoveder, I porte, løft jer, I ældgamle døre, så
ærens konge kan komme ind. Hvem er ærens konge? Det er
Herren, stærk og vældig. Herren, vældig i krig”.
Sådan hedder det i Salme 24. På trods af de barske ord om
hærføreren, der kommer, fortæller evangeliet ikke om en rå,
voldelig kriger, men om en mand på et æsel. Jesus hersker
ikke ved vold, men ved ydmyg kærlighed og selvhengivelse.
I år prøver vi 1. søndag i advent at fejre ”de ni læsninger”:
En gudstjeneste, der med sang og musik og bibellæsninger
forbereder sjæl og sind til julen. Gudstjenesten i Havnbjerg
kirke er kl. 10.30.
2. søndag i advent kl. 14.00 byder på Lucia-gudstjeneste
med Havnbjergs kirkekor. Det er også dagen, hvor Kirkens
Korshær og Havnbjerg-Spejderne er særligt inviteret.
I en salme til netop anden søndag i advent synger vi: ”Befriet
blir vi for hver eneste fjende, selv fjenden, der har vore hjerter
besat.” Mange mennesker kan nok nikke genkendende til det:
At vore hjerter er besat eller i det mindste: belejret. Af sorger,
bekymringer, angst.

Julen fortæller os, at Gud kommer os nær i det lave, i det
dybe. Det vil sige: Når vi ligger ned. Når mørke og fortvivlelse hersker. 3. søndag i advent hører vi kl. 10.30 i kirken,
at Johannes Døber i fængslet trøstes og opmuntres bare ved
at høre om Jesu gode gerninger: at ”blinde ser, og lamme
går, døve hører, døde står op, og evangeliet forkyndes for
fattige.” Det er også dagen, hvor Havnbjerg kirke får besøg
af Nordborg Sangforening, og de kan også opmuntre med
dejlig sang. Tak for det!
4. søndag i advent – i år: Lillejuleaften kl. 10.30 – hører vi
om endnu en bibelsk tugthuskandidat. Apostlen Paulus sad
også i fængsel – ligesom Johannes Døber. Paulus’ forbrydelse var hårrejsende: Han havde dristet sig til at prædike Jesus
som korsfæstet og opstanden.
Nu tåler rumænske fængsler efter sigende ikke så godt sammenligning med danske fængsler. Til gengæld tåler romerske
fængsler fra 1. århundrede og romersk straffelov heller ikke
sammenligning med rumænske, men selv under de triste og dystre forhold siger Paulus: ”Glæd jer altid i Herren. Jeg siger atter:
Glæd jer! Herren er nær!”

Sandt nok, for nu kommer Juleaften! Jule-evangeliet om
Guds og Marias Søn, så kuldskær og fin. Vi samles for at
høre Ordet om ”den spæde almægtige Gud”. Hjemme igen
sidder vi Juleaften nok helst med dem, vi har kær, eller vore
tanker går til dem, vi savner, fordi vi har mistet dem, eller
fordi de er langt borte. Vi synger vore kære julesalmer. Og
hvilken skat har vi ikke i dem!
I kirken Juledag (kl. 10.30) fortæller en jublende glad profet
Esajas os om ”det barn, som er født os”, om ”den Søn, som er
os givet.” Og ”englene små” synger med!
Kristendommens grundtone er alle dage glæde og alvor.
Glædelig alvor. Alvorlig glæde.
Som Grundtvig skrev i en prædiken til 2. Juledag: ”Korset
over Krybben og Kronen over Korset.”
Altså: Krybbebarnet fødtes på særlig måde for at lide og dø og
siden opstå i sin herlighed. Til evigt håb for os.

Derfor er kristendom noget, som må fortælles og synges ud.
Sådan er det altid, men altså aldrig uden alvor, aldrig i ”lalleglæde”. Slet ikke 2. Juledag, hvor man hører om den første martyr
Sankt Stefan, der blev slået ihjel, fordi hans glæde blev for stor. I
al nød og fare må Gud værne os. 2. juledag må de gode folk fra
Havnbjerg besøge Egen (kl. 10.30) eller Nordborg (kl. 14.00).
Nytårsdag sover vi længe og går først i kirke kl. 14.00 – og
da hører vi om den frihed, som troen på Jesus giver. En frihed, som ikke kan findes noget andet sted.
Og Herren, vældig og stærk; vor Herre, vældig i krig - Han er
med os alle dage.” Også i det nye år.
Glædelig Jul og Godt Nytår!
Robert Ryholt

Nyt fra menighedsrådet
Reparation af kirkens tårn
I løbet af september har der været et større reparationsarbejde
på kirkens tårn. Hele tårntaget består af egetræsspåner, som
monteres så halvdelen af spånen dækker den næste osv. Vejr og
vind tærer dog meget på disse spåner og derfor skal der løbende
ske udskiftning. Det arbejde tager murer Steen Andersen sig af,
samtidig med at tårnet bliver tjæret hvert tredje år.
Næste tjæring finder sted i 2019 og derfor skulle der skiftes
spåner nu, hvor der var et større område på den nederste del af
tårnet, der trængte til det.
Fjernelse af mandskabshus
Et af formålene med at bygge et nyt mandskabshus nord for kirken var at få fjernet det gamle, som ligger sydvest for kirken. Det
gamle mandskabshus er bygget i 1968 med fladt tag og trængte
efterhånden til en større renovering, som ville blive alt for dyr.
Vi er i gang med at undersøge, hvilke materialer der er blevet
anvendt i det 50 år gamle mandskabshus, så vi kan få det sorteret
ordentligt, når det rives ned. Med tiden skulle vi så få en helt
anderledes pæn udsigt over området, når vi benytter trappen op
til kirken.
Kirkegården
Menighedsrådet har besluttet at udskifte alle hække på den gamle
kirkegård over en fem-årig periode og første afsnit nord for kirken
er udskiftet. Nu er vi gået i gang med næste afsnit på kirkegårdens
højeste område sydøst for kirken og efterhånden er der så om et
par år nye planter omkring de forskellige gravsteder på kirkegården.
Oprensning af branddam
For en del år siden overtog vi branddammen ved præstegården fra
daværende Nordborg Kommune, idet den ikke skulle bruges som
branddam mere.
Vi er nu gået i gang med oprensning af branddammen, så den
måske igen kan blive tilholdssted for ænder og andre forskellige
fugle.
Senere kommer der nyt hegn omkring branddammen og
samtidig bliver arbejdet i selve præstegårdshaven færdiggjort.

1. Verdenskrigs afslutning
Det er 100 år siden, at 1. Verdenskrig fandt sin afslutning og rundt
omkring i landet bliver det markeret på forskellig vis. Som skrevet i sidste udgave af kirkebladet er der på vores mindesøjle nord
for kirken indgraveret 39 navne på faldne soldater fra Havnbjerg
Sogn og de vil blive mindet ved en særlig højtidelighed den 11.
november.
Derudover vil der rundt omkring blive forskellige arrangementer, hvor historien om 1. Verdenskrig og især Sønderjyllands
historie, som aktiv del af krigen, vil blive belyst.
Desuden bliver der megen opmærksomhed omkring filmen
”I Krig & Kærlighed”, som jo blandt andet blev optaget i Havnbjerg Kirke.
Havnbjerg Menighedsråd


Kirkelige handlinger siden sidst
På grund af den nye persondatabeskyttelseslov må vi ikke
længere bringe navne på døbte, konfirmerede, viede og begravede/bisatte i vort kirkeblad, således som det ellers har
været tradition, siden bladets start for 58 år siden. Vi håber
imidlertid, at der kan findes en løsning på problemet, idet
vi mener, at udlægningen af loven i
denne henseende må
være en misforståelse. Hvis loven skal forstås således, at navne overhovedet ikke må forekomme i trykte medier uden
skriftlig tilladelse, bliver det vanskeligt for aviserne at bringe
reportager og andre nyheder overhovedet, og det er jo nok
ikke meningen. Som nævnt følger menighedsråd og præst
op på sagen.

Jørgen Jørgensen
Min morfar Jørgen Jørgensen (5.10.1877-12.01.1915) gift med
min mormor Marie Dorthea Hansen Møller, født 27.12.1874
på Vestermølle, Nordborg Sogn, boede ved 1. verdenskrigs udbrud på Glasgården (huset med de mange vinduer) i Brandsbøl.
Som så mange andre unge sønderjyske mænd blev min morfar
indkaldt som tysk soldat i august 1914. Han kom i reserveregiment 86, Kompagni nr. 4 og måtte fra Sønderborg/Flensborg
drage sydpå. Den 12. februar fik min mormor, som ventede barn
nummer 6, brev på ternet papir med blyantshåndskrift og på
tysk meddelelsen: ”Die Komp. macht Ihnen hiermit die traurige
Mitteilung, das Ihr Mann der Unteroffizier Jörgen Jörgensen am
12.1.1915 in der Schlacht bei Soissons den Heldentod für unser
Vaterland gefunden hat. Die Komp. wird das Andenken dieses
tapferen Kameraden stets in hohen Ehren halten. Det var underskrevet af Hauptmann og Komp. Führer.

Det var ganske små familieglimt fra tiden omkring 1. verdenskrig her i 100 året for den store krigs ophør. Krigen har stor fascinationskraft, og for nylig var jeg en uge i sønderjydernes fodspor gennem Belgien og Frankrig. Der var store traumer i alle
sønderjyske familier efter 1918, for det var for svært at snakke
om tingene. Jeg har læst mange dagbøger og breve foruden faglitteratur om tiden. Krigen er ikke sluttet endnu, så længe nogen
bærer familiehistorierne med sig. Det vil glæde mig at komme i
kontakt med andre på Nordals med lignende historier. Tak for
optagelsen.
Annmarie Langballe, Skive.
(annmarie@webspeed.dk)

I marts blev min yngste morbror født. Det var hårde tider for
alle, for der var jo kun russiske krigsfanger på gårdene til at hjælpe, så i 1917 måtte min mormor give op. Beslutningen at sælge
gården blev taget, men uheldet var ude, for efter inflationen faldt
den tyske marks værdi betydeligt. Hun kom så med sine seks
børn i et lille gavlhus i Nordborg, Storegade 66. I 1924 kom min
12årige mor Elisabeth hjem fra skole og så ambulancen køre væk
med hendes mor. Hun døde af noget med nyrerne – penicillin
var da ikke opfundet. Nu blev de yngste børn sat i pleje to og to
ved familie.
Min mor, som blev døbt i Havnbjerg Kirke, kom til en faster
Marie Krogh i Oksbøl. Her blev hun i 1927 konfirmeret af pastor
Nicolai Blichfeldt. Hans kone Helene havde kunstneriske evner,
og lige til hun døde i 1985, havde min mor kontakt med hende.
Hun lærte bl.a. at male hos hende. Jeg har tænkt på, om fru
Blichfeldt blev en slags moderskikkelse for min mor. Min mor
blev gift Hansen og døde 2003. Hun ligger på Hørup kirkegård
efter at have boet i Høruphav i 60 år.

Glasgården, Vesterballe 12, Brandsbøl

Mindehøjtidelighed
11/11 2018

Sangcafé i Sognehuset
Sangcaféen er for alle, som har lyst til at bruge nogle onsdag formiddage fra
kl. 10.30 - 11.30 i hyggeligt samvær med andre. Der kan være oplæsning, vi
synger sammen fra højskolesangbogen og får formiddagskaffe.
Hver første onsdag i måneden.
Første gang i 2019 er onsdag den 6. februar.
Bemærk: Onsdag den 5. december er sangcaféen flyttet til kl. 19 i kirken
Gunver og Christiane

Lions

Strik

Mandag den 3. december
Vi giver brød, men Husk en lille pakke til pakkelegen!
Efter jul og nytår starter vi igen vores
hyggelige strikkeeftermiddage
Mandag den 7. januar: tag brød med
Mandag den 4. februar: tag brød med
Vi strikker til fordel for Lions Club - Nordborg,
der sender det til børnehjem i Rumænien.

Kirkebil

Vi er stadig glade for at modtage garn.

Der er transporthjælp til kirken for pensionister og gangbesværede.
Taxiordningen gælder hver søndag og fungerer således, at den/de, der
ønsker kørsel, selv skal bestille kørslen ved Centrum Taxi på telefon
7345 0300 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

Vi har netop modtaget en stor pose garn men
fik desværre ikke spurgt om giverens navn, så
vi prøver her at sende vor varmeste tak og håber den når ud til rette vedkommende.
Alle dage mødes vi kl. 14 til ca. 16.15
i Sognehuset, Skolevej 19, Havnbjerg.
Ønsker du hjælp til kørsel kan du kontakte:

Julehjælp
I lighed med tidligere år er der mulighed for julehjælp specielt målrettet
til familier med hjemmeboende børn i Havnbjerg Sogn.
Henvendelse til:
Preben V. Jensen, tlf. 74 45 45 49 eller mail: pvjam@live.dk

Elly Hansen:
6167 0981
Inge Kjærsgaard Jensen: 2465 8214

Tangshave
Ved redaktionens slutning var planen desværre endnu ikke på plads. Se venligst kirkens hjemmeside, som løbende ajourføres.

Lad os synge
julen ind!
Alle er velkomne til at synge
og hygge i fælleskab.
Ta´ et krus og småkager med.
Gløgg står parat.
Onsdag den 05.12.2018
kl. 19.00 i Havnbjerg Kirke
Birgitte Romme, klaver
Ole Andersen, bas
Christiane Wattenberg, blokfløjte

Litteraturkredsen
Vi mødes igen onsdag den 12.
december kl. 14.00 i Sognehuset og
takker af med 2018, som har budt
på mange, gode læseoplevelser,
som vi deler med hinanden.
Første møde i 2019 er onsdag den
16. januar og derefter aftaler vi ny
dato fra gang til gang.
Nye deltagere er velkomne, der er
altid plads til flere, som kan lide
at læse både moderne og klassisk
litteratur og have nogle gode samtaler både om stoffet og hvad der
ellers sker i hverdagen.
Henvendelse til Gunver Øvre.
tlf. 7445 0738 eller
mail: oevre@danbonet.dk

Babyrytmik i
Havnbjerg Kirke
Havnbjerg Kirke er atter klar til at starte et nyt hold
babyrytmik.
Jeg glæder mig til at lære jer at kende. Vi mødes i
kirken.
Torsdag formiddage kl. 9.30 – ca. 10.30 i alt 6 gange fra 10. januar til 14. februar 2019
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 melder dig,
så ring gerne til mig på tlf. 50 82 81 76
Christiane Wattenberg

Tidligere korpiger søges

Familiekorprojekt 2019
Er du glad for at synge?
Kom og vær med! Børn fra 6 år og opefter er også hjertelig velkomne.
Vi mødes om tirsdagen kl. 16.30 - 17.30 i Sognehuset Skolevej 19, Havnbjerg og lærer vore stemmer og nye sange at kende.
Start: onsdag den 8. Januar 2019
Information:
Christiane Wattenberg tel. 5082 8176
Organist og korleder, Havnbjerg

Du har sunget for mange år siden i Jes Solmers pigekor? Du bor ikke mere i Havnbjerg, men kommer
på besøg til jul?
Så meldt dig til, at synge sammen juleaften, 24.12. i
gudstjenesten!
Du får en lyttefil og noder, og vi mødes fredag den
21. december kl.17 i kirken for at øve en gang.
Et hyggeligt gensyn!

Korprojekt “Ni læsninger”
Efter den store succes 2. Påskedag, da en flok sangglade mennesker dannede et spontankor og sang i gudstjenesten, kommer nu en ny invitation:
Lad os synge og øve sammen!

Onsdag den 28. november
Kl. 16.30-18.30 i Havnbjerg Kirke
Opføres 1. søndag i advent (2.december) i en særlig musikgudstjeneste „De ni Læsninger“
De ni læsninger er en gudstjenesteform, hvor ni udvalgte tekster fra Biblen læses op - afbrudt af fællessang, korsang og forskellige former for musikfremførelse. Teksterne spænder fra
skabelsen over syndefaldet til Jesu fødsel. De ni læsninger har
vundet indpas i den danske folkekirke og afholdes i adventstiden.
Hjertelig velkommen!

”Derfor bære blus vi med glæde…”
2. søndag i advent i Havnbjerg Kirke
Gudstjeneste den 9. december kl. 14.00 med deltagelse af familiekoret og Havnbjerg-Spejderne.
Kom og oplev det stemningsfyldte Luciaoptog med koret og se
spejderne bære Fredslyset fra Fødselsgrotten i Bethlehem ind i
Havnbjerg Kirke. Hvis du tager stearinlys i lanterne med i kirke, kan du få flammen med dig hjem og lade fredslyset skinne
videre i din egen stue.
Efter gudstjenesten er alle velkomne til et par hyggelige timer
med juleklip og julehygge i Sognehuset. Medbring gerne din
bedste juleklippe-saks.
Alle er velkomne, men Kirkens Korshær i Havnbjerg er særligt
inviteret.
Arrangementet er gratis. 		

Vel mødt!

Trio Tribrato musicerer i Havnbjerg
Søndag den 20. januar kl.16 i
Havnbjerg Kirke
Caroline Cornelius Hansen, violin
Jens Bendix Nielsen, violin
Felix Girard Madsen, cello
Alle tre studerer på MGK Syd ved Sønderborg Musikskole
Fri entré

Organistens arrangementskalender
** 1. søndag i advent (2. december) kl. 10.30 "Ni læsninger"
med projektkor og Dorotheas Kvintet. Korprøve onsdag den
28. november kl. 16.30-18.30 i Havnbjerg Kirke.
** Onsdag den 5. december kl. 19.00 i Havnbjerg Kirke - Lad
os synge julen ind! med Birgitte Romme (klaver), Ole Andersen (bas) og Christiane Wattenberg (blokfløjte) - tag
krus og småkager med - vi har Gløgg parat.
** Torsdag den 6. december - musikalsk legestue
** 2. søndag i advent (9. december) kl. 14.00 Luciaoptog og
spejdere med fredslys
** 3. søndag i advent (16. december) kl. 10.30 - Højmesse med
Kitty Hovgaard og Nordborg Mandskor
** Tirsdag den 18. december Kindercampus juleafslutning
** Fredag den 21. december kl. 17.00 - tidligere "korpiger" øver
i kirken
** 4. søndag i advent (23. december) kl. 10.30 gudstjeneste
med orgelmusik
** Juleaften, mandag den 24. december - gudstjeneste med tidligere korpiger
** Juledag, tirsdag den 25. december - gudstjeneste: med Jens
Bendix Nielsen (violin)

2019
** Tirsdag den 8. januar familiekoret starter
** Torsdag den 10. januar, kl. 9.30-10.30 Babyrytmik starter
(sidste gang den 14. februar)
** Søndag den 20. januar kl. 16 i Havnbjerg Kirke
Koncert med Trio Tribrato
** Onsdag den 6. februar: Sangcafé i sognehuset
** Onsdag den 6. marts: Sangcafé med Dorotheas Kvintet og
nye melodier.

Rytmik i kirken
En torsdag i oktober var Sognehuset fuld af usædvanlige lyde.
Familie-koret var nemlig samlet til rytmeworkshop under kyndig vejledning af den konservatorie-uddannede underviser Ann
Kristin Bodenhagen fra Sønderborg Musikskole, som i den grad
gav os ny inspiration og lyst til at lave musik sammen. Vi dansede, sang og klappede rytmer, og i pauserne blev der leget, løbet
og klatret i haven. Ruth havde bagt en lækker kage til os, hvoraf
hver en krumme blev nydt. Tak for det, Ruth! Ann Kristin Bo-

denhagen introducerede os også til stomp, som er en musikstil,
hvor man spiller musik på diverse ting og sager fra dagligdagen.
Vi lavede rytmer med koste, og vi trommede på bordben, dåser og skraldespande. Koret var mødt talstærkt op, og både store
som små leverede en imponerende indsats for at koncentrere sig
og suge læring ud af de tre timer, vi havde sammen.
Stine Ryholt

Nytårssalme
1.
Et år er endt,
og rige var dets dage.
Et blad blir vendt,
når Rådhusklokken slår.
I denne nat
må alle se tilbage
på, hvad vi fik i dette år.

5.
Du holdt dit ord,
du sprængte dødens lænke,
og vi, der tror,
så undrende din magt
og måtte fyldt
af håb og glæde tænke,
at du er trofast mod din pagt.

2.
Du var os god.
Du gav på mange måder,
til overflod
stod kornet gult ved høst.
Selv da du tog
og vi så ene gåder,
da var du hos os med din trøst

6.
Hver dag er din,
du Gud for alle slægter,
din stærke vin
har smag af sol og savn.
Og når vi ser,
hvor lidt du nu os nægter,
så ber vi trygt i Jesu navn.

3.
Hvert smil, vi fik,
var genskin af din glæde.
Al stor musik
var genlyd af din Ånd.
I kirkens stilhed
var du selv til stede,
i ordet tog du os i hånd.

7.
Gud, lad da blot
det ny år til os komme,
for det er godt
alt, hvad du har bestemt,
og vi skal se,
når årets gang er omme,
er alt godt sket og intet glemt.

4.
Da døden kom
og slog os med sin stilhed,
det var, som om
du skjulte dig for os.
Men kun en stund
så mødte vi din mildhed
og så, din Søn bød døden trods.

Holger Lissner 1997

Gudstjenester
2. december kl. 10.30
1. søndag i advent
”De Ni Læsninger”
9. december kl. 14.00
2. søndag i advent
Lucia & Kirkens Korshær &
Spejderne
Robert Ryholt
16. december kl. 10.30
3. søndag i advent
Nordborg Sangforening
Kitty Hovgaard
23. december kl. 10.30
4. søndag i advent
Robert Ryholt
24. december kl. 14.00
Juleaften
Robert Ryholt
25. december kl. 10.30
Juledag
Jens Bendix Nielsen medvirker
Robert Ryholt
26. december
2. Juledag
Der henvises til Egen kl. 10.30
og Nordborg kl. 14.00
30. december
Julesøndag
Der henvises til Svenstrup Kirke
NB!
31. december
Nytårsaftensdag
Nordborg Kirke kl. 14.00
Oksbøl Kirke kl. 16.00

2019
1. januar kl. 14.00
Nytårsdag
Robert Ryholt
6. januar kl. 10.30
Helligtrekonger søndag
Robert Ryholt
13. januar kl. 10.30
1. søndag e. Helligtrekonger
Robert Ryholt

Adresser
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
Sognemedhjælper: Stine Haveman Ryholt, Nordborgvej 12, Havnbjerg, 6430 Nordborg
Tlf. 3172 0423, E-mail: stine-ryholt@live.dk

Gudstjenester

20. januar kl. 10.30
2. søndag e. Helligtrekonger
Robert Ryholt

Graver: Kim Rasmussen. Fredag fri.
30. november kl. 10.30
1. søndag i advent
Kan mandag-torsdag kontaktes på tlf. 5141 8875 fra 8-17 eller på E-mail: kt.havnbjerg@mail.dk

27. januar kl. 10.30
3. søndag e. Helligtrekonger
Robert Ryholt

Gravermedhjælper: Kurt Christensen, Nordborgvej 90, Svenstrup. Tlf. 2515 3660.

3. februar kl. 19.00
4. søndag e. Helligtrekonger
Kitty Hovgaard
10. februar kl. 10.30
Sidste søndag e. Helligtrekonger
Robert Ryholt
17. februar kl. 10.30
Septuagesima søndag
Robert Ryholt
24. februar kl. 10.30
Sexagesima søndag
Robert Ryholt
3. marts kl. 10.30
Fastelavns-søndag
Robert Ryholt

1. ja
Nytå
Anne

Kantategudstjeneste
Annette Sloth

7. december kl. 10.30
2. søndag i advent
Sangforening,
Menighedsrådets formand: Preben V. Jensen, Arnbjergvej 11, Lavensby,Nordborg
6430 Nordborg
kirkens børnekor og Luciaoptog
Tlf. 7445 4549, E-mail: pvjam@live.dk
Annette Sloth
14. december kl. 14

3. søndag
i advent
Kirkeværge: Christen Matthiesen, Akelejevej 7, Havnbjerg, 6430 Nordborg.
Tlf.
7445 1016,
Kirkens Korshær
E-mail: lunden21@mail.tele.dk
Ole Werth Sørensen

Under gudstjenesten krybbespil
ved årets konfirmander
Kasserer: Hans Jørgen Jacobsen. Bellisvej 7, Havnbjerg, 6430 Nordborg. Annette
Tlf. 7445
Sloth1514,

E-mail: airjac@youmail.dk

Øvrige medlemmer i menighedsrådet:
Helge Frederiksen, Margot Munk Jacobsen,
Hans Jørgensen, Andreas Schmidt

24. december kl. 14.30
og kl. 16.00
Juleaften
Annette Sloth
25. december kl. 10.30
Juledag
Annette Sloth

26. december
Kirkebladsredaktion: Margot Munk Jacobsen, Bellisvej 7, Havnbjerg, 6430
Nordborg.
Ingen gudstjeneste
Tlf. 7445 1514, E-mail: margotmunk@youmail.dk

11. j
1. s.e
Anne

18. j
2. s.e
Mai-

21. december kl. 10.30

Regnskabsfører: Det fælles regnskabskontor (DFR): Ringgade 98A, 64004. Sønderborg.
søndag i advent

4. ja
Hell
Anne

25. j
Sids
Anne

1. fe
Sept
Anne

8. fe
Seks
Kitty

15. f
Faste
Inge
men
Se n

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

22. f
1. sø
Anne

Deadline for næste kirkeblad er 20. januar 2019.

1. m
2. sø
Anne

28. december kl. 10.30
Julesøndag
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