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”I Ordets navn, som HER blev kød – Om Hvide Krist,
reggae-Jesus og Åndens tale til DIN trøst”
Forleden så jeg sammen med konfirmanderne på billeder af
Jesus. Billeder fra forskellige lande og kulturer. Der var en kinesisk Jesus. Han havde mandelformede øjne. Og en japansk
Jesus med sin moder: De var iklædt kimono og havde traditionelle japanske frisurer. Der var afrikanske Jesus’er med
varierende grader af brun kulør. En af dem lignede meget
reggaesangeren Bob Marley. Der var også mere klassiske billeder: byzantinske ikoner, som vi finder dem i Grækenland
og en ”Hvide Krist”: Vikingernes geniale kombination af den
korsfæstede og den opstandne Herre. Den sejrrige konge på
korset. Og mange andre varianter findes.
Hvilken er den rigtige? Dem alle naturligvis. Der er jo ikke
tale om fotografier af Jesus af Nazareth, men om billeder, der
prædiker, at Guds Søn blev menneske; blev vores bror – til alle
tider og alle steder: om vi er kinesere, afrikanere, sen-antikke
grækere eller danske vikinger.
I nogle afrikanske kirker synger og danser de i kirken, i timevis. I andre hersker måske stor stilhed og kropslig disciplin,
men der er billeder overalt. Nogle steder minder gudstjenesten
om en popkoncert, andre steder synges hymner på sprog, som
ingen længere taler. Nogle steder signaleres stor og spontan

glæde, andre steder streng alvor. Gudstjenesten er gennemritualiseret og præget af mange gentagelser; den er ”formstøbt”,
andre steder synes at herske formløshed, spontanitet, anarki.
Nogle steder forekommer gudstjenesten måske omtrent at
være ene præstens, andre steder er menigheden meget tydeligt
ansvarlig.
Herhjemme er de fleste salmer i vores salmebog 2-300 år
gamle. Ritualerne og bønnerne er ofte 500-1000 år gamle, om
end sprogligt noget opdateret.
Kirker og gudstjenester er altså meget forskellige. Ligesom
kulturer – og ligesom billeder af vor Herre. Jesus må dog have
set ud på én konkret måde, og han sled sine sandaler op på
konkrete, støvede veje i Galilæa og Judæa og i Jerusalems gader. Jesus af Nazareth var ikke fra Beijing, men fra Nazareth.
Han levede på et helt konkret tidspunkt i historien. Det hedder:
”Pint under Pontius Pilatus…”
Efter den første pinse gik dog budskabet ud – at Jesus Kristus
var opstanden. Han havde sejret over døden efter at have lidt
en synders død, selvom han selv var uskyldig. Ren som et Guds
Lam. Budskabet gik ud – at ved dåb og tro kunne alle få del i
Jesu Kristi sejr over døden. Vore brudte liv blev nyskabte.

Alle steder bliver dette budskab delt. Med ord alle kan forstå.
På alle sprog. På alles sprog. Ligesom Jesus bliver alles bror.
Du behøver ikke lære aramæisk eller hebraisk eller græsk eller latin. Dit sprog helliges. Helligånden tager det i brug. Dit
modersmål. Det sprog du bedst hører på – at du er elsket. Derfor gives der heller ikke en matrikel i Jerusalem, der er helligere end dit hjem med dine kære og din lokale sognekirke.
Netop: Huset oppe på bakken. I Havnbjerg kirke lyder Guds
Ord søndag efter søndag. Hans nådefulde tilgivelse og evige liv
skænkes enhver i dåben i Havnbjerg kirke; ja, ved alterets bord
samme sted bespiser vor Herre dig.
Måske ingen har forstået dette bedre end Grundtvig – at kristendommen gennemtrænger og gennemlyser sprog og kultur,
hvor den vinder frem. Sprog og kultur nyskabes. I Grundtvigs
pinse-salme ”I al sin glans nu stråler solen” høres det tydeligt,
at Paradis er hos os. Grundtvigs ord fremmaner et typisk dansk
landskab med bæk og enge. Det er hjemligt – og for vor fod.
Ikke langt væk. Vi kan genkende, hvad han digter om, for vi
kender den danske sommer og det nordiske lys:

Af uudgrundelige årsager står i salmebogen ”kærlighed” og
”sandhed” med småt, selvom Grundtvig tydeligvis sigter til
den Gud Fader, der ”elskede verden således, at Han gav sin
Søn, den Enbårne” (Johannes 3,16; verset kaldes også ”den
lille Bibel”); og på den Jesus, der om sig selv siger: ”Jeg er
Sandheden” (såvel som Vejen og Livet). Med ”Kærlighed” og
”Sandheds Røst” tænker Grundtvig på den Jesus, der på korset og ved den tomme grav åbenbarede sig som Guds Søn til
frelse og trøst for verden.
Jo, Ånden lufter og vifter hjemligt og lifligt, men Grundtvig
er ikke ”øko-spirituel”. For ham er Gud ikke at finde i naturen,
men i ”Ordet, der blev kød”: I Jesus. Og Ånden siger ikke hvad
som helst og bekræfter dig ikke nødvendigvis i dine ømme følelser og intuitioner, men taler til din trøst.

”…Nu har vi sommer skær og blid..”
Det kunne en irakisk, kristen salmedigter aldrig have fundet
på at skrive om den irakiske sommer og pinsetid: Den er jo
gloende hed. Der lufter det ikke lifligt, men vinden er som en
nådesløs føntørrer.
”Det ånder himmelsk over støvet,
det vifter hjemligt gennem løvet,
det lufter lifligt under sky
fra Paradis, opladt på ny,
og yndig risler for vor fod
i engen bæk af Livets flod.”
Ja, Grundtvig forstår virkelig at væve det bibelske ord og det
danske sammen:
”Det volder alt den Ånd, der daler,
det virker alt den Ånd, der taler,
ej af sig selv, men os til trøst
af Kærlighed med Sandheds røst,
i Ordets navn, som her blev kød
og fór til himmels hvid og rød.”

Vikingerne kombinerede den lidende, korsfæstede Kristus med den
opstandne og sejrrige: Korsets høvding, Hvide Krist, Helten.

Guds Søn ”fór til himmels”. Ellers forblev han begrænset til
et sted, og så havde alle billeder af Jesus været billeder af en
mellemøstlig mand.
Til slut: Prøjserne brød sig ikke om, at Kristus skulle fare
til himmels ”hvid og rød”. Grundtvig digtede jo her nok også
om Dannebrog. Derfor hed linjerne før 1920 i den sønderjyske
salmebog
”i Ordets navn, som kom til jord
og sejerrig til Himmels fór.”

Kirkelige handlinger siden sidst



På grund af den nye persondatabeskyttelseslov må vi ikke
længere bringe navne på døbte, konfirmerede, viede og begravede/bisatte i kirkebladet, som der har været tradition
for siden bladets start for snart 60 år siden. Vi håber imidlertid, at vi snarest finder en løsning på problemet.

Lykkeligvis vajer Dannebrog igen over disse kanter. Og vi kan
frit synge de sange, der gør os danske og kristne – uden synderlig forskel.
Robert Ryholt

Nyt fra menighedsrådet
Byggeplads
Vi skal her i januar kvartal i gang med at fjerne det gamle mandskabshus sydvest for kirken. Mandskabshuset blev opført i 1968
og placeret på en opfyldt grund udenfor kirkediget. Efter datidens byggeskik blev huset opført med fladt tag, som jo flere steder
ved andre offentlige bygninger har vist sig at være en dårlig idé.
Menighedsrådet har i de senere år arbejdet ihærdigt for at få
lov til at opføre en ny bygning nord for kirken til vores mandskab og samtidig et handicaptoilet, der opfylder nutidens krav
til sådanne. Dette arbejde nåede vi til vejs ende med her i 2018
og bygningen er forlængst taget i brug.
Samtidig med at vi fjerner den gamle bygning bliver der også
ryddet op på depotpladsen og kirkegængerne vil fremover få
en helt anderledes indbydende udsigt, når vi går op mod vestlågen fra parkeringspladsen.

Kirkegården
I efteråret blev en større del af kirkegården mod sydøst beplantet
med nye hækplanter på samme måde som nord for kirken. I løbet af 2019 bliver yderligere et nyt afsnit ryddet for gamle hække

og der bliver ligeledes nyplantet.
Vinteren er nu en del af dagligdagen på kirkegården og der
er mulighed for fortsat at nyde de smukke grandekorationer
på de enkelte grave, som medarbejderne har lavet i løbet af efteråret.

Nyrenoveret branddam
I løbet af efteråret har der været et større arbejde i og omkring
branddammen ved præstegården. Jens Peter Madsen på Skovvej har udført det omfattende arbejde med oprensning og nyanlæg af en masse kampesten rundt om branddammen, så den nu
er blevet klar til at regnvandet med tiden kan fylde branddammen igen.
Ingen kunne rigtig huske, hvornår branddammen sidst var
blevet oprenset, men det kunne Jens Peter Madsen, som erindrede en oprensning, da han gik i Havnbjerg Skole i 5oerne.
Vi troede, at dybden i branddammen var ca. fire meter, men
efter tømningen kunne vi godt se, at der var ca. otte meter ned
til vandspejlet, så arbejdet blev mere omfattende end først beregnet.

Konfirmation i Havnbjerg Kirke
Palmesøndag den 14. april konfirmeres
Natasja Ivalu Brander, Midthaven 17, Nordborg
Jasmin Johannesen Lorentzen, Ellestokken 2, Havnbjerg
Julie Lorenzen, Gyvelvej 5, Lavensby
Anders Clemmesen, Skolevej 36, Havnbjerg
Noah Holm-Pedersen, Røllikevej 3, Havnbjerg
Noah Knøsgaard Pedersen, Tingstedvej 3, Havnbjerg
Der foreligger skriftlig tilladelse til, at vi må bringe konfirmandernes
navne og bopæl

Nu er arbejdet færdiggjort og man er velkommen til at kigge forbi, så man kan iagttage det store arbejde, der er foregået
med de mange kampesten.

Genforeningen
Om et års tid vil markeringen af 100-året for genforeningen i
1920 være i fuld gang. De 56 år under tysk herredømme betød
mange forandringer af sønderjydernes hverdag dengang og alligevel bevarede befolkningen til det sidste håbet om en genforening med Danmark, som først blev til virkelighed efter afslutningen på 1. Verdenskrig den 11. november 1918.
Havnbjerg Kirke og Havnbjerg Mølle blev kendt landet over
i forbindelse med filmen ”I Krig og Kærlighed” og nu her med
genforeningen er der også lagt op til at de sønderjyske kirker
kan være med til at markere 100-året for genforeningen. Vi tager gerne imod gode ideer fra lokalbefolkningen omkring historien og genforeningen.
Havnbjerg Menighedsråd

Litteraturkredsen

begynder forårssæsonen onsdag den 20. marts kl. 14.00 i
Sognehuset.
Vi har afsluttet vintersæsonen med to bøger ”Eddikepigen” af
Anne Tyler, som er en moderne version af William Sheakespeares ”Trold kan tæmmes” og en roman af Emma Hooper:
”Etta og Otto og Russell og James” og ser frem til den 20.
marts at få endnu en god bog udleveret.
Der aftales ny dato fra gang til gang.
Nye deltagere er meget 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

Skærtorsdags sammenkomst

Superhelt på æsel

Det koster 100 kr. for voksne, mens børn under 14 er gratis.
Da der er begrænset plads gælder ”først til mølle princippet”!

Bibelmusical af Sigurd Barrett
Påske- og pinsehistorien bliver levendegjort i denne musical på en livsbekræftende måde.

Skærtorsdag den 18. april er der gudstjeneste kl. 17 og derefter samles vi i Kafé 93 ligesom sidste år
om den traditionelle påskemiddag, lammekølle med tilbehør.

Tilmelding senest 10. april til:
Preben V. Jensen, pvjam@live.dk/tlf. 7445 4549 eller Margot Munk Jacobsen, margotmunk@youmail.dk/tlf. 7445 1514

Korprojekt 2. Påskedag

Tidligere korpiger medvirker ved
gudstjenesten kl. 10.30.
2. påskedag den 22. april kl.10.30
Vi øver i kirken kl. 17–18 følgende datoer:
torsdag den 4. april
torsdag den 11. april
onsdag den 17. april
Hvem har lyst til at synge med?
Kontakt gerne Christiane på mobil 5082 8176

Lions

Strik

Forår 2019

Vi strikker i Sognehuset i Havnbjerg
Mandag den 4. februar (tag brød med)
Mandag den 4. marts

(tag brød med)

Mandag den 1. april

(tag brød med)

Mandag den 6. maj

(bustur med
kaffe og brød)
Vi håber på en spændende tur i det grønne og slutter af med kaffe og kage.

Vi strikker til fordel for Lions Nordborg,
der sender videre til børnehjem i Rumænien.
Vi er stadig glade for at modtage garn.
Alle dage mødes vi kl. 14.00 til ca. 16.15
i Sognehuset, Skolevej 19, Havnbjerg.
Ønsker du hjælp til kørsel kan du kontakte:

Elly Hansen: 6167 0981
Inge Kjærsgaard Jensen: 2465 8214

7. april kl.10.30
Havnbjerg Kirke
Familiekoret synger

Musikalsk legestue
Børn i vuggestue og dagpleje mødes:
7. marts
4. april
2. maj
6. juni
kl. 9 i Havnbjerg Kirke
Lad os synge og lege sammen.
Stine og Christiane glæder sig til at se jer!

Sangcafé i Sognehuset

Vi synger sange fra Højskolesangbogen
Kl. 10.30-11.30 - Sognehuset i Havnbjerg
Onsdag den 6. marts
Ole Andersen vil fortælle om komponisten
Thorvald Aagaard og vi synger nogle af
hans melodier bl.a. „Spurven sidder stum
bag kvist“.
Næste datoer:
Onsdag den 3. april
Onsdag den 1. maj
Alle er velkomne!

Tak til Trio Tribato
med de unge musikere Caroline Cornelius Hansen, Felix Girard Madsen
og Jens Bendix Nielsen for en dejlig
koncertoplevelse den 20. januar. Det var
en stor fornøjelse at være vidne til deres
spil og deres indlevelse i musikken, der
ud over klassisk musik også bestod af et
par sønderjydske viser, som Jens’ morfar
Christian Maler, Stakkelhøj havde arrangeret. Det var meget smukt.

Aktivt Havnbjerg Sogn

Kommunen er i gang med en ny byplanog udviklinsstrategi for Nordborg-Havnbjerg.
Havnbjerg Lokalforening har derfor
taget initiativ til at indkalde foreninger
og andre interesserede til møde med
det formål at synliggøre, hvad der er af
aktiviteter i Havnbjerg Sogn, så man dels
i sognet bliver klar over alle de forskellige ting, man kan samles om og deltage i,
dels også for at gøre opmærksom på, at
Havnbjerg er et godt sted at bosætte sig.

Vedligeholdelse af gravsteder 2019
Det er op til gravstedsindehaveren at
beslutte, hvem der skal passe gravstedet,
med undtagelse af de afdelinger, hvor
der er obligatorisk vedligeholdelse.
Havnbjerg kirkegård 2019
Gravsted med
1 kistegravplads
Gravsted med
2 kistegravpladser
Gravsted med
3 kistegravpladser
Gravsted med
4 kistegravpladser
Pr. ekstra
Kistegravplads
Børnegravplads

Vedligeholdelse
Partiel grandækning
Vedligeholdelse
Partiel grandækning
Vedligeholdelse
Partiel grandækning
Vedligeholdelse
Partiel grandækning
Vedligeholdelse
Partiel grandækning
Vedligeholdelse
Partiel grandækning

Årlig
regning
inkl. moms
  716,12 kr.
  407,14 kr.
  952,76 kr.
  545,62 kr.
1178,03 kr.
  663,42 kr.
1358,86 kr.
  781,22 kr.
  161,20 kr.
  95,06 kr.
  577,64 kr.
  321,39 kr.

Gravfred 10 år
Urnegrav
2 urnepladser

Vedligeholdelse
Partiel grandækning

Der blev nedsat en arbejdsgruppe med
navnet Visions- og borgergruppen for
Havnbjerg Sogn.

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

De har nu etableret en facebookside,
der meget naturligt hedder ”Aktivt
Havnbjerg Sogn”. Siden har allerede fået
mange brugere.

Vedligeholdelse:

På sigt bliver der også tale om et samarbejde med Nordborggruppen.

Hvis kirkegården skal vedligeholde
gravstedet kan der vælges mellem en årlig afregning eller en flerårig aftale (en
såkaldt ”legataftale”):

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).

Legataftale
Fredningsperiode
30 år
21.483.60 kr.
12.214,20 kr.
28.582,80 kr.
16.368,60 kr.
35.340,90 kr.
19.902,60 kr.
40.765,80 kr.
24.436,60 kr.
4.836,00 kr.
2.851,80 kr.
17.329,20 kr.
9.641,70 kr.
Legat 10 år

  577,64 kr.
  321,39 kr.

5.776,40 kr.
3.213,90 kr.

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

Obligatoriske ydelser vedr. hæk
og indramning:

Grandækning:

Partiel grandækning:
Der skal betales for hækklip og hækvedEn lille dekoration samt en delvis pyntning/ ligeholdelse samt for indramning af gravdækning af mindre end 50% af gravstedet: pladsen i fredningsperioden.
Årlig regning
inkl. moms
Hækklip & hækvedligehold:
1 kisteplads
2 kistepladser
3 kistepladser
4 kistepladser
Pr. ekstra kistegravplads
Børnegravplads
Urnegrav 2 pladser

407,14 kr.
545,62 kr.
663,42 kr.
781,22 kr.
95,06 kr.
321,39 kr.
321,39 kr.

Barnegravplads

118 kr.

Urnegravplads

118 kr.

Hækklip bag hæk kiste

28 kr.

Hækklip bag hæk ekstra plads kiste

28 kr.

Hækklip & hækvedligehold
urnegrav 50%

28 kr.

1 kistegravplads

118 kr.

2 kistegravpladser

142 kr.

Vedligehold af indramning
1 kisteplads

56 kr.

3 kistegravpladser

163 kr.

pr. ekstra kisteplads

26 kr.

4 kistegravpladser

185 kr.

pr. 1 urnegravplads

32 kr.

Erhvervelse og fornyelse af
gravsted: 2019

For medlemmer af folkekirken gives et
tilskud til erhvervelse jfr. nedenfor.
• Ydelser, der ikke fremgår af denne Prisen for erhvervelse af gravsted dækker
Fornyelse kan, efter fredningstidens udtakstoversigt, betales efter aftale.
den første fredningsperiode for gravstedet, løb, ske på et åremål, dog min. 5 år.
• Retablering af gravstedet efter en begra- hvilket vil sige 10 år for et urnegravsted og
For erhvervelse og fornyelse skal der ikke
velse/bisættelse påhviler gravstedsinde- 30 år for et kistegravsted
erlægges moms.
haver.

Andre ydelser:

Timeløn:

For anlæg af gravsteder og andre opgaver,
udført efter regning, beregnes en timeløn
på 449,51 kr. inkl. moms.

Obligatorisk vedligeholdelse:

For nedennævnte gravpladser skal der tegnes legataftale, som gælder i gravpladsens
fredningsperiode. Priserne er inkl. moms.
Pr. år
Urne i plæne
316,21
(fællesgrav)
kr.
Kiste i plæne (fæl- 342,05
lesgrav) 1 plads
kr.
Kiste i plæne med 384,41
plade (1 plads)
kr.
630,35
Urne i plæne
kr.
med plade
(2 pladser)

10 år
30 år
3.162,10
kr.
10.261,50
kr.
11.532,30
kr.
6.303,50
kr.

Gravsteder

Erhvervelse af gravsted
Fornyelse
Første fredTilskud til medlem- Pr. år efterningsperiode mer af Folkekirken følgende

Hækklipning
Pr. år
(inkl. moms)

1 kistegravplads
2 kistegravpladser
3 kistegravpladser
4 kistegravpladser
Pr. ekstra kistegravplads
Børnegravplads
Urnegrav, 2 pladser
Urneplads i fællesgrav

11.447 kr.
21.824 kr.
30.917 kr.
38.939 kr.
8.024 kr.
5.136 kr.
5.136 kr.
2.567 kr.

118 kr.
142 kr.
163 kr.
185 kr.
22 kr.
118 kr.
118 kr.

11.447 kr.
21.824 kr.
30.917 kr.
38.939 kr.
8.024 kr.
5.136 kr.
5.136 kr.
2.567 kr.

128 kr.
251 kr.
379 kr.
502 kr.
128 kr.
95 kr.
95 kr.

Omkostninger ved bisættelse/begravelse
Nedennævnte ydelser er momsfrie.

Begravelse –
voksengrav
Dobbelt dybde

Pris

Tilskud
Folkekirkemedlemmer

4.279 kr.

4.279 kr.

6.419 kr.

6.419 kr.

Begravelse –
barnegrav
Urnenedsættelse
Pyntning af
kirken

1.070 kr.

1.070 kr.

803 kr.
Efter
regning

803 kr.
Efter r
egning

Gudstjenester
3. marts kl. 10.30
Fastelavns-søndag
Marlys Uhrenholt
10. marts kl. 19.00
1. s. i fasten
Niels Refskou
17. marts kl. 10.30
2. s. i fasten
Robert Ryholt

22. april kl. 10.30
2. påskedag
Robert Ryholt
Projektkor medvirker

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

28. april kl. 10.30
1. søndag efter påske
Guldkonfirmation
Robert Ryholt
Nordborg Sangforening medvirker

Organist: Christiane Wattenberg, Kirke Allé 5A, 6400 Sønderborg.
Mobil 5082 8176, E-mail: christiane.wattenberg@gmail.com

5. maj kl. 19.00
2. søndag efter påske
Bekendtgøres i dagspressen samt
på hjemmesiden

24. marts kl. 10.30
3. s. i faste
Robert Ryholt
31. marts kl. 10.30
Midfaste
Robert Ryholt
(Sommertid begynder)

12. maj kl. 10.30
3. søndag efter påske
Robert Ryholt

7. april kl. 10.30
Mariæ bebudelse
Robert Ryholt

17. maj
Der henvises til omegnens kirker
St. Bededag

14. april kl. 10.00
Palmesøndag
Konfirmation
Robert Ryholt
Thorstein Hemmet medvirker

19. maj kl. 10.30
4. søndag efter påske
Robert Ryholt

18. april kl. 17.00
Skærtorsdag

26. maj kl. 10.30
5. søndag efter påske
Robert Ryholt
30. maj
Der henvises til omegnens kirker
Kristi Himmelfartsdag

19. april kl. 10.30
Langfredag
Robert Ryholt

2. juni kl. 10.30
6. søndag efter påske
Robert Ryholt

21 april kl. 10.30
Påskesøndag
Robert Ryholt

Tangshave
14. marts		
28. marts		
11. april		
25. april		
09. maj		
23. maj		
06. juni		
20. juni		

Sophie-Lønne Reil Hundebøll (nadver)
Heidi Sørensen Freund
Robert Landeværn Ryholt (nadver)
Sophie-Lønne Reil Hundebøll
Heidi Sørensen Freund (nadver)
Robert Landeværn Ryholt
Sophie-Lønne Reil Hundebøll (nadver)
Heidi Sørensen Freund

Gudstjenesten begynder kl. 10.30

Adresser

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
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.

Gudstjenester

Menighedsrådets formand: Preben V. Jensen, Arnbjergvej 11, Lavensby,
Tlf. 7445 4549, E-mail: pvjam@live.dk

30. november
kl. 10.30
6430
Nordborg
1. søndag i advent
Kantategudstjeneste
Annette Sloth

1. jan
Nytår
Annet

7. december kl. 10.30
Kirkeværge: Christen Matthiesen, Akelejevej 7, Havnbjerg, 6430 Nordborg.
Tlf.i advent
7445 1016,
2. søndag
Nordborg Sangforening,
E-mail: lunden21@mail.tele.dk
kirkens børnekor og Luciaoptog
Annette Sloth

Regnskabsfører: Det fælles regnskabskontor (DFR): Ringgade 98A, 6400 Sønderborg.
14. december kl. 14
Kasserer: Hans Jørgen Jacobsen. Bellisvej 7, Havnbjerg, 6430 Nordborg.
E-mail: airjac@youmail.dk
Øvrige medlemmer i menighedsrådet:
Helge Frederiksen, Margot Munk Jacobsen,
Hans Jørgensen, Andreas Schmidt

21. december kl. 10.30
4. søndag i advent
Under gudstjenesten krybbespil
ved årets konfirmander
Annette Sloth

Kirkebladsredaktion: Margot Munk Jacobsen, Bellisvej 7, Havnbjerg, 643025.Nordborg.
december kl. 10.30
Juledag
Tlf. 7445 1514, E-mail: margotmunk@youmail.dk
Annette Sloth
26. december

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

Deadline for næste kirkeblad er 25. april 2019.

28. december kl. 10.30
Julesøndag
Annette Sloth

11. ja
1. s.e.
Annet

18. ja
2. s.e.
Mai-B

3. søndag i advent
Kirkens Korshær
Ole7445
Werth Sørensen
Tlf.
1514,

24. december kl. 14.30
og kl. 16.00
Juleaften
Annette Sloth

4. jan
Hellig
Annet

25. ja
Sidste
Annet

1. feb
Septu
Annet

8. feb
Seksa
Kitty H

15. fe
Fastel
Ingen
men i
Se næ

22. fe
1. søn
Annet

1. ma
2. søn
Annet

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

Havnbjerg
www.havn
Kirkebladet
siden 1-2ug

