
Kirkeblad for 
Havnbjerg Sogn

Højskole-timer i Havnbjerg – Sang, 
fortælling og livsoplysning

”Til et Folk de alle hører,
Som sig regne selv dertil,
Har for Modersmaalet Øre,
Har for Fædrelandet Ild”

N.F.S. Grundtvig 

Havnbjerg sogn får nu sin egen højskole i form af seks for-
middage henholdsvis i forår og i efterår, hvor vi i Havnbjerg 
præstegård mødes om livsoplysning og dannelse. 

Livsoplysning og dannelse? Øre for modersmålet, ild for 
fædrelandet? 

I Danmark – de store salmedigteres og H.C. Andersens land 
– betyder det blandt andet eventyr, bibelfortælling, litteratur, 
højskolesange og salmer, foredrag og samtale om klassiske og 
aktuelle og/eller tidløse spørgsmål og emner. 

Rødderne skal vandes, hvis stammen, grenene og kronen 
på træet skal være stærke. Det samme gælder for menneskene: 

Både hvad angår vor identitet som enkeltpersoner og vor iden-
titet som samfund, som folk og land.

Derfor har vi brug for at vide, hvor vi kommer fra: Hvem var 
min mor og far? Hvad lavede de? Hvor boede de? Hvad mente 
de? Hvordan var deres liv? Og hvorledes med deres forældre?  
Hvor vi kommer fra som folk. Altså: Hvilke er vore sange? Og 
vore sagn og myter? Hvilke fundamenter bygger vores sam-
fund på? Har vi glemt noget? Ligger vort arvegods ubrugt hen? 
Er det glemt? Kastet bort? Kunne vi med fordel bringe noget af 
det til ære og værdighed? Er der gamle stager, der bør pudses 
og sættes frem, så lysene i dem kan lyse for os alle og gøre os 
klogere? Klogere på hvem vi er og hvor vi kommer fra og hvor 
vi skal hen?

Vi mødes udvalgte onsdag formiddage og hver gang sluttes 
med fælles frokost.

Efter endt sæson afsluttes med fællesspisning og filmaf-
ten.
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Praktiske detaljer: 
Vi mødes – i udgangspunktet – i kon-
firmandstuen i Havnbjerg præstegård.  

Under højskole-timen er der kaffe/te. 
Derefter fælles frokost.

Al spisning er baseret på fælles bidrag 
efter ”sammenskuds”-modellen. Brød 
og smør betalt af menighedsrådet 

Dag: Følgende onsdag formiddage:  

Onsdag d. 25/3; 15/4; 29/4; 13/5; 27/5; 
10/6, samt desuden: Film-aften.

 Vel mødt! 
Robert Landeværn Ryholt 

SÆRLIGE GUDSTJENESTER FORÅR 2020
22. MARTS KL. 10.30
Midfaste med Sonata da chiesa 
Jens Bauer, altblokfløjte, 
Mads Jakob Jakobsen, violin, 
Christiane Wattenberg, orgel

29. MARTS KL. 14 
Mariæ Bebudelses dag
Børnegudstjeneste sammen med 
Familiekoret

5. APRIL KL. 10 
Konfirmation
Diamantkonfirmation 
Trio Tribrato medvirker

9. APRIL KL. 17 
Skærtorsdag 
Silke Schultz, blikfløjte

13. APRIL KL. 10.30 
2. påskedag 
Spontankor medvirker

19. APRIL KL. 10.30
Guldkonfirmation 
Nordborg Sangforening medvirker

26. APRIL KL. 10.30
Guldkonfirmation 
Helle Damkjær, sopranblokfløjte, 
Stine Ryholt, sopranblokfløjte,
Christiane Wattenberg, altblokfløjte

17. MAJ KL. 10.30
Højmesse med Andrea Brachwitz-Doll, 
violin 

23. MAJ KL. 10
Konfirmation Friskolen Østerlund. 
Trio Tribrato medvirker

B.S. Ingemann Erik Pontoppidan George Orwell Leonora Christina

Jakob Knudsen Martin A. Hansen Thomas Kingo Martin Luther

N.F.S. Grundtvig



På et ekstra indkaldt møde i menighedsrådet valgte vi den 17. 
december sidste år at ansætte vores sognemedhjælper Stine Ha-
veman Ryholt som ny kirkesanger. Hun afløser hermed Susanne 
Holst, som ønskede at stoppe som kirkesanger efter to et halvt år 
ved Havnbjerg Kirke.

Stine Ryholt er ikke ubekendt med opgaven som kirkesan-
ger, idet hun flere gange har været afløser ved gudstjenesten og 
andre lejligheder i kirken.

Hun har desuden ved flere lejligheder været solist både som 
sanger og på fløjte, ligesom hun også er kirkesanger ved andag-
ter på Tangshave.

Hun arrangerer mini-spirekor for de ældste børn i Børnebyen.
Og så arrangerer hun Musikalsk Kirkelegestue for sognets 

vuggestue og dagplejerne i området.
Vi byder hermed Stine velkommen til flere opgaver i og omkring 
Havnbjerg Kirke.

Menighedsrådet

Jeg har fået til opgave at præsentere mig selv, idet jeg efter en 
længere periode som vikar nu er blevet fast tilknyttet Havnbjerg 
Kirke som kirkesanger. I praksis betyder det, at jeg fremover vil 
være at finde i kirken ved de fleste gudstjenester, bisættelser/be-
gravelser, bryllupper og barnedåb. Som kirkesanger er min pri-
mære opgave at lede menigheden i sang, og det gør jeg hjertens 
gerne, for jeg elsker at synge. At synge er sundt! Det er godt for 
humøret, helbredet og fællesskabet. I Danmark er vi oveni købet 
så heldige at have en fantastisk salmeskat fuld af visdom og dyb-
de på vores modersmål: Den Danske Salmebog. Den er grund-
laget for sangen i kirken og for mit arbejde. Hver uge dykker jeg 
ned i den kommende søndags salmer og bliver klogere på livet. 
Hvor heldig har man lov at være?

Når jeg ikke synger i kirken, synger jeg andre steder: I bru-
sebadet, med mad i munden, når jeg cykler, når jeg er glad og 
taknemmelig især. Jeg synger mit hjerte ud alene, men også 
gerne sammen med andre. Fx ved Sangcaféen, sammen med 
kirkens Familiekor (vi øver om onsdagen i Sognehuset. Giv 
lyd, hvis du har lyst til at være med.), til Musikalsk Kirkelege-

Ny kirkesanger

stue for sognets vuggestue- og dagplejebørn eller når jeg laver 
mini-spirekor sammen med børnehavebørnene i Børnebyen 
Havnbjerg.

I skrivende stund er jeg på vej til Aarhus, hvor jeg får under-
visning på Børnekorsakademiet i at lave endnu mere og bedre 
børnekor. Der synger vi i øvrigt også!

Sognet tilbyder i foråret et forløb for 3. klassebørn på Fri-
skolen Østerlund, Juniorkonfirmandundervisning hedder det. 
Dem glæder jeg mig til at møde, og selvfølgelig skal vi (blandt 
meget andet spændende) også synge!

Når jeg ikke synger, så lægger jeg blandt andet kræfter i 
Folkekirkens Ungdomskor, Danmarks største kororganisati-
on. Regionalt er jeg engageret i kredsbestyrelsen i Haderslev, 
og derudover sidder jeg som medlem af hovedbestyrelsen. Vi 
arbejder blandt andet for igennem kor i Folkekirken at tilbyde 
børn og unge et liv med sang og musik.

Privat er jeg mor til Sofie på 12 år og Ina-Maria på 4 år. Jeg 
er gift med Robert, som er sognepræst ved Havnbjerg Kirke.

Jeg glæder mig til at synge videre med jer alle sammen.

Stine Haveman Ryholt



Lions Strik Musikalsk kirkelegestue
Børn i vuggestue- og dagplejealder mødes:
19. marts 
30. april
28. maj

Lad os synge og lege sammen.
Stine og Christiane glæder sig til se jer!

Kl. 9i Havnbjerg Kirke

FORÅR  
2020 
Sognehuset
Skolevej 19, Havnbjerg, Kl. 14.00 – ca. 16.15

Har du/i lyst at være med i et hyggeligt fællesskab er du/i meget 
velkommen, vi har garn og strikkepinde klar.

Vi strikker til fordel for Lions Club – Nordborg, der sender det vide-
re til børnehjem og nødlidende i Rumænien.

Vi er stadig glade for at modtage garn. 

VI STRIKKER:
Mandag den 2. marts (tag brød med)
Mandag den 6. april (tag brød med)
Mandag den 4. maj (vi planlægger en lille udflugt)

ØNSKER DU HJÆLP TIL KØRSEL:  
ring til Elly eller Inge 

Elly Hansen 6167 0981  
Inge Kjærsgaard Jensen 2465 8214

GUDSTJENESTE FOR BØRN

29. marts kl. 14 i Havnbjerg Kirke

Mariæ Bebudelsesdag

Familiekoret medvirker

Hjertelig velkommen!

SANG 
caféen
Vi byder foråret velkommen med sang, snak og kaffe

Onsdag den 4. marts 
Onsdag den 1. april
Onsdag den 6. maj

Der er ingen tilmeldning så mød bare op
Vi mødes igen 1. onsdag i september

Kl. 10.30-11.30 
i Sognehuset, Skolevej 19, Havnbjerg



Genforeningen
I 2020 vil hundredåret for Genforeningen i 1920 blive markeret af de 5 nordalsiske sogne 
ved et fællesarrangement. 
TID OG STED: 
Onsdag den 25. marts 2020 kl. 19.00 – ca. 21.30 i Nordborg 
kirkes nye sognegård.

AFTENENS PROGRAM:
Professor emeritus Martin Schwarz Lausten fortæller om ”Den 
kirkelige genforening”. 

I 1920 blev de sønderjyske sogne, kirker og præster en del af 
den danske folkekirke. Foredraget handler om nogle af de men-
neskelige og administrative problemer, der kom til at præge kir-
kelivet i Sønderjylland efterfølgende. Martin Schwarz Lausten 
er kendt som en meget vidende og dygtig formidler.

Sognepræst Kitty Hovgaard, Egen kirke præsenterer sange fra 
tiden omkring genforeningen samt sange om sønderjysk iden-
titet, sange der selvfølgelig skal synges som fællessang. Kitty 
Hovgaard er ligeledes aftenens ”toastmaster”.

Nordalsiske organisters consortband sørger for musikledsagel-
se til sangene.

Deltagelse i genforeningsarrangementet er gratis og der er ikke 
forhåndstilmelding. Te, kaffe og kage à 25 kr. kan købes.

Alle er velkomne
De 5 nordalsiske sognes menighedsråd



I det forrige nummer af vores kirkeblad fortalte vores sogne-
præst om en meget smuk salme, som han holder særligt meget 
af. Han sendte i den forbindelse en stafet rundt i sognet med en 
opfordring til sognets beboere om at fortælle om en salme, der 
har en særlig betydning for netop den enkelte beboer.

Jeg vil meget gerne modtage stafetten og fortælle om en sang, 
der, især i mine barne- og ungdomsår, var med til at give mig 
en følelse, mening og fortolkning af en særlig begivenhed. Det 
er ganske vist ikke en salme, men den har salmens betydning 
for mig. En sang som jeg stadig holder rigtig meget af, og som 
altid bringer tankerne tilbage til mit barndomshjem når den 
bliver sunget. Det var også derfor jeg ønskede, og fik mit ønske 
om at synge den opfyldt, en onsdag formiddag i sangcaféen.

Sangen er skrevet af Jeppe Aakjær og hedder ”Nu er det læn-
ge siden”.

Jeg er født og opvokset på en – i nutidens målestok – lille 
landbrugsejendom i et lille Vestjydsk landsbysamfund som den 
ældste af 4 søskende. Sangen beskriver meget smukt, set med 
barnets øjne, arbejdsdagen, det hårde og nøjsomme bondeliv 
med at få høsten i hus, netop som jeg også selv husker og gen-
kender det, fra mit eget barndomshjem. At få høsten i hus var 
i sig selv en stor og meget vigtig begivenhed. En begivenhed 
man stod sammen om og hjalp hinanden med i landsbyen og 
som altid blev afsluttet med en gudstjeneste og fest i forsam-
lingshuset. Det var høsten, der skulle give vinterens foder til 
dyrene. Derfor var det også vigtigt, at høsten gav et stort ud-
bytte. Jeg husker, at vores far i tiden op til høst meget tit gik sig 
en tur i marken for at føle på kornets aks og kerner. Det gjorde 
han helt sikkert for at danne sig et indtryk af den forestående 
høsts udbytte.

I mit barndomshjem var der tradition for, at det sidste neg 
blev pyntet med hvide og røde papirstrimler og derefter brugt 
til at pynte op i forsamlingshuset til høstfesten. Andre gjorde 
det samme og det blev også brugt til at pynte op med i både 
kirke og forsamlingshus. 

Når neget, som regel havre, så havde opfyldt sin missi-
on som pynt, blev det sat af vejen og når det så blev vin-
ter – det gjorde det altid i min barndom – blev neget hentet 

frem igen og, som det første neg, sat på en stage på gårdsplad-
sen til foder og læ for fuglene og som et godt skjul for rovfug-
lene.

Når jeg nu sidder og tænker tilbage, så er det kun ca. 50 år siden, 
at der stadig blev høstet med selvbinder og tærskeværk. Så accele-
rerede udviklingen så man i dag ikke længere alene er landmand, 
men producent fra store gårde. Ja, tiden har ændret sig meget si-
den Jeppe Aakjær skrev ”min sang”. Jo, nu er det længe siden, men 
minderne om en tryg og lykkelig barne- og ungdoms tid – det har 
man da lov at ha. Hermed sendes stafetten videre.

Gravers Graversen 

Ivy og jeg vil også gerne sige mange tak for den frivillighed der 
i meget vid udstrækning bliver udvist i vores sogn. Vi har hel-
digvis nogle mennesker, som stiller deres tid og ressourcer til 
rådighed for at yde en stor frivillig indsats, og som brænder for at 
give alle dem af sognets beboere, der har lyst til at deltage, nogle 
gode oplevelser. Prøv bare at bladre i vores kirkeblad og se alle de 
aktiviteter der sker både i og uden for kirken, og læg så mærke 
til, hvor mange mennesker, der gør et stykke frivilligt arbejde til 
gavn og glæde i vores sogn.

Vi har selv, med stor glæde, deltaget i nogle af dem og kan 
kun opfordre andre til også at gøre det og få en god oplevelse. 
Det har vi i hvert fald fået.

Vi må være dybt taknemmelige for at disse frivillige findes.

Med venlig hilsen
Ivy og Gravers

En salme jeg holder af!



Støtterne/vågekoner
m/k på Nordals
er et tilbud om aflastning af pårørende til alvorligt syge og 
døende både i eget hjem og på Tangshave.

Tilbuddet gælder også længerevarende forløb, hvor den raske 
ægtefælle har brug for at koble af i nogle timer.

Vågekonerne m/k kan tilkaldes af pårørende, plejepersonale og 
hjemmeplejen.

Anna Elisabeth Aagaard, tlf. 
2617 3503 er koordinator og tager 
meget gerne imod din hjælp til 
kommende aflastningsforløb.

Det er en meget meningsfuld 
hjælp at yde sine medmennesker!

Spontankoret øver igen!
Vi mødes
Onsdag den 8. april, kl. 17 – 18
Havnbjerg Kirke

Og synger 
Anden Påskedag 13. april 
i højmessen kl. 10.30

Alle er velkomne!

Tangshave
Torsdag i ulige uger. Dog er den 8. april en onsdag.

Der er kirkekaffe kl. 10.00 og derefter gudstjeneste kl. 10.45

12. marts Robert Landeværn Ryholt  

26. marts  Robert Landeværn Ryholt Nadver

8. april (onsdag)  Heidi Sørensen Freund

23. april    Heidi Sørensen Freund Nadver

7. maj    Robert Landeværn Ryholt

21. maj  (Kristi Himmelfartsdag)

Hjælpende hænder
udfører opgaver i hjemmet, som du eller din 
ægtefælle selv tidligere kunne klare.

Der udføres ikke arbejdsopgaver, som hører under 
hjemmeplejeordningen eller andet autoriseret 
håndværk. 

Hjælpen er gratis.

Henvendelse til  
Arne Petersen 
tlf. 2616 6464  
mandag eller onsdag mellem kl. 10 og 12.



Silke Schultz, Egernsund spiller irske melodier på irske blikfløjter.

En blikfløjte er en lille diatonisk fløjte lavet af blik. Den bruges 
meget i den irske og skotske folkemusik. Der er intet tommelfin-
gerhul, som det der er på almindelige blokfløjter.

Alle er velkomne

Gudstjeneste – med stemningsfuld musik fra Irland
Skærtorsdag 9. april kl. 17

Foto: Lynn.pinkie High Cross At Athassel Abbey Priory

Juniorkonfirmandundervisning
3. klasse på Friskolen Østerlund har mulighed for at deltage i Juniorkonfirmandundervisning i løbet af foråret.

Stine Haveman Ryholt kan kontaktes, hvis man er interesseret i flere oplysninger.  
Tlf. 5082 8176 eller E-mail: stine-ryholt@live.dk

Efter gudstjenesten afholder vi den 
traditionelle lammespisning i Kafé 93 til 
en pris af 100 kr. pr. deltager, børn under 
14 år gratis.

Af hensyn til bestilling af mad er det nødvendigt at tilmelde 
sig til spisningen inden den 1. april 2020.

Preben V. Jensen, pvjam@live.dk, tlf. 7445 4549 eller 

Margot Munk Jacobsen, margotmunk@youmail.dk, tlf. 7445 1514 



Sonata Da chiesa – kirkesonate! Sådan lyder betegnelsen på et 
instrumentalt musikstykke fra baroktiden. Stykket består af fire 
satser og blev opført under højmessen. Mellem højmessens klas-
siske dele Kyrie – Gloria – Credo – Sanctus – Benedictus – Ag-
nus Dei – havde denne instrumentalmusik sin plads, men uden 
den særlige funktion som f.eks. i dødsmessen Requiem. 

Jens Bauer, altblokfløjte 
Mads Jakob Jakobsen, violin
Christiane Wattenberg, orgel

musicerer en Sonata da chiesa af Arcangelo Corelli

Midfaste med  
Sonata da chiesa
Midfaste 22. marts kl. 10.30

Namibia. Ørken. Foto R. Ressmann

Konfirmationer i 
Havnbjerg Kirke
Palmesøndag den 5. april 2020 kl. 10
Konfirmander fra Nordalsskolen
Nicklas Søren Brander, Midthaven, Nordborg
Emil Oskar Andersen, Vestertoften, Svenstrup
Maia Kjær Bech-Petersen, Valmuevej, Havnbjerg
Jessica Agha Aude, Turøvej, Nordborg
Klarissa Kristensen, Nyrøjsvej, Lavensby
Pernille Kristensen, Nyrøjsvej, Lavensby

Lørdag den 23. maj 2020 kl. 10
Konfirmander fra Friskolen Østerlund
Emma Aagaard Sigsgaard, Holmgade, Nordborg
Elisabeth Nazla, Lindevej, Havnbjerg
Katrine Ejrup Sigbrand, Skovvej, Havnbjerg
Laura Lund, Skolemarken, Broballe
Lasse Lersø Mortensen, Hesselhøjvej, Nordborg
Lester Schou Stollig, Bogfinkevej, Langesø
Lina Minke Vogt, Oksbøl Østergade, Oksbøl
Mathilde Hallenslev, Parallelvej, Lavensby
Nicklad Kastrup Ry, Midgårdsvej, Lunden
Noah Boas Jørgensen, Østerhaven, Nordborg
Oliver Bo Christensen, Ugebjergvej, Svenstrup
Oliver Bødker Frandsen, Skovvej, Havnbjerg
Olivia Pukin Andersen, Gyvelvej, Lavensby
Rasmus Henrik Delf, Gyvelvej, Lavensby
Rasmus Vinther Kümpel, Skolevej, Havnbjerg
Sofie Krogh Tiettje, Østerhaven, Nordborg
Signe Christensen, Maihaven, Nordborg
Simon Solmer Jepsen, Gammeldam, Nordborg
Tobias Uhlmann Lorenzen, Perikonvej, Havnbjerg

Der foreligger tilladelse til, at vi må bringe 
konfirmandernes navne og bopæl.



Vedligeholdelse af gravsteder 2020
Det er op til gravstedsindehaveren at 
beslutte, hvem der skal passe gravstedet, 
med undtagelse af de afdelinger, hvor 
der er obligatorisk vedligeholdelse.

Hvis kirkegården skal vedligeholde 
gravstedet kan der vælges mellem en år-
lig afregning eller en flerårig aftale (en 
såkaldt ”legataftale”).

Havnbjerg kirkegård 2020 Årlig
regning
inkl. moms

Legataftale 
Fredningsperiode 
30 år

Gravsted med  
1 kistegravplads

Vedligeholdelse 
Partiel grandækning 

718,98 kr. 
408,77 kr.

21.569.40 kr. 
12.263,10 kr.

Gravsted med 
2 kistegravpladser

Vedligeholdelse 
Partiel grandækning

956,57 kr. 
547,80 kr.

28.697,10 kr. 
16.434,00 kr.

Gravsted med 
3 kistegravpladser

Vedligeholdelse 
Partiel grandækning

1.182,74 kr. 
666,07 kr.

35.482,20 kr. 
19.982,10 kr.

Gravsted med 
4 kistegravpladser

Vedligeholdelse 
Partiel grandækning

1.364,30 kr. 
784,34 kr.

40.929,00 kr. 
23.530,20 kr.

Pr. ekstra 
Kistegravplads 

Vedligeholdelse 
Partiel grandækning

161,84 kr. 
95,44 kr.

4.855,20 kr. 
2.863,20 kr.

Børnegravplads Vedligeholdelse 
Partiel grandækning

579,95 kr. 
322,68 kr.

17.398,50 kr. 
9.680,40 kr.

Gravfred 10 år Legat 10 år

2 urnepladser Vedligeholdelse 
Partiel grandækning

579,95 kr. 
322,68 kr.

5.799,50 kr. 
3.226,80 kr.

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

Vedligeholdelse:
Omfatter almindelig renholdelse af grav-
stedet.

Tegning af legataftale:
Der kan tegnes en flerårig aftale for vedli-
geholdelse, 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

KIRKEBIL
Der er transporthjælp til kirken 
for  pensionister og gangbesvæ-
rede. 

Taxiordningen gælder hver søn-
dag 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 af-
tenen før.

På gudstjenestefrie søndage i 
Havnbjerg Kirke kører kirkebi-
len til en af nabokirkerne.

Centrum Taxi  
tlf: 7345 0300



Grandækning:
Partiel grandækning:
En lille dekoration samt en delvis pyntning/
dækning af mindre end 50% af gravstedet:

Årlig regning 
inkl. moms

1 kisteplads 408,77 kr.
2 kistepladser 547,80 kr.
3 kistepladser 666,07 kr.
4 kistepladser 784,34 kr.
Pr. ekstra kistegravplads  95,44 kr.
Børnegravplads 322,68 kr.
Urnegrav 2 pladser 322,68 kr.

Andre ydelser:
• Ydelser, der ikke fremgår af denne 

takstoversigt, betales efter aftale.
• Retablering af gravstedet efter en begra-

velse/bisættelse påhviler gravstedsinde-
haver.

Timeløn:
For anlæg af gravsteder og andre opgaver, 
udført efter regning, beregnes en timeløn 
på 451,31 kr. inkl. moms.

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

Pr. år 10 år 30 år
Urne i plæne 
(fællesgrav)

317,47 kr. 3.174,70 kr.

Kiste i plæne 
(fællesgrav)  
1 plads 

343,42 kr. 10.302,60 kr. 

Kiste i plæne 
med plade  
(1 plads)

385,95 kr. 11.578,50 kr.

Urne i 
plæne med 
plade 
(2 pladser)

632,87 kr. 6.328,70 kr.

Erhvervelse og fornyelse af 
gravsted: 2020
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 ud-
løb, ske på et åremål, dog min. 5 år.

For erhvervelse og fornyelse skal der 
ikke erlægges moms.

Erhvervelse af gravsted Fornyelse Hækklipning
Gravsteder Første fred-

ningsperiode
Tilskud til medlem-
mer af Folkekirken

Pr. år efter- 
følgende

Pr. år 
(inkl. moms)

1 kistegravplads 11.492 kr. 11.492 kr. 128 kr. 118 kr.
2 kistegravpladser 21.910 kr. 21.910 kr. 252 kr. 142 kr.
3 kistegravpladser 31.040kr 31.040 kr. 380 kr. 163 kr.
4 kistegravpladser 39.094 kr. 39.094 kr. 504 kr. 185 kr.
Pr. ekstra kistegravplads  8.056 kr.  8.056 kr. 128 kr. 21 kr.
Børnegravplads  5.156 kr.  5.156 kr.  95 kr. 118 kr.
Urnegrav, 2 pladser  5.156 kr.  5.156 kr.  95 kr. 118 kr.
Urneplads i fællesgrav  2.577 kr.  2.577 kr. 

Omkostninger ved bisættelse/begravelse
Nedennævnte ydelser er momsfrie.

Pris Tilskud  
Folkekirkemedlemmer

Begravelse – voksengrav 4,296 kr. 4.296 kr.
Dobbelt dybde 6.444 kr. 6.444 kr.
Begravelse – barnegrav 1.073 kr. 1.073kr.
Urnenedsættelse   806 kr.   806 kr.
Pyntning af kirken Efter regning Efter regning



GudstjenesterGudstjenester AdresserAdresser
1. marts kl. 10.30 
1. søndag i fasten
Robert Ryholt
 
8. marts kl. 10.30
2. søndag i fasten
Robert Ryholt

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

22. marts kl. 10.30
Midfaste 
4. søndag i fasten
Robert Ryholt
Barokmusik

29. marts kl. 14.00 (Sommertid begyndt)
Mariæ bebudelse 
5. søndag i fasten
Robert Ryholt
Børnegudstjeneste sammen med 
familiekoret
Kirkekaffe i Våbenhuset
 
5. april kl. 10.00
Palmesøndag 
6. søndag i fasten 
Konfirmation 
Konfirmander fra Nordalsskolen
Diamantkonfirmander  
Robert Ryholt
Trio Tribrato medvirker

9. april kl. 17.00
Skærtorsdag
Robert Ryholt
Silke Schultz medvirker
 
10. april kl. 10.30
Langfredag
Robert Ryholt

12. april kl. 10.30
Påskesøndag
Robert Ryholt

13. april kl. 10.30
2. påskedag
Robert Ryholt
Spontankor medvirker
 

19. april kl. 10.30
1. søndag efter påske
Guldkonfirmation 
Hold I og II fra Havnbjerg Skole
Robert Ryholt
Nordborg Mandskor medvirker
 
26. april kl. 10.30
2. søndag efter påske
Guldkonfirmation fra Langesø Skole 
Robert Ryholt
Fløjteensemble medvirker
Kirkekaffe i Våbenhuset
 
3. maj kl. 09.00  
3. søndag efter påske
Kitty Hovgaard

8. maj
St. Bededag
Der henvises til omegnens kirker
fx Nordborg Kirke kl. 11.00  

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

17. maj kl. 10.30
5. søndag efter påske
Robert Ryholt
Andrea Brachwitz-Doll, violin, 
medvirker
 
21. maj  
Kristi Himmelfartsdag 
Der henvises til omegnens kirker

23. maj kl. 10.00 
Konfirmation
Konfirmander fra Friskolen Østerlund
Robert Ryholt
Trio Tribato medvirker

24. maj kl. 10.30
6. søndag efter påske
Robert Ryholt

31. maj kl. 10.30 
Pinsedag
Robert Ryholt
Kirkekaffe i Våbenhuset
 
1. juni kl. 14.00
2. Pinsedag 
Fælles gudstjeneste for de nordalsiske 
sogne ved Nygaard, Nørreskoven

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

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 og 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.

Menighedsrådets formand: Preben V. Jensen, Arnbjergvej 11, Lavensby, 6430 Nordborg
Tlf. 7445 4549, E-mail: pvjam@live.dk

Kirkeværge: Christen Matthiesen, Akelejevej 7, Havnbjerg, 6430 Nordborg. Tlf. 7445 1016, 
E-mail: lunden21@mail.tele.dk

Regnskabsfører: Det fælles regnskabskontor (DFR): Ringgade 98A, 6400 Sønderborg.

Kasserer: Hans Jørgen Jacobsen. Bellisvej 7, Havnbjerg, 6430 Nordborg. Tlf. 7445 1514,  
E-mail: airjac@youmail.dk

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

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

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

Deadline for næste kirkeblad er 20. april 2020.


