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Hvedekornet
”Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun 
det ene korn; men hvis det dør, bærer det mange fold.” (Joh. 
12,24) Dette billede med hvedekornet brugte Jesus for at få sine 
disciple til at forstå, hvorfor han skulle dø. Det er lige som med 
et hvedekorn, der dør, når det bliver sået i jorden. Men op af det 
kommer et aks, der bærer mange korn. 

Tilsyneladende var Jesu død et stort nederlag. Det så ud som 
om det var afslutningen på en glimrende karriere. Det var be-
gyndt så godt, og han havde fået mange tilhængere, men så 
skulle det alligevel ende med at han blev henrettet som en ge-
men forbryder. Et stakkels offer for de jødiske lederes jalousi. 
Det var bestemt ikke let at forstå at frelsen skulle ske på dén 
måde. Det ser vi tydeligt i Det Nye Testamente, at jøderne ab-
solut ikke kunne forlige sig med tanken om at Jesus skulle være 
Guds Søn, eller at han endda som Guds Søn skulle dø. Det var 
”et kors for tanken”. På samme måde var det for almindelige, 
verdslige mennesker, det som Paulus kalder hedninger, fuld-
stændigt tåbeligt at et menneske, der lider en skamfuld død 
som forbryder, skulle være en frelser? Det er for normale men-
nesker det rene nonsens; det giver ingen mening.

Jesu døds betydning kan man kun forstå, hvis man kom-
mer til tro på Jesus som Guds Søn og verdens frelser. Man kan 
kun begribe det, hvis man vil bøje sig for det. Det er det Jesus 

mente, da han engang sagde: ”Den der vil gøre Guds vilje, skal 
erkende om min lære er fra Gud, eller om jeg taler af mig selv.” 
(Joh. 7,37) De fleste vil have beviser, før de vil tro. Men det er 
umuligt. Først når man kaster sig ud i det, finder man ud af om 
det bærer! For at forklare sine disciple hvorfor han skulle dø, 
bruger Jesus en lignelse med et hvedekorn. Det er jo et billede 
som vi kender så godt. Det er nødvendigt at sædekornet dør, 
for at der kan komme nyt korn. Hvis man ikke sår kornet i 
jorden, kommer der heller ikke nogen høst.

Hvis Jesus havde elsket sit liv, havde han aldrig givet sig hen 
til sine fjender, men stædigt kæmpet for sit liv. Det ville sikkert 
have indebåret, at han nedtonede sin rolle som Guds søn, for 
det var netop udtalelserne om dette, der gav næring til døds-
dommen. Han ville heller ikke have ofret så meget tid på syn-
dere og fortabte, for det var det der bar ved til bålet. Jesus er 
Guds kærlighed åbenbaret blandt mennesker og ingen har stør-
re kærlighed end den at sætte livet til for sine venner. Guds vej 
til frelse går igennem den selvhengivende kærlighed. Derfor er 
der heller ikke nogen anden vej for Jesus end korsets og dødens 
vej. Korsfæstelsen er på samme tid den dybeste menneskelige 
fornedrelse og den underfulde guddommelige ophøjelse. Kors-
fæstelsen er en ophøjelse, fordi den er den stærkeste forkyndelse 
af Guds kærlighed, der er givet mennesker at tro på. 



Men billedet med hvedekornet er et mærkeligt billede, fordi 
det betyder at død medfører liv. Men det var jo det der skete. 
Gennem Jesu død kom der liv til mange mennesker. Allerede 
pinsedag, 50 dage efter Jesu opstandelse, var der 3000 jøder der 
blev overbevist om at han var Messias. De forstod at den Jesus 
der var blevet korsfæstet var deres konge og frelser. Og i kraft af 
at apostlene den dag fik Guds Helligånd, så spredte budskabet 
om Guds kærlighed sig som ringe i vandet ud over hele verden. 
Helt indtil i dag fortælles den gode nyhed om Jesus stadigvæk. 

Jesus var natten til langfredag dybt fortvivlet. Han syntes 
ikke at han kunne klare at gøre Guds vilje. Men så viste der sig 
en engel fra himlen for ham og styrkede ham. (Luk. 22,43) I 
Johannes-evangeliet er det Gud selv der taler direkte til ham fra 
himlen ved at sige: ”Jeg har herliggjort mit navn, og jeg vil atter 
herliggøre det.” Gud havde allerede igennem Jesu liv vist sin 
herlighed. Jesus havde både i ord og handling fået mennesker 
til at forstå hvor stor og kærlig Gud er. Gud ville nu også i frem-
tiden herliggøre sit navn. Han ville herliggøre sit navn igennem 
Jesu død. Så både igennem Jesu liv og igennem hans død blev 
Faderens navn herliggjort. Jesus gav Gud ære ved i alle ting at 
gøre sin Fars vilje.

Ved at Gud natten til langfredag talte direkte til ham fra 
Himlen, blev Jesus styrket i at gøre det som han vidste han 
skulle gøre. Igennem sin sjælekamp fik han ny kraft til at gøre 
det som var nødvendigt. Nu var han parat til at gå ind i lidelsen 
og døden.

Sognepræst Henrik Bo Jacobsen

Nyt fra menighedsrådet
Med indgang til det nye år har vi fået overblik over energifor-
bruget i kirke, sognehus og præstegård. Der er blevet skruet 
ned for varmen alle steder, men priserne er jo i 2022 gået den 
anden vej. Vores budget blev lavet i foråret 2021 og derfor er der 
ikke taget højde for den prisudvikling på energiområdet. Med 
andre ord er vi endt ud med et overforbrug på over 100.000 kr. 
samlet set og det prøver vi nu at finde en løsning på.
Budget for 2023 blev ligeledes udarbejdet for et års tid siden. 
Men da var varslerne om udviklingen på energiområdet nået 
frem og vi forsøgte at tage højde for udviklingen ved at basere 
budget på kendte tal fra januar kvartal 2022.

Vi håber derfor, at 2023 bliver et år, hvor disse overraskelser 
på energiområdet ikke belaster vores økonomi. Priserne ligger 
dog fortsat højt og det bremser op for andre initiativer i vores 
folkekirke. Situationen rammer alle menighedsråd i hele lan-
det, men nogle mærker det mere end andre også her i Sønder-
borg Provsti.

I Havnbjerg har vi trods alt en sund økonomi, så vi klarer den, 
men vi er også blevet mere sårbare end vi har været vant til. 
På vores månedlige møder kigger vi på forbruget i alle vore 
bygninger og medarbejderne er gode til at holde øje med ener-
giforbruget.

Fjernvarme
I skrivende stund er fjernvarmen nu kommet til både Sognehu-
set og Præstegården. Vi venter på der kommer vand i rørene, 
så den endelige tilslutning kan blive foretaget. Dermed skulle vi 
kunne hamle op med priserne på energi i fremtiden.

Præstegården er jo embedsbolig for præsten og derved får vi 
et slags tilskud til energi via præstens husleje. Men vi regner 
med i år, at vi skal betale hele regningen selv og selv om præ-
stegården står tom, skal den jo alligevel opvarmes, så vi undgår 
fugtskader.

Havnbjerg Kirke bliver opvarmet med EL og der er ingen pla-
ner eller muligheder for at ændre på det i øjeblikket.



Takster
Takster for ydelser på Havnbjerg Kirkegård, fx køb af 
gravsted og aftaler om vedligeholdelse af gravsteder, har 
i mange år været bragt i kirkebladet.

Frem over vil man kunne se dem på Havnbjerg Kirkes 
hjemmeside: www.havnbjergkirke.dk.

Kirkeværgen Arne H. Blom kan kontaktes, såfremt man 
har spørgsmål vedrørende taksterne eller hvis man ikke 
har mulighed for at benytte hjemmesiden.

Vores gule 
programfolder med 

flere oplysninger kan 
hentes på biblioteket, 

på apoteket, hos 
Skjerning samt ses 

på Facebook: 
Hjem og Kultur 

Nordals 

Onsdag den 22.marts kl. 19.00
Nordals Idrætscenter 
Generalforsamling 2023/2024 
Forslag til foreningen sendes til formanden senest en 
uge før generalforsamlingen. Foreningen er vært ved 
et lille traktement.
Tilmelding senest den 15. marts: 2462 5025

Mandag den 17. april kl. 19.00 
Nordals Idrætscenter 
Viceborgmester i Sønderborg Kommune Ellen Trane 
Nørby fortæller om sin tid på Christiansborg. 
Pris 100 kr. inkl. kaffe og kage.
Tilmelding senest den 10. april: 2462 5025

Onsdag den 10. maj kl. 19.00 
Nordals Idrætscenter
fortæller Peter Hellesøe, tidl. landmand og bosiddende 
i Oksbøl, om sin roman: Dybe spor, hvor vi følger Jens, 
som skal arve en slægtsgård i det sønderjyske. Gårdens 
vækst er baseret på slægters sammenhold og hårdt ar-
bejde, men Jens drømmer om andre ting i livet …….
Pris 100 kr. inkl. kaffe og kage.
Tilmelding senest den 3. maj: 2462 5025 

Havnbjerg Genbrug og Kafé 93
Vi har åbent mandag til fredag kl. 9.30-17.00

Lørdag er butikken åben fra kl. 9.30-12.00
I butikken er der et godt udvalg af tøj, sko, bøger,  

porcelæn og smykker.
I Kafé 93 kan man nyde en lækker varm, hjemmelavet ret 

samt en kop kaffe med kage – alt sammen til en rimelig pris.
Aflæg os et besøg – du er velkommen!

Vi støtter initiativer i lokalsamfundet.

Ny præst
Vi håber at kunne ansætte en ny præst i efteråret, men det er 
noget usikkert endnu. Vores vikarpræst Henrik Bo Jacobsen 
fungerer hos os indtil 1. juni.

Vi skal derfor i foråret have gjort præstegården klar, så en ny 
præst med familie kan flytte ind med det samme.

Afskedsgudstjeneste
Søndag den 28. maj Pinsedag holder Henrik Bo Jacobsen af-
skedsgudstjeneste i Havnbjerg Kirke. I den anledning indbyder 
vi til komsammen i Sognehuset kl. 12.00, hvor vi vil sige farvel 
til vores vikar det sidste halvandet år.

Preben V. Jensen



En salme jeg holder af
For et par år siden bragte  Kristeligt Dag-
blad en artikel med Anders Agger, kendt 
for sine rejser sammen med Anne Hjer-
nøe, hvori han fortalte om salmen ”Lær 
mig nattens stjerne”, der var knyttet meget 
til hans barndom og den bragte mig straks 
80 år tilbage i tiden, til  min barndom og  
klangen af min fars blide stemme, når han 
siddende på min seng sang godnatssang 
for mig. Det var en forunderlig emotionel 
oplevelse for mig.

Anders Agger fortæller om salmen, at 
den traditionelt synges på samme melodi 
som ”Sov mit barn, sov længe” der også er 
skrevet af Chr. Richardt. Den findes også 
med andre melodier til salmen, men det 
er kun Carl Mortensens melodi, der kan 
komme på tale, siger han.

I artiklen kommer Anders med følgende 
betragtninger.
”Sangens sidste vers med linjen ”Lær mig 
sol at dale” minder mig om sidste vers i 
”Altid frejdig, når du går”, fordi for mig er 
”dale” at miste. Gør mig klar til, at tinge-
ne bliver taget fra mig igen.  Der er noget 
fatalisme i det, men jeg har primært hørt 
den med børnesind, og ordene har været 
svære at forstå, men melankolien har sat 
sig.
Solen går ned, og det gør du også – det 
skal du forholde dig til.”

Jeg ved godt, at det i første omgang var 
melodien, der bragte mig tilbage til barn-
dommen og ikke teksten, for det er mest 

sandsynligt, at min far ikke sang ”Lær mig 
nattens stjerne”, men

Sov, mit barn, sov længe
jeg rører vuggens gænge,
vifter fluen fra din kind,
kalder drømmen til dit sind,
sov, mit barn, sov længe!

Margot Munk Jacobsen

Lær mig nattens stjerne

Lær mig, nattens stjerne, 
at lyde fast og gerne, 
ej at vige fra den vej,
himlens Gud tilmålte mig!
Lær mig nattens stjerne!

Lær mig, markens blommer, 
at bie på min sommer,
midt i verdens dybe ve
at spire under vintersne!
Lær mig, markens blommer!

Lær mig golde hede,
du brune lærkerede,
nøjet med en fattig høst,
at huse sangen ved mit brøst!
Lær mig golde hede!

Havets bølgehære,
lær mig mit åg at bære
og som I, når sol går ned
at spejle lidt af himlens fred!
Havets bølgehære!

Lær mig,  grønne lunde,
at skygge om jeg kunne,
hver, som kommer mig forbi,
ven og fjende på min sti!
Lær mig, grønne lunde!

Sol i aftensvale,
lær mig den kunst at dale
kun mod nattens dyb at gå
for nyfødt atter at opstå!
Lær mig, sol, at dale!

Tekst Chr. Richardt
Melodi Carl Mortensen

Oplevelser fra 
et børnehjem i 
Tanzania
Torsdag den 30. marts  
kl. 16.00 i Sognehuset
Kom og hør volontør Lærke Holst Re-
chnagel fra Christiansfeld fortælle om 
sit arbejde blandt forældreløse børn i 
Kipilii i Tanzania. Lærke skriver ”Det 
er så vildt og godt at være hernede.
Peter’s House er det skønneste børne-
hjem med de mest livsglade unger. Jeg 
er glad for at kunne hjælpe til og være 
et sted, hvor jeg kan vise børnene en 
masse opmærksomhed og kærlighed.”



Sangcaféen er åben!
Onsdag d. 1. marts
Onsdag d. 3. maj
(ikke i april)

Kl. 10.30-11.30  
i Sognehuset i Havnbjerg

Alle er velkomne!

Musikalsk  
kirkelegestue
Børn i vuggestue- og dagplejealder mødes:

7. marts kl. 9.00
2. maj kl. 9.00
(ikke i april)

i Havnbjerg Kirke

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

Påskelam
Havnbjerg Menighedsråd fortsætter traditionen med påskelam Skærtorsdag den 6. april i Kafé 93. 
Der er gudstjeneste kl. 17.00 og derefter samles vi i Kafé 93 kl. 18.00.
Kuvertprisen er i år 120 kr. Drikkevarer står menighedsrådet for.
Tilmelding til undertegnede senest den 1. april på mail: pvjam@live.dk eller tlf. 74 45 45 49.
Preben V. Jensen

Litteraturkredsen
Den 29. marts mødes vi kl. 14.00 i Sognehuset, 
Skolevej 19, Havnbjerg, og samtaler

Lidt om os:
Vi er en blandet gruppe, som er glade for at læse både moderne 
og klassisk litteratur.

Udvalget er bredt og giver anledning til mange gode, berigende 
samtaler om stoffet, som vi kan have hver vores tilgang til og 
mening om, og det er jo sådan det skal være!
Ny litteraturonsdag aftales fra gang til gang.

Der er altid plads til flere – så kom bare!

Yderligere oplysninger om fx mødedatoer 
kan fås ved Gunver Øvre
Tlf. 2965 9652 
Mail: oevre@danbonet.dk

Lions Strik 
Mandag den 6. marts Tag selv brød med
Mandag den 3. april Tag selv brød med
Mandag den 1. maj Vi giver kage og holder afslutning

Ønsker du hjælp til kørsel så kan du kontakte:
Elly Hansen: 6167 0981
Lisbeth Juhler: 2262 5467



Den oprindeligt sønderjyske strygertrio blev dannet på Sønderborg musikskole i 
2013, hvor de tre begyndte på Musikakademiet og senere blev optaget på MGK-Syd. 
Siden 2013 har Tribrato spillet et utal af koncerter i Sønderjylland, rundt omkring i 
Danmark og syd for grænsen. De har blandt andet spillet previews til den anerkendte  
“Schleswig-Holstein Musik Festival”, været faste gæstemusikere på Restaurant Knapp 
m.m. 

Siden 2020 har Tribrato været splittet af by- og landegrænser, da Caroline og Jens 
studerer hhv. på Barratt Due Musikkinstitutt i Oslo og Det Kongelige Danske Musik-
konservatorium i København. 
Trods dette har de alle tre holdt kontakten og fortsat koncertaktiviteterne. 

I 2023 kan Tribrato fejre 10 års jubilæum som markeres ved denne turné. Tribrato vil 
blande noget af deres gamle elskede og genkendelige repertoire med nyfundne perler 
af fransk og ungarnsk strygermusik.
Ved koncerterne vil der være musik for enhver smag: Både klassiske mesterværker fra 
forskellige perioder samt populær musik fra andre genrer. 

Tribrato ser frem til at samles om fejringen af jubilæet såvel som den skønne musik.

Fri entré

Gudstjenester 
med musik
26. marts: Diamantkonfirmation:
Mandskoret medvirker 
ledelse Andrea Brachwitz- Doll

10.april: Anden påskedag
Spontankoret medvirker

23. april: Gudstjeneste
Børnekoret medvirker

7. maj: Gudstjeneste kl. 14 med 
Casper Rojahn
Nordborg Gospelkor medvirker 
ledelse Stine Möglich

Korprojekt 
Anden Påskedag
Vi øver 
onsdag den 5. april
kl. 17 – 18.30 i kirken

Vi medvirker i gudstjenesten
10. april kl.10.30

Hvem har lyst til at synge med? 
Alle er velkomne!

Kontakt gerne Christiane 
mobil 50 82 81 76

Trio Tribrato
Caroline Cornelius Hansen – violin
Jens Bendix Nielsen - bratsch
Felix Girard Madsen – cello

Søndag den 19. marts 
kl. 19.00
Havnbjerg Kirke



Velkommen til en aften i selskab med Bruce Springsteens musik og 
fortællinger om tro og det samfund, han er vokset op i! 
Bruce Springsteen. Arbejdersøn og sangskriver. Vokset op som nabo 
til den lokale kirke i New Jersey, USA. 

Tro og bibel går som en rød tråd gennem mange af Bruce Spring-
steens sange, og nogle af de sange vil East Coast Acoustic gerne dele 
med os andre.  
Uddrivelsen fra Egypten og vandringen til det forjættede land. Kain 
og Abel. Det gode. Det onde. Korsfæstelse. Opstandelsen. Jomfru 
Maria. 

Det er hverken konfirmationsundervisning, bibelstudiekreds, eller 
noter til søndagens prædikenen. 
Det er rock’n’roll.

East Coast Acoustic spiller udvalgte Bruce Springsteens sange og 
fortæller om manden selv, den verden han er en del af og om tro-
en i sangene. Der bliver skruet ned for det elektriske og op for det 
akustiske, når trioen leverer deres egne fortolkninger af Springsteens 
sange.

Gratis entré

Gud og Springsteen i Havnbjerg kirke
Søndag den 30. april kl.19

TANGSHAVE
Torsdag den 2. marts vikar
Torsdag den 16. marts Heidi Freund
Torsdag den 30. marts vikar
Torsdag den 13. april vikar
Torsdag den 27. april Heidi Freund
Torsdag den 11. maj vikar
Torsdag den 25. maj Henrik Bo Jacobsen

Der er kirkekaffe kl. 10 og gudstjeneste kl. 10.45

East Coast Acoustic 
Paul Kjærgaard, bas/ sang/ mundharpe
Anders Stubkjær, guitar/ sang
Jørgen Rahbeck Andreasen, guitar/ sang



GudstjenesterGudstjenester AdresserAdresser
5. marts kl. 10.30
2. søndag i fasten
Henrik Bo Jacobsen

12. marts kl. 10.30
3. søndag i fasten
Kirkefrokost
Henrik Bo Jacobsen

19. marts kl. 19.00
Ingen gudstjeneste
men koncert med Trio Tribato
Se nærmere omtale i bladet

26. marts kl. 10.30
Mariæ bebudelse
Diamantkonfirmation
Henrik Bo Jacobsen

2. april kl. 10.00!
Palmesøndag
Konfirmation
Heidi Freund

6. april kl. 17.00!
Skærtorsdag
Henrik Bo Jacobsen
Se nærmere omtale i bladet

7. april kl. 10.30
Langfredag
Henrik Bo Jacobsen

9. april kl. 10.30
Påskedag
Henrik Bo Jacobsen

10. april kl. 10.30
2. påskedag
Henrik Bo Jacobsen

15. april kl. 10.30
Guldkonfirmation
Kitty Hovgaard

16. april
1. søndag efter påske
Ingen gudstjeneste

23. april kl. 10.30
2. søndag efter påske
Frederik Birkler

30. april kl. 19.00!
3. søndag efter påske
Koncert med ”East coast acoustic”
Se nærmere omtale i bladet

5. maj 
Bededag
Der henvises til omegnens kirker

7. maj kl. 14.00!
4. søndag efter påske
Casper Rojahn

14. maj kl. 10.30
5. søndag efter påske
Henrik Bo Jacobsen

18. maj 
Kristi Himmelfart
Der henvises til omegnens kirker

20. maj kl. 10.00!
Konfirmation
Henrik Bo Jacobsen

21. maj kl. 10.30
6. søndag efter påske
Henrik Bo Jacobsen

28. maj kl. 10.30
Pinsedag
Henrik Bo Jacobsen
Afskedsgudstjeneste derefter 
kirkefrokost i Sognehuset

29. maj kl. 14.00!
2. pinsedag 
Friluftsgudstjeneste for de
nordalsiske sogne i Nygård

Kirkebil
Efter gensidig aftale med Centrum Taxi  er ordningen med kørsel til 
gudstjeneste ophørt.

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

Vikarierende sognepræst: Henrik Bo Jacobsen, Felsted 
Træffes alle dage på nær mandag, hvor jeg har fri. 
Tlf. 4295 1535, E-mail: hbja@km.dk

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

Kirkesanger: Bodil Petersen 
tlf. 7445 0400  2012 7984 
E-mail: bodilp-dk@hotmail.com

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: Sofus Petersen

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

Kirkeværge: Arne H. Blom, Lyngmosevej 4, Lunden, 6430 Nordborg. 
Tlf. 4036 0307, E-mail: arne.h.blom@gmail.com

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. 4030 5207,  
E-mail: ruth.mikkelsen9@gmail.com

Deadline for næste kirkeblad er 20. april 2023.


