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End er der en Gud foroven, der råder for
Danmarks sag. ”Om Gud og Danmark”
Jellinge-stenen ser vi på et dansk pas. Tal blot ikke om Gud og
Jesus i den forbindelse.
Kors-spiret knejser over Christiansborg (ligesom øverst på
Havnbjerg kirke). Lad det blot ikke have noget med Gud og
politik at gøre.
Foruden Folketingets forretningsorden og Grundloven
finder du en Bibel på Folketingets talerstol. Den har ingen
officiel funktion, men for en sikkerheds skyld: Det har (helt)
sikkert intet med Gud at gøre.
Dannebrog er et smukt flag. Rigtig mange - her til lands - vil
med fasthed sige: Ikke blot er Dannebrog verdens ældste flag,
men også det smukkeste. Naturligvis. Hvidt og rødt. Lad dig
ikke distrahere af det hvide kors i det røde felt. Det har ikke noget med Gud at gøre. Selvom det faldt fra himlen, er det ”bare
et symbol”, som de siger.
Men helt ærlig: Et symbol på hvad?!
I Danmark har vi religionsfrihed. Det siger ovennævnte
Grundlov. De sidste 3-4-5 årtier har vi stedse hyppigere måtte tilføje: ”… men vi har ikke religions-lighed.” Nej, enhver
må dyrke sin religion, så længe det går ordentligt til, men alle
religioner anses ikke af Grundloven for lige; der gøres forskel

(altså: Grundloven diskriminerer), for som det hedder i Grundlovens §4: ”Den evangelisk-lutherske kirke er den danske Folkekirke og understøttes som sådan af staten.”
Derfor har vi: Jellinge-stenen på passet; korset (og ikke hammer og segl eller halvmånen) over Christiansborg; Bibelen og
ikke Karl Marx’ ”Det kommunistiske Manifest” eller Koranen
på landets ypperste talerstol; og Dannebrog overalt - inklusive
på venstre skulder af vore soldaters uniformsjakke.
På den måde er Danmark et kristent land. Og de kristne
rødder er gamle her til lands: Mere end tusind år. Og selv om
der er masser af højrøstede protester fra mennesker, der vil det
anderledes, så er opbakningen langt større, omend mere dannet og også mere lavmælt. Alligevel lader det sig ikke bortforklare, at Folkekirken er landets største forening med cirka 75%
af alle danskere som medlemmer, og tallet er stabilt. Sådan er
det, selv om medlemskab ikke er gratis og nemt kan annulleres.
Der er ganske enkelt opbakning.
I år - eller som vi sommetider siger med sprogets understregning af min ovenstående pointe om kristendommens dybe rødder i vores land, sprog, kultur, historie osv.

- ”I dette Herrens år” - 2020 markerer og fejrer vi Genforeningen, som ganske kort er det, at den nordlige del af Slesvig (Sønderjylland) i 1920 vendte tilbage under Dannebrog. Hjem til
Danmark. Kong Christian X red over grænsen.
For mange var det opfyldelsen af et stort og længe næret
håb. For rigtig mange også et overordentlig spinkelt håb. For
mange bare en drøm. Nogle betragtede det sikkert som et utopisk håb uden gang på jord. Magten havde talt. Den tyske militære overmagt.
Det er ikke forkert. ”Vor egen magt ej hjælpe kan” måtte
Danmark konstatere i 1864, og ingen af de andre stormagter
kom os militært til hjælp. Dannebrog blev strøget, dansk blev
ugleset. Tårer flød både her og der. I lyset af den overvældende
tyske triumf er det et under, at folk ikke opgav; forsagede det
danske. Sådan som talløse folk gennem historien har opgivet
det, de kom af. De opgav - og forsvandt. Blev opslugt. Det skete ikke. Der vaktes en stædighed og fantasi til at udtrykke det
danske og værne om det: I sang og strik og botanik (blodbøgen) og sønderjyske kaffeborde og meget mere.
”Når vi håber på det, vi ikke ser, venter vi på det med udholdenhed” siger apostlen Paulus et sted. I de 50 år fra 1864 og
indtil 1914 var genforening overhovedet ikke at skimte, men
håbet holdt ud.
På flere gravsten her på kirkegården i Havnbjerg finder vi
ordene ”Genforening er vor Trøst”. Det er gamle sten, fra den
tyske tid, og skrevet på en gravsten har tyskerne næppe kunnet

censurere dem, for det kristne håb om evigt liv er også et håb
om gensyn. Selvom det nok ikke forbigik tyskernes opmærksomhed, at ordene sandelig også kunne høres som et folkeligt
og politisk håb om det gamle land: Danmark. Helt sikkert var
ordene også ment således - sådan som det nu engang er med
Jellinge-stenen og Christiansborgs kors-spir, Dannebrog og
alle de andre symboler, der uden adskillelse og uden sammenblanding er både kristne og folkelige.
Og håbet blev opfyldt - og jo, igen talte magten. Blot ikke
tyskernes magt, men nogle andres. Blandt andet franskmændenes og englændernes. Og at de syntes, at genforeningen var
en god idé havde nok mere at gøre med et ønske om at ydmyge
og svække den slagne fjende Tyskland end med kærlighed til
den dansk-sønderjyske sag.
Alligevel lader det sig ikke afvise, at ”end er der en Gud foroven, der råder for Danmarks sag.”
Robert Ryholt

Chr. X’s ridt over over grænsen
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Blodbøgen fra Gråsten Slot

Nyt fra menighedsrådet
Vanskelige tider for kirkelivet
Som alle jo har oplevet det, så er det blevet en noget anden hverdag siden den 11. marts, hvor stort set alt, som vi kendte det, blev
sat på pause.
I menighedsrådet havde vi planlagt medarbejdermøde i
slutningen af marts og godkendelse af regnskab 2019. Det blev
en umulig opgave og regnskabet er derfor godkendt ved, at den
enkelte har set det på mail. Møderne i marts og april blev aflyst
og medarbejderne ved kirken blev sendt hjem.
I slutningen af marts fandt man så frem til en løsning, hvor
medarbejderne på kirkegården kunne vende tilbage og arbejde
hver for sig for at undgå mulig smitte.
Palmesøndag den 5. april og den
23. maj var der planlagt konfirmation i
Havnbjerg Kirke. Konfirmationsgudstjenesterne er begge udsat til august, hvor
vi så håber på at få årets konfirmander
med familier i Havnbjerg Kirke.
Der var ligeledes aftalt to guldkonfirmationer samt en jernkonfirmation i
Havnbjerg Kirke.Guldkonfirmationerne
er udsat til oktober. Jernkonfirmationen
blev gennemført den 24. maj.
Begravelse og bisættelse er blevet gennemført under skærpede regler i alle landets kirker og dermed også i Havnbjerg.

Havnbjergkirke.dk
De store ændringer af samfundet og med
kirkedøren låst har medført nye tanker
og ideer til udbringelse af Guds ord. Vi
havde i forvejen vores egen hjemmeside,
som har fungeret som et godt supplement
i flere år, hvor borgerne hurtigt kunne finde oplysninger og komme i kontakt med
medarbejderne ved kirken og menighedsrådet.

Nu kunne gudstjenesten arrangeres af personalet med tomme
kirkebænke og lægges på hjemmesiden, hvor kirkegængerne så
kunne finde den.
Hermed en opfordring til læserne om at kigge på hjemmesiden en gang imellem.

Kirken er åben igen
Landets kirker er fortsat ramt af restriktioner, så antallet af kirkegængere er begrænset. I Havnbjerg må vi give plads til 48 på
kirkebænkene, som reglerne er nu.
I menighedsrådet har vi nu afholdt to møder i maj og juni
med bl.a. budget 2021 og provstesyn, som blev afholdt den 10.
juni.
Valg
Det er også valgår for menighedsråd
i år og der er for længst aftalt nye regler
for dette valg, således at information om
valget og arbejdet i menighedsrådet skulle
have fundet sted den 12. maj.
Som støtte til de nye regler var der planlagt en række kurser bl.a. den 12. marts,
men alt det forarbejde er indtil videre lagt
til side og selve informationsmødet den
12. maj blev i stedet afholdt den 9. juni i
kirken.
Den 15. september afholdes der et sidste informationsmøde, hvor de fremmødte kan opstille en liste, og såfremt der ikke
efter dette møde indkommer flere lister,
danner listen det nye menighedsråd.
Skulle der efter mødet blive afleveret
flere lister, finder et valg sted i november
og det nye menighedsråd kan tiltræde 1.
søndag i advent.
Vi mangler fortsat interesserede, som
vil tage del i arbejdet i menighedsrådet eller være suppleant for de næste fire år.
Menighedsrådet

Invitation til
konfirmand-indskrivning
2020-2021

Kære konfirmand 2020/2021!
Fra oktober 2020 har du mulighed for at gå til konfirmationsforberedelse.
Konfirmationsforberedelsen vil foregå
- Tirsdag morgen kl. 08.00-09.30 i Havnbjerg præstegård (Friskolen Østerlund)
- Torsdag eftermiddag kl. 14.30-16.00 i Havnbjerg præstegård (Nordals-skolen)
• Konfirmationsdatoen: Søndag den 28. marts 2021 kl. 10.00 (Nordals-skolen)
• Konfirmationsdatoen: Søndag den 15. maj 2021 kl. 10.00 (Friskolen Østerlund)
Tilmelding til konfirmationsforberedelsen foregår efter aftengudstjenesten

Torsdag den 1. oktober kl. 19.00 i Havnbjerg.
NB! I bedes medbringe en kopi af den håbefulde konfirmands dåbsattest.
Efter gudstjenesten er der – stadig i kirken – ”Kaffe & Kage” og et kort møde med de
første informationer om konfirmand-forløbet. Du og dine forældre er altid meget velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål.

Med ønsket om en dejlig sommer. Jeg
glæder mig til at se jer!
Mange hilsener
Robert Landeværn Ryholt
sognepræst i Havnbjerg
Kontakt: rlr@km.dk eller 21 27 16 73

Sangcafé
Vi synger sange fra Højskolesangbogen
hver den første onsdag i måneden
Kl. 10.30-11.30
Sognehuset i Havnbjerg
Vi begynder sæsonen den 2. september og mødes igen
7. oktober
4. november
2. december „Sangcafé speciel“ - vi synger julen ind kl. 19 i
kirken med efterfølgende gløgg og småkager

Litteraturkredsen
Vi mødes igen onsdag 26. august kl. 14 i Sognehuset,
Skolevej 19, Havnbjerg.

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. Der aftales ny dato fra gang til gang.
Henvendelse til Gunver Øvre.
tlf. 7445 0738 eller mail: oevre@danbonet.dk

Alle er velkomne!

Efterårets kirkehøjskole

Familiekoret starter igen
Har du lyst til at synge?
Kom og vær med! Dine børn fra 6 år er også hjerteligt velkomne.
Lær din stemme og nye sange at kende.
Start: onsdag den 2. september kl. 15.30 - 16.15
i Sognehuset
Information:
Christiane Wattenberg tel. 50 82 81 76
Organist og korleder, Havnbjerg

slår dørene op i Præstegården følgende onsdage kl. 10-12
9. september, 16. september, 30. september, 14. oktober, 21.
oktober, 28. oktober, 11. november 2020.
NB: Efter en god samtale slutter vi af med at spise den
medbragte frokost.
Møderækken afsluttes i Sognehuset med en film fredag den
20. november kl. 18.30 – ca. 21.00.
Temaet for efterårets møder er:
”Dit ansigt søger jeg - Nu ser vi i et spejl, i en gåde:
Identitet, genkendelse, rødder”.
NB! Tilmelding til Robert Ryholt på E-mail:
rlr@km.dk , tlf. 7445 1712 eller et brev i postkassen ved
præstegården.

Særlige gudstjenester med
musik efterår 2020
16/8

Konfirmation I kl.10.00
Silke Schultz, irsk blikfløjte medvirker
30/8 Konfirmation II kl.10.00
Silke Schultz medvirker
27/9 Høstgudstjeneste kl. 10.30
Nordborg Sangforening medvirker.
Ledelse Andrea Brachwitz-Doll
4/10 Guldkonfirmation I kl. 10.30
Nordborg Sangforening medvirker
11/10 Guldkonfirmation II kl. 10.30
Trio Tribato medvirker
29/11 kl. 16
1. søndag i advent „De ni læsninger“
Spontankor og Dorotheas Kvartet medvirker

Lions

Strik

Efterår 20
20

Efterår 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
videre til børnehjem og nødlidende i Rumænien.
Vi er stadig glade for at modtage garn.
VI STRIKKER:
Mandag den 14. september (tag brød med)
Mandag den 5. oktober (tag brød med)
Mandag den 2. november (tag brød med)
Mandag den 7. december er der juleafslutning. Tag en pakke
med.
Ønsker du hjælp til kørsel ring til: Elly eller Inge
Elly Hansen 6167 0981
Inge Kjærsgaard Jensen 2465 8214

Babyrytmik
i Havnbjerg Kirke

Har du lyst til nogle dejlige timer med dit barn, så er babyrytmik måske noget for dig.
Babyrytmik er for babyer fra 0-10 måneder – eller ca. til de
kan kravle.
Vi synger salmer og sange, laver bevægelser og fagter, danser,
vugger og leger.
torsdag formiddage
kl. 9.30 – ca. 10.30 i alt 6 gange.
Bagefter er der mulighed for at pusle dit barn i Sognehuset,
samt en kop kaffe/ te og rundstykker i Sognehuset. Det er
gratis at deltage.
03. september til 08. oktober 2020
For tilmelding og info om holdstart kontakt
christiane.wattenberg@gmail.com / tlf.50828176
Christiane Wattenberg

Musikalsk legestue i kirken
På grund af Coronaen har det ikke været muligt at
fastsætte datoer for
Musikalsk kirkelegestue
men vi forventer, at vi under en eller anden form får
legestuen i gang i efteråret,
På www.havnbjergkirke.dk vil der blive informeret
nærmere herom.

En interessant koncert

Monteverdi i Havnbjerg
Havnbjerg Kirke
Søndag 25. Oktober kl 16
Anne Mette
Balling
Sopran

Marcus
Honegger
Violin
Daniel
Kurz
Theorbe

Janne
Solvang
Sopran

Sebastian
Glöckner
Orgel

Volker
Mühlberg
Violin
Jens
Bauer
Ledelse

I et fyldt kirkerum fik vi i november 2019 en unik
oplevelse med musik af Monteverdi, spillet på gamle musikinstrumenter og ledsaget af yderst velsyngende sopraner. Derfor er det en stor glæde igen at
kunne byde velkommen til en Monteverdikoncert.
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Korprojekt „Ni Læsninger“
Efter den store fornøjelse og succes sidste år, da en flok sangglade mennesker dannede et
spontankor og deltog i gudstjenesten efter kun én prøve, kommer nu en ny invitation:

Lad os synge og øve sammen!

Onsdag den 25. november
Kl. 17-19
Havnbjerg Kirke
Opføres 1. søndag i advent (29. november)
i en særlig musikgudstjeneste „De ni Læsninger“.
Derudover medvirker Dorotheas Blokfløjtekvartet med Helle Damkjær,
Birgitte Romme, Christiane Wattenberg og Ole Andersen.
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 siden
slutningen af 1900-tallet og afholdes i adventstiden.
Hjertelig velkommen!

En salme jeg holder af
”Hil dig frelser og forsoner” er blevet
vores salme i familien. Vi kan nogle af
versene udenad og kan godt finde på lige
pludselig at synge dem. Jeg kan godt lide,
at en salme kan rumme både triste og glade stunder i livet.
Vi har sunget salmen både til min mands
begravelse og kort tid efter til min datters
bryllup.
Melodien er af C.C. Hoffmann 1878.
Det er en dejlig melodi, hvor hastigheden
ændres. Den bygger op, for så at afslutte
med ro. Jeg synes, det er en god melodi.
Baggrunden for salmen er en belgisk abbed, Arnulf af Lovain, der skrev et latinsk
digterværk ”Salve mundi salutare” før
1250.
Teksten beskriver, hvordan den ydmyge
betragter den korsfæstede.
Blikket er fæstnet på de hullede fødder
ved første vers og langsomt gennem salmen bevæger blikket sig op og ender ved
ansigtet.
Omkring 1837 gendigter N.F.S. Grundtvig salmen. Det bliver til ”Hil dig frelser
og forsoner.”
Teksten læses som en henvendelse til
Gud, hvor ”du” er møntet på Jesus. Man
forbinder salmen med påske – lidelse,
død og opstandelse.
Sidste vers i salmen er en bøn.
Birthe Lund Jørgensen

Hil dig, Frelser og Forsoner
Hil dig, Frelser og Forsoner!
Verden dig med torne kroner,
du det ser, jeg har i sinde
rosenkrans om kors at vinde,
giv dertil mig mod og held!

Derfor beder jeg med tårer:
Led det ind i mine årer,
floden, som kan klipper vælte,
floden, som kan isbjerg smelte,
som kan blodskyld tvætte af!

Hvad har dig hos Gud bedrøvet,
og hvad elsked du hos støvet,
at du ville alt opgive
for at holde os i live,
os dig at meddele hel.

Du, som har dig selv mig givet
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng!

Kærligheden hjertegløden
stærkere var her end døden;
heller giver du end tager,
ene derfor dig behager
korsets død i vores sted.

Skønt jeg må som blomsten visne,
skønt min hånd og barm må isne,
du, jeg tror, kan det så mage,
at jeg døden ej skal smage,
du betalte syndens sold.

Ak! Nu føler jeg til fulde
hjertets hårdhed, hjertets kulde.
Hvad udsprang af disse fjelde,
navnet værd, til at gengælde,
Frelsermand, din kærlighed?

Ja, jeg tror på korsets gåde,
gør det, Frelser, af din nåde.
Stå mig bi, når fjenden frister!
Ræk mig hånd, når øjet brister!
Sig: vi går til Paradis!

Dog jeg tror, af dine vunder
væld udsprang til stort vidunder,
mægtigt til hver sten at vælte,
til isbjerge selv at smelte,
til at tvætte hjerte rent.

”Meditativ Dans” i
Kirkekaffe
tit efter en gudstjeneste alligevel står i Våbenhuset og
Sognegården i Nordborg Datalerman
sammen, er der her i efteråret 3 søndage, hvor vi byder på
Mediativ dans foregår oftest i en cirkel. Denne dansetradition
har sin oprindelse helt tilbage i oldkirkelig spiritualitet. Trinene
er enkle, så alle kan være med. Man oplever, at man bæres af
fællesskabet og musikken. Der danses dels til folkemusik fra forskellige lande, dels til klassisk musik.

kirkekaffe, som vi kan nyde i samvær og samtidig få ønsket hinanden god søndag.

Den 20. september er der Kirkefrokost i Sognehuset efter gudstjenesten.

I dag føler mange mennesker, at det er godt at have hele kroppen
med i andagt og bøn, i glæde og sorg. At danse sammen kan også
betyde at støtte hinanden.
Der danses følgende datoer kl. 19:
19. august, 10. september, 22. oktober og den 19. november .
Første gang er en onsdag, de efterfølgende er torsdage.
Nærmere oplysninger fås hos danseleder Melsene Laux, telf.
7175 0799.

Jernkonfirmation i
Havnbjerg Kirke 24. maj 2020

Bagerst fra venstre: Kaj Aksel Hansen, Helge Frederiksen,
Povl Emiel Jepsen, Hans Rasmussen
Forrest fra venstre: Hans Frederiksen, Karen Lausten
(f. Jordt), Hans Georg Blaudzun

Støtterne/vågekoner m/k på Nordals
Denne ordning har eksisteret på Nordals i mere end 15
år, og 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.
Ingen bør dø alene
Derfor er det værdifuldt, at der findes mennersker, som
påtager sig at være hos en døende i livets sidste 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!

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.

Kirkebil

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

Gudstjenester
9. august kl. 10.30
9. søndag e. Trinitatis
Robert Ryholt
16. august kl. 10.00
10. søndag e. Trinitatis
Konfirmation - Friskolen Østerlund
Silke Schultz medvirker
Robert Ryholt

Adresser
11. oktober kl. 10.30
18. søndag e. Trinitatis
Guldkonfirmation II
Trio Tribato medvirker
Robert Ryholt
18. oktober kl. 10.30
19. søndag e. Trinitatis
Kirkekaffe
Robert Ryholt

23. august kl. 10.30
11. søndag e. Trinitatis
Kitty Hovgaard

25. oktober
20. søndag e. Trinitatis
Der henvises til omegnens kirker

30. august kl. 10.00
12. søndag e. Trinitatis
Konfirmation - Nord-Als skolen
Silke Schultz medvirker
Robert Ryholt

1. november kl. 19.00
Allehelgen
Robert Ryholt

6. september kl. 10.30
13. søndag e. Trinitatis
Kirkekaffe
Robert Ryholt
13. september kl. 10.30
14. søndag e. Trinitatis
Robert Ryholt
20. september kl. 10.30
15. søndag e. Trinitatis
Kirkefrokost
Robert Ryholt
27. september kl. 10.30
16. søndag e. Trinitatis
Høstgudstjeneste
Nordborg Sangforening medvirker
Robert Ryholt
4. oktober kl. 10.30
17. søndag e. Trinitatis
Guldkonfirmation I
Nordborg Sangforening medvirker
Robert Ryholt

8. november kl. 10.30
22. søndag e. Trinitatis
Robert Ryholt
15. november kl. 9.00
23. søndag e. Trinitatis
Kitty Hovgaard
22. november kl. 10.30
Sidste søndag i kirkeåret
Kirkekaffe
Robert Ryholt
29. november kl. 16.00
1. søndag i advent
De ni læsninger
Kor og Dorotheas Kvartet medvirker
Robert Ryholt
6. december kl. 14.00
2. søndag i advent
Luciaoptog
Havnbjerg Genbrug & Kafé 93
Robert Ryholt

Tirsdag den 29. september kl. 10.00 afholdes der gudstjeneste på tysk
i Havnbjerg Kirke.
Cornelia Simon, præst for den tyske menighed på Als.

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

Gudstjenester

Kirkesanger og sognemedhjælper: Stine Haveman Ryholt, Nordborgvej 12,
30. november kl. 10.30
Havnbjerg, 6430 Nordborg
1. søndag i advent
Tlf. 3172 0423, E-mail: stine-ryholt@live.dk
Kantategudstjeneste

1.
Ny
An

Graver: Kim Rasmussen. Fredag fri.
december kl. 10.30
Kan mandag-torsdag kontaktes på tlf. 5141 8875 fra 8-17 eller7.på
2. søndag i advent
E-mail: kt.havnbjerg@mail.dk

4.
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Gravermedhjælper: Kurt Christensen, Nordborgvej 90, Svenstrup.
2515 3660.
Annette Tlf.
Sloth

11
1.
An

Annette Sloth

Nordborg Sangforening,
kirkens børnekor og Luciaoptog

Menighedsrådets formand: Preben V. Jensen, Arnbjergvej 11,
14.Lavensby,
december kl. 14
3. søndag i advent
6430 Nordborg
Kirkens Korshær
Tlf. 7445 4549, E-mail: pvjam@live.dk

18
2.
M

Ole Werth Sørensen

Kirkeværge: Christen Matthiesen, Akelejevej 7, Havnbjerg, 6430
Nordborg.
21. december
kl. 10.30
Tlf. 7445 1016, E-mail: lunden21@mail.tele.dk
4. søndag i advent

Under gudstjenesten krybbespil

ved98A,
årets6400
konfirmander
Regnskabsfører: Det fælles regnskabskontor (DFR): Ringgade
Sønderborg.
Annette Sloth

Kasserer: Hans Jørgen Jacobsen. Bellisvej 7, Havnbjerg, 6430 Nordborg.
24. december kl. 14.30
Tlf. 7445 1514,
og kl. 16.00
E-mail: airjac@youmail.dk
Juleaften
Øvrige medlemmer i menighedsrådet:
Helge Frederiksen, Margot Munk Jacobsen,
Hans Jørgensen, Andreas Schmidt

Annette Sloth

25. december kl. 10.30
Juledag
Annette Sloth

Kirkebladsredaktion: Margot Munk Jacobsen, Bellisvej 7, Havnbjerg,
6430 Nordborg.
26. december
Ingen gudstjeneste
Tlf. 7445 1514, E-mail: margotmunk@youmail.dk
Leje/lån af Sognehuset: Ruth Mikkelsen, Tlf. 7445 3293,
E-mail: ruth.mikkelsen9@gmail.com

28. december kl. 10.30
Julesøndag
Annette Sloth

Deadline for næste kirkeblad er 15. oktober 2020.
Havnbjerg Kirkes hjemmeside
www.havnbjergkirke.dk
Kirkebladet kan ses på hjemmesiden 1-2 uger før
udbringningen
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