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I mange danske kirker er der lysglober. Inspirationen til lys-
globen kommer fra Sverige. Den første lysglobe blev opstillet i 
domkirken i Uppsala i 1968 ved Kirkernes Verdensråds gene-
ralforsamling. Globen er tænkt som en jordklode med lys hele 
vejen rundt. Den minder os om at kirken er et verdensomspæn-
dende fællesskab. At tænde et lys kan have mange betydninger. 
I dag tænder vi lys for dem som vi har mistet igennem det sidste 
år, siden allehelgen 2021. Midt i lysgloben er der et lys. Det sym-
boliserer Jesus. Jesus blev født som et lille barn, et lille lys i en stor 
og mørk verden. Jesus sagde om sig selv: ”Jeg er verdens lys. Den, 
der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.” 
Jesus er lyset i midten og vi er de små lys, som er samlet omkring 
ham. De små lys lyser udad i rummet og leder øjnene ind til lyset 
i midten. På samme måde skal vi som kirke bringe lysbudskabet 
om Jesus ud til alle mennesker, til alle jordens folkeslag. Det gør 
vi, når vi er lys for hinanden. Vi kan være lys på mange måder 
ved et smil, ved at hjælpe, eller give andre et opmuntrende eller 
medfølende ord.

Mange kristne har været et lys for andre. Et kendt eksem-
pel er Moder Theresa. Hun var en katolsk nonne fra Skopje 
i Makedonien, og hun arbejdede i mange år blandt fattige i 
Calcutta i Indien. Moder Theresa var et lys som skinnede for 
mange, fattige stakkels mennesker, der ikke havde meget at 
glæde sig over i deres tilværelse på gaden. En morgen efter en 
gudstjeneste med nadver sagde Moder Theresa til sine nonner:  

“Under gudstjenesten så I at præsten rørte ved Kristi legeme 
med stor kærlighed og nænsomhed. Når I i dag rører ved de 
fattige, vil I også røre ved Kristi legeme. Giv dem den sam-
me kærlighed og omsorg.” Vi er også lys i verden, når vi viser 
barmhjertighed over for den som er tørstig, fremmed, nøgen, 
syg eller i fangeskab. Og lige som Moder Theresa og nonnerne 
skal vi huske på Jesu ord at ”Alt hvad I har gjort mod en af disse 
mine mindste brødre, det har I gjort mod mig.” Hvordan bliver 
vi verdens lys for andre? Det gør vi ved at reflektere det lys som 
Jesus er for os. I os selv er vi ikke lys, men kun mørke. Omvendt 
er Gud kun lys, og der er intet mørke i ham. Vores opgave som 
kristne er at vokse i erkendelsen af og forståelsen af hvem Jesus 
er. Jo mere vi lærer ham at kende og lader os præge af ham, jo 
mere vil vi også kunne lyse for andre. 

Der var engang en pige der var med sine forældre på ferie i 
Frankrig. I en kirke så de nogle glasmosaikker, og pigen spurg-
te: ”Hvad forestiller det?” Hendes far svarede: ”Det er helge-
ner” – og kom også med en længere forklaring om den katolske 
kirke, om særlige mennesker, som har levet særlige liv – særligt 
gode liv - og som derfor bliver kaldt helgener. Det gik tydeligvis 
henover hovedet på pigen, men da de kom ud af kirken, sagde 
hun: ”Nu ved jeg, hvad en helgen er, far. En helgen, det er én, 
som lyset skinner igennem.” 

At være helgen, ja, oprindeligt var det noget, der var ganske 
få beskåret at blive kaldt. Helgen var noget man kunne blive kå-



ret til efter sin død, efter et - i kirkens øjne - ganske særligt godt 
liv. Ofte var det kirkens martyrer, der blev helgenkåret. Meget 
tidligt i kirkens historie begyndte helgenerne at få hver deres 
dag, men efterhånden som helgenskaren voksede, var der ikke 
plads til flere i kalenderen. I år 855 besluttede kejser Ludvig 
den Fromme, at der skulle holdes en allehelgensfest for alle de 
helgener, der ikke kunne få deres egen dag. På et tidspunkt blev 
den dag lagt den 1. november, og i vores lutherske kirker fejres 
allehelgensdag den første søndag i november. 

Under reformationen blev allehelgen udsat for kritik bl.a. på 
grund af helgenfejringen, men selv om dagen blev nedpriorite-
ret, så overlevede traditionen - men med et forandret indhold. 
Man har for eksempel brugt søndagen til at fejre reformatio-
nen. I de senere år er allehelgen igen blevet opprioriteret, og 
i langt de fleste kirker fejres der igen særlige allehelgensguds-
tjenester. I dag handler allehelgensdag ikke så meget om vores 
forbilleder for liv og tro som om dem, vi hver især har mistet 
og savner. Allehelgensdag er blevet en mindestund for vores 
døde slægtninge og venner, hvad enten de var forbilleder eller 
ej. Allehelgen er for os en stille stund, hvor der er plads til det 
savn og den længsel, der sidder i enhver, der har prøvet at mi-
ste. Allehelgen er en lejlighed til at besinde os på vores døde 

og det liv de gav os. Allehelgensdag var altså 
engang en fejring af de enkelte enestående 

helgener, men i dag mindes vi alle dem 
der er døde og som har betydet noget 

særligt for os. ”En helgen er én, som 
lyset skinner igennem” - det er nok 
den bedste forklaring, jeg har hørt, 
på, hvad en helgen er. Også i Havn-
bjerg Sogn fejrer vi allehelgen med 
en særlig gudstjeneste søndag den 
6. november. Ved den lejlighed vil 
navnene på dem vi har mistet siden 
sidste allehelgen blive læst op. Der 
vil være musik og ord til eftertan-
ke. Velkommen til allehelgen, til en 
mindestund for dem lyset har skin-
net igennem for os!

Sognepræst
Henrik Bo Jacobsen

Nyt fra menighedsrådet
Bedre toner fra vort orgel
Her i foråret har orgelbyggerfirmaet Marcussen & Søn fra 
Aabenraa renoveret vores orgel, som har fungeret nu i 35 år. Or-
glet fik kirken i gave af Fru Bitten Clausen i 1987. 
Det var et spændende arbejde at følge med i og den 17. juni blev 
det så gennemprøvet af orgelkonsulent Per Rasmus Møller fra 
Djursland og efterfølgende godkendt med følgende ord: Tillykke 
med det fine resultat.

Kommer fjernvarmen til præstegården?
Som alle har opdaget, så har bl.a. krigen i Ukraine medført be-
tydelige prisstigninger på både el og naturgas. Menighedsrådet 
har netop gennemgået budgettet for 2023 og der bliver tale om 
besparelser på vort budget med en ramme på over 2,3 mio. kr. 
Ingen ved hvad energipriserne bliver i 2023, så med udgangs-
punkt i 1. kvartal 2022 måtte vi så forsigtigt gætte os frem.
I juni måned modtog vi så besked fra Sønderborg Forsyning, 
som ville grave op til fjernvarme på Skolevej og Tingstedvej og 
netop det område berører såvel Sognehuset som Præstegården, 
selv om Præstegården har adresse ud til Nordborgvej. Vi kender 
endnu ikke den endelige dato for opgravning på Skolevej, men 
følger sagen nøje.

Renovering af kirkedige
Vi har fået udarbejdet et projekt med renovering af kirkegårds-
diget mod syd, således at diget kommer i samme kvalitet som 
diget mod nord, der blev renoveret for mere end 30 år siden. 
Projektet er endnu ikke klar til behandling ved provsti og stift, 
ligesom også Nationalmuseet skal godkende det endelige projekt 
inde arbejdet kan gå i gang.

Preben V. Jensen



Litteraturkredsen
Vi begynder efterårssæsonen onsdag den 14. september i 
Sognehuset, Skolevej 19 i Havnbjerg.

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.

Ny litteraturonsdag aftales fra gang til.
Der er altid plads til flere – så kom bare!

Yderligere oplysninger kan fås 
ved
Gunver Øvre
tlf. 2965 9652
Mail. oevre@danbonet.dk

Lions Strik 
Efterårssæsonen starter
Mandag den 5. september        Tag selv brød med
Mandag den 3. oktober             Tag selv brød med
Mandag den 7. november         Tag selv brød med
Mandag den 5. december          Vi giver brød
Juleafslutning -husk lidt til pakkelegen!

Vi er stadig meget taknemmelige for at modtage garn.
Hvis du har noget liggende, du vil af med, så ring til os.
Ønsker du hjælp til kørsel, kan du ringe til Elly eller Lis-
beth

Elly Hansen: 6167 0981
Lisbeth Juhler: 2262 5467

Sangcafé i Sognehuset         
Vi synger fra Højskolesangbogen hver den første onsdag i måne-
den fra kl. 10.30 – 11.30 
Sognehuset Havnbjerg
Vi begynder sæsonen igen :

7. september 
5. oktober
2. november

7. december ”Sangcafé special” 
– vi synger julen ind kl.19 i kirken 
med efterfølgende gløgg og 
småkager efter god tradition.

Alle er velkomne!

Jeg er den ny gravermedhjælper
Mit navn er Sofus Petersen.  
Jeg er 30 år og bor i Kirkeby i 
Nordborg sammen med min 
forlovede og vores to drenge 
samt en hund.

Jeg er født og opvokset i Aal-
borg, men har nu boet i de 
dejlige alsiske omgivelser de 
sidste 6 år.

Jeg har før arbejdet på kir-
kegård og jeg glæder mig til 
en masse nye oplevelser her i 
Havnbjerg Sogn.



Da vi blev opfordret til at fortælle om en salme, som vi 
begge holder af, var vi ikke i tvivl. Det skulle være ”Du 
gav os, o Herre en lod af din jord”, som er skrevet af C.R. 
Sundell.

Både Kaj og jeg er begge opvokset i kristne hjem. Kaj i 
Vendsyssel og jeg i Gudenådalen.

Vi mødtes for mange år siden på Silkeborgegnen.
Det var også i høj grad min mors salme, hun syntes 

næsten den var skrevet til hende, og vi har glædet os over 
at synge den, hver gang den stod på salmetavlen i kirken.

Mine forældre overtog min mors fødehjem. Ejendom-
men i Gudenådalen bestod af sandede marker, opdyrket 
hede og våde enge. Det var hårdt slid, men der blev al-
drig arbejdet om søndagen, ej heller da min bror overtog 
gården. Søndagen var hviledag og kirketid. 
Det ligger dybt i os.

På min mors ældre dage citerede hun flere gange fra 
salmen, som hun kunne udenad. Jeg brugte den også i 
min tale ved min fars begravelse.

Så lær mig da, Herre, at dig til behag
jeg bruger det pund, mig blev givet,
at fylde med hæderligt virke min dag,
at hjælpe og værne om den, som er svag, 
at elske, thi deri er livet.
Og giv mig til sidst
et navn Herre Krist,
som er i din livsbog indskrevet!

Katrine og Kaj Thomsen   

Carl Reinhold Sundell (1857-1947) var en svensk provst, 
skoleinspektør og salmeforfatter. Han skrev salmer til 
bønder, fiskere og andre faggrupper, fordi han ønske-
de, at salmebogen skulle henvende sig til forskellige er-
hvervsgrupper, og han var især kendt for høstsalmen 
”Du gav mig, o Herre, en lod af din jord”.

Han beskriver i sine erindringer hvordan salmen blev 
til i sensommeren 1934.

”Denne lille salme var kommet til mig næsten som 
en gave. Jeg havde en aften gået i vores skønne allé og 
glædet mig over det frodige liv samt tænkt på bøndernes 
glæde over den lovende høst. Denne stemning forblev 
hos mig; og da jeg gik til hvile, lod jeg lampen brænde, 
tog et stykke papir og straks efter var salmen formet og 
færdigskrevet.”

En salme vi holder af

Du gav os, o Herre, en lod af din jord



Du gav os, o Herre, en lod af din jord

Du gav mig, o Herre, en lod af din jord, 
som jeg nu min egen må kalde.
Du gav mig et dagværk og brød til mit bord.
Her lever jeg trygt på dit mægtige ord,
der taler til mig som til alle.
Her bygtes mit bo, 
her nyder jeg ro 
og kan dig med glæde påkalde.

Af henfarne slægter jeg arved den vang,
hvis muld jeg for udsæd nu pløjer.
Her rydded de marken for stene engang
og dyrked den siden med suk eller sang.
Nu, Herre, for dig jeg mig bøjer:
den mark, som blev min, 
var altid dog din.
Min tanke til dig jeg ophøjer.

Så lær mig at leve, o Gud, som jeg kan,
frimodigt som fuglen i skove,
og takke for regnen, som vander mit land,
for solskin og varme i sommerens brand,
for avl i min lade dig love.
Hvad magted jeg vel,
om du ej gav held?
Det vokser jo, medens vi sove.

Så lær mig da, Herre, at dig til behag,
jeg bruger det pund, mig blev givet,
at fylde med hæderligt virke min dag,
at hjælpe og værne om den, som er svag,
at elske, thi deri er livet.
Og giv mit til sidst
et navn, Herre Krist,
som er i din livsbog indskrevet!

C.R.Sundell 1934 
Oversat af K.L. Aastrup 1945
Melodien er komponeret af Knud Jeppesen 1951



Baby-Rytmik 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 måne-
der – eller ca. til de kan kravle.

Vi synger salmer og sange, laver bevæ-
gelser og fagter, danser, vugger og leger.

Tirsdag 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 gra-
tis at deltage.
6. september til 11. oktober 2022

For tilmelding og info om holdstart  
kontakt christiane.wattenberg@gmail.
com / tlf. 5082 8176

Kom og oplev instrumenternes dronning på Als! 



Konfirmation i Havnbjerg Kirke Lørdag den 28. maj 2022
Bageste række fra venstre:
Emilie Wind Svendsen
Josephine Poulsen Kortemose
Celine Walz Jørgensen
Anne Sofie Sarsgaard Dowdall
Mathias Grube Vase Hald
Isabella Hofmann Solberg
Anders Klingenberg Villadsen
Silje Auguste Berg
Peter Solmer Jepsen 
Victoria Bonnerup Byrgesen
Lærke Emilie Beck Petersen
Ida Marie Jørgensen

Forreste række fra venstre:
Ann-Cathrine Sundwall
Mille Mindedahl Werner
Lærke Rohr Andersen
Josephine Stavski Knudsen
Lina Mindedahl Hansen

Havnbjerg Genbrug og Kafé 93
Åbningstider mandag til fredag kl. 9.30 til 17.00

Lørdag er butikken åben fra kl. 9.30 til 12.00

Vi er en selvstændig forening, som både består af en genbrugsbu-
tik og som noget helt særligt også af en kafé. Alle arbejder uløn-
net, så alt hvad der tjenes går til drift af bygningen, til drift af Kafé 
93 og derudover til støtte af initiativer i lokalsamfundet.

I butikken finder man et godt udvalg af tøj, sko, bøger, porcelæn 
og smykker mv.

I Kafé 93 kan man nyde en lækker varm, hjemmelavet ret, få en 
kop kaffe med kage – alt sammen til en rimelig pris.

Kafé 93 besøges af mange forskellige mennesker og klubber, fx 
holder Strikkeklubben gang i strikkepindene hver onsdag efter-
middag og petanquespillerne samles også i Kafé 93, når spillet er 
slut, ligesom indkøbsbussens passagerer også spiser i kaféen. 



Orgeljubilæum

Orglet blev bygget 1987 
og har 35 års jubilæum!

Det fejres med en koncert efter stort renoveringsarbejde i 
rammen „Orgelfestival Sønderborg og omegn“

Søndag den 11. september 

kl.16

Julian Mallek, orgel 

Organist Sct. Marie Kirke,  Sønderborg

På programmet står værker af Strungk, de Grigny, Walther oa.

Efter koncerten er der mulighed for at se orglets pibeværk og 
derefter sammenkomst med bobler og kransekage.

Alle er velkomne! 

Gamle venner kommer igen 
Efter den store succes med musik af Claudio Monteverdi og Mi-
chael Praetorius, kommer musikerne med et nyt program fyldt 
med rariteter fra renæssancen og barokken.

Søndag den 16.10. kl.16 
i Havnbjerg Kirke

Denne gang skal vi lytte til musik af Heinrich Schütz, Claudio 
Monteverdi og (efter forespørgsel fra publikum) Giovanni Giro-
lamo Kapsberger     

Fri entré

Anne Mette Balling,  
sopran

Janne Solvang,  
sopran

Niels Bo Emgren,  
baryton

Volker Mühlberg,  
barokviolin

Marcus Honegger,  
barokviolin

Sebastian Glöckner,  
orgel

Daniel Kurz,  
teorbe

Jens Bauer,  
sackbut og ledelse



Aftengudstjeneste  
med sange fra Taizé

Søndag den 13. november kl. 19

Kom og oplev en stemningsfuld andagt 
med levende lys og sang.

Taizéandagten er meget enkel. Den er bygget op over bibel-
læsning, bøn, stilhed og de karakteristiske, iørefaldende sange. 
Sangene er korte, men gentages mange gange. Så mange gange, 
at man til sidst ikke synger med hovedet og forstanden – men 

med hjertet.

Denne særlige form for gudstjeneste har bredt sig fra Taizé og 
ud over verden og den kan give nutidens fortravlede mennesker 

mulighed for at finde ro, stilhed og enkelhed.

Korprojekt til 27.11.2022
den 1. søndag i advent

Haderslev Stift fylder 100 år!

Til denne anledning har Niels Brunse og Povl Chr. Balslev skre-
vet kantaten ”Træd ind med lys og herlighed”, som organister i 
hele stiftet vil synge med deres kor. Her i Havnbjerg vil vi også 
være med!

Komponisten indøver kantaten lørdag, den 29.10. fra kl.10-
16.00 i Tyrstrup kirke ved Christiansfeld. Kantaten i sin fulde 
længde opføres i Haderslev Domkirke søndag den 20. november 
kl. 15.00. 

Tilmelding gerne per mail christiane.wattenberg@gmail.com 
eller mobil 50 82 81 76

Derudover mødes vi også
onsdag den 2.11.
onsdag den 9.11.
onsdag den 16.11.

kl. 17-18.30 i Sognehuset i Havnbjerg
Alle er velkomne! Har du lyst til at synge med?



På Havnbjerg kirkegård til højre for den vestlige indgang er 
rejst en mindesten af rå granit, hvori er anbragt en marmor-
tavle med teksten: Minde over danske Soldater døde i Fædre-
landets Tjeneste 1848 & 1864.

Hvem soldaterne var, kan man ikke læse på stenen, men de 
kan findes i kirkebogen, hvor der er noteret følgende:

1. Jens Hansen, Bøllemose Huse [Lunde sogn, Svendborg?]. 
Død 23. december 1848, 25 år gammel. Underjæger ved 
3. jægerkorps, 2. kompagni. Druknet i Lunden mose på 
vej hjem fra parole på eksercerpladsen ved kirken, isen 
kunne ikke bære. Han havde kvarter i Lunden.

2. Karl Johan Eberhardt. Død 3. januar 1849, 38½ år gam-
mel. Overhornblæser ved 3. jægerkorps, indkvarteret i 
Havnbjerg. Død af tyfus og sindssyge.

3. Claus Andresen Dam. Død 19. april 1849, 22½ år gam-
mel. Soldat og søn af boelsmand Andreas Christensen 
Dam og Margrethe Wriborg i Brandsbøl. Død af tyfus på 
lazarettet i Augustenborg.

4. Hans Jacob Nielsen, Tostenæs, Fanefjord sogn på Møn. 
Død 14.april 1864, 33 år gammel. Menig i 12. regiment, 
1. kompagni. Død af tyfus på lazarettet i Havnbjerg, efter-
ladende hustru og 2 børn.

5. Nommen Bahnsen, Lindholm ved Syd-Tønder. Død 16. 
april 1864, 24 år gammel. Menig i kommandoen for ar-
bejdsafdelingen for Als, tidligere menig i 10. regiment, 6. 
kompagni. Død på rejsen fra Sønderborg til Havnbjerg 
lazaret.

6. Christian Sørensen, Veng sogn ved Skanderborg. Død 
26. maj 1864, 27 år gammel. Værnepligtig i Århus, menig 
1 12. regiment, 5. kompagni. Død af brystbetændelse på 
lazarettet i Havnbjerg skole, ugift. 

Baggrunden for Den 1. Slesvigske Krig fra 1848 til 1850/51, 
også kaldet Treårskrigen, var det slesvig-holstenske oprør, 
hvor hertug Christian August af Augustenborg, støttet af sin 
lillebror Frederik (Prinsen af Nør), gjorde krav på den dan-
ske trone. Hertugen argumenterede med, at den danske kon-
ge Frederik 7., den sidste konge af den oldenborgske slægt, 
sandsynligvis ville dø uden efterkommere, og at hertugen 
derfor var arveligt berettiget til tronen. Da kravet blev pure 
afvist, protesterede hertugerne voldsomt og søgte støtte hos 
den prøjsiske konge til at få hertugdømmerne Slesvig og Hol-
sten løsrevet fra Danmark og over på tyske hænder. Sagen 

Minde over danske Soldater



blev støttet af de fleste af Slesvigs embedsmænd, idet hoved-
parten var tysksindet, hvorimod den alsiske befolkning var 
imod hertugernes planer, da langt den overvejende del var 
dansksindet. Der opstod store spændinger mange steder, 
især på Als, og i mange sogne oprettedes landbevæbninger 
med eksercerpladser for både kavaleri og infanteri. For Nør-
herreds vedkommende var landbevæbningen på 1.500 mand 
og i Sønderherred 2.000 mand, som bestod af indkaldte og 
frivillige fra hele Danmark og Norden. Indkvarteringen var 
sognets bønder forpligtet til – 16 soldater på hver gård skulle 
have gratis forplejning. 

Treårskrigen endte som bekendt med en sejr for den danske 
helstat, men den ledte op til Den 2. Slesvigske Krig og neder-

laget på Dybbøl i 1864. Under denne krig anvendtes Havn-
bjerg skole, kirkens gamle våbenhus, som i dag er kapel, samt 
et par nyopførte gårde i Havnbjerg til lazaret for syge og såre-
de soldater. Skolen lå dengang der, hvor vort sognehus ligger 
i dag, og medens skolen blev anvendt som lazaret, underviste 
man børnene i kirketårnet, der netop var opført få år tidligere, 
og i et fattighus ved siden af kirken. Skolebygningen fra 1864 
eksisterer ikke længere. Den blev i 1899 erstattet af en ny sko-
le, der kom til at ligge samme sted. Den længst bevarede del 
af skolen fra 1864 var lærerboligen, som lå på den modsatte 
side af Skolevej. Hvor meget der var tilbage af den oprindelige 
bygning, da den blev fjernet i 1970’erne, er ganske uvist.

AHB



GudstjenesterGudstjenester AdresserAdresser
4. september kl. 10.30
12. søndag efter trinitatis
Henrik Bo Jacobsen
Konfirmandindskrivning

11. september kl. 10.30
13. søndag efter trinitatis
ingen gudstjeneste 
men jubilæumskoncert kl. 16
(se omtale i bladet)

18. september kl. 10.30
14. søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste
Nordborg Sangforening medvirker
Efterfølgende let traktement i 
Sognehuset
Henrik Bo Jacobsen

25. september kl. 10.30
15. søndag efter trinitatis
Henrik Bo Jacobsen

2. oktober kl. 10.30
16. søndag efter trinitatis
Henrik Bo Jacobsen

9. oktober kl. 10.30
17. søndag efter trinitatis
Kirkekaffe
Henrik Bo Jacobsen

16. oktober kl. 16.00
18. søndag efter trinitatis
ingen gudstjeneste men koncert 
med renæssancemusik  
(se omtale i bladet)

23. oktober kl. 10.30
19. søndag efter trinitatis
Henrik Bo Jacobsen

30. oktober kl. 10.30
20. søndag efter trinitatis
BUSK gudstjeneste
(Børn, unge, sogn, kirke)
Henrik Bo Jacobsen

6. november kl. 10.30
Allehelgen
Kimmo Karstoft, mundharpe
Henrik Bo Jacobsen

13. november kl. 19.00
22. søndag efter trinitatis           
Taizé gudstjeneste
se nærmere i bladet
Henrik Bo Jacobsen

20. november kl. 10.30
Sidste søndag i kirkeåret
Henrik Bo Jacobsen

27. november kl. 10.30
1. søndag i advent
Spontankor medvirker med
uddrag af festkantate
Henrik Bo Jacobsen

4. december kl. 10.30    
2. søndag i advent
Børnekoret medvirker
med Luciaoptog
Henrik Bo Jacobsen

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

Sognepræst: Robert Landeværn Ryholt, Nordborgvej 12, Havnbjerg, 6430 Nordborg 
Træffes alle dage på nær mandag, hvor jeg har fri 
Tlf. 2127 1673, E-mail: rlr@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. 7445 3293,  
E-mail: ruth.mikkelsen9@gmail.com

Deadline for næste kirkeblad er 15. oktober 2022.

TANGSHAVE
Torsdag den 1. september Henrik Bo Jacobsen
Torsdag den 15. september Heidi Sørensen Freund 
Torsdag den 29. september Mette Carlsen
Torsdag den 13. oktober Henrik Bo Jacobsen
Torsdag den 27. oktober Heidi Sørensen Freund (tema Allehelgen)
Torsdag den 10. november Navn ikke bekendt ved redaktionens afslutning
Torsdag den 24. november Navn ikke bekendt ved redaktionens afslutning

Der er kirkekaffe kl. 10 og gudstjeneste kl. 10.45


