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”Når da I, som er onde…”
Om kærlighed, ondskab og dom 

Juni - Juli - August 2018 • 58. årgang

Jesus siger i Matthæus-evangeliet 7,11: ”Når da I, som er onde, 
kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke 
jeres Fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder 
Ham!” 

”Når da I, som er onde…” Jesus lægger ikke fingrene imellem, 
men kalder sine disciple onde. Det er hård tale. Det smager af 
fordømmelse, af dom. Nogle folk skelner mellem ”Gammel Te-
stamentes hårde og straffende, fordømmende Gud” og så ”den 
kærlighedens milde Gud, som i Ny Testamente åbenbares i Je-
sus”. Det er en skelnen, som Jesus givetvis ikke ville kunne gen-
kende. Guds kærlighed og barmhjertighed kommer klart til orde 
mange steder i Gammel Testamente; og Jesus er som sagt ikke 
selv bleg for at udtale domsord over syndere. Derfor er der da 
også andre kritikere, der afviser at skelne mellem skrifter eller 
personer i Bibelen, der er mere eller mindre kærlige eller for-
dømmende, men disse kritikere kalder under ét kristendommen 
og dens bibel for grusom og fordømmende, undertrykkende. 
Atter andre kritikere tager skeen mindre fuld og nøjes med at er-
klære nogle præster for ”hårde og fordømmende” og igen andre 
præster for ”menneskelige”. ”Menneskelige” betyder groft sagt, at 

de er positive og ikke ”skælder ud”.  
NB! Jesus siger ikke i citatet ovenfor, at ”Når da I er onde, så vil 
jeres Fader, som er i himlene, ikke give gode gaver til jer!” 

Med andre ord: Jesus siger ikke, som julemanden, ”er der no-
gen artige, søde børn her?”, som så kan få gaver, men Jesus ved, 
hvad der gemmer sig i mennesket. Og han siger det højt. 

Jo, ordene ”I er onde” er en dom over al menneskelig synd, 
uanset hvor godt den tager sig ud eller maskerer sig, men ordene 
”så meget snarere vil … jeres Fader, som er i himlene, give gode 
gaver til dem, der beder Ham!”; de ord er nåde rakt til alle synde-
re. Dom og nåde hører sammen. Hvordan få tilgivelse, hvis ikke 
det står klart, hvad du har gjort forkert? 

Derfor er det fint at prædike, at ”Gud er en åben favn. At Gud 
er som den far, der bare må løbe sin troløse søn i møde og give 
ham alt – en gang til. At Gud elsker betingelsesløst. Først og 
sidst.” Helt fint, og alle sådanne ting har jeg ofte sagt fra prædi-
kestolen, og jeg er vis på, at det er sandt. Jeg er sikker på, at det 
er vigtigt at sige, at vi faktisk har et sted at gå hen, hvor vi kan 
hvile. Hvor vi ikke afkræves artighed og godhed og præstationer, 
førend vi accepteres og tages imod. Det er afgørende, at vi har et 



Kirkelige handlinger siden sidst


Litteraturkredsen
Sæsonen sluttede af med den islandske 
forfatterinde Kristín Marja Baldursdóttirs roman 
Karitas uden titel.

Vi holder sommerferie og mødes igen i september i Sogne-
huset. Datoen er med i det næste kirkeblad.
Nye deltagere er velkomne, der er altid plads til flere, som 
kan lide at læse både moderne og klassisk litteratur og have 
nogle gode samtaler både om stoffet og hvad der ellers sker 
i hverdagen.

Henvendelse til Gunver Øvre, tlf. 7445 0738 
eller mail: oevre@danbonet.dk

sted at gå hen, hvor vi accepteres – uforbeholdent. Som kun Gud 
kan og vil. Kun Gud. For som sagt: Vi kan forhåbentlig rumme 
vore egne børn og andre, vi har kær og give dem gode gaver, men 
Gud tager imod onde og fjender. 

Ja, at Gud er kærlighed, sådan som det siges et par gange i 
Bibelen, er så at sige ”facit”, men den mellemregning, der ofte 
ikke kommer med, er:  Gud er kærlighed til syndere. Hvis præ-
ster kun prædiker Guds dom, er de fordømmende og lader 
mennesker i stikken uden Guds nåde. Prædiker de kun Guds 
kærlighed, lader de til gengæld mennesker i stikken uden den 
Guds dom, der tager mennesket alvorligt og kaster lys over men-
neskelivet. Den Guds dom, der også tager ofrene alvorligt. Den 
Guds dom, der også afviser ethvert forsøg at omgå dommen ved 
for eksempel at ”tilgive sig selv”. Tilgive dig selv kan du tage fat 
på, når du har søgt tilgivelse hos den, du har forbrudt dig imod: 
din næste og din Gud. Kun at ville tilgive dig selv er dels at ville 
undgå dommen over dit hoved, dels at ville nøjes med mindre 
end Guds tilgivelse. 

Så det er godt, når præstens prædiken kalder mennesket for 
synder. Den dom har vi alle brug for. Sagen er, at vi ikke kan 
isolere enkelte vers i Bibelen og kalde dem ”dom” og andre ord 
og kalde dem ”nåde”, men nåden er skjult i dommen, dommen 
skjult i nåden. 

Kort, hårdt – og godt: Gud dømmer, fordi Gud er trofast nåde 
og Kærlighed. 

Robert Landeværn Ryholt

Dåb:
Villads Tiettje Heesch Christensen 
Mathilde Krestine Johansen
Benjamin Heby Henricksen 
Luciah Ravnsbæk Madsen 

Lærke Hougaard Jessen
Thor Krog Kjeldsen

Begravede og bisatte:
Jens Bollerup Madsen 
Andreas Andresen Schmidt 
Henrik Christensen 
Marianne Mathiasen 
Sigurd Dahl 
Harry Hansen
Claus Nielsen



Mandskabshuset
Vore håndværkere er nu så langt fremme med arbejdet med 
vores nye mandskabshus, at vi kan begynde at bruge det i løbet 
af maj måned. Huset lever fuldt ud op til kravene til en moder-
ne arbejdsplads på og omkring vores kirke.

Vore tre medarbejdere har naturligvis ansvaret for hele kir-
kegården året rundt, men også en del arealer udenfor kirkegår-
den, såsom Sognehuset, parkeringspladsen og præstegårdsha-
ven hører under deres arbejdsområde.

Det stiller naturligvis krav ikke blot til medarbejderne, men 
også til maskinparken og naturligvis også til værkstedet med 
frokostrum, omklædning, toilet og bad.

Vores hidtidige mandskabshus beliggende syd for kirken er 
opført i 1968 og vi har kørt på dispensation i flere år, imens vi 
forberedte os på et nyt mandskabshus. Bl.a. har vi i et par år le-
jet en skurvogn til omklædning og bad og den var jo af prakti-
ske grunde placeret særdeles synligt i udkanten af kirkegården. 
Den blev flyttet i februar måned og nu glæder medarbejderne 
sig til at tage vores nye mandskabshus i brug.

I krig og kærlighed
Optagelserne til filmen ”I krig og kærlighed” er nu overstået og 
som nogle har observeret, så var området omkring vores kirke 
i den periode en del forandret. En sådan film fra tiden omkring 
1. Verdenskrig skal jo gerne være så præcis som muligt med 
hensyn til hvordan samfundet så ud på den tid. I kirken var der 
derfor under optagelserne begrænset med lys, ingen hynder på 

kirkebænkene og en række andre ting var også fjernet fra kir-
ken under optagelserne.

Vi har fået megen ros fra filmselskabet, som var meget til-
freds med Havnbjerg Kirke og kirkegård som kulisse til opta-
gelserne. Nu glæder vi os til at se resultatet, som nok er klar til 
biograferne til november.

Historisk blik
Netop 1. Verdenskrig var emnet den 11. marts, hvor Carl Gun-
ner Fuglsang-Damgaard fortalte meget levende om andre mør-
ke sider af tiden under krigen. Han er historiker og tilbragte sin 
barndom i netop Havnbjerg Præstegård og har studeret i flere 
år omkring andre ting fra verdenskrigen, som han den dag for-
talte meget levende om.

Det blev lidt af et tilløbsstykke og over 50 deltagere fyldte 
godt op i Sognehuset, hvor Carl Gunner måtte fortælle histori-
en stående på et af bordene.

Kirkestafet
Onsdag den 20. marts på en lidt kølig aften, men med klar him-
mel var der kirkestafet ved Egen Kirke kl. 19,00. Lidt over 50 
deltagere var mødt frem og fik en flot solnedgang som optakt 
til en god rundvisning på den vestlige del af kirkegården og 
derefter i kirken en masse fortællinger om baggrunden for kir-
ken og de mange ting, som er ophængt på væggene, fortalt af 
kirkens præst Kitty Hovgaard.

Onsdag den 18. april kl. 17,00 blev kirkestafet så afviklet på 
kirkegården og i kirken i Havnbjerg, hvor det flotte sommer-
vejr for alvor kom i gang. Personalet tog sig af rundvisningen 
på kirkegården og i kirken var det præsten Robert Ryholt og 
tidligere formand Gunver Øvre der fortalte om kirkens historie 
og de mange ting, der findes i kirken i dag.

Onsdag den 23. maj slutter vi kirkestafet af i denne omgang 
ved Nordborg Kirke kl. 17,00, men det kan vi fortælle om i 
næste nummer af kirkebladet.

Havnbjerg Menighedsråd

Nyt fra menighedsrådet



 

 

 
    
 
 

 

 

 

 

 
    
 
 

 

 

Familiekoret
Familiekoret holder sommerferie, men 
vi mødes igen tirsdag den 4. september i 
Sognehuset kl. 16.30-17.15

Christiane

Babyrytmik
Vi tilbyder to babyrytmikkurser hvert år:
Forårets kursus er netop afsluttet.

Efterårets kursus begynder torsdag den 
6.september
og slutter torsdag den 11. oktober.

Spørgsmål? 
Ring på mobilnr. 5082 8176
Christiane

Musikalsk legestue
Musikalsk legestue holder sommerferie, 
vi mødes igen til september. 

Datoerne for efterårets musikalske lege-
stue er med i det kommende blad. 

Hjertelig velkommen! 
Stine og Christiane.

Sommersangaften
Nu kommer sommeren: 

Højskolesange, kaffe og småkager

Onsdag den 20. juni kl. 19.00 i Havnbjerg Kirke

• Susanne Holst, Michelle Kristoffersen, sang
• Stine Haveman Ryholt, sang og blokfløjte
• Ole Andersen, kontrabas
• Christiane Wattenberg, klaver

Familiegudsstjeneste

Onsdag den 6. juni kl. 17.00 i Havnbjerg Kirke

Bagefter hygge i præstegårdshaven
(tag evt. havestol eller tæppe med)
Vi tænder op i grillen
Medbring selv kød og drikkevarer
Vi sørger for salatbord

Arr.: Præstefamilien og menighedsrådet

P.S. I tilfælde af dårligt vejr trækker vi indendørs i konfirmandstuen

Sangcafé Special med Dorotheas 
Kvintet
• Helle Damkjær, sopranblokfløjte og historier
• Stine Haveman Ryholt, sopran- og tenorblokfløjte
• Birgitte Romme, altblokfløjte og klaver
• Christiane Wattenberg, sopran- og tenorblokfløjte
• Ole Andersen, basblokfløjte og kontrabas

Fællessang og historier rundt om 
højskolesange og renæssancemusik
kaffe, småkager.

Onsdag den 22. august
Kl. 10.30 – 12.00
Sognehuset i Havnbjerg

Hjertelig velkommen!



Mindestenen på Havnbjerg kirkegård
Den 11. november 1911 kl. 11.11 sluttede 
1. Verdenskrig

Havnbjerg Kirke og Menighedsråd afhol-
der mindehøjtidelighed for de faldne fra 
sognet søndag den 11. november. 

I næste kirkeblad skriver vi nærmere om 
mindehøjtidelighedens forløb, men vil 
dog allerede nu opfordre til, at de fami-
lier i sognet, som har en slægtnings navn 
på søjlen, vil deltage i højtideligheden og 
det er tanken, at der tændes en fakkel for 
hvert navn og som derefter af en slægt-
ning kan placeres rundt langs kanten af  
anlægget.

Stenen blev i 1921 skænket af brødrene 
Jørgen og Lauritz Jepsen i Brandsbøl, der 
selv mistede 2 brødre i krigen og det var 
deres ønske, at alle faldne, uanset tilhørs-
forhold, skulle med på stenen.

Ved siden af søjlen står en sten med 
indskriften Thorvald Dau. Hans familie 
ønskede ikke, at hans navn skulle med 
på søjlen, da den indeholdt navne på 
både dansksindede og tysksindede.

Navnene på søjlen:

Hans Clausen, Havnbjerg
Hans Lorentzen, Havnbjerg
Hans Peter List, Lavensby
Chr. Petersen, Lunden
Jørg.  Jørgensen, Brandsbøl
Hans Jepsen, Brandsbøl
Andreas Krogh, Lavensby
Jørgen J. Schmidt, Lavensby
Richard Thomsen, Havnbjerg
Christen P. Julius, Brandsbøl
Carl Julius, Brandsbøl
Christian Jensen, Lavensby
Claus Hellesøe, Lunden
Asmus P. Julius, Brandsbøl
Laur. Christensen, Brandsbøl
Jacob Autzen, Brandsbøl
Theodor Clausen, Havnbjerg
Hans Christensen, Havnbjerg
Jørgen Nissen, Brandsbøl
Peter Jessen, Brandsbøl
Chr. P. Hønborg, Lunden
Lorenz Hoffmann, Lunden
Jens Christensen, Lavensby
Franz Zimermann, Lunden
Edeval Mai, Lunden
Jørgen Jepsen, Lavensby
Hans Schmidt, Havnbjerg
Lauritz L. Schmidt, Brandsbøl
Peter Clausen, Havnbjerg
Jørg. Rasmussen, Lavensby
J. H. Dominicussen, Brandsbøl
Lauritz H. Schmidt, Brandsbøl

Jørgen Fangel, Brandsbøl
Christian Hansen, Havnbjerg
Christen Andersen, Lavensby
Jørgen Lassen, Lavensby
Erich Jepsen, Brandsbøl
Otto Grim, Lavensby
Jørgen Nissen, Brandsbøl



Konfirmationen
Palmesøndag den 25. marts 2018

Mathias Bolvig Warming, Nicklas Paik Nielsen, Tobias Paik Nielsen, Nikolaj Kock
Anna Charlotte Bovenkamp Lassen, Vanessa Arleth Bøgh, Zuzanna Lange



Festivalen strækker sig over hele september måned og fylder områdets smukke kirker med 
orgelkoncerter. Kom og opdag egnens rige kulturarv med orgelklang under de gamle hvæl-
vinger og oplev hvordan kirkerummet bliver levende, når der spilles på de enstående gamle 
instrumenter.

Velkommen til Orgelfestival  
i Sønderborg og omegn!

Sangcafé i Sognehuset
Vi holder sommerferie og mødes igen 
onsdag den 5. september kl. 10.30 i Sog-
nehuset.

NB! Se annoncerne andetsteds i bladet 
for:

Sommersangaften onsdag den 20. juni 
kl. 19.00 i kirken

Sangcafé special onsdag den 22. august 
kl. 10.30-12.00 i Sognehuset, Skolevej 19

Jubilæum
Kafé 93 og Genbrugsen i Havnbjergcen-
tret kan den 2. juni fejre sit 25 års jubi-
læum. 

Festlighederne begynder kl. 9.00.

Vær med til at festligholde jubilæet.
Vi ønsker hjerteligt til lykke med den 
store dag.

Menighedsrådet

Lions strik 
holder sommerferie men mødes igen 10. 
september.

Vi ønsker alle en god sommer!

Inge Kjærsgaard Jensen, Elly Hansen og 
Solveig Berg

Søndag den 2/9 kl. 16.00 
Havnbjerg Kirke 

Rut Elena Boyschau, organist ved 
Gråsten Slotskirke



Gudstjenester Adresser
3. juni kl. 10.30
1. s. e. trinitatis
Robert Ryholt

10. juni kl. 10.30 
2. søndag e. Trinitatis 
Robert Ryholt

17. juni kl. 10.30 
3. søndag e. Trinitatis
Robert Ryholt 

24. juni kl. 10.30  
4. søndag e. Trinitatis
Robert Ryholt 

1. juli kl. 10.30  
5. søndag e. Trinitatis 
Maiko Miyamoto  

8. juli kl. 10.30 
6. søndag e. Trinitatis 
Robert Ryholt

15. juli kl. 10.30  
7. søndag e. Trinitatis 
Robert Ryholt

22. juli kl. 10.30 
8. søndag e. Trinitatis 
Maiko Miyamoto

29. juli
9. søndag e. Trinitatis 
Der henvises til omegnens kirker

5. august kl. 09.00 
10. søndag e. Trinitatis 
Kitty Hovgaard

12. august kl. 10.30 
11. søndag e. Trinitatis 
Robert Ryholt

19. august kl. 10.30 
12. søndag e. Trinitatis 
Konfirmandindskrivning
Robert Ryholt

26. august kl. 10.30   
13. søndag e. Trinitatis
Kitty Hovgaard

2. september kl. 10.30 
14. søndag e. Trinitatis
Robert Ryholt

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: Susanne Holst, Mintebjergvej 8, 6470 Sydals. Tlf. 2045 8358

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 25. juli 2018.

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

Kirkebil
Der er transporthjælp til kirken for pensionister og gang-
besværede. Taxiordningen gælder hver søndag og fungerer 
således, at den/de, der ønsker kørsel, selv skal bestille kørs-
len 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

Tangshave
Forår 2018
Torsdag den 7. juni  Robert Ryholt
Torsdag den 21. juni  Heidi Sørensen Freund

I juli er der ingen gudstjenester

Torsdag den 2. august Vikar
Torsdag den 30. august Robert Ryholt

Gudstjenesterne begynder kl. 10.30


