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Julebudet til dem, der græde
krybbebarnets trøst til store og små 

December 2017 - Februar 2018 • 58. årgang

Vi er nu i adventstiden, og julen står for døren. Snart skal vi 
igen høre om kejser Augustus’ befaling, om Josefs forlove-
de, der ventede et barn, og hvilket barn! Krybbebarnet fra 
Betlehem er formentlig verdens kendteste baby, og Jesus er 
naturligvis enestående: Guds Søn, frelser og forsoner med 
videre. 
Jesus er unik, og alligevel er vi mange der har erfaret, at snart 
sagt ingen kan trøste som et barn. Et hvilket som helst barn. 
Med barnets alvorlige blik og få og enkle ord – kan vi rejses 
op til nyt mod, så vi igen kan tage ansvaret på os som voksne. 

Ja, så vi igen omvendt kan trøste vore børn, når de græder. 
Puste på hudafskrabningen på knæet eller ”ånde på øjet, når 
det græder”, så vores børn eller børnebørn igen får energi i 
blikket og fart i fødderne. 

Udtrykket at ”ånde på øjet, når det græder” kommer fra In-
gemann’s morgensalme ”Nu titte til hinanden” (Nr. 750), der 
er fyldt med fine, enkle billeder på Guds omsorg for os. I det 
tredje og midterste vers lyder julens budskab om Gud, der 
valgte at blive som en af os:



”Guds Søn var selv et barn, 
og på krybbestrå han lå, 
hans vugge stod på jord foruden gænge.
Guds Himmeriges fryd har han lovet de små 
og blomster fra Paradisets enge.”

Mange har kritiseret Ingemann’s morgensalmer for at være 
for ”lette” og overfladiske; for at være spækket med lys, men 
uden alvor og syndsbekendelse. Måske glemmer folk, at han 
skrev disse salmer til børn? Måske har Ingemann endda det 
hele med alligevel, hvis blot vi har øjne at se med?

Se nu for eksempel på den midterste linje ovenfor: ”hans 
vugge stod på jord foruden gænge..” Ingemann lader Jesu 
krybbe være en vugge. Det er et stilfærdigt, men genialt 
træk, der lader den orientalske stald – fremmed både i tid 
og sted – blive noget hjemligt og bekendt. Vi ved hvad en 
vugge er. En vugge er en seng, der kan gynge, således at det 
lille barn kan trøstes og lulles til ro. 

Så kommer den næste af Ingemann’s genialiteter: Det siges 
om vuggen, at den står på jorden ”foruden gænge”; altså 
uden de to træstykker, der er formet, således at vuggen over-
hovedet kan gynge og vugge: gængerne. Jesu vugge havde 
ingen gænger. Den kunne ikke gynge og derfor kunne Je-
sus-barnet heller ikke lulles til ro og betrygges. 

På mange af kirkekunstens billeder af Jesu fødsel ser man 
Jesu krybbe netop stå på jorden som en solid kasse og faktisk 
ligne – en ligkiste. Dette er den kunstneriske måde at sige, 
at Jesus blev født for at dø. Alle mennesker fødes for at dø 
– altså for sidenhen at dø. Jesus blev født for at dø. Det var 
formålet med hans komme – at være hos os: at ånde på vore 
øjne, når de græder; at tage imod os i dåben og aldrig give 
slip; at velsigne os og lære os at se til Gud i tro og tillid; og at 
dø og opstå fra de døde, så han er i stand til at bære barnet, 
dig og mig, op til Gud på armen. 

På Geertgen Sint Jan’s billede ser vi mor Maria i tilbeden-
de betragtning af barnet. (Josef står bagved til højre og er 
mere tvetydig). Ligeledes er krybben omgivet af engle, og 
en okse og et æsel bevidner også under i Guds menneske-

vordelse. I baggrunden ser vi englen i Herrens stråleglans 
tale til hyrderne på marken; deres bål brænder som en svag 
lysplet. Marias ansigt lyser. Hendes ansigt lyser som månen, 
og en del af hendes hoved og krop er hensat i skygger, mens 
barnet lyser som solen og er helt uden skygger. Og krybben 
står solidt. 

Robert Landeværn Ryholt


Kirkelige handlinger siden sidst
Dåb:
Sofia Møller Ungerskov
Karla Mary Christiansen

Begravede og bisatte:
Christel Friedel Bæk
Nicolaj Jochumsen Werner
Jytte Naamansen
Michael Rasmussen
Inge Margrethe Hansen
Herdis Østergaard
Mija Sønderstgaard Sørensen 
Heidi Petersen 





Kirkegården under forandring
Når man går en tur rundt på kirkegården i Havnbjerg, så har de 
fleste registreret væsentlige forandringer igennem de seneste år.

I forlængelse af det nye afsnit uden for det gamle kirkegårdsdige 
har der i en del år ligget en åben græsplæne og til sidst en plantage 
med forskellige træer op mod Havnbjerg Mølle. 
Her havde menighedsrådet planlagt udvidelse af kirkegården i de 
år, hvor der fortsat var en stabil vækst i befolkningen på Nordals 
og samtidig god beskæftigelse på de mange forskellige arbejds-
pladser i området.
Men i efteråret 2008 begyndte det at gå en anden vej og samtidig 
blev menighedsrådet pålagt lidt højere priser for de forskellige 
gravsteder. Det er en udvikling, som har medført ændringer på 
kirkegården.

Pårørende til afdøde medborgere ønsker nu i stigende grad bi-
sættelse frem for begravelse og som det kan ses på den gamle del 
af kirkegården, har det yderligere medført en del tomme pladser, 
som er tilsået med græs.

På den baggrund traf menighedsrådet i slutningen af 2016 beslut-
ning om, at der ikke anlægges nye gravpladser i afdelingen uden-
for det gamle kirkegårdsdige. 
Afdelingerne er benævnt A, B og E (Se kortet over kirkegården).

Grandækning
For et par år siden valgte vi at indskrænke anvendelsen af gran til 
pynt på de forskellige gravsteder, så vi udelukkende anvender par-
tiel dækning. Det har hidtil foregået ved, at medarbejderne pynter 
gravstederne i oktober og november, hvor jorden er rimelig fugtig.
Arbejdstilsynet har anbefalet menighedsrådet, at vi mindsker den 
del af arbejdet, hvor medarbejderne skal ligge på knæ ved det 
enkelte gravsted. Pyntning kan forberedes stående på et anretter-
bord og derefter placeres på gravstedet med samme flotte resultat, 
som vi tidligere har været vant til.
Når du læser dette, så er grandækningen i fuld gang på kirkegår-
den og vi forventer at være færdige til advent som sædvanlig. På-
rørende til de forskellige gravsteder er naturligvis velkommen til 
at give deres mening til kende til medarbejderne og menighedsrå-
det, om den nye måde at pynte med gran op til jul.

Nyt mandskabshus
Mandag den 25. september begyndte gravemaskinerne at anlægge 
byggepladsen nord for kirken og for hver dag kan man se, at byg-
ningen begynder at tage form. I denne årstid må vi dog påregne 
et noget ustabilt vejr med en del regnvejr. Det har medført proble-
mer med forhøjet vandstand, som har generet byggeriet.
Tidsplanen viser i øjeblikket, at vi er færdige til indvielse i foråret 
og medarbejderne får så et nyt mandskabshus og værksted, som 
opfylder nuværende krav til en god og sund arbejdsplads.
Efter ibrugtagning skal vi hurtigt have fjernet det gamle mand-
skabshus, som har ligget på skrænten sydvest for kirken siden 
1968. Ligeledes skal vi have fjernet den nuværende depotplads, så 
vi får en meget bedre udsigt ved indgangen til Havnbjerg Kirke.

Havnbjerg Menighedsråd

Nyt fra menighedsrådet
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Lions Strik
Vinter 2017(2018)
Vi strikker i Sognehuset i Havnbjerg

Mandag den 4. december
Vi giver brød, men Husk en lille pakke 
til pakkelegen!

Efter jul og nytår starter vi igen vores
hyggelige strikkeeftermiddage

Mandag den 8. januar: tag brød med
Mandag den 5. februar: tag brød med
Mandag den 5. marts: tag brød med

Vi strikker til fordel for Lions Nord-
borg, der sender det til børnehjem i 
Rumænien.

Garn modtages med glæde.

Alle dage mødes vi kl. 14 til ca. 16.15
i Sognehuset, Skolevej 19, Havnbjerg.

Ønsker du hjælp til kørsel kan du 
kontakte:

Solveig Berg:  2670 9670
Elly Hansen:  6167 0981
Inge Kjærsgaard Jensen:  2465 8214 

03.12. 1.søndag i advent kl.10.30
Nordborg mandskor medvirker. 
Ledelse: Hans Pors Simonsen

10.12. 2.søndag i advent kl.14.00
Gudstjeneste med Kirkens Korshær
Børnekorets Luciaoptog

17.12. 3.søndag i advent kl.10.30

24.12. juleaften kl.14.00
Tårnblæser spiller fra tårnet og tidligere 
og nuværende korpiger synger

25.12. juledag kl.10.30
Jens Bendix Nielsen spiller violin

Koncert med Vox1Koret og Torden-
skjolds Soldater 03.12. kl.16.00 
Ledelse: Jes Solmer

Sangcafé special med gløgg og småkager
07.12. kl. 19 i kirken
Birgitte Romme/ klaver, Ole Andersen/ 
bas, Christiane Wattenberg/ blokfløjte
Alle er velkomne. Tag krus og småkager 
med!

Litteraturkredsen begynder 17.01 kl. 14 
i Sognehuset

Sangcafé starter 07.02. kl.10.30-11.30 i 
Sognehuset

Babyrytmik starter 18.1.2018 
kl.9.30-10.30 i kirken

Familiekoret starter 09.01.2018 
i Sognehuset

I lighed med tidligere år er der mu-
lighed for julehjælp specielt målret-
tet til familier med hjemmeboende 
børn i Havnbjerg Sogn.

Henvendelse til: 
Preben V. Jensen, tlf. 74 45 45 49 
eller mail: pvjam@live.dk

Gudstjenester med musik
Julehjælp

Andre arrangementer

 
Tangshave

Torsdag 7. december
Robert Ryholt 
(gudstjeneste med nadver)

Torsdag 21. december
Heidi Sørensen Freund

2018
Torsdag 4. januar
Hanne Lund
(gudstjeneste med nadver)

Torsdag 18. Januar 
Robert Ryholt

Torsdag 1. februar 
Heidi Sørensen Freund 
(gudstjeneste med nadver)



Babyrytmik i  
Havnbjerg Kirke
Vi er i Havnbjerg kirke atter klar til at starte et nyt 
hold babyrytmik.

Jeg glæder mig til at lære dig og din baby at kende. 
Vi mødes i kirken

Torsdag formiddage kl. 9.30 – ca. 10.30 i alt 6 gan-
ge fra 18. januar til 1. marts 2018

Bagefter er der mulighed til at hygge sig i Sognehu-
set. 
 
Tilmelding til Christiane. 
Mail: christiane.wattenberg@gmail.com. 
Der er begrænset antal pladser.
Hvis du vil vide mere om kurset, før du melder dig, 
så ring gerne til mig på tlf. 50 82 81 76

Christiane Wattenberg

 

 

 
    
 
 

 

 

Sangcafé i Sognehuset 
Sangcaféen er for alle, som har lyst til at bruge nogle onsdag formiddage fra  
kl. 10.30 - 11.30 i hyggeligt samvær med andre. Der kan være oplæsning, vi 
synger sammen fra højskolesangbogen og får formiddagskaffe. 

Årets sidste sangcafé er 6. december. 
Vi ses igen den 7. februar 2018 

Gunver og Christiane

Levende lys 
Julesange
Småkager

Alle er velkomne til at synge
og hygge i fælleskab.

Ta´ et krus og småkager med. 
Gløgg står parat. 

Torsdag den 7. december 
 kl. 19.00

i Havnbjerg Kirke 

Litteraturkredsen
Vi mødes til en ny sæson onsdag 

den 17. januar 2018 kl. 14.00 i Sog-
nehuset, Skolevej 19 i Havnbjerg. 

Der holdes møde en gang om må-
neden – altid på en onsdag og vi 

får en ny bog udleveret til læsning 
hver gang, vi ses. 

Vi er en blandet gruppe, som er 
glade for at læse både moderne og 
klassisk litteratur. Udvalget af det, 
vi læser, er bredt og vi får nogle 
gode samtaler om stoffet ved de 

hyggelige møder.
 

Der er altid plads til flere. Vel 
mødt.

Henvendelse til 
Gunver Øvre, tlf. 7545 0738 eller 

på mail: oevre@danbonet.dk

Tidligere korpiger søges
Du har sunget for mange år siden i Jes Solmers pi-
gekor? Du bor ikke mere i Havnbjerg, men kommer 
på besøg til jul?

Så meld dig til at synge sammen juleaften den 24.12. 
i forbindelse med gudstjenesten! 

Du vil få en lyttefil og noder og vi mødes fredag den 23. 
december kl.17 i kirken for at øve.

Et hyggeligt gensyn!

Rebekka, Sus, Ditte, Kathrine, Kia, Margrethe og 
Christiane venter på dit svar

Christiane Wattenberg: 
christiane.wattenberg@gmail.com



Julekoncert
Søndag den 3. december kl. 16.00

Vox1koret 
Tordenskjolds Soldater

Musikalsk ledelse Jes Solmer.

Programmet består af fællessang, kendt og elsket advents 
- og julemusik, rytmisk som ”u-rytmisk”; men der vil også 
være nye numre på programmet, musik og sange, som der 
ikke er ”slidt” ret meget på! 

Der er gratis adgang 

Familiekorprojekt 2018

Er du glad for at synge?
Kom og vær med! Dine børn fra 6 år og opefter er også hjer-
telig velkomne. 

Vi mødes om tirsdagen kl. 16.30 - 17.30
i Sognehuset nedenfor kirken – 
Skolevej 19, Havnbjerg
og lærer vore stemmer og nye sange at kende.

Start: 9. Januar 2018

Information: 
Christiane Wattenberg tel. 5082 8176
Organist og korleder, Havnbjerg

 

 

 
    
 
 

 

 



Kirkestafet
Vi har nu afviklet de to første rundvisninger i Oksbøl og Svenstrup med pæne be-
søgstal begge steder.
Den 13. september mødtes vi i inde i Oksbøl Kirke, mest på grund af det kraftige 
blæsevejr. Her fik vi en gennemgang af historien om kirken og kirkegården med bil-
leder af de nye planer for området omkring præstegården og det hele sluttede med 
prøver på, hvad orglet i Oksbøl Kirke kan og derefter var der kaffe til de fremmødte, 
inden vi begav os ud i blæsevejret igen.

Den 11. oktober var vi i Svenstrup, hvor vejret var noget bedre. Det gav mulighed 
for den ønskede runde på kirkegården, hvor kun omkring halvdelen af pladserne er 
i brug i øjeblikket.
Inden for i kirken fik vi en gennemgang af historien om kirken og sluttede med en 
salme og efterfølgende kaffe.

Næste stafet:
Den 14. marts 2018 mødes vi ved Egen Kirke 
Den 18. april 2018 mødes vi ved Havnbjerg Kirke 
Den 23. maj 2018 mødes vi ved Nordborg Kirke 
Tidspunkterne oplyses i næste kirkeblad

Kommende foredrag 

Foredrag om sønderjyders nødtvungne deltagelse i 1. verdenskrig
Desværre måtte foredraget med Carl Gunner Fuglsang-Damgaard i septem-
ber aflyses. 

Det afholdes i stedet i Sognehuset efter gudstjenesten den 11. marts 2018. 
Nærmere følger i kirkebladet, der udkommer 1. marts.

Måske kan I allerede nu reservere dagen. 

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 73 45 03 00 
og helst inden kl. 18:00 aftenen før.

På gudstjenestefrie søndage i Havn-
bjerg Kirke kører kirkebilen til en af 
nabokirkerne.

Centrum Taxi, tlf: 7345 0300

Gik du glip af Robert 
Ryholts foredrag den 11. 
oktober i Sognehuset 
om tiden som feltpræst i 
Afghanistan?
Så er der mulighed for at 
høre det i den ny sogne-
gård i Nordborg, torsdag 
den 18. januar 2018 
kl. 19.00



Gudstjenester Adresser
3. december kl. 10.30
1. søndag i advent
Robert Landeværn Ryholt

10. december kl. 14.00
2. søndag i advent
Kirkens Korshær og Luciaoptog 
Robert Landeværn Ryholt

17. december kl. 10.30
3. søndag i advent
Robert Landeværn Ryholt

24. december kl. 14.00
4. søndag i advent 
Juleaften
Robert Landeværn Ryholt

25. december kl. 10.30
Juledag
Robert Landeværn Ryholt

26. december
2. juledag
Der henvises til omegnens 
kirker

31. december
Julesøndag
Der henvises til Oksbøl Kirke 
kl. 14.00 
og Nordborg Kirke kl. 15.30 
(Efterfølgende bydes på kranse-
kage og et lille glas)

2018 
1. januar kl. 14.00

Nytårsdag
Robert Ryholt

7. januar kl. 10.30
1. s. e. helligtrekonger
Robert Ryholt

14. januar kl. 10.30
2. s. e. helligtrekonger
Robert Ryholt

21. januar 10.30
Sidste søndag efter  
helligtrekonger
Robert Ryholt

28. januar kl. 10.30
Septuagesima
Kitty Hovgaard

4. februar kl. 19.00
Sexagesima
Kitty Hovgaard

11. februar kl. 10.30
Fastelavn
Robert Ryholt

18. februar kl.10.30
1. s. i fasten
Robert Ryholt

25. februar kl. 10.30
2. s. i fasten
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.

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

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

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

Deadline for næste kirkeblad er 20. januar 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 hjemme-
siden 1-2 uger før udbringningen


