
Kirkeblad for 
Havnbjerg Sogn

Følg med og se – Kirkeårets træning af 
hjertet
Første søndag i advent indleder et nyt kirkeår. Igen. Gentagelse. 
Fortsættelse. Kirkeåret er kirkens sindrige og dybe opfindelse. 
Eller opdagelse. 

Kirkeåret er sjælens, hjertets, troens, åndens vandring med 
Bibelens profetiske og apostoliske vidner. Der er ikke blot tale 
om gamle ord, men også skælvende og jublende vidnesbyrd. Når 
Ordet høres, lever det i os og forvandler os. Forvandler os fra 
ulydige og bekymrede til trofaste. Fra mismodige til håbefulde. 
Føler du dig svag og uelsket, bliver du stærk i Guds kærlighed. 

I begyndelsen af Johannes-evangeliet spørges Jesus: ”Hvor 
bor du?”, og han svarer: ”Kom og se!” og inviterer os dermed 
på en rejse gennem Bibelens mange ”rum”. Der er ørkentel-
te, kongepaladser, templer, lerklinede huse, fængselsceller, 
grotter. Vi kommer ind til byens gader og stræder og ud på 
landets markveje. Op på bjergets tinde og ned i dalene, ud på 
søen i en fiskerbåd og sågar ned i bugen på en hvalfisk; ind i 
herberget, og når der ikke er plads der, så som bekendt ud i 
en stald. 

I dag kommer vi vel selv de færreste af disse steder, men 
alligevel vil vi opdage, at de bibelske historier ikke er så frem-
mede endda: Menneskene ligner os til forveksling. De fødes 
og dør. De gifter sig og avler børn – eller venter forgæves på 
barnet. De bekymres, længes, vredes, trøstes. De beder i håb, 
eller med sammenbidte tænder, eller med knyttede næver, eller 
deres hænder er for længst sunket modløst ned. De spørger 
skuffet, ”hvor mange gange (endnu) skal jeg tilgive?!”, eller de 
har allerede slået deres bror ihjel. Selv om de ikke på nogen 
måde selv er blevet snydt, forbitres deres øje og bliver ondt ved 
den godhed, der bliver andre til del. Og når de selv får langt ud 
over, hvad de selv har forventet eller fortjent, er det stadig svært 
for dem at frafalde petitessekrav på andre. 

Vi møder også mennesker, der forvandles, fordi det en dag 
hænder, at de mødes af uventet godhed og generøsitet og ac-
cept. (Der skal sommetider så lidt til!) Ja, de forvandles! Før 
gik de som skygger langs med muren. Før forsøgte de at gå i ét 
med tapetet. Forsøgte at overhøre de stikkende bemærkninger 
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eller gav måske ”bedre folk” helt ret i deres sikre domme. Og 
så mødes de af et blik, der giver dem plads. Af et smil, der får 
skuldrene til at falde ned. De hører et ord, der giver dem fred 
og styrke til at gå derfra midt på gaden, i solen, hvor alle kan se 
dem: Frie, stærke, elskede. 

Vi rejser altså ikke kun rundt i diverse landskaber, men især 
i alskens åndelige landskaber, i hjertets krinkelkroge og mørke 
vråer. Vi rejser og færdes fra dyb til dyb via troens gyngende 
broer (og salmernes tonestiger). 

Og vigtigst af alt: Vi følger efter ham, der inviterede os. 
Vi lærer af ham, der kaldte os i dåben til at blive hans di-
sciple. 

Lad os gå sammen ind i det ny kirkeår! 

Robert Ryholt 

KALENDER
2019
1. søndag i advent kl. 10.30
Spontankor medvirker

Koncert med VOX1KORET kl. 16.00

4. december kl. 19-20 i kirken 
Birgitte Romme og Ole Andersen
gløgg og småkager – tag krus med

2. søndag i advent kl. 14.00
Kirkens Korshær
Luciaoptog

3. søndag i advent kl. 10.30
Nordborg Sangforening medvirker

17. december formiddag i kirken
Juleafslutning for børnehavebørn

19. december kl. 9.00
Juleafslutning Musikalsk kirkelegestue

20. december kl. 11.00 i kirken
Juleafslutning for Østerlund Friskole  

24. december kl. 14.00
Juleaften
Tidligere korpiger medvirker

25. december kl. 10.30
Jens Bendix Nielsen medvirker

29. december kl. 10.30
Julesøndag
Stine, Pernille og Rebekka  
medvirker

2020
8. januar 
Korstart i Sognehuset

30. januar kl. 9.00
Musikalsk kirkelegestue

27. februar kl. 9.00
Musikalsk kirkelegestue 

Jacob så en stige. (1. Mosebog 28)



Kirkegården
Medarbejderne på kirkegården har nu fået plantet de sidste hæk-
planter i det sydlige afsnit af kirkegården og dermed begynder 
arbejdet nu med klargøring af de forskellige gravsteder til gran-
pyntning her op mod jul. Arbejdet forventes afsluttet inden 1. 
søndag i advent.

Ordensreglement
Menighedsrådet har udarbejdet en ny pjece med vedtægter og 
ordensreglement for kirkegården. Der er ikke de store ændrin-
ger i reglerne, som vi forventer brugerne af kirkegården vil tage 
godt imod. Et eksemplar af vedtægterne kan afhentes i kirken 
ved indgangen.

Hærværk ved mandskabshus
I slutningen af august måned var der om natten ubudne gæster 
ved indgangen til vores nye mandskabshus. Det er ikke første 
gang vi har været ude for et sådant besøg.

Vores mandskabshus er forsynet med låsesystem og alarm, 
som gør det svært at komme ind i bygningen, men hærværk 
på bygninger og el-installationer er derfor ofte resultatet af så-
danne besøg.

Valg til menighedsrådet
Næste år skal der vælges nyt menighedsråd. Der er kommet nog-
le nye regler vedrørende valget, som betyder, at vi allerede i maj 
afholder det første møde for menigheden, hvor der bliver orien-
teret om dagligdagen ved Havnbjerg Kirke. 

Senere i september foregår det egentlige valg, hvor de frem-
mødte på mødet kan aftale en liste med syv medlemmer og et 
passende antal suppleanter. 

Derefter er der en frist i lighed med tidligere valg, hvor an-
dre kan indlevere alternative lister med kandidater og et even-
tuelt valg mellem flere lister finder så sted i november. 

Det nye menighedsråd skal være klar til 1. søndag i advent i 
2020.

Menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet Litteraturkredsen
Vi mødes igen i den 22. januar 2020 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

JULEHJÆLP
I lighed med tidligere år er der mulighed for julehjælp 
specielt målrettet til familier med hjemmeboende børn i 
Havnbjerg Sogn.

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

Sangcaféen
Vi hilser det nye år velkommen med sang, snak, og kaffe   

Onsdag den 5. februar kl. 10.30-11.30
i Sognehuset, Skolevej 19, Havnbjerg

I marts måned mødes vi onsdag den 4. marts.

2020



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
Vi begynder 9. januar og slutter 13. februar.

Bagefter er der mulighed for at pusle dit barn i Sognehuset, samt 
samvær over en kop kaffe/ te og rundstykker i Sognehuset. Det er 
gratis at deltage.

For tilmelding og info om holdstart kontakt  
christiane.wattenberg@gmail.com / tlf.50828176

Lions Strik 

Musikalsk kirkelegestue
Børn i vuggestue- og dagplejealder mødes:

19. december juleafslutning
30. januar
27. februar

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

Kl. 9i Havnbjerg Kirke

JULEAFSLUTNING
den 17. december  
i Havnbjerg Kirke

for dagpleje, vuggestue og børnehave. 
Alle sognets børn i alderen 1-6 år  
er hjerteligt velkomne  
i følgeskab med en voksen.

Kontakt sognemedhjælper Signe Ryholt  
for tilmelding og nærmere information.
Tlf. 3172 0423    
Mail: stine-ryholt@live.dk

Sognehuset, Skolevej 19, Havnbjerg kl. 14.00 – ca. 16.15

Vi strikker til fordel for Lions Club – Nordborg, der sender det 
strikkede til børnehjem i Rumænien.
Vi er stadig glade for at modtage garn. 

VI STRIKKER:
Mandag den 2. december (vi giver brød)

Husk en lille pakke til pakkelegen!

2020
Mandag den 6. januar (tag brød med)
Mandag den 3. februar (tag brød med)
Mandag den 2. marts (tag brød med)

ØNSKER DU HJÆLP TIL KØRSEL: ring til Elly eller Inge 

Elly Hansen 6167 0981     Inge Kjærsgaard Jensen 2465 8214



Støtterne/vågekoner  
m/k på Nordals
Er et tilbud om aflastning af pårørende til alvorligt syge og 
døende både i eget hjem og på plejecenter.

Tilbuddet gælder også længerevarende forløb, hvor den raske 
ægtefælle har brug for at koble af i nogle 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!

Lad os  
synge julen ind!
Onsdag den 4. december 2019 kl. 19
i Havnbjerg Kirke

Genforeningen
I 2020 markeres hundredåret for genforeningen i 1920 af de  
5 nordalsiske sogne ved et fællesarrangement 

onsdag den 25. marts 2020 kl. 19.00 til ca. 21.30  
i Nordborg Kirkes nye sognegård.

Det er gratis at deltage i arrangementet og der er ikke 
forhåndstilmelding.

Nærmere omtale er med i det kommende kirkeblad.

Sæt allerede nu X  i kalenderen

Tidligere korpiger 
mødes Lillejuleaften, 
mandag den 23.12.2019 kl. 17 i kirken.

Vi øver tre sange,  
som opføres  
juleaften.

Hjertelig  
velkommen!

Birgitte Romme, klaver
Ole Andersen, bas
Christiane Wattenberg,  
blokfløjte

Tag et krus  
og småkager med!  
Gløgg står parat.

Alle er velkomne. 



En salme jeg holder af!
”Kimer, I klokker” –  
Om en fin, lille Grundtvig-julesalme
Mine søskende og jeg var ikke opflasket med salmesang, bibel-
fortælling og kirkegang. Vi blev ikke døbt. Det lå heller ikke lige 
for, at jeg skulle blive præst. Men det blev jeg. Til at begynde 
med en præst, der ikke kendte mange salmer og ikke færdedes 
hjemmevant i kirkens tradition. 

Derfor var det godt, at jeg i mine første præsteår kendte 
Hans Laursen. Han var i mere end fire årtier kirkesanger i To-
strup kirke oppe i Himmerland. Mange gange sad vi side og 
side og lyttede til postludiet på den lille kirkebænk til højre 
helt fremme i Tostrup kirke. Han lærte mig en hel del mere, 
end han nok er klar over. Men han ved dog udmærket, at han 
lærte mig et og andet og en del om salmer. Salmerne holdt han 
af. Derfor påtalte han, at jeg nok kunne finde på at vælge Kin-
go-morgensalmer, men ikke Ingemann. Ingemann måtte jeg 
lære at indse værdien af – for min egen skyld og for menighe-
dens. Hans Laursen viste nok præsteembedet ære, men netop 
derfor mindede han også gerne præsten om, at salmerne til-
hører hele menigheden.  Og derfor rømmede han sig kraftigt, 
da jeg til påske ikke havde valgt ”Som forårssolen morgenrød”. 
Det var, mente han vist, den bedste salme i salmebogen, og det 
kunne han citere en domorganist eller biskop for også at mene. 

Til enhver af kirkeårets fester og tider (advent, jul, faste, på-
ske, pinse) er den danske salmebog takket være Kingo, Brorson 
og Grundtvig rigeligt forsynet. Vi har så mange salmer at vælge 
imellem. Og særligt julesalmerne (og Ingemanns morgensal-
mer) er kendte iblandt danskerne. De synges til jul i snart sagt 
hvert hjem.  

Alligevel kunne ved juletid Hans Laursen gøre mig opmærk-
som på en salme, jeg med skam at melde ikke kendte: ”Kimer, I 
klokker”(nr. 100 i salmebogen). Der er tale om en funklende juvel. 

Grundtvig skrev ”Kimer, I klokker” i 1856. Tre små vers, 
hvori sidste linje er den samme: ”Ære være Gud i det høje”. Der-
ved bliver salmen et ekko af englenes sang over hyrdemarken 
ved Betlehem julenat. 

Denne salme kan og bør synges, men også læses højt, så 
tungen og øret får lov at fryde sig over Grundtvigs dejlige ord. 

Der er ganske enkelt tale om smukt dansk: 

”Kimer, I klokker! ja, kimer før dag i det dunkle!
Tindrer, I stjerner, som englenes øjne kan funkle!” 

Dog er det ikke blot pæne ord, men ord, der bringer lys ind i 
mørket: Bud om solhverv og håb for ”hjerterne bange”. Ordet om 
Jesus-barnet svøbt og lagt i en krybbe. 

Til slut opfordres alle til at synge og danse og klappe i hæn-
derne i ren og skær barneglæde over Jesus-barnets fødsel ju-
ledag. 

Først og sidst: ”Æren er Guds i det høje!” 

Glædelig Jul! 
Robert Landeværn Ryholt

Det er tanken, at vi nu lader stafetten gå videre til en beboer i sog-
net, der vil fortælle om en salme, der har betydning for ham/hende.



Advents- & 
Julekoncert 
Vox1Koret & Tordenskjolds soldater 
Dirigent Jes Solmer

En koncert med en masse dejlig julemusik. Korsang, fællessang, 
orkestermusik. Kendt og elsket musik, også numre der ikke 
er ”slidt” ret meget på. 
Julemusik fra mange lande 
udført i spændende og 
forskelligartede stilarter og 
arrangementer.

Søndag 1. december 
kl.16 i Havnbjerg 
Kirke

Julesalme
Mel.: Henrik Rung 1857 

1. 
Kimer, I klokker! ja, kimer før dag i det dunkle!
Tindrer, I stjerner, som englenes øjne kan funkle!
Fred kom til jord,
Himmelens fred med Guds Ord.
Æren er Guds i det høje!

2. 
Julen er kommet med solhverv for hjerterne bange,
jul med Guds-barnet i svøb, under englenes sange,
kommer fra Gud,
bringer os glædskabens bud.
Æren er Guds i det høje!

3. 
Synger og danser, og klapper i eders småhænder,
menneskebørnene alle til jorderigs ender!
Født er i dag
barnet til Guds velbehag.
Æren er Guds i det høje!

N.F.S. Grundtvig 1856

Tangshave
Torsdag i ulige uger kl. 10.00 Kirkekaffe kl. 10.45: Gudstjeneste 

2020
16. januar Heidi Sørensen Freund 
30. januar Robert Landeværn Ryholt
13. februar Sophie-Lønne Reil Hundebøll
27. februar Sophie-Lønne Reil Hundebøll 

Fri entré

Kirkebil
Der er transporthjælp til kirken for pensionister og gangbesværede. Taxiord-
ningen 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  kirkeb- 
ilen til en af nabokirkerne.

Centrum Taxi, tlf: 7345 0300



GudstjenesterGudstjenester AdresserAdresser
2019
1. december kl. 10.30 
1. søndag i advent
Robert Ryholt
Spontankor medvirker

8. december kl. 14.00  
2. søndag i advent
Robert Ryholt
Luciaoptog & Kirkens Korshær 
Børnekoret medvirker

15. december kl. 10.30  
3. søndag i advent
Kitty Hovgaard
Nordborg Sangforening 
medvirker

22. december kl. 10.30 
4. søndag i advent
Robert Ryholt

24. december kl. 14.00  
Juleaften
Robert Ryholt
Julekor med tidligere korpiger

25. december kl. 10.30 
Juledag
Robert Ryholt
Musik ved Jens Bendix Nielsen, 
violin 

26. december 
Anden Juledag 
Der henvises til Egen Kirke kl. 
10.30
og Oksbøl Kirke kl. 11.00

29. december kl. 10.30
Julesøndag
Robert Ryholt
Kor medvirker 

NB!
31. december 
Nytårsaftensdag 
Der henvises til Oksbøl Kirke  
kl. 14.00
og Nordborg Kirke kl. 15.30
2020
1. januar kl. 14.00 
Nytårsdag 
Robert Ryholt

5. januar kl. 10.30
Helligtrekonger søndag 
Robert Ryholt

12. januar kl. 10.30 
1. søndag e. Helligtrekonger
Robert Ryholt

19. januar kl. 10.30 
2. søndag e. Helligtrekonger
Robert Ryholt

26. januar kl. 10.30 
3. søndag e. Helligtrekonger
Præsentation af årets 
konfirmander
Robert Ryholt

2. februar kl. 16.00 
Sidste søndag e. Helligtrekonger 
Maiko Miyamoto

9. februar kl. 10.30
Septuagesima søndag 
Robert Ryholt

16. februar kl. 19.00
Sexagesima søndag 
Maiko Miyamoto

23. februar kl. 10.30
Fastelavn søndag 
Der henvises til Egen kirke 

1. marts kl. 10.30 
1. søndag i fasten
Robert Ryholt

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

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: Vakant

Sognemedhjælper: Stine Haveman Ryholt, Nordborgvej 12, Havnbjerg, 6430 Nordborg
Tlf. 3172 0423, E-mail: stine-ryholt@live.dk

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 20. januar 2020.


